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Република Македонија 
ДРЖАВНА КОМИСИЈА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 
 
 

ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РЕПРЕСИЈА НА  НА 

КОРУПЦИЈАТА И ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА 
ПОЈАВАТА НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ СО АКЦИОНЕН ПЛАН 

2011-2015 ГОДИНА 
период декември 2011 - декември 2012 година 

 
 
Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) во декември 2011 година 

ги усвои Државната програма за превенција и репресија на коруцијата и Државната 
програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план 
2011-2015 (ДП).   

Државните програми се споени во единствен документ и Акционен план за нивна 
реализација. За разлика од Државните програми од првиот и вториот мандатен период на 
ДКСК каде фокусот на дејствување беше ставен прво врз целината на системот,  а потоа врз 
шест столбови од системот на национален интегритет, Државните програми за тековниот 
мандат се насочени кон 11 сектори во општеството во кои проблемите и ризиците од 
корупција се најизразени. Смислата на ваквата стратегија е да се дејствува врз искуствено 
најизразените ризични општествени сегменти со конкретни активности и мерки чија 
реализација се следи континуирано преку индикатори за спроведена активност и за 
ефективност во практиката. Активностите се поставени така да го поттикнуваат процесот на 
јакнење на институционалниот и на личниот интегритет што е низ искуството на 
поразвиените земји потврдена формула за градење долгорочно одржливи антикорупциски 
капацитети на земјата.  

Во насока на воспоставување одржлив, комплементарен и ефикасен систем за 
превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси како стратешка цел, во 
Државните програми се утврдени  11 сектори во кои ризиците и проблемите со корупцијата и 
судирот на интереси се најизразени - СЕКТОР I - Политички сектор, СЕКТОР II - 
Правосудство, СЕКТОР III - Јавна администрација, СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на 
законот, СЕКТОР V- Царина, СЕКТОР VI - Локална самоуправа, СЕКТОР VII - Јавен сектор, 
СЕКТОР VIII - Здравство, труд и социјална политика, СЕКТОР IX - Образование и спорт 
СЕКТОР X- Приватен сектори СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество.                                                                

Утврдени се активностите и мерките за надминување на проблемите и ризиците, 
индикаторите за следење на остварувањето на активностите,  органите и институциите  
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задолжени за одделни активности, временските приоритети, индикаторите за мерење на 
ефектите од преземените активности  и финансиските импликации  на активностите.  

Така, во Акциониот план на Државните програми се утврдени 51 проблем/ризичен 
фактор, 156 активности за надминување на проблемите иризиците, 220 индикатори за 
следење на остварувањето на активностите и 156 индикатори на ефективност како особено  
значаен  аспект и тоа онаму  каде  што е  можно  мерење на ефикасноста во практиката.   

ДКСК континуирано ја следи реализацијата на утврдените антикорупциски политики 
и активности во целина, и поединечно низ посебен систем на следење на остварувањето на 
Државните програми, со веќе утврдената и прифатена методологија, дизајнирана така што 
од надлежните институции систематски и директно да се собираат потребните податоци за 
статусот на реализација на активностите. 

Во втората половина на 2012 година, ДКСК со поддршка на УНДП воведе ВЕБ 
апликација за електронско (онлајн) доставување и пополнување на податоците за статусот 
на реализација на активностите од Државните програми. Ова претставува новина во 
процесот на следење на реализацијата на активностите и е во насока на подобрување и 
унапредување на прибирањето, обработката и анализата на податоците.  

За таа цел се реализираа четири еднодневни обуки за работа со ВЕБ апликацијата, за 
сите номинирани лица од институциите надлежни за доставување на податоци за статусот на 
реализација на активностите од Државните програми.   

ДКСК како главен координатор и поттикнувач во процесот на реализација и следење 
на остварувањето на активностите од Државните програми, а со цел поефикасна 
имплентација на Државните програми, реализира и низа активности со повеќе институции за 
да им се олесни спроведувањето на активностите од Државните програми.  

 
Согледувања за реализацијата на активностите  и индикаторите на активност од 

Државните програми во целина и по одделни сектори 
 

Генералните согледувања  во однос на остварувањето на Државните програми во 
целина се гледа низ следните податоци: од предвидените 156 активности од Државните 
програми, во целост се реализирани или реализацијата е во тек вкупно на 93 или 59,6% од 
активностите. Од тоа целосно се реализирани  27 или 17, 3% , а во тек се 66 или 42,3% . Не се 
реализирани  62 активности или 39,7%.  За 1 активност или 0,3%  не е доставен податок.  

Од предвидените 220 индикатори на активност од Државните програми, реализирани 
се 46 или 20,9% , во тек се 81 или 36,8%, нереализирани се 89 или 40,4%, а за 4  индикатори 
на активност или 1,8%  не е доставен податок. (во прилог на овој извештај е графичкиот 
приказ на реализацијата на активностите и индикаторите на активност во Државните 
програми во целина) 

Соработката за реализација на Државните програми меѓу ДКСК и институциите 
надлежни за спроведување на активностите, преку остварената комуникација и реализација  
на обврската за доставување на податоците се потврдува како успешна.   
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Врз основа на направената анализа на добиените податоци, може да се констатира 

дека од 102 институции вклучувајќи ја и ДКСК, кои имаат обврска за доставување на 
податоци за Државните програми, само 7 институции не ја исполниле обврската да достават 
податоци и тоа: Министерство за транспорт и врски, Лекарска комора на Македонија, 
Адвокатска комора на РМ, Стопанска комора на Северно-Западна Македонија, Општина 
Врапчиште, Општина Дебар и  Универзитетот за туризам и менаџмент -Скопје.   

 
 
Приказ на реализацијата на активностите во сите 11 сектори од Државните програми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во прилог на овој Извештај се поединечните Прегледи за реализацијата на активностите од 
Државните програми за сите 11 сектори.  
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СЕКТОР I - Политички сектор 
 

Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 

појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 
за период    

декември 2011 - декември 2012 година  
 
Во овој сектор  утврдени се 5 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  
 
1. Недоволна транспарентност и надзор врз тековното материјално–финансиско 
работење на политичките партии, синдикатот и граѓанските организации 
2. Во изборната и другата регулатива што се однесува на изборите постојат слабости што 
создаваат ризик од нејзино директно прекршување 
3. Висок степен на дискрециони овластувања со големи разлики во нивниот интензитет 
меѓу одделни јавни функции 
4. Отсуство на ефекти од примена на Законот за лобирање 
5. Висок процент на донесување на закони по скратена односно итна постапка, (иако 
Деловникот на Собранието утврдува повеќе фази на подготовка на законите), со што не 
се овозможува вклучување во законскиот процес на општествено релевантни и 
заинтересирани субјекти 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 9 активности, 13 индикатори на 
активност и 8 индикатори на ефективност.  
 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се 5 и тоа:   
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за финансии, Судски совет на РМ и Собрание на РМ. 
 
Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни, за утврдените 8 
индикатори на ефективност се вкупно 3 институции и тоа: Државна комисија за 
спречување на корупцијата, Собрание на РМ и Судски совет на РМ. 
 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 5 
надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Државна 
комисија за спречување на корупцијата, Министерство за правда, Министерство за 
финансии, Собрание на РМ и Судски совет на РМ. 

 
Од предвидените 9 активности во овој сектор: 
-реализирани се 0 или 0%  
-нереализирани се 8 или 89%  
-во тек се 1 или 11%  
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Од   предвидените 13  индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 0 или 0%  
-нереализирани се 11 или 85% 
-во тек се 2 или 15 %  

 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  

 
 -НЕМА  
 
НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 1. Недоволна транспарентност и надзор врз тековното материјално–финансиско 
работење на политичките партии, синдикатот и граѓанските организации 
 
1.Активност  1. Измена на Законот за финансирање на политичките партии во насока на 
поднесување до ДКСК на полугодишни извештаи за тековното работење, како и обврска 
годишниот финансиски извештај да се доставува и до ДКСК.  
(Приоритет: Втор, Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон: Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 2. Доставени полугодишни и годишни финансиски 
извештаи до ДКСК: Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на 
корупцијата,  

   1: 

            
           2012 , 

                
2013 . 

  Индикатор на ефективност 1. Број на доставени извештаи 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на поведени постaпки врз основа на 
поднесени извештаи 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 0. 
 

  1  2:

           
            

  . 
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2.Активност  2. Измена на Законот за банките во насока на овозможување достапност на 
ДКСК до банкарските изводи од ж/с-ки на политичите партии, синдикатите и ГО. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за банки и овозможена ефективна 
достапност на ДКСК до банкарските изводи од жиро сметките на политичките партии, 
синдикатите и ГО: Не; Надлежни институции: Министерство за финансии,  
 

   2: 

          
        2013 . 

Проблем 2. Во изборната и другата регулатива што се однесува на изборите постојат 
слабости што создаваат ризик од нејзино директно прекршување 
 
3.Активност 1. Измена на Изборниот законик и на Законот за финасирање на политичките 
партии во правец на изработка на наменски образец за изборниот извештај  приспособен на 
видот на приходите и видот на расходите по намени;  
-Обврска организаторите на изборната кампања заедно со финансисктте извештаи да ги 
достават своите жиро сметки отворени за изборната кампања; -Обврска организаторите на 
изборната кампања да достават завршна сметка за финансиско работење во претходната 
година за правните лица и нивните донатори; -Наменската жиро сметка да се затвори со 
денот на поднесување на финалниот финансиски извештај; -Да се обезбеди проверливост на 
податоците за донациите од физичките лица; - За донациите да не може да плаќа трето лице; 
-Да се отвори можност изборни донации да се прибираат во точно утврден период порано од 
изборната кампања и да се водат на посебна подсметка од која би биле трансферирани на 
наменската жиро сметка за изборната кампања; -Во финансирањето на медиумското 
претставување да се оневозможат попусти што неможе да се котролираат, а со кои се 
пречекоруваат законските лимити за донирање; -На одлуката за распределба на буџетските 
средства по основ на освоени мандати на изборите да и претходи ревизија на финансиските 
извештаи на организаторите на изборната кампања;-Да се намали рамката на максимално 
дозволените лимити за изборната кампања. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 

Индикатор на активност 1. Изменет Изборен законик и Закон за финасирање 
на политичките партии: Не; Надлежни институции: Министерство за правда,  

Индикатор на активност 2. Изработен образец: Во тек; Надлежни 
институции: Министерство за финансии,  
 

   1: 

              
          . 

,             
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 „ .   “ .142  13.11.2012       

              
        .     
            

    .  

Индикатор на ефективност 1. Број на прекршувања на законите и поведени 
соодветни постапки; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата 
- Податок 0/0;  

Индикатор на ефективност 2. Број на донесени одлуки и изречени мерки и 
санкции; Надлежни институции: Судски совет на РМ - Податок 0/0;  
  

  2: 

                
             

      .         
  . 

Проблем 3. Висок степен на дискрециони овластувања со големи разлики во нивниот 
интензитет меѓу одделни јавни функции 
 
4.Активност 1. Анализа на дискреционите овластувања во сите сегменти во системот на 
власта. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2014) 
  Индикатор на активност 1. Изготвена анализа: Не; Надлежни институции: 
Државна комисија за спречување на корупцијата 
 
Проблем 4. Отсуство на ефекти од примена на Законот за лобирање 
 
5.Активност 1. Измена на Законот за лобирање 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за лобирање: Не; Надлежни 
институции: Министерство за правда,  
   
6.Активност 2. Работилници, изработка на водич за лобирање, едукација и кампањи 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Изготвен водич за лобирање: Не; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,  
  Индикатор на активност 2. Кампања за едукација: Не; Надлежни институции: 
Државна комисија за спречување на корупцијата,  
  Индикатор на активност 3. Создадени материјали (програми) за обуки и 
определена институција за спроведување на обуки: Не; Надлежни институции: Државна 
комисија за спречување на корупцијата,  
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7.Активност 3. Етички кодекс за лобисти. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Усвоен етички кодекс: Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
   
8.Активност 4. Воведување регистер на лобирањето со цел јакнење на надзорот од страна 
на ДКСК. 
 (Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Воведен регистер: Не; Надлежни институции: 
Државна комисија за спречување на корупцијата,  
 

   1, 2, 3  4: 
            

               
   2012 .     ,     

      2013 .      
 -         (2012-2017). 
              

  ,            
   .  

   
Индикатор на ефективност 1. Број на покренати постапки; Надлежни 

институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на изречени мерки; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 0;  
 

  1  2:

           
            

  . 

 
АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 5. Висок процент на донесување на закони по скратена односно итна постапка, 
(иако Деловникот на Собранието утврдува повеќе фази на подготовка на законите), со што 
не се овозможува вклучување во законскиот процес на општествено релевантни и 
заинтересирани субјекти 
 
1.Активност 1. Во постапката за донесување на Закон да се вклучуваат коморите, струкови 
здружениа, ГО, со цел законите да го опфатат најширокиот круг на интереси не само оние на 
политичките субјекти. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
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  Индикатор на активност 1. Обезбедени мислења во фазата на подготовка на 
законите: Во тек; Надлежни институции: Собрание на РМ 

   1: 

              
  ,             
.                
.       ( )    

         ,   
      ,  , 

, ,           
 ,              

. 

  Индикатор на ефективност 1. Број на обезбедени мислења.  
Надлежни институции: Собрание на РМ - Податок 41; 
(Нумеричкиот податок ги означува мислењата од Владата на РМ доставени до Собранието 
на РМ по одредени предлог закони) 
  Индикатор на ефективност 2. Број на прифатени мислења и сугестии. 
Надлежни институции: Собрание на РМ - Податок 17;  
(Нумеричкиот податок ги означува одржаните јавни расправи каде што мислењата и 
сугестиите се дел од заклучоците на јавните расправи) 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 

АКТИВНОСТ 
СЕКТОР I - Политички сектор 
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 

СЕКТОР I - Политички сектор 
 
 

Закон кој треба 
да се измени/донесе 
нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени законот 

Приоритет/ 
Рок на 

реализација 
 

Статус на  
реализација  

Измена на Законот за 
финансирање на 
политичките партии 

Проблем 1 
Активност 1 

 

- поднесување до ДКСК на полугодишни извештаи за 
тековното работење, како и обврска годишниот 
финансиски извештај да се доставува и до ДКСК.  

втор 
2012 

не 

Измена на Законот за 
банките 

Проблем 1 
Активност 2 
 

-овозможување достапност на ДКСК до банкарските 
изводи од ж/с-ки на политичите партии, синдикатите 
и ГО 

втор 
2012 

не

Измена на Изборниот 
законик и на Законот за 
финасирање на 
политичките партии 

Проблем 2 
Активност 1 

 

- изработка на наменски образец за изборниот 
извештај  приспособен на видот на приходите и видот 
на расходите по намени; -Обврска организаторите на 
изборната кампања заедно со финансисктте извештаи 
да ги достават своите жиро сметки отворени за 
изборната кампања; -Обврска организаторите на 
изборната кампања да достават завршна сметка за 
финансиско работење во претходната година за 
правните лица и нивните донатори; -Наменската жиро 
сметка да се затвори со денот на поднесување на 
финалниот финансиски извештај; -Да се обезбеди 
проверливост на податоците за донациите од 
физичките лица; - За донациите да не може да плаќа 
трето лице; -Да се отвори можност изборни донации 
да се прибираат во точно утврден период порано од 
изборната кампања и да се водат на посебна 
подсметка од која би биле трансферирани на 
наменската жиро сметка за изборната кампања; -Во 
финансирањето на медиумското претставување да се 
оневозможат попусти што неможе да се котролираат, 
а со кои се пречекоруваат законските лимити за 
донирање; -На одлуката за распределба на 
буџетските средства по основ на освоени мандати на 
изборите да и претходи ревизија на финансиските 
извештаи на организаторите на изборната кампања; -
Да се намали рамката на максимално дозволените 
лимити за изборната кампања. 

прв 
2012 

Не 
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Измена на Законот за 
лобирање

Проблем 4 
Активност 1 

-отсуство на ефекти од примена на Законот за 
лобирање (недоречености и недоволното познавање 
на поимот и содржината на лобирањето, како во 
политичките така и во другите општествени кругови, 
наспроти широко распространетото лобирање надвор 
од законската рамка.  Ризикот од корупција постои со 
непријавување на случаи на лобирање и недозволено 
лобирање и негова употреба за скриени нелегитимни 
и нелегитимирани интереси финансирани од 
непознати и неконтролирани извори со што се 
оневозможува ефикасен надзор) 
 

прв 
2012-2013 

не

Измена на Законот за 
лобирање 

Проблем 4 
Активност 4 
 

-воведување регистер на лобирањето со цел јакнење 
на надзорот од страна на ДКСК 

втор 
2013

не
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СЕКТОР II - Правосудство 

 
Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 

репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 

за период 
декември 2011 - декември 2012 година 

 
 
Во овој сектор  утврдени се 5 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Отсуство на стабилна и трајна независност на судството и судиите 
2. Недоволна транспарентност во работењето 
3. Отсуство на севкупен капацитет на јавното обвинителство за остварување на новата 
улога согласно со Законот за кривична постапка во услови на присутните непокриени 
простори за јавнообвинителска заштита на јавните интереси и добра 
4. Недоволна самостојност на Државното правобранителство на РМ 
5. Отсуство на системски контроли врз работењето на нотарите, извршителите и 
адвокатите 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 23 активности, 34 индикатори на 
активност и 10 индикатори на ефективност.  
 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 16 и тоа:   
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ, Судски 
буџетски совет на РМ, Академија за судии и јавни обвинители на РМ, Врховен суд на РМ, 
Совет на јавните обвинители на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Здружение на јавните 
обвинители на РМ, ОЈО за организиран криминал и корупција, Државно 
правобранителство на РМ, Адвокатска комора на РМ, Комора на извршители на РМ и 
Нотарска комора на РМ. 

 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 15 
надлежни институции или 94% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Академија за 
судии и јавни обвинители на РМ, Врховен суд на РМ, Државна комисија за спречување 
на корупцијата, Државно правобранителство на РМ, Здружение на јавните обвинители 
на РМ, Здружение на судии на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Комора на извршители 
на РМ, Министерство за правда, Министерство за финансии, Нотарска комора на РМ, 
ОЈО за организиран криминал и корупција, Совет на јавните обвинители на РМ, Судски 
буџетски совет на РМ и Судски совет на РМ. 
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Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставила 
1 надлежна институција или 6% од вкупниот број надлежни институции и тоа: Адвокатска 
комора на РМ.  

 
Од предвидените 23  активности во овој сектор: 
-реализирани се 0 или 0%  
-нереализирани се 12 или 52%  
-во тек се 11 или  48%  
 
Од предвидените 34 индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 4 или 12%  
-нереализирани се 19 или 56%  
-во тек се 11 или 32%   

 
 
Надлежни институции за  доставување податоци- квантитативни/описни,  за утврдените 10 
индикатори на ефективност се вкупно 8 институции  и тоа: Академија за судии и јавни 
обвинители на РМ, Врховен суд на РМ, Здружение на судии на РМ, Јавно обвинителство 
на РМ, Министерство за правда, ОЈО за организиран криминал и корупција, Совет на 
јавните обвинители на РМ и Судски буџетски совет на РМ. 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  

 
-НЕМА 

 
 
НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 1. Отсуство на стабилна и трајна независност на судството и судиите 
 
1.Активност 1. Измена на Законот за судовите и на Законот за судскиот совет на РМ со цел 
обезбедување поголема заштита на независноста, самостојноста и непристрасноста на 
судиите во извршувањето на судската функција. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Законот за судовите и Законот за судски 
совет на РМ. - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,  
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   1: 
                 

    ,     
     . 

           
   2010              

        .    
         ,       

       . 

 
2.Активност 2. Измена на Законот за судовите и на Законот за судскиот совет на РМ со цел 
оневозможување судиите да извршуваат други дејности и да обавуваат и други професии. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Законот за судовите и Законот за судски 
совет на РМ  - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,  
 

   2: 
                 

           . 
             

  0     ,     
,               

 ,             
             

    .       
      . 

          , 
           

            ,  
            . 

  
3.Активност 4. Целосно осамостојување на судскиот буџет со цел  да се овозможи 
самостојност во финансирањето на сите активности на судовите, а особено вработувања без 
согласност на Министерство за финансии. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Законот за судски буџет   - Не; Надлежни 
институции: Министерство за правда, Министерство за финансии, Судски буџетски совет на 
РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Споредбена анализа за ефектите од 
променетиот закон 
Надлежни институции: Судски буџетски совет на РМ - Податок 1: 0;  
 

   4: 
            

         .   
       ,     

  ,           
   ,         .  
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4.Активност 8. Преиспитување на одредбите кои ги пропишуваат  условите за избор на 
членови на Судскиот совет на РМ. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Организирани стручни расправи и препораки во 
врска со критериуми што мора да ги исполнуваат членовите на ССРМ и соодветни измени на 
Законот за судскиот совет на РМ - Не; Надлежни институции: Здружение на судии на РМ, 
Судски совет на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Изготвени критериуми за избор - Не; Надлежни 
институции: Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 3. Променет Устав и Закон за судскиот совет на РМ 
во насока Министерот за правда да не биде член на ССРМ - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
   

  1, 2  3: 
   1            

     
         ,    

              
  . 
   1  2         

           
                

      -          , 
    . 
                 

         ,     
.  

 
5.Активност 9. Измена  на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители и Законот за 
судски буџет во насока на обезбедување поголема финансиска, кадровска  и  организациска 
самостојност. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Законот за Академијата за судии и јавни 
обвинители и Законот за судски буџет - Не; Надлежни институции: Министерство за правда, 
Академија за судии и јавни обвинители на РМ,  
 

   9: 
        ,  

   2009            
   .          

            
  2010 .            

0,4%  0,8%    ,      2012    2015 
. 

     ,       
              
 .  
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Проблем 2. Недоволна транспарентност во работењето 
  
6.Активност 2. Зајакнување на транспарентноста  со назначување на лице за односи со 
јавноста-портпарол  на ниво на Врховен суд и Управен суд и по апелациони подрачја, како и 
обука на тие лица преку  Академијата за судии и јавни обвинители на РМ. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменети актите за  организација и 
систематизација на работните места  - Не; Надлежни институции: Врховен суд на РМ, Судски 
буџетски совет на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Спроведени обуки  - Не; Надлежни институции: 
Академија за судии и јавни обвинители на РМ,  
 

   2: 
    1           

      . 
          ,  
             

          -
      -           

   . 
    2,              

       . 

 
Проблем 3. Отсуство на севкупен капацитет на јавното обвинителство за остварување на 
новата улога согласно со Законот за кривична постапка во услови на присутните непокриени 
простори за јавнообвинителска заштита на јавните интереси и добра 
  
7.Активност 3. Проверка на кругот на кривичните дела што се гонат по службена должност 
во контекст на неопходно проширување  на обвинителската надлежност во јакнење на 
заштитата на јавниот интерес, средства и добра. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени стручни работилници - Не; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Јавно обвинителство на РМ, 
Министерство за правда,  
  Индикатор на ефективност 1. Проширен кругот на јавно обвинителско 
постапување по службена должност 
Надлежни институции: Министерство за правда - Податок 1: 0;  
 

   3: 
         . 

             
   ,           
        . 

 
8.Активност 5. Транспарентност на стандардите за работењето на јавното обвинителство. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
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  Индикатор на активност 1. Подготвени  и објавувени  обвинителските 
стандарди (упатства) за постапување - Не; Надлежни институции: Јавно обвинителство на 
РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Објавени упатства на веб страницата на ЈО 
Надлежни институции: Јавно обвинителство на РМ - Податок 1: 0;  
 

   5: 
           2011-2015 
( .61)        :   

   ,      ,   
   .            
       .  

             
  . 

 
9.Активност 6. Преиспитување на условите и постапката за избор и разрешување на Јавниот 
обвинител на РМ. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Стручна расправа - Не; Надлежни институции: 
Здружение на јавните обвинители на РМ, Министерство за правда, Совет на јавните 
обвинители на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Измена на Уставот на РМ,  Законот за советот на 
јавните обвинители на РМ и Законот за јавно обвинителство - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
  

   6: 
   1           
,          ,   

              
  2012         

      ,       
     .  

            
,             

            
       . 

      2        
    2012 . 

  
10.Активност 8. Зајакнување на транспарентноста  со објавување на статистики за текот на 
предметите, постапувањето и крајниот исход. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Објавени статистики - Не; Надлежни институции: 
Јавно обвинителство на РМ, 
 

   8: 
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2011 .              
          ,  

  ,            
 ,     .  

 
11.Активност 9. Измена на Законот за јавното обвинителство со цел оневозможување 
јавните обвинители  да извршуваат други дејности и да обавуваат и други професии. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет  закон - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
 

   9: 
         ,  

          
            . 

             
       . 

 
Проблем 4. Недоволна самостојност на Државното правобранителство на РМ 
  
12.Активност 1. Донесување нов Закон за Државното правобранителство на РМ со цел да се 
обезбеди поголема самостојност на Државниот правобранител на РМ,  да се дефинира 
посебна постапка за негово назначување и разрешување и оваа институција да се направи 
независна од извршната власт: 
-Да се изготви и спроведе систем за оценување на работата на државните правобранители   
-Да се подобри системот на плати на државните правобрабранители и државните 
службеници 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Донесен нов  закон  - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда, Државно правобранителство на РМ,  
 

   1: 
           

         2012 .  
             

             
         . 

 
 АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 1. Отсуство на стабилна и трајна независност на судството и судиите 
  
1.Активност 3. Соодветна реакција и поактивен однос на Судскиот совет на РМ како и на 
Здружението на судии на РМ во заштита на судиите во случаи на повреда на независноста и 
угледот на судиите. 
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(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Воспоставен систем на информирање на јавноста 
за релевантните факти и околности за конкретни случаи на повреда  - Во тек; Надлежни 
институции: Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ,  
 

   3: 
         .  

           ,   
   ,         

              
         , 
   . 

 
2.Активност 5. Подигање на професионализмот, личниот интегритет и углед на судиите 
соодветно на нивното место и  улога во правосудниот систем  и во општеството во целина. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Организирани семинари, јавни дебати  и 
работилници кои ќе обработуваат теми за  состојбите со независноста , самостојноста и 
непристрасноста на судската функција и интегритетот на судиите - Во тек; Надлежни 
институции: Академија за судии и јавни обвинители на РМ, Здружение на судии на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на одржани дебати/број на учесници 
Надлежни институции: Академија за судии и јавни обвинители - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Здружение на судии на РМ - Податок 1: 2; Податок 2: 70;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на одржани обуки/број на обучени 
Надлежни институции: Академија за судии и јавни обвинители на РМ - Податок 1: 6; Податок 
2: 154;  
Здружение на судии на РМ - Податок 1: 2; Податок 2: 10; 
 

   3: 
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          .   
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          70 ,   2 
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3.Активност 6. Преиспитување на  законската регулатива во врска со разрешување на 
судиите поради  нестручно и несовесно работење и разграничување на постапките за 
разрешување од дисциплинските постапки. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015) 
  Индикатор на активност 1. Организирани стручни расправи во врска со 
практичната примена на одредбите кои се однесуваат на  разрешување на судиите поради  
нестручно и несовесно работење и разграничување на постапките за разрешување од 
дисциплинските постапки - Во тек; Надлежни институции: Здружение на судии на РМ, 
Министерство за правда, Судски совет на РМ,  
  

   6: 
        ,   

            
              

          
.             
                

      .        
            
 ,     . ,         

   .        
            

    .  
             

     ,          
   ,        

             
            

 „            
  ,     “.     

        : 1. „      
       “ 2. „  

           “. 

 
4.Активност 7. Зајакнување на капацитетите на судовите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Обезбедени човечки ресурси - Во тек; Надлежни 
институции: Судски буџетски совет на РМ, Судски совет на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Обезбедена материјално техничка опременост - 
Во тек; Надлежни институции: Судски буџетски совет на РМ, Судски совет на РМ,  
 

   7: 
          -  

               ,  
            

.   
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Проблем 2. Недоволна транспарентност во работењето 
  
5.Активност 1. Создавање кадровски и технички предуслови за имплементација на 
обврските за транспарентно работење согласно со Законот за судовите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2014) 
  Индикатор на активност 1. Редовно ажурирани  постоечките веб страници - 
Да; Надлежни институции: Врховен суд на РМ, Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 2. Објавени сите судски пресуди - Да; Надлежни 
институции: Врховен суд на РМ, Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 3. Објавени начелните правни ставови и мислења на 
Врховниот суд на РМ - Да; Надлежни институции: Врховен суд на РМ,  
  Индикатор на активност 4. Објавени годишни извештаи за работењето на 
судовите - Не; Надлежни институции: Врховен суд на РМ, Министерство за правда,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на донесени /број на објавени судски 
одлуки 
Надлежни институции: Врховен суд на РМ - Податок 1: 3489; Податок 2: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на судови /број на објавени извештаи 
Надлежни институции: Врховен суд на РМ - Податок 1: 1; Податок 2: 13;  
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6.Активност 3. Воспоставување методологија и редовно статистичко следење на предметите 
за дела од областа на корупцијата. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015) 
  Индикатор на активност 1. Воспоставен унифициран систем за следење на 
предметите - Во тек; Надлежни институции: Врховен суд на РМ, Министерство за правда,  
  

   3: 
            , 

            
          
       . 

                
             

      ,        
          , 

    . 

  
Проблем 3. Отсуство на севкупен капацитет на јавното обвинителство за остварување на 
новата улога согласно со Законот за кривична постапка во услови на присутните непокриени 
простори за јавнообвинителска заштита на јавните интереси и добра 
  
7.Активност 1. Следење на Акциониот план за имплементација на Законот за кривична 
постапка. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Реализирани активности од Акциониот план - Во 
тек; Надлежни институции: Министерство за правда, Совет на јавните обвинители на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Создадени услови за ефективна примена на 
законот 
Надлежни институции: Министерство за правда - Податок 1: 0;  
Совет на јавните обвинители на РМ - Податок 1: 0;  
  

   1: 
         . 

             
      .      

            
06.08.2012         ,     

              
            

          20-30%, 
               

. 

 
8.Активност 2. Создавање капацитети за овозможување на доминантната  улога на јавното 
обвинителство во истрагата. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
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  Индикатор на активност 1. Формирани Истражни центри и други капацитети 
во ЈО - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда, ОЈО за организиран 
криминал и корупција, Јавно обвинителство на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Донесени  подзаконски акти - Во тек; Надлежни 
институции: Министерство за правда, Јавно обвинителство на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Намален број на отфрлени пријави по основ на 
застареност на кривично гонење 
Надлежни институции: Јавно обвинителство на РМ - Податок 1: 0;  
ОЈО за организиран криминал и корупција - Податок 1: 0;  
 

   2: 
           14.12.2011 

            
       .     

     1    ,  2      
. 

 ,            
       2011-2015 ( .60)  

      : ,      
, ,   ,           

  ,             
. 

             
. 

 
9.Активност 4. Измена на Законот за јавното обвинителство и  Законот за кривична постапка 
во насока на утврдување на карактерот на иницијативата за кривично гонење како алатка на 
специјализираните институции во борбата против организираниот криминал и корупцијата и 
постапувањето на јавниот обвинител кон ваквите иницијални акти. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменети закони - Во тек; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на поднесени иницијативи/број на 
превземени истражни дејствија 
Надлежни институции: Јавно обвинителство на РМ - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
 

   4: 
           , 

             
          . 

 
10.Активност 7. Преиспитување и измена на одредбите со кои се пропишува надлежноста и 
составот на  Советот на јавните обвинители на РМ. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Стручна расправа - Не; Надлежни институции: 
Здружение на јавните обвинители на РМ, Министерство за правда, Совет на јавните 
обвинители на РМ,  
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  Индикатор на активност 2. Измена на Уставот на РМ и на Законот за советот 
на јавните обвинители на РМ - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 3. Министерот за правда да не биде член на СЈОРМ - 
Да; Надлежни институции: Министерство за правда,  
 

   7: 
   1           
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      ,      

     .  
               

              
             , 
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           ,   
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Проблем 5. Отсуство на системски контроли врз работењето на нотарите, извршителите и 
адвокатите 
  
11.Активност 1. Да се зајакне сроведувањето на надзорот со востановување системски  
контроли врз работењето. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени  системски контроли  - Во тек; 
Надлежни институции: Министерство за правда, Адвокатска комора на РМ, Комора на 
извршители на РМ , Нотарска комора на РМ ,  
 

   1: 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 
АКТИВНОСТ 

СЕКТОР II - Правосудство 
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 

СЕКТОР II - Правосудство 
 

Закон кој 
треба 
да се измени/ 
донесе нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени законот 

Приоритет/ 
Рок на реализација 

Статус на 
реализација 

Измена на Законот 
за судовите и на 
Законот за 
Судскиот совет на 
РМ  

Проблем 1 
Активност 1 

 

- со цел обезбедување поголема заштита на 
независноста, самостојноста и 
непристрасноста на судиите во извршувањето 
на судската функција 

 

прв 
2012-2013 

не 

Измена на Законот 
за судовите и на 
Законот за 
Судскиот совет на 
РМ  
 

Проблем 1 
Активност 2 

 

- со цел оневозможување судиите да 
извршуваат други дејности и да обавуваат и 
други професии 

 

прв 
2012-2013 

не 

Измена на  
Законот за судски 
буџет   

Проблем 1 
Активност 4 

 

- целосно осамостојување на судскиот буџет со 
цел  да се овозможи самостојност во 
финансирањето на сите активности на 
судовите, а особено вработувања без 
согласност на Министерство за финансии 

 

прв 
2013 

не 

Измени на Законот 
за Судскиот совет 
на РМ  
  
   

Проблем 1 
Активност 8 

ИА1 

- преиспитување на одредбите кои ги 
пропишуваат  условите за избор на членови на 
Судскиот совет на РМ. (Организирани стручни 
расправи и препораки во врска со критериуми 
што мора да ги исполнуваат членовите на 
ССРМ и соодветни измени на Законот за 
судскиот совет на РМ) 

прв 
2013 

не 

Измени на Законот 
за Судскиот совет 
на РМ  
 

Проблем 1 
Активност 8 

ИА2 

-изготвени критериуми за избор  прв 
2013 

не 

Измени на Уставот 
на РМ и  Законот 
за Судскиот совет 
на РМ  
 

Проблем 1 
Активност 8 

ИА3 

- во насока Министерот за правда да не биде 
член на ССРМ  

прв 
2013 

не 

Измена  на 
Законот за 
Академијата за 
судии и јавни 
обвинители и 

Проблем 1 
Активност 9 

 

-во насока на обезбедување поголема 
финансиска, кадровска  и  организациска 
самостојност 

 

прв 
2012-2013 

не 
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Законот за судски 
буџет  
 

Измена на Уставот 
на РМ,  Законот за 
Советот на јавните 
обвинители на РМ 
и Законот за јавно 
обвинителство 
 

Проблем 3 
Активност 6 

ИА2 
 

-преиспитување на условите и постапката за 
избор и разрешување на Јавниот обвинител на 
РМ 

 

прв 
2012-2013 

не 

Измена на Уставот 
на РМ и на 
Законот за Советот 
на јавните 
обвинители на РМ
  
   

Проблем 3 
Активност 7 

ИА2 
 

-преиспитување и измена на одредбите со кои 
се пропишува надлежноста и составот на  
Советот на јавните обвинители на РМ 

 

прв 
2012-2013 

не 

Измена на Законот 
за Советот на 
јавните 
обвинители на РМ
   
 

Проблем 3 
Активност 7 
ИА3 
 

-Министерот за правда да не биде член на 
СЈОРМ  

прв 
2012-2013 

да 

Измена на Законот 
за јавно 
обвинителство  
 

Проблем 3 
Активност 9 
 

- со цел оневозможување јавните обвинители  
да извршуваат други дејности и да обавуваат и 
други професии 

прв 
2012-2013 

не 

Донесување нов 
Закон за 
Државното 
правобранителств
о на РМ  

Проблем 4 
Активност 1 
 

-со цел да се обезбеди поголема самостојност 
на Државниот правобранител на РМ,  да се 
дефинира посебна постапка за негово 
назначување и разрешување и оваа 
институција да се направи независна од 
извршната власт: 
-Да се изготви и спроведе систем за оценување 
на работата на државните правобранители   
-Да се подобри системот на плати на 
државните правобрабранители и државните 
службеници 

прв 
2012 

не 

Измена на Законот 
за јавното 
обвинителство и  
Законот за 
кривична постапка  

Проблем 3 
Активност 4 
 

-во насока на утврдување на карактерот на 
иницијативата за кривично гонење како алатка 
на специјализираните институции во борбата 
против организираниот криминал и 
корупцијата и постапувањето на јавниот 
обвинител кон ваквите иницијални акти 

прв 
2012-2013 

во тек 
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СЕКТОР III - Јавна администрација 

 
Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 

репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 

за период 
декември 2011 - декември 2012 година 

 
 
Во овој сектор  утврдени се 5 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Нецелосно воспоставен децентрализиран систем на управување со јавните средства и  
недоволно усогласени процедури за финансиско управување и контрола 
2. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа 
3. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во институциите на 
јавната администрација 
4. Отсуство на систематизирани мерки за спречување на корупцијата (планови за 
интегритет) 
5. Недостаток на јавна контрола врз работата на администрацијата 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 15 активности, 17 индикатори на 
активност и 12 индикатори на ефективност.  
 

Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 5  и тоа: 
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за финансии, Министерство за информатичко општество и 
администрација и Управа за финансиска полиција. 

 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци 

доставиле 5 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за информатичко 
општество и администрација, Министерство за правда, Министерство за финансии и 
Управа за финансиска полиција. 

  
Од предвидените 15 активности во овој сектор: 
-реализирани се 0 или 0%  
-нереализирани се 3 или 20%  
-во тек се 12 или 80%  
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Од   предвидените 17 индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 0 или 0%  
-нереализирани се 3 или 18%  
-во тек се 14 или 82%   

 
 
Надлежни институции за  доставување податоци- квантитативни/описни,  за утврдените 12  
индикатори на ефективност се вкупно 4 институции и тоа: Државна комисија за 
спречување на корупцијата, Министерство за информатичко општество и 
администрација, Министерство за финансии и Управа за финансиска полиција. 

 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  

 
-НЕМА 

 
 

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 4. Отсуство на систематизирани мерки за спречување на корупцијата (планови за 
интегритет) 
 
1.Активност 2. Обука за изготвување на планови за интегритет. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции: 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за информатичко општество 
и администрација,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/број на обучени  
лица 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0; 
Податок 2: 0;  
Министерство за информатичко општество и администрација - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
   
2.Активност 3. Изготвување и донесување на планови за интегритет. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015) 
  Индикатор на активност 1. Донесени  планови за интегритет - Не; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на донесени планови за интегритет 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
   
Проблем 5. Недостаток на јавна контрола врз работата на администрацијата 
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3.Активност 5. Спроведување на обуки за администрацијата  и приватниот сектор за 
примена на  законот за заштита на лица кои пријавиле корупција. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции: 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за информатичко општество 
и администрација,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на сроведени обуки/број на обучени лица   
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Министерство за информатичко општество и администрација - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  

 
 

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  
 

Проблем 1. Нецелосно воспоставен децентрализиран систем на управување со јавните 
средства и  недоволно усогласени процедури за финансиско управување и контрола 
 
1.Активност 1. Воспоставување на целосно децентрализиран систем на управување со 
финансиите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Изготвени решенија за внатрешна распределба на 
вкупниот одобрен буџет - Во тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на институции кои донеле решенија за 
внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 105;  (45 институции на 
централно и 60 ЕЛС) 
 
2.Активност 2. Изготвување на  процедури за преземање на финансиски обврски и 
процедури за плаќање. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изготвени и одобрени  процедури  - Во тек; 
Надлежни институции: Министерство за финансии 
  Индикатор на ефективност 1. Број на институции кои донеле процедури за 
преземање на финансиски обврски и процедури за плаќање 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;  
 
Проблем 2. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа 
  
3.Активност 1. Основање и екипирање на единици за внатрешна ревизија (ЕВР) во сите 
буџетски корисници од законодавната, извршната и судската власт и фондовите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Основани ЕВР и  вработени внатрешни ревизори 
согласно критериумите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,  
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  Индикатор на ефективност 1. Број на основани ЕВР и број на потребни 
внатрешни ревизори согласно со критериумите 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 53; Податок 2: 74; (Основани 
се 100% ЕВР, а 61,6% се вработени ревизори) 
 
4.Активност 2. Измена на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола во насока на 
воведување лиценца за внатрешните ревизори. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет закон - Во тек; Надлежни институции: 
Министерство за финансии,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на издадени лиценци 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;  
   
5.Активност 3. Основање и екипирање на единици за финансиски прашања (ЕФП) во сите 
буџетски корисници од законодавната, извршната и судската власт и фондовите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Основани ЕФП и вработени лица согласно 
критериумите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,    

Индикатор на ефективност 1. Број на основани  единици за финансиски 
прашања  /број на потребни вработувања во единиците за финансиски прашања 
согласно критериумите 

Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 45; Податок 2: 0;  
(Процент на реализација на ЕФП е 60%) 
 
Проблем 3. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во институциите на 
јавната администрација 
  
6.Активност 1. Изготвување на Стратегија за управување со ризици и Регистар на ризици кај 
директните буџетски корисници и  фондовите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изготвена Стратегија за управување со ризици  - 
Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за финансии,  
  Индикатор на активност 2. Изготвен Регистар на ризици - Во тек; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на изготвени стратегии за управување со 
ризици и регистри на ризици 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0; 
Податок 2: 0;  
Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
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7.Активност 2. Спроведување на годишни само-проценки на одделни високоризични 
процеси во системот за финансиско управување и контрола. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени  само-проценки - Во тек; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени  самопроценки  
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Министерство за финансии - Податок 1: 0;  
 
Проблем 4. Отсуство на систематизирани мерки за спречување на корупцијата (планови за 
интегритет) 
  
8.Активност 1. Измена на Законот за спречување на корупцијата со воведување на законска 
обврска за донесување на планови за интегритет. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет ЗСК - Во тек; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
 

    4: 

           
             

2012 . 

Проблем 5. Недостаток на јавна контрола врз работата на администрацијата 
  
9.Активност 1. Изготвување насоки за спречување, откривање, известување и постапување 
со неправилностите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изготвени и донесени насоки  - Во тек; Надлежни 
институции: Министерство за финансии, Управа за финансиска полиција,  
 
10.Активност 2. Спроведување на обуки за стручно оспособување на лицата задолжени за  
пријавување на неправилности согласно Програма за обука на АФКОС. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изготвена Програма за обука  - Во тек; Надлежни 
институции: Министерство за финансии, Управа за финансиска полиција,  
  Индикатор на активност 2.Спроведени обуки-Во тек;Надлежни институции: 
Министерство за финансии, Управа за финансиска полиција,  
 

  2: 

              
    2013      TAIEX. 
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  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/број на обучени 
лица 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Управа за финансиска полиција - Податок 1: 0;  
 
11.Активност 3. Изготвување на Национална стратегија за спречување на неправилности и 
измами  за заштита на финансиските интереси на ЕУ во РМ. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изготвена и усвоена Национална стратегија - Во 
тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,  
 

    3: 

             
            23.11.2012 

.          , 
  ,    ,   

     ,    ,    
,    .        

                
 .         ,  
        .  

12.Активност 4. Законско уредување заради обезбедување систематска и институционална 
заштита на лицата кои  пријавуваат корупција (whistle blowers). 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет ЗСК - Во тек; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  

    4: 

           
             

2012 . 

  Индикатор на ефективност 1. Број на пријавени случаи на корупција  
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
 
 
 
 

       : 
 

             
          

       .  
           

           
  .  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 

АКТИВНОСТ 
СЕКТОР III - Јавна администрација 
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 

СЕКТОР III - Јавна администрација 
 

 

Закон кој треба 
да се 
измени/донесе 
нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени законот 

Приоритет 
/Рок на реализација

 

Статус на  
реализација  

Измена на Законот 
за јавна внатрешна 
финансиска 
контрола 

Проблем 2 
Активност 2 
 

- во насока на воведување лиценца за 
внатрешните ревизори 
 

прв 
2012-2013 

во тек  

Измена на Законот 
за спречување на 
корупцијата  

Проблем 4 
Активност 1 
 

- воведување на законска обврска за 
донесување на планови за интегритет 
 

прв 
2012-2013 

во тек 

Измена на Законот 
за спречување на 
корупцијата 

Проблем 5 
Активност 4 

-законско уредување заради обезбедување 
систематска и институционална заштита на 
лицата кои  пријавуваат корупција (whistle 
blowers) 
 

прв 
2012-2013 

во тек
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СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот 

 
Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 

репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 

за период 
декември 2011 - декември 2012 година 

 
 
Во овој сектор  утврдени се 3 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Недостаток  на транспарентност во работењето 
2. Недоволна координација и ефикасност на институциите 
3. Недоволна транспарентност и отчетност во однос на откривањето на имотната 
состојба на јавните функционери 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 11 активности, 20 индикатори на 
активност и 10 индикатори на ефективност.  

 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 8 и тоа: 
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за 
внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Царинска управа на РМ, Управа за 
финансиско разузнавање  и Управа за јавни приходи на РМ. 

Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци 
доставиле 8 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за внатрешни работи, 
Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за правда, 
Управа за јавни приходи на РМ, Управа за финансиска полиција, Управа за финансиско 
разузнавање и Царинска управа на РМ. 

 
Од предвидените 11  активности во овој сектор: 
-реализирани се 1  или 10%  
-нереализирани се 5 или 45%  
-во тек се 5 или 45%  
 
Од   предвидените 20  индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 2  или  10%  
-нереализирани   се  8 или 40%  
-во тек се  10 или 50%   
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Надлежни институции за  доставување податоци- квантитативни/описни,  за утврдените 10 
индикатори на ефективност се вкупно 5 институции  и тоа:  Државна комисија за 
спречување на корупцијата, Министерство за внатрешни работи, Министерство за 
информатичко општество и администрација, Управа за финансиска полиција и 
Царинска управа на РМ. 

 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  

 
Проблем 2. Недоволна координација и ефикасност на институциите 
 
1.Активност 3. Спроведување обуки за работење со базите на податоци и остварување на  
комуникацијата по електронски пат. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки  - Да; Надлежни институции: 
Министерство за информатичко општество и администрација,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на одржани обуки /број на обучени кадри  
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација - 
Податок 1: 14; Податок 2: 133;  
 

  1: 
 

         . 
         

    15 ,            1 
. 

           
   14   133  .      

             
       2010     9     

 165 ,    2011  3    110  
      2012    2    58 
.          

              
. 

 
 
НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 1. Недостаток  на транспарентност во работењето 
  
1.Активност 1. Изготвување на функционална веб страна во Управата за финансиска 
полиција и нејзино редовно (континуирано) ажурирање. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
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  Индикатор на активност 1. Изготвена веб страна со објавување на сите 
содржини достапни за јавноста  - Во тек; Надлежни институции: Управа за финансиска 
полиција,  
  Индикатор на активност 2. Обезбедени ресурси за редовно ажурирање на 
веб страната  - Не; Надлежни институции: Управа за финансиска полиција,  
 

  1  : 
 

           ,  
      .     

          .  

 
Проблем 2. Недоволна координација и ефикасност на институциите 
 
2.Активност 4. Подобрување на кадровско техничката екипираност на институциите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Доекипирани институции со соодветен кадар   - 
Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство 
за внатрешни работи, Управа за јавни приходи на РМ, Управа за финансиско разузнавање , 
Управа за финансиска полиција, Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Исполнети  стандарди за техничка опременост на 
институциите - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на 
корупцијата, Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни приходи на РМ, Управа за 
финансиско разузнавање , Управа за финансиска полиција, Царинска управа на РМ,  

  1  : 

      ,      
            
            

      „ “.     
       ,     

  2013         .    
   ,             

             
          .   
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    .       
       .   

 ,           
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3.Активност 5. Подобрување на кадровско техничката екипираност на институциите за 
примена на специјални истражни мерки. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Доекипирани институции со соодветен кадар   - 
Не; Надлежни институции: Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска 
полиција, Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Исполнети  стандарди за техничка опременост на 
институциите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за внатрешни работи, Управа за 
финансиска полиција, Царинска управа на РМ,  

  1  : 

           
  .          

            
   .      
          ,    

               
 . 

Проблем 3. Недоволна транспарентност и отчетност во однос на откривањето на имотната 
состојба на јавните функционери 
 
4.Активност 1. Откривање на имотната состојба и интересите. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменети ЗСК  и ЗССИ во делот кој се однесува на 
прецизирање на лицата кои имаат обврска да пријават имотна состојба и  интереси, до кого 
се поднесува и начинот на постапување (ДКСК и единици во институциите)  - Не; Надлежни 
институции: Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 2. Изменети ЗСК и ЗССИ во насока на воведување на 
Регистар на функционери - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 3. Воведување обврска за пријавување промена на 
интереси  - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 4. Изменти ЗСК и ЗССИ во  делот за проверка на 
податоците од Анкетните листови и  Изјавите за интереси - Во тек; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
  Индикатор на ефективност 1. Институции кои имаат обврска да достават 
податоци за функционери/ институции кои  доставиле податоци  
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0; 
  Индикатор на ефективност 2. Број на избрани и именувани лица/број на 
извршени  проверки на имотната состојба и судир на интереси во ДКСК  
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Број на формирани единици во институциите 
(одделенија и оддели)/ број на проверени Анкетни листови и Изјави за интереси  
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
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5. Активност 2. Спроведување обуки за обврзниците за поднесување на Анкетни листови и 
Изјави за интереси. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции: 
Државна комисија за спречување на корупцијата,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/број на обучени 
лица  
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
 
   

 
АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 2. Недоволна координација и ефикасност на институциите 
 
1.Активност 1. Воспоставување на унифицирани и усогласени бази  (Закон за електронско 
управување). 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Воспоставени унифицирани бази на податоци - Во 
тек; Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација,  
  Индикатор на активност 2. Доставени известувања до МИОА за 
воспоставување на базите  - Во тек; Надлежни институции: Министерство за информатичко 
општество и администрација,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на новорегистрирани и  усогласени бази 
на податоци 
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација - 
Податок 1: 0;  
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   1: 
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    .        
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2.Активност 2. Поврзување на базите на податоци во информациски систем за комуникација 
меѓу институциите по електронски пат. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Воспоставен  систем на меѓусебна поврзаност на 
базите на податоци - Да; Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и 
администрација,  
  Индикатор на активност 2. Издадени сертификати за функционалност на 
информациските системи  - Не; Надлежни институции: Министерство за информатичко 
општество и администрација,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на издадени сертификати за 
функционалност на информациските системи  
 Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација - 
Податок 1: 0;  

   2: 

          
         

            ,   
         . 

3.Активност 6. Стручно усовршување и оспособување на кадрите за спроведување на 
специјални истражни мерки. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки, семинари, работилници  - Во 
тек; Надлежни институции: Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска 
полиција, Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на  одржани обуки/број на обучени кадри  
Надлежни институции: Министерство за внатрешни работи - Податок 1: 27; Податок 2: 50;  
Управа за финансиска полиција - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Царинска управа на РМ - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  

   6: 

         . 
         , 
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4.Активност 7. Воспоставување систем на размена на податоци, што опфаќа  методологија 
за унифицирано собирање, одржување и размена на податоци меѓу Органите за 
спроведување на законот со цел следење на криминалното однесување. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2014) 
  Индикатор на активност 1. Воспоставена  Национална база на податоци за 
криминалистичко разузнавање - Во тек; Надлежни институции: Министерство за внатрешни 
работи,  

   7: 

       ,     
 .            

  9    .      
     .  30  2012    
              

            
        .   

            
          .    

           
    ,       

       . 

5.Активност 8. Зајакнување на соработката меѓу ДКСК и Органите за спроведување на 
законот. (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Остварени периодични средби  - Во тек; 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,  
  Индикатор на активност 2. Донесени заклучоци и утврдени насоки за 
натамошно делување  - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на 
корупцијата,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на остварени средби и донесени 
заклучоци од средбите 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 1;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на остварени средби и теми  опфатени на 
средбите 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 1;  
 

   6: 
 

         . 
         

      .    
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 

АКТИВНОСТ 
СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот 

 
 

Реализација на активности од ДП  
 

 
 
 

 
 

45%45%

10%
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 
СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот 

 
 

Закон кој треба 
да се 
измени/донесе 
нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени законот 

Приоритет 
/Рок на реализација 

 

Статус на 
реализација 

Измена на Законот 
за спречување на 
корупцијата и 
Законот за 
спречување судир 
на интереси  

Проблем 3 
Активност 1 
ИА1 
 

- во делот кој се однесува на 
прецизирање на лицата кои имаат 
обврска да пријават имотна состојба и  
интереси, до кого се поднесува и 
начинот на постапување (ДКСК и 
единици во институциите) 

прв 
2012-2013 

не 
 

Измена на Законот 
за спречување на 
корупцијата и 
Законот за 
спречување судир 
на интереси 

Проблем 3 
Активност 1 
ИА2 

- во насока на воведување на Регистар 
на функционери  

прв 
2012-2013 

не

Измена на Законот 
за спречување на 
корупцијата и 
Законот за 
спречување судир 
на интереси 

Проблем 3 
Активност 1 
ИА3 

-воведување обврска за пријавување 
промена на интереси 

прв 
2012-2013 

не

Измена на Законот 
за спречување на 
корупцијата и 
Законот за 
спречување судир 
на интереси 

Проблем 3 
Активност 1 
ИА4 

- изменти ЗСК и ЗССИ во  делот за 
проверка на податоците од Анкетните 
листови и  Изјавите за интереси  

прв 
2012-2013 

во тек
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СЕКТОР V - Царина 
 

Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 

појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 
за период 

декември 2011 - декември 2012 година 
 
 
Во овој сектор  утврдени се 3 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување на стандардните 
постапки и процедури од страна на  вработените во Царинската управа  
2. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во Царинската управа  
3. Недоволно развиен систем на комуникација и соработка со јавноста    
 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 13 активности, 20 индикатори на 
активност и 12 индикатори на ефективност.  

 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 2  и тоа: Државна 
комисија за спречување на корупцијата и Царинска управа на РМ. 

 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 2  
надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Државна 
комисија за спречување на корупцијата и Царинска управа на РМ.  

 
Од предвидените 13  активности во овој сектор: 
-реализирани се 9 или 70%  
-нереализирани се 2 или 15%  
-во тек се 2 или 15%  
 
Од   предвидените 20  индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 14 или 70%  
-нереализирани се 3 или 15%  
-во тек се 3 или 15%   
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Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни,  за утврдените 12 
индикатори на ефективност се вкупно 2 институции  и тоа:  Државна комисија за 
спречување на корупцијата и Царинска управа на РМ.  
 
Во овој Сектор не се утврдени активности во кои се предвидени законски измени.   

 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  
 
 
Проблем 1. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување на 
стандардните постапки и процедури од страна на  вработените во Царинската управа  
 
1.Активност 1. Спроведување на внатрешни контроли и ревизии како гаранција за доследно 
и успешно спроведување на  процедурите за работа. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени контроли - Да; Надлежни институции: 
Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли и изготвени 
извештаи  
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 127;  

   1:  

          . 
            
         .   

          2012 
    109    18 .  

              
            

             
       ,    

   ,       
       e .  

2.Активност 2. Изготвување на процедури за постапување на царинските службеници во 
случаи на пасивен поткуп. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изготвени процедури  - Да; Надлежни институции: 
Царинска управа на РМ,  
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   2:  

          
           ,   

               
.           

             ,    
              .  

              
          358  

 . 

3.Активност 3. Ефиксно спроведување на Кодексот  за однесување на царинските 
службеници. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Организирани семинари за запознавање на 
царинските службеници со правилата на однесување  - Да; Надлежни институции: Царинска 
управа на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Постојан надзор врз примената на кодексот со 
извештај за утврдени случаи на непочитување на одредбите од  кодексот  - Да; Надлежни 
институции: Царинска управа на РМ,  

   3:  

           , 
           
            

            
           

           
.     K  ,    

             
               

        .  

Индикатор на ефективност 1. Број на организирани семинари/број на 
запознаени царински службеници 

Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 18; Податок 2: 448;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на изготвени извештаи /број на изречени 
мерки  
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 17; Податок 2: 11;  
 

  1  2:  
 

            2012 
    18         ,   

  448  . 
   2012    17       

       11       
      . 
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4.Активност  4. Спроведување на специјализирани обуки   за царинските службеници  за 
јакнење на интегритетот и борбата против корупцијата. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки  - Да; Надлежни институции: 
Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/број на обучени 
царински службеници 
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 9; Податок 2: 46;  

    4:  

          . 
         2012   9 

           46 
           

   ,      , 
   .  

5.Активност 6. Зајакнување на контролните механизми во откривање и санкционирање на 
постапување спротивно на законските одредби, оперативните инструкции и Кодексот на 
однесување. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени  системски контроли во сите 
организациони единици - Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Спроведени  вонредни и ненајавени контроли  - 
Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,  
   

   6:  

          . 
             

          
,              

      .      
       .      

          . 
             

         .   
            

              
       .  

Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли/утврдени 
злоупотреби и изречени санкции  

Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 109; Податок 2: 21;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на спроведени  вонредни и ненајавени 
контроли /утврдени злоупотреби и изречени санкции 
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 3; Податок 2: 1;  
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Проблем 3. Недоволно развиен систем на комуникација и соработка со јавноста    
   
6.Активност 1. Донесување правилник заради воспоставување на стандарди за јавност во 
работата на Царинската управа. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Донесен правилник - Да; Надлежни институции: 
Царинска управа на РМ,  
 

    1:  

            
  ,    ,   

  ,        
        ,   2011   

     . 

7.Активност 2. Обезбедување поголемо користење на граѓанскиот дневник како ефективна 
алатка за транспарентност, одговорност и добро владеење. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Редовно поставување на формулари за 
оценување на работата и услугите на Царинската управа  - Да; Надлежни институции: 
Царинска управа на РМ,  
 

    2:  

          . 
              

         .  
             

,          24/7    
   (197)    . 

8.Активност 3. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка во борба против 
корупцијата и криминалот со сите институции задолжени за спроведување на законот. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Остварени средби согласно со потпишаните 
меморандуми за соработка  - Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,  
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  Индикатор на активност 2. Утврдени  приоритети и изградени насоки  за 
успешно сузбивање на корупцијата - Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на остварени средби и донесени 
заклучоци од средбите 
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 1;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на одржани средби и теми  опфатени на 
средбите  
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 1;  

   3:  

          . 
         2012     

         
            

.         , 
           

  .         
           

           
   . 

9.Активност 4. Унапредување на комуникацијата и соработката со приватниот сектор. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Организирани и остварени периодични средби 
меѓу Царинската управа и претставниците од приватниот сектор - Да; Надлежни институции: 
Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Донесени заклучоци и утврдени насоки за 
натамошно делување   - Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на остварени средби и донесени 
заклучоци од средбите 
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 3;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на одржани средби и теми  опфатени на 
средбите 
 Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 5;  

   4:  
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 8             .  
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 1. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување на 
стандардните постапки и процедури од страна на  вработените во Царинската управа  
  
1.Активност  5. Спроведување истражување за степенот на распространетост на корупцијата 
во царинската служба меѓу субјекти  кои доаѓаат во контакт со царинските службеници. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведено истражување - Не; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Изготвен извештај од истражувањето со дадени 
наоди  и препораки  - Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на 
корупцијата, Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Добиени препораки за преземање на 
активности во насока на намалување на корупцијата во царинските служби 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Царинска управа на РМ - Податок 1: 0;  

   5:  

             
          

               
      .        
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    ,     , 

           
. 

Проблем 2. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во Царинската управа  
  
2.Активност  2. Спроведување само-проценка на одделни високоризични процеси на 
системот за финансиско управување и контрола во Царинската управа. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени  само-проценки - Во тек; Надлежни 
институции: Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Изготвени извештаи со резултати од само-
проценката и  дадени препораки  - Не; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени  самопроценки и утврдени 
ризици 
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
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АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 1. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување на 
стандардните постапки и процедури од страна на  вработените во Царинската управа  
 
1.Активност 7. Спроведување на посебни истражни мерки за собирање на релевантни  
докази за коруптивно и незаконско однесување на царинските службеници. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Обезбедени капацитети за спроведување на 
посебни истражни мерки  - Во тек; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,  
  

   7: 
           .  

 
Проблем 2. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во Царинската управа  
  
2.Активност 1. Имплементација на Стратегијата за  управување со ризик на Царинската 
управа. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Изготвен Регистар на ризици - Да; Надлежни 
институции: Царинска управа на РМ,  
  Индикатор на активност 2. Утврдени и применети конкретни мерки за 
ограничување и успешно справување со ризиците  - Во тек; Надлежни институции: Царинска 
управа на РМ,  
 

    1:  

           
 2011 – 2014           

.         
            

  . O       ,     
              
          

.          
      .       
           

. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 
АКТИВНОСТ 

СЕКТОР V - Царина 
 

Реализација на активности од ДП 
 

 
 
 

 
 

 

70%

15%

15%
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СЕКТОР VI - Локална самоуправа 

 
Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 

репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 

за период 
декември 2011 - декември 2012 година 

 
 
Во овој сектор  утврдени се 4 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното спроведување 
2. Девијации во управување со финансиите и имотот на локалната самоправа 
3. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа 
4. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во општините 
 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 15 активности, 19 индикатори на 
активност и 17 индикатори на ефективност.  

 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 37  и тоа:   Државна 
комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии, Министерство за 
транспорт и врски, Министерство за локална самоуправа, Заедница на единиците на 
локална самоуправа на РМ, Град Скопје, Општина Гостивар, Општина Другово, Општина 
Бутел, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Аеродром, Општина Чешиново-
Облешево, Општина Берово, Општина Сопиште, Општина Врапчиште, Општина 
Гевгелија, Општина Карпош, Општина Кавадарци, Општина Кривогаштани, Општина 
Пласница, Општина Дебар, Општина Битола, Општина Штип, Општина Лозово, Општина 
Крива Паланка, Општина Тетово, Општина Охрид, Општина Велес, Општина Чашка, 
Општина Прилеп, Општина Илинден, Општина Кочани, Општина Струмица, Општина 
Василево, Општина Конче и Општина Старо Нагоричане. 

 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 34 
надлежни институции или 92% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Град Скопје, 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Заедница на единиците на локална 
самоуправа на РМ, Министерство за локална самоуправа, Министерство за финансии, 
Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина 
Василево, Општина Велес, Општина Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Другово, 
Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина 
Кочани, Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина 
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Куманово , Општина Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, 
Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, 
Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и Општина Штип. 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставиле 
3 надлежни институции или 8% од вкупниот број надлежни институции и тоа: Министерство 
за транспорт и врски, Општина Врапчиште и Општина Дебар. 

 
 

Од предвидените 15  активности во овој сектор: 
-реализирани се 5 или 33%  
-нереализирани се 1 или 7%  
-во тек се 9 или 60%  
 
Од   предвидените 19 индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 9 или 47%  
-нереализирани се 1  или 6%  
-во тек се 9 или 47%   

 
Надлежни институции за доставување податоци-квантитативни/описни, за утврдените 17 
индикатори на ефективност се вкупно 35 институции и тоа:  Град Скопје, Државна комисија 
за спречување на корупцијата, Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ, 
Министерство за финансии, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, 
Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина 
Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, 
Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина 
Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , 
Општина Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина 
Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина 
Чашка, Општина Чешиново-Облешево и Општина Штип.  
 

 
 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  
 

Проблем 1. Сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното спроведување 
 
1.Активност 3. Секоја заинтересирана странка мора да биде јасно и прецизно запознаена со 
текот и траењето на процедурата и  потребните документи.  
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Изготвени информативни материјали со крајно 
поедноставена процедура за добивање одобрение за градба - Да;  
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Надлежни институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, 
Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина 
Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, 
Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива 
Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, 
Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо 
Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-
Облешево и Општина Штип. 

   3: 
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          . 
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    .        

              
    ,         

,        ,   
             
,    -        

             
   .  

 
  Индикатор на ефективност 1. Постоење функционален систем за 
континуирано информирање  
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 1;  
Општина Берово - Податок 1: 1;  
Општина Битола - Податок 1: 1;  
Општина Бутел - Податок 1: 1;  
Општина Василево - Податок 1: 0;  
Општина Велес - Податок 1: 1;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 16;  
Општина Гостивар - Податок 1: 2;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 1;  
Општина Илинден - Податок 1: 1;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 1;  
Општина Карпош - Податок 1: 3;  
Општина Конче - Податок 1: 0;  
Општина Кочани - Податок 1: 5;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 1;  
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Општина Кривогаштани - Податок 1: 1;  
Општина Крушево - Податок 1: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 1;  
Општина Лозово - Податок 1: 1;  
Општина Охрид - Податок 1: 6;  
Општина Пласница - Податок 1: 0;  
Општина Прилеп - Податок 1: 1;  
Општина Сопиште - Податок 1: 1;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 1;  
Општина Струмица - Податок 1: 1;  
Општина Тетово - Податок 1: 0;  
Општина Чашка - Податок 1: 1;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 0;  
Општина Штип - Податок 1: 1;  
 

  1: 
 

     1            
,          

,          
          

           
      ,       
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   ,        

    1.  
 

 
2.Активност 4. Вршење непосредни увиди на местото на градбата за секоја издадена 
дозвола и составување записник за секој од извршените увиди. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Постоење записник за секој извршен увид  - Да; 
Надлежни институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, 
Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина 
Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, 
Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива 
Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, 
Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо 
Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-
Облешево и Општина Штип. 
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Индикатор на ефективност 1. Број на констатирани фактички отстапувања од параметрите 
утврдени  во издадените дозволи за градба   
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 0;  
Општина Берово - Податок 1: 1;  
Општина Битола - Податок 1: 27;  
Општина Бутел - Податок 1: 1;  
Општина Василево - Податок 1: 0;  
Општина Велес - Податок 1: 10;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 1;  
Општина Гостивар - Податок 1: 0;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 1;  
Општина Илинден - Податок 1: 0;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 0;  
Општина Карпош - Податок 1: 13;  
Општина Конче - Податок 1: 0;  
Општина Кочани - Податок 1: 0;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 8;  
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0;  
Општина Крушево - Податок 1: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 36;  
Општина Лозово - Податок 1: 0;  
Општина Охрид - Податок 1: 105;  
Општина Пласница - Податок 1: 1;  
Општина Прилеп - Податок 1: 0;  
Општина Сопиште - Податок 1: 25;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;  
Општина Струмица - Податок 1: 4;  
Општина Тетово - Податок 1: 0;  
Општина Чашка - Податок 1: 0;  
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Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 0;  
Општина Штип - Податок 1: 0;  
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3.Активност 5. Постапување по пријава од граѓани,  составување на записник за секој увид и 
известување на пријавителот. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Преземени дејствија по пријава  - Да; Надлежни 
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина 
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, 
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина 
Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, 
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина 
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, 
Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и 
Општина Штип. 
  Индикатор на активност 2. Составување записник за увид  - Да; Надлежни 
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина 
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, 
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина 
Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, 
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина 
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, 
Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и 
Општина Штип. 
  Индикатор на активност 3. Доставени известувања  - Да; Надлежни 
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина 
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, 
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина 
Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, 
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина 
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, 
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Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и 
Општина Штип. 
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Индикатор на ефективност 1. Совпаѓање на бројот на пријавите со бројот на известувања на 
пријавителите 
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 188;  
Општина Берово - Податок 1: 4;  
Општина Битола - Податок 1: 84;  
Општина Бутел - Податок 1: 36;  
Општина Василево - Податок 1: 12;  
Општина Велес - Податок 1: 42;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 17;  
Општина Гостивар - Податок 1: 0;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 2;  
Општина Илинден - Податок 1: 1;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 38;  
Општина Карпош - Податок 1: 66;  
Општина Конче - Податок 1: 1;  
Општина Кочани - Податок 1: 65;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 39;  
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0;  
Општина Крушево - Податок 1: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 77;  
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Општина Лозово - Податок 1: 8;  
Општина Охрид - Податок 1: 142;  
Општина Пласница - Податок 1: 5;  
Општина Прилеп - Податок 1: 0;  
Општина Сопиште - Податок 1: 0;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;  
Општина Струмица - Податок 1: 126;  
Општина Тетово - Податок 1: 0;  
Општина Чашка - Податок 1: 12;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 3;  
Општина Штип - Податок 1: 40;  
 
  Индикатор на ефективност 2. Број на пријави споредено со број на извршени 
увиди  
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 188; Податок 2: 188;  
Општина Берово - Податок 1: 4; Податок 2: 4;  
Општина Битола - Податок 1: 84; Податок 2: 84;  
Општина Бутел - Податок 1: 38; Податок 2: 38;  
Општина Василево - Податок 1: 12; Податок 2: 12;  
Општина Велес - Податок 1: 50; Податок 2: 44;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 16; Податок 2: 17;  
Општина Гостивар - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 2; Податок 2: 2;  
Општина Илинден - Податок 1: 1; Податок 2: 1;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 38; Податок 2: 38;  
Општина Карпош - Податок 1: 66; Податок 2: 210;  
Општина Конче - Податок 1: 1; Податок 2: 1;  
Општина Кочани - Податок 1: 65; Податок 2: 65;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 39; Податок 2: 39;  
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Крушево - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 113; Податок 2: 113;  
Општина Лозово - Податок 1: 5; Податок 2: 5;  
Општина Охрид - Податок 1: 136; Податок 2: 136;  
Општина Пласница - Податок 1: 5; Податок 2: 5;  
Општина Прилеп - Податок 1: 50; Податок 2: 50;  
Општина Сопиште - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Струмица - Податок 1: 126; Податок 2: 126;  



66

Општина Тетово - Податок 1: 8; Податок 2: 8;  
Општина Чашка - Податок 1: 12; Податок 2: 1;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 10; Податок 2: 10;  
Општина Штип - Податок 1: 40; Податок 2: 40;  
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Проблем 2. Девијации во управување со финансиите и имотот на локалната самоправа 
 
4.Активност 3. Воспоставување и користење на финансиско-компјутерски систем за 
непрекинато следење на степенот и начинот на реализација на буџетот. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Воспоставен финансиско-компјутерски систем  - 
Да; Надлежни институции: Град Скопје, Заедница на единиците на локална самоуправа на 
РМ, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина 
Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, Општина Гостивар, 
Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина 
Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани, 
Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина Охрид, Општина 
Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина 
Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и Општина Штип. 
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Индикатор на ефективност 1. Број на утврдени отстапувања во степенот и начинот на 
реализација на буџетот  
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;  
Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ - Податок 1: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 0;  
Општина Берово - Податок 1: 1;  
Општина Битола - Податок 1: 15;  
Општина Бутел - Податок 1: 0;  
Општина Василево - Податок 1: 0;  
Општина Велес - Податок 1: 0;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 46;  
Општина Гостивар - Податок 1: 0;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 1;  
Општина Илинден - Податок 1: 0;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 0;  
Општина Карпош - Податок 1: 0;  
Општина Конче - Податок 1: 0;  
Општина Кочани - Податок 1: 0;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 0;  
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0;  
Општина Крушево - Податок 1: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 0;  
Општина Лозово - Податок 1: 0;  
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Општина Охрид - Податок 1: 0;  
Општина Пласница - Податок 1: 20;  
Општина Прилеп - Податок 1: 2;  
Општина Сопиште - Податок 1: 1;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;  
Општина Струмица - Податок 1: 0;  
Општина Тетово - Податок 1: 0;  
Општина Чашка - Податок 1: 0;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 2;  
Општина Штип - Податок 1: 0;  
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5.Активност 5. Ефикасно спроведување на новопренесените фискални надлежности на 
општините во рамките на процесот на фискална децентрализација. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки за вработените во општинската 
администрација  - Да; Надлежни институции: Заедница на единиците на локална самоуправа 
на РМ, Министерство за финансии и Министерство за локална самоуправа.  
  Индикатор на активност 2. Воспоставен систем за следење и надзор во 
Министерството за финансии - Да; Надлежни институции: Министерство за финансии  и 
Министерство за локална самоуправа  
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  Индикатор на ефективност 1. Број на обучени службеници во општините  
Надлежни институции: Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ - Податок 1: 
150;  
Министерство за финансии - Податок 1: 160;  
  Индикатор на ефективност 2. Позитивни наоди на  Државниот завод за 
ревизија 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Број на општини и случаи каде што има 
отстапувања од ефикасно спроведување на фискалната децентрализација 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  

  1, 2  3: 
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 1. Сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното спроведување 
 
1.Активност 2. Прецизирање на можностите за користење на локалната планска 
урбанистичка документација при давањето на одобренија за градба во правец на нужен  и 
оправдан исклучок. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Изменети законски и подзаконски акти за 
користење на локалнaта планска урбанистичка документација - Не; Надлежни институции: 
Министерство за транспорт и врски, Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, 
Општина Битола, Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, 
Општина Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина 
Илинден, Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина 
Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово, Општина 
Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина 
Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина 
Чешиново-Облешево и Општина Штип.  
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Индикатор на ефективност 1. Број на издадени одобренија за градба со користење на 
локална планска урбанистичка документација  
 Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 1;  
Општина Берово - Податок 1: 4;  
Општина Битола - Податок 1: 5;  
Општина Бутел - Податок 1: 0;  
Општина Василево - Податок 1: 0;  
Општина Велес - Податок 1: 45;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 3;  
Општина Гостивар - Податок 1: 3;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 9;  
Општина Илинден - Податок 1: 0;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 41;  
Општина Карпош - Податок 1: 0;  
Општина Конче - Податок 1: 2;  
Општина Кочани - Податок 1: 0;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 1;  
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0;  
Општина Крушево - Податок 1: 10;  
Општина Куманово  - Податок 1: 4;  
Општина Лозово - Податок 1: 0;  
Општина Охрид - Податок 1: 8;  
Општина Пласница - Податок 1: 0;  
Општина Прилеп - Податок 1: 3;  
Општина Сопиште - Податок 1: 1;  
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Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 1;  
Општина Струмица - Податок 1: 450;  
Општина Тетово - Податок 1: 25;  
Општина Чашка - Податок 1: 2;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 2;  
Општина Штип - Податок 1: 2;  
 
   

 
 АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 1. Сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното спроведување 
 
1.Активност 1. Доследно спроведување на Законот за просторно и урбанистичко планирање 
во врска со обновувањето на деталните урбанистички планови во општините во  
транспарентна и партиципативна постапка. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Обновени  урбанистички планови - Во тек; 
Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски, Град Скопје, Општина Аеродром, 
Општина Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, 
Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина 
Другово, Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, 
Општина Кочани, Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, 
Општина Куманово , Општина Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, 
Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, 
Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево, и Општина Штип 
  Индикатор на активност 2. Кампања за увид во ДУП и партиципативност  од 
страна на граѓаните - Да; Надлежни институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина 
Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина 
Врапчиште, Општина Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, 
Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, 
Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , 
Општина Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, 
Општина Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина 
Чешиново-Облешево и Општина Штип.  
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Индикатор на ефективност 1. Број на обновени урбанистички планови 
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 2;  
Општина Берово - Податок 1: 2;  
Општина Битола - Податок 1: 12;  
Општина Бутел - Податок 1: 5;  
Општина Василево - Податок 1: 0;  
Општина Велес - Податок 1: 25;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 6;  
Општина Гостивар - Податок 1: 4;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 0;  
Општина Илинден - Податок 1: 4;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 10;  
Општина Карпош - Податок 1: 13;  
Општина Конче - Податок 1: 0;  
Општина Кочани - Податок 1: 8;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 2;  
Општина Кривогаштани - Податок 1: 2;  
Општина Крушево - Податок 1: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 35;  
Општина Лозово - Податок 1: 1;  
Општина Охрид - Податок 1: 8;  
Општина Пласница - Податок 1: 0;  
Општина Прилеп - Податок 1: 4;  
Општина Сопиште - Податок 1: 1;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;  
Општина Струмица - Податок 1: 6;  
Општина Тетово - Податок 1: 11;  



73

Општина Чашка - Податок 1: 0;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 2;  
Општина Штип - Податок 1: 6;  
 
  Индикатор на ефективност 2. Број на активности за партиципативност на 
граѓаните 
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 8;  
Општина Берово - Податок 1: 4;  
Општина Битола - Податок 1: 16;  
Општина Бутел - Податок 1: 2;  
Општина Василево - Податок 1: 0;  
Општина Велес - Податок 1: 12;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 16;  
Општина Гостивар - Податок 1: 2;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 3;  
Општина Илинден - Податок 1: 4;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 50;  
Општина Карпош - Податок 1: 32;  
Општина Конче - Податок 1: 1;  
Општина Кочани - Податок 1: 3;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 2;  
Општина Кривогаштани - Податок 1: 6;  
Општина Крушево - Податок 1: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 35;  
Општина Лозово - Податок 1: 3;  
Општина Охрид - Податок 1: 5;  
Општина Пласница - Податок 1: 0;  
Општина Прилеп - Податок 1: 4;  
Општина Сопиште - Податок 1: 5;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;  
Општина Струмица - Податок 1: 24;  
Општина Тетово - Податок 1: 1;  
Општина Чашка - Податок 1: 3;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 3;  
Општина Штип - Податок 1: 6;  
 
2.Активност 6. Секоја градба да биде изведена согласно со условите содржани во 
одобрението и придржување на рокот за корекција на објектот согласно со одобрението. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
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  Индикатор на активност 1. Секоја градба е изведена согласно со условите - 
Во тек; Надлежни институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина 
Битола, Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина 
Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, 
Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива 
Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, 
Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо 
Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-
Облешево и Општина Штип. 
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Индикатор на ефективност 1. Број на неизвршени решенија за уривање или корекција на 
објектот наспроти вкупниот број на решенија за уривање или корекција 
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 130; Податок 2: 47; (      

             
) 

Општина Берово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Битола - Податок 1: 27; Податок 2: 22; (27   , 22  

) 
Општина Бутел - Податок 1: 31; Податок 2: 37; (6   ) 
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Општина Василево - Податок 1: 6; Податок 2: 11; (        
             

  ) 
Општина Велес - Податок 1: 10; Податок 2: 23; (   10 ) 
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 13; Податок 2: 13; (5       

) 
Општина Гостивар - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 1; Податок 2: 1; (    ) 
Општина Илинден - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 14; Податок 2: 18; (    ) 
Општина Карпош - Податок 1: 98; Податок 2: 109; (   .    

,    ,   ) 
Општина Конче - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Кочани - Податок 1: 13; Податок 2: 33; (   33 ,  20   

     ) 
Општина Крива Паланка - Податок 1: 10; Податок 2: 12; (    

           .     
     ) 

Општина Кривогаштани - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Крушево - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 38; Податок 2: 0; (38   7     

 ) 
Општина Лозово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Охрид - Податок 1: 59; Податок 2: 59; (         

) 
Општина Пласница - Податок 1: 5; Податок 2: 5;  
Општина Прилеп - Податок 1: 62; Податок 2: 80; (   ) 
Општина Сопиште - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Струмица - Податок 1: 48; Податок 2: 63; (  15   ) 
Општина Тетово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Чашка - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 3; Податок 2: 3; (     

.   ) 
Општина Штип - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
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Проблем 2. Девијации во управување со финансиите и имотот на локалната самоправа 
 
3.Активност 1. Транспарентно изготвување и усвојување план за инвестиции и развој на 
општината со динамика и приоритети во неговата реализација. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Изготвен и усвоен план - Во тек; Надлежни 
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина 
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, 
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина 
Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, 
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина 
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, 
Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и 
Општина Штип. 
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4.Активност 2. Буџетот  на општината да се прилагоди  на нејзиниот годишен, среднорочен и 
долгорочен план за развој и инвестиции. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Прилагоден годишен буџет - Во тек; Надлежни 
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина 
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, 
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина 
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Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, 
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина 
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, 
Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и 
Општина Штип.  
  Индикатор на ефективност 1. Број на неприлагодени годишни буџети и на 
извршени ребаланси 
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Аеродром - Податок 1: 1; Податок 2: 2;  
Општина Берово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Битола - Податок 1: 1; Податок 2: 1;  
Општина Бутел - Податок 1: 0; Податок 2: 3;  
Општина Василево - Податок 1: 2; Податок 2: 2;  
Општина Велес - Податок 1: 0; Податок 2: 1;  
Општина Врапчиште;  
Општина Гевгелија - Податок 1: 2; Податок 2: 2;  
Општина Гостивар - Податок 1: 0; Податок 2: 1;  
Општина Дебар;  
Општина Другово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Илинден - Податок 1: 0; Податок 2: 1;  
Општина Кавадарци - Податок 1: 1; Податок 2: 1;  
Општина Карпош - Податок 1: 1; Податок 2: 1;  
Општина Конче - Податок 1: 2; Податок 2: 2;  
Општина Кочани - Податок 1: 1; Податок 2: 1;  
Општина Крива Паланка - Податок 1: 0; Податок 2: 1;  
Општина Кривогаштани - Податок 1: 2; Податок 2: 2;  
Општина Крушево - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Куманово  - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Лозово - Податок 1: 2; Податок 2: 2;  
Општина Охрид - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Пласница - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Прилеп - Податок 1: 1; Податок 2: 1;  
Општина Сопиште - Податок 1: 2; Податок 2: 0;  
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Струмица - Податок 1: 0; Податок 2: 1;  
Општина Тетово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Општина Чашка - Податок 1: 0; Податок 2: 1;  
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 2; Податок 2: 2;  
Општина Штип - Податок 1: 0; Податок 2: 1;  
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5.Активност 4. Транспарентност и партиципативност при донесување на плановите за јавни 
набавки и за јавните инвестиции во секоја општина. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Објавени планови за јавни набавки и јавни 
инвестиции на веб страна пред нивно усвојување - Во тек; Надлежни институции: Град 
Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина 
Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, Општина Гостивар, 
Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина 
Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани, 
Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина Охрид, Општина 
Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина 
Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и Општина Штип.  
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Проблем 3. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа 
  
6.Активност 1. Основање и екипирање на единици за внатрешна ревизија (ЕВР) во секоја 
единица на локалната самоуправа. 
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(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Основани (ЕВР) и  вработени внатрешни ревизори 
согласно  со критериумите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на основани (ЕВР) и број на потребни 
внатрешни ревизори согласно критериумите 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 59; Податок 2: 117;  
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7.Активност 2. Измена на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола во насока на 
воведување лиценца за внатрешните ревизори. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет закон - Во тек; Надлежни институции: 
Министерство за финансии,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на издадени лиценци 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;  

   2: 

           , 
      . 

Проблем 4. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во општините 
  
8.Активност 1. Изготвување на Стратегија за управување со ризици и Регистар на ризици кај 
општините и Градот Скопје. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изготвени Стратегија за управување со ризици и 
Регистар на ризици - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на 
корупцијата, Министерство за финансии,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на изготвени стратегии за управување со 
ризици и регистри на ризици 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  

   1: 

           , 
      . 
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9.Активност 2. Спроведување на годишни само-проценки на одделни високоризични 
процеси во системот за финансиско управување и контрола. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени  само-проценки  - Во тек; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата и  Министерство за финансии. 
  Индикатор на ефективност 1. Број на општини со број на спроведени 
самопроценки 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  

   2: 

           , 
      . 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 

АКТИВНОСТ 
СЕКТОР VI - Локална самоуправа 

 

 
 
 

Реализација на индикатори на активност од ДП 
 

 
 

47%

6%

47%
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 

СЕКТОР VI - Локална самоуправа 
 

 

Закон кој треба 
да се измени/донесе 
нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени законот 

Приоритет 
/Рок на реализација 

 

Статус на 
реализација 

Измена на Законот за 
јавна внатрешна 
финансиска контрола 

Проблем 3 
Активност 2 
 

- во насока на воведување 
лиценца за внатрешните 
ревизори 
 

прв 
2012-2013 

во тек  
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СЕКТОР VII - Јавен сектор 
 

Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 

појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 
за период 

декември 2011 - декември 2012 година 
 
Во овој сектор  утврдени се 5 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1.Воспоставениот систем на јавни набавки не овозможува соодветна превенција и 
репресија на корупцијата и судир на интереси 
2. Потреба од зајакнување на улогата на  Бирото за јавни набавки  
3. Недоволна ефикасност на обуките за јавни набавки и нивна одржливост на долг рок  
4. Голем број поништени и неуспешни тендерски постапки  
5. Нетранспарентни и нестандардизирани постапки за концесии, непостоење на база на 
податоци, неможност да се следи постапката на едно место од почеток до крај, 
нестручност на службениците кои ги спроведуваат постапките, како и превисоки 
дискрециони овластувања при одлучувањето од надлежните институции 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 13 активности, 16 индикатори на 
активност и 9 индикатори на ефективност.  

 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 7  и тоа:   
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за финансии, Министерство за информатичко општество и 
администрација, Министерство за економија, Биро за јавни набавки и Државна комисија 
за жалби по јавни набавки. 
 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 7 
надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Биро за јавни 
набавки, Државна комисија за жалби по јавни набавки, Државна комисија за 
спречување на корупцијата, Министерство за економија, Министерство за 
информатичко општество и администрација, Министерство за правда и Министерство 
за финансии.   

 
Од предвидените 13 активности во овој сектор: 
-реализирани се 6 или 46%  
-нереализирани се 3 или 23%  
-во тек се 4 или 31%  
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Од   предвидените 16 индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 7 или 44%  
-нереализирани се 4 или 25%  
-во тек се 5 или 31%   

 
Надлежни институции за  доставување податоци- квантитативни/описни,  за утврдените 9 
индикатори на ефективност се вкупно 4 институции  и тоа:  Биро за јавни набавки, Државна 
комисија за жалби по јавни набавки, Министерство за економија и Министерство за 
информатичко општество и администрација. 

 
 
 

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  
 

Проблем 1. Воспоставениот систем на јавни набавки не овозможува соодветна превенција и 
репресија на корупцијата и судир на интереси 
 
1.Активност 2. Изготвување Кодекс за однесување на службениците кои работат на јавните 
набавки. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Донесен Кодекс за однесување  - Да; Надлежни 
институции: Биро за јавни набавки,  
  Индикатор на активност 2. Дистрибуиран Кодекс за однесување и објавен на 
веб страницата на договорните страни - Да; Надлежни институции: Биро за јавни набавки,  

   2: 

               
     („ .   “ . 39/12),     

            . 
          . 

2.Активност 3. Воведување обврска за давање Изјава за постоење/непостоење судир на 
интереси на сите  вклучени во постапката за јавна набавка. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет  Закон за јавни набавки со воведување   
обврска за потпишување изјава за постоење/непостоење  судир на интереси на сите 
вклучени лица во постапката за јавна набавка  - Да; Надлежни институции: Министерство за 
финансии,  

   3: 

             
.             

  („ .   “ .185  30.12.2012 ),    
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  .    62   (1)      
(2), (3)  (4)              

                
             

.  

 
 
Проблем 3. Недоволна ефикасност на обуките за јавни набавки и нивна одржливост на долг 
рок  
  
3.Активност 1. Анализа на можноста да се имплементираат компетенциите и вештините на 
службениците кои работат во областа на јавните набавки. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Извршена анализа  - Да; Надлежни институции: 
Биро за јавни набавки, Министерство за информатичко општество и администрација,  

   1: 

              
      ,        

  ,          
            

        .      
              

     („ .   “ .185  30.12.2012 )     
 29- ,                 

     ,         
              
      .  

4.Активност 3. Спроведување на специјализирани обуки за јавната и државната 
администрација за изготвување на тендерска документација. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки  - Да; Надлежни институции: 
Биро за јавни набавки,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки   
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 32;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на обучени службеници 
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 692;  

   3: 

         22.11.2012    
   .       
    .  

            
      ,     

    ,          
      ,         

   („ .    . 90/12).    



86

       32     692 
.         . 

 
5.Активност 4. Едукација на економските оператори за спецификите на жалбената постапка 
(во делот на недостатоците во тендерските постапки). 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки кај економските оператори  - 
Да; Надлежни институции: Биро за јавни набавки, Државна комисија за жалби по јавни 
набавки,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки 
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 32;  
Државна комисија за жалби по јавни набавки - Податок 1: 4;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на едуцирани лица од економските 
оператори 
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 14;  
Државна комисија за жалби по јавни набавки - Податок 1: 108;  

   4: 

          .  
            

 .   2012        
    ,        

 ,             
   ,           

 („ .   ” . 90/12),        
          
.             

            
 2013 . 

              
              

         .   , 
      „      

“      -      
      .       
             

       ,      
      ,      
             

    ,        
         . 

 
Проблем 5. Нетранспарентни и нестандардизирани постапки за концесии, непостоење на 
база на податоци, неможност да се следи постапката на едно место од почеток до крај, 
нестручност на службениците кои ги спроведуваат постапките, како и превисоки 
дискрециони овластувања при одлучувањето од надлежните институции 
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6.Активност 1. Измени на Законот  за  концесии  други видови на јавно приватно партнерство  
заради стандардизирање на постапките. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет закон - Да; Надлежни институции: 
Министерство за економија, Министерство за правда, Министерство за финансии,  
 

   1: 

            
     .  

           
         („ .   ” . 6/12  

13.01.2012  )         .  
              

  ,          
    ,       

   .         
         , 

              ,  
        .  

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
   
Проблем 2. Потреба од зајакнување на улогата на  Бирото за јавни набавки  
 
1.Активност 1. Измена на Законот за јавни набавки и Законот за концесии  и други видови на 
јавно приватно партнерство вo насока на осамостојување  на БЈН и преминување во Агенција 
за јавни набавки со пренесување  на  надлежноста врз концесиите и јавното приватно 
партнерство, односно преку зајакнување на   надлежностите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменети  закони  - Не; Надлежни институции: 
Министерство за финансии, Биро за јавни набавки, Министерство за економија,  

   1: 

               
.            
.  

             
  („ .   ” . 6/12  13.01.2012  ).  

            
               

        ,  
     . 

 
Проблем 4. Голем број поништени и неуспешни тендерски постапки  
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2.Активност 1. Измена и дополнување на Законот  за јавни набавки во насока на 
ограничување и прецизно дефинирање на можностите за поништување на постапките 
вклучувајќи и санкционирање во случај на злоупотреба. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет  закон  - Не; Надлежни институции: 
Министерство за финансии,  

   1: 

           .   
   .  

  Индикатор на ефективност 1. Број на поништени постапки 
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 2177;  
Државна комисија за жалби по јавни набавки - Податок 1: 82;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на санкционирани случаи   
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 0;  
Државна комисија за жалби по јавни набавки - Податок 1: 0;  

  1  2: 

   02.12.2011   30.11.2012 ,      
 ,         82   

.            
     210  ,       

      . 
       01.01.2011  01.11.2012    8544 

.       ,     2177 
.             

    . 
   2,           
       ,     
             

   ,          
  .             

      .  

 
3.Активност 2. Измена и дополнување на ЗЈН во насока на прецизна динамика за измени на 
плановите за јавни набавки и воведување на обврска за нивно објавување на веб страниците 
на институциите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет и дополнет закон - Не; Надлежни 
институции: Министерство за финансии,  

   2: 

           .   
   .  
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 АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 1. Воспоставениот систем на јавни набавки не овозможува соодветна превенција и 
репресија на корупцијата и судир на интереси 
 
1.Активност 1. Унапредување на водичите и прирачниците за антикорупциски мерки и 
отстранување на можен судир на интереси во јавните набавки. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Унапредени водичи и прирачници за 
антикорупциски мерки и отстранување на можен судир на интереси во јавните набавки - Во 
тек; Надлежни институции: Биро за јавни набавки, Државна комисија за спречување на 
корупцијата,  
   

   1: 

              
    („ .   “ .185  30.12.2012 ),   62  

       .      
         („ .   “ . 

39/12),               
  .           

.             
   .  

Проблем 3. Недоволна ефикасност на обуките за јавни набавки и нивна одржливост на долг 
рок  
  
2.Активност 2. Врз основа на спроведената анализа, измени во соодветните закони и 
изработка на  усогласена подзаконска  регулатива заради утврдување на  задолжителни 
компетенции  и вештини на службениците кои работат на јавни набавки и воведување 
електронски каталог. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменети закони - Во тек; Надлежни институции: 
Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за финансии,  
  Индикатор на активност 2. Усогласени подзаконски акти  - Во тек; Надлежни 
институции: Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за 
финансии, Биро за јавни набавки,  

  1  2: 

           
.       .  

         
             , 

         ,    
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.                

.             
    2013          

,            
. 

            
       ( „ .    “ .185/11)   29-

.  
 ,       2012 ,      

           , 
        ,    

            ,     
       („ .   ” . 90/12), 

      ,      
     .      

       . 

 
Индикатор на ефективност 1. Број на обучени службеници со неопходните компетенции и 
вештини 
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 692;  
Министерство за информатичко општество и администрација - Податок 1: 333;  
 
Проблем 5. Нетранспарентни и нестандардизирани постапки за концесии, непостоење на 
база на податоци, неможност да се следи постапката на едно место од почеток до крај, 
нестручност на службениците кои ги спроведуваат постапките, како и превисоки 
дискрециони овластувања при одлучувањето од надлежните институции 
 
3.Активност 2. Востановување на единствена база на податоци за концесии (Биро за јавни 
набавки, перспективно Агенција за ЈН, концесии и ЈПП). 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2014) 
  Индикатор на активност 1. Востановена база на податоци за концесии, јавно 
приватно партнерство и јавни набавки - Во тек; Надлежни институции: Биро за јавни набавки,  

   2: 

                 
             

  . 

4.Активност 3. Спроведување на обуки за концесии и јавно приватно партнерство во 
рамките на Програмата за едукација за јавните набавки, концесии и  јавно приватно 
партнерство. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2014) 
  Индикатор на активност 1. Изработен водич - Не; Надлежни институции: 
Биро за јавни набавки,  
  Индикатор на активност 2. Спроведени  обуки - Во тек; Надлежни 
институции: Биро за јавни набавки, Министерство за економија,  
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  1  2: 

            
     .  

      2        
             

          2013 . 
 
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки 
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 0;  
Министерство за економија - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на обучени лица 
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 0;  
Министерство за економија - Податок 1: 0;  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 

АКТИВНОСТ 
СЕКТОР VII - Јавен сектор 
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 
СЕКТОР VII - Јавен сектор 

 

Закон кој треба 
да се измени/донесе   
нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени 
законот 

Приоритет/ 
Рок на реализација 

Статус на 
реализација 

Измена на  Законот за 
јавни набавки 

Проблем 1 
Активност 3 

 

-воведување   обврска 
за потпишување изјава 
за постоење/ 
непостоење  судир на 
интереси на сите 
вклучени лица во 
постапката за јавна 
набавка  - 

прв 
2012 

да 

Измена на Законот за 
јавни набавки и 
Законот за концесии  и 
други видови на јавно 
приватно партнерство 

Проблем 2 
Активност 1 

 

- осамостојување  на 
БЈН и преминување во 
Агенција за јавни 
набавки со пренесување  
на  надлежноста врз 
концесиите и јавното 
приватно партнерство, 
односно преку 
зајакнување на   
надлежностите. 
 

прв 
2013 

   не 

Измена и 
дополнување на 
Законот  за јавни 
набавки 

Проблем 4 
Активност 1 

 

- во насока на 
ограничување и 
прецизно дефинирање 
на можностите за 
поништување на 
постапките вклучувајќи 
и санкционирање во 
случај на злоупотреба 

прв 
2012 

не 

Измена и 
дополнување на 
Законот  за јавни 
набавки 

Проблем 4 
Активност 2 
 

- во насока на прецизна 
динамика за измени на 
плановите за јавни 
набавки и воведување 
на обврска за нивно 
објавување на веб 
страниците на 
институциите 

прв 
2012 

не 

Измени на Законот  за  
концесии  други 
видови на јавно 
приватно партнерство 

Проблем 5 
Активност 1 
 

-заради 
стандардизирање на 
постапките 
 

прв 
2013 

да 
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СЕКТОР VIII - Здравство, труд и социјална политика 
 

Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 

појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 
за период 

декември 2011 - декември 2012 година 
 
 
Во овој сектор  утврдени се 4 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Ненаменско трошење на јавни средства во јавниот здравствен сектор и недостаток на 
транспарентност и отчетност на трошењето 
2. Недостаток на контролни механизми за давање на услуги и остварување на права на 
корисниците 
3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за корупција 
и судир на интереси 
4. Недоволна информираност на граѓаните за нивните права 
 

 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 9 активности, 18 индикатори на 
активност и 15 индикатори на ефективност.  

 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 11 и тоа: Државна 
комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии, Министерство за 
здравство, Министерство за труд и социјална политика, Фонд за здравствено 
осигурување на Македонија, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, Лекарска комора на Македонија, Фармацевтска комора на Македонија и 
ГО - Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл 
Македонија и Центар за граѓански комуникации. 

 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 9 
надлежни институции или 82% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: ГО- 
Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за граѓански комуникации, Државна 
комисија за спречување на корупцијата, Министерство за здравство, Министерство за 
труд и социјална политика, Министерство за финансии, Фармацевтска комора на 
Македонија, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 
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Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставиле 
2 надлежни институции или 18% од вкупниот број надлежни институции и тоа: ГО - 
Македонски центар за меѓународна соработка и Лекарска комора на Македонија.   

 
Во овој Сектор не се утврдени активности во кои се предвидени законски измени.   

 
Од предвидените 9 активности во овој сектор: 
-реализирани се 2 или 22%  
-нереализирани се 2 или 22%  
-во тек се 4 или 45%  
-без податок е 1 или 11% 
 
 
Од предвидените 18 индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 4 или 22%  
-нереализирани се 5 или 28%  
-во тек се 6 или 33% 
-без податок се 3 или 17%  
 

Надлежни институции за  доставување податоци - квантитативни/описни, за утврдените 15 
индикатори на ефективност се вкупно 10 институции  и тоа:  ГО - Македонски центар за 
меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за граѓански 
комуникации, Државна комисија за спречување на корупцијата, Лекарска комора на 
Македонија, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика, 
Министерство за финансии, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.  
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  

 
Проблем 3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за 
корупција и судир на интереси 
  
1.Активност 1. Зголемување на информираноста и свеста за постоечките етички кодекси за 
државни и јавни службеници. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Доставени етички кодекси до сите државни и 
јавни службеници кои работат во областа на здравство и труд и социјална политика  - Да; 
Надлежни институции: Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална 
политика, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија 

   1: 
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   ,       

           . 
           

           2012  .  

 
Проблем 4. Недоволна информираност на граѓаните за нивните права 
  
2.Активност 2. Формирање центри или одделенија за информации на граѓани за нивните 
права (кол центри). 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Формирани/зајакнати одделенија-центри - Да; 
Надлежни институции: Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална 
политика, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија.  
  Индикатор на активност 2. Граѓаните се информирани за постоењето на кол 
центрите - Да; Надлежни институции: Министерство за здравство, Министерство за труд и 
социјална политика, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
  Индикатор на ефективност 1. Истражувањата  покажуваат подобар пристап 
до услуги  
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;  
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 0;  
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;  
Министерство за здравство - Податок 1: 0;  
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;  

   2: 
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.    1          

.          
     .    

            
,           

  . 

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 1. Ненаменско трошење на јавни средства во јавниот здравствен сектор и 
недостаток на транспарентност и отчетност на трошењето 
  
1.Активност 1. Засилување на контролите и внатрешната ревизија во ФЗО и во 
здравствените установи. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Зајакнати капацитети за спроведување на 
контрола и внатрешна ревизија - Не; Надлежни институции: Министерство за финансии,  
  Индикатор на активност 2. Спроведени контроли  - Не; Надлежни 
институции: Министерство за финансии,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли  
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на позитивни наоди од контролите 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Број на одлуки и донесени мерки 
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  

   1: 

            
    .       

  ,          
          . 

 
Проблем 3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за 
корупција и судир на интереси 
  
2.Активност 3. Донесување на етичкиот кодекс за интеракција меѓу фармацевтските 
компании, здравствени работници и здруженијата на пациенти. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Донесен  етички кодекс - Не; Надлежни 
институции: Лекарска комора на Македонија, Министерство за здравство, Фармацевтска 
комора на Македонија,  
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  Индикатор на активност 2. Јавно промовиран етичкиот кодекс - Не; 
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија, Министерство за здравство, 
Фармацевтска комора на Македонија, 
 

   3: 

            
   ,     

 .           
1992 ,       2007 ,       

 .            
   ,         

       .  

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  
 

Проблем 1. Ненаменско трошење на јавни средства во јавниот здравствен сектор и 
недостаток на транспарентност и отчетност на трошењето 
  
1.Активност 2. Преиспитување на подзаконската регулатива со цел истата да овозможи 
превенирање на девијациите и санкционирање на прекршувањата. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменета подзаконска регулатива - Во тек; 
Надлежни институции: Министерство за здравство,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на изменети подзаконски акти со вградени 
антикорупциски содржини 
Надлежни институции: Министерство за здравство - Податок 1:21;  

   2: 

        2012    
     („ .   “ . 43.2012)     

            
          ,  

         .   
              

      .        
     („ .   “ . 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 

11/12)       .  ,   
        .     

         .   
      („ .   “ .26/12  65/12-

 ),         . 
             

         („ .   “ 
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     21        
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.          
    .  

 
Проблем 2. Недостаток на контролни механизми за давање на услуги и остварување на 
права на корисниците 
  
2.Активност 1. Воспоставување / зајакнување на контролни механизми за спроведувањето 
на процедурите во делот на давање на услуги и остварување на права на корисниците, 
внатрешни и надворешни (ад хок) контроли и вклучување на ГО во надворешните 
контроли/истражувања. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Воспоставени /зајакнати контролни механизми - 
Да; Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија, Министерство за здравство, 
Министерство за труд и социјална политика, Фонд за здравствено осигурување на 
Македонија, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,  
  Индикатор на активност 2. Спроведени контроли - Во тек; Надлежни 
институции: Лекарска комора на Македонија, Министерство за здравство, Министерство за 
труд и социјална политика, Фонд за здравствено осигурување на Македонија, Фонд на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ГО - Македонски центар за 
меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за граѓански 
комуникации,  
  Индикатор на активност 3. Вклучени ГО во спроведување на ад хок 
контроли/истражувања - Не; Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна 
соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за граѓански комуникации,  

   1: 

         . 
         

              
  .          

        (  100)    
      .    
           

.            
.          .   

        .   
           

            
            

            
   .          

.          
     .        

     .      
           

,          
    .          



100

         .  
         

     (     3).  

Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли 
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;  
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 2;  
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;  
Лекарска комора на Македонија;  
Министерство за здравство - Податок 1: 11457;  
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;  
Фонд за здравствено осигурување на Македонија - Податок 1: 45;  
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Податок 1: 3;  
  Индикатор на ефективност 2. Пријавени случаи на коруптивно однесување 
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;  
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 7;  
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;  
Лекарска комора на Македонија;  
Министерство за здравство - Податок 1: 4;  
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;  
Фонд за здравствено осигурување на Македонија - Податок 1: 0;  
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Санкционирани сторители 
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;  
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 0;  
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;  
Лекарска комора на Македонија;  
Министерство за здравство - Податок 1: 38;  
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;  
Фонд за здравствено осигурување на Македонија - Податок 1: 0;  
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Податок 1: 0;  

  1, 2  3: 
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Проблем 3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за 
корупција и судир на интереси 
  
3.Активност 4. Едукации, обуки за превенција на корупцијата и судирот на интереси на 
вработените во секторот здравство и труд и социјална политика.  
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени едукации/обуки - Во тек; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Лекарска комора на 
Македонија, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Лекарска комора на Македонија;  
Министерство за здравство - Податок 1: 0;  
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 1;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на обучени лица 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Лекарска комора на Македонија;  
Министерство за здравство - Податок 1: 0;  
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 35;  

   4: 

         . 
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Проблем 4. Недоволна информираност на граѓаните за нивните права 
  
4.Активност 1. Спроведување кампањи и подготовка на промотивни материјали, (флаери, 
постери, билборди). 



102

(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени кампањи - Во тек; Надлежни 
институции: Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика, ГО - 
Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и 
Центар за граѓански комуникации,  
  Индикатор на активност 2. Диструбуирани промотивно-информативни 
материјали - Во тек; Надлежни институции: Министерство за здравство, Министерство за 
труд и социјална политика, ГО - Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси 
Интернешнл Македонија и Центар за граѓански комуникации,  
  Индикатор на активност 3. Спроведени истражувања за ефектите од 
кампањите, особено во однос на ранливите групи - Во тек; Надлежни институции: 
Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика, ГО - Македонски 
центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за 
граѓански комуникации, 

   1: 
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Индикатор на ефективност 1. Истражувањата покажуваат дека е зголемена 
информираноста на граѓаните, корисници на услуги од овие сектори  

Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;  
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 7;  
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;  
Министерство за здравство - Податок 1: 0;  
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;  
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  Индикатор на ефективност 2. Истражувањата покажуваат подобрен пристап 
до услугите   
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;  
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 0;  
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;  
Министерство за здравство - Податок 1: 0;  
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;  

  1  2: 
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АКТИВНОСТ БЕЗ ПОДАТОК 
 
Проблем 3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за 
корупција и судир на интереси 
  
1.Активност 2. Донесување на етичкиот кодекс за здравствени работници што ќе содржи 
одредби за превенција на корупцијата и судирот на интереси и јакнење на интегритетот. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Донесен  етички кодекс – не е доставен податок;  
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија,  
  Индикатор на активност 2. Доставени етички кодекси до сите здравствени 
работници  - не е доставен податок; Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија,  
  Индикатор на активност 3. Формирани тела за следење на примената и 
прекршувањето на етичките кодекси – не е доставен податок; Надлежни институции: 
Лекарска комора на Македонија,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на пријавени случаи на коруптивно 
однесување 
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија;  
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Министерство за здравтсво - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Санкционирани сторители 
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија;  
Министерство за здравтсво - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Одземени лиценци 
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија;  
 
   

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 
АКТИВНОСТ 
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СЕКТОР VIII - Здравство, труд и социјална политика 
 

 
Реализација на активности од ДП 

Реализација на индикатори на активност од ДП 

 
 

СЕКТОР IX - Образование и спорт 
 

22%

22%45%

11%

22%

28%33%

17%
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Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 

појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 
за период 

декември 2011 - декември 2012 година 
 
 
Во овој сектор  утврдени се 7 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Недостаток на систем на редовни контроли од надлежни институции,  недоволна 
транспарентност и влијание при вработувања и избор во наставно научни звања, како и 
недостаток на доволна едуцираност и стручна помош  
2. Недостиг на системски контроли во постапките на лиценцирање и акредитација на 
даватели на образовни услуги и непостоење на систем на лиценци во дејноста спорт 
3. Недоволна примена на стандардите за подготовката и за постапката за избор на 
учебници и недоволна транспарентност на тие постапки  
4. Недоволна транспарентност при доделувањето на легла во студентските и 
ученичките домови дава можност за корупција и судир на интереси  
5. Продавање на учебници на студентите како услов за полагање испит  
6. Недоволна информираност на јавноста за потребата од вклучување во борбата 
против корупцијата во образованието и спортот  
7. Отсуство на транспарентност при финансирањето на спортски клубови и 
„купопродажбата“ на спортисти 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 21 активност, 30 индикатори на 
активност и 26 индикатори на ефективност.  
 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 25 и тоа: 
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за образованиe и наука, Управа за финансиска полиција, Државен 
просветен инспекторат, Биро за развој на образованието, Агенција за млади и спорт, 
Управа за јавни приходи на РМ, Студентски Парламент на Универзитетот "Св. Кирил и 
Методиј" Скопје, Студентски Правобранител на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" 
Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитет на Југоисточна Европа, 
Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "Св. Апостол Павле" - Охрид, Фон 
Универзитет - Скопје, Европски Универзитет - Скопје, Универзитет American College - 
Скопје, Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA 
Парис – Скопје-Њујорк, Меѓународен Универзитет Струга, Универзитет за туризам и 
менаџмент - Скопје, ГО -  Здружение на граѓани “Младински образовен форум“, 
Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија, 
Центар за граѓански комуникации и Институт за демократија Социетас Цивилис – 
Скопје.  
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Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 22 
надлежни институции или 88% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Министерство 
за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за 
образованиe и наука, Државен просветен инспекторат, Биро за развој на образованието, 
Агенција за млади и спорт, Управа за јавни приходи на РМ, Студентски Парламент на 
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје, Студентски Правобранител на 
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 
Универзитет на Југоисточна Европа, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "Св. 
Апостол Павле" - Охрид, Фон Универзитет - Скопје, Европски Универзитет - Скопје, 
Универзитет American College - Скопје, Универзитет за аудиовизуелни уметности – 
Европска Филмска Академија – ECPA Парис – Скопје-Њујорк, Меѓународен Универзитет 
Струга, ГО - Здружение на граѓани “Младински образовен форум“, Транспаренси 
Интернешнл Македонија, Центар за граѓански комуникации и Институт за демократија 
Социетас Цивилис – Скопје.  
 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставиле 
3 надлежни институции или 12% од вкупниот број надлежни институции и тоа: Управа за 
финансиска полиција, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, ГО - Македонски 
центар за меѓународна соработка.  

 
Од предвидените 21 активност во овој сектор: 
-реализирани се 3 или 14%  
-нереализирани се 12 или 57%  
-во тек се 6 или 29%  
 
Од предвидените 30 индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 4 или 13%  
-нереализирани се 17 или 57%  
-во тек се 9 или 30%   

 
Надлежни институции за доставување податоци - квантитативни/описни, за утврдените 26 
индикатори на ефективност се вкупно 22 институции и тоа: Министерство за образование и 
наука, Агенција за млади и спорт, Биро за развој на образованието, Државен просветен 
инспекторат, Државна комисија за спречување на корупцијата, Европски Универзитет - 
Скопје, Меѓународен Универзитет Струга, Студентски Парламент на Универзитетот "Св. 
Кирил и Методиј" Скопје, Студентски Правобранител на Универзитетот "Св. Кирил и 
Методиј" Скопје, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "Св. Апостол Павле" - 
Охрид, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитет American College - 
Скопје, Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA 
Парис – Скопје-Њујорк, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, Универзитет на 
Југоисточна Европа, Фон Универзитет - Скопје, ГО -  Здружение на граѓани “Младински 
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образовен форум“, Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, Македонски 
центар за меѓународна соработка,  Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за 
граѓански комуникации. 

 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  

 
Проблем 1. Недостаток на систем на редовни контроли од надлежни институции,  недоволна 
транспарентност и влијание при вработувања и избор во наставно научни звања, како и 
недостаток на доволна едуцираност и стручна помош  
 
1.Активност 1. Воведување на систем на редовни контроли и надзор од Државниот 
просветен инспекторат и други надлежни тела и контролите да бидат перманентни, не само 
по потреба, дојава/пријава.  
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Воведен систем на редовни контроли - Да; 
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат,  
  Индикатор на активност 2. Спроведени редовни контроли - Да; Надлежни 
институции: Државен просветен инспекторат,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени редовни контроли 
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 211;  
 

   1: 
        .  

          
      ,   (   

)     ,      
    .      
          

             
   .    

        ,  
            

     . 

 
Проблем 2. Недостиг на системски контроли во постапките на лиценцирање и акредитација 
на даватели на образовни услуги и непостоење на систем на лиценци во дејноста спорт 
  
2.Активност 1. Редовно спроведување на системски контроли кај високо образовните 
институции заради утврдување на придржување кон бараните и понудените критериуми.  
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени контроли - Да; Надлежни институции: 
Државен просветен инспекторат, Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли 
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 211;  
Министерство за образование и наука - Податок 1: 211;  
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  Индикатор на ефективност 2. Број на испитани и потврдени пријави за 
непридржување кон критериумите 
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Број на изречени санкции 
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 4. Анализите  покажуваат зголемена доверба кај 
јавноста во квалитетот на работата на  давателите на образовни услуги 
Надлежни институции: ГО -  Здружение на граѓани “Младински образовен форум“ - Податок 
1: 0;  
ГО - Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје - Податок 1: 0;  
ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;  
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 1;  
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;  
Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;  
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Проблем 5. Продавање на учебници на студентите како услов за полагање испит  
  
3.Активност 1. Опремување на библиотеките при факултетите/институтите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Зголемен библиотечен фонд со книги и ресурсни 
материјали - Да; Надлежни институции: Министерство за образование и наука, Европски 
Универзитет - Скопје, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "Св. Апостол Павле" –  
 
Охрид, Универзитет American College - Скопје, Универзитет за аудиовизуелни уметности – 
Европска Филмска Академија – ECPA Парис – Скопје-Њујорк , Универзитет за туризам и 
менаџмент - Скопје, Фон Универзитет - Скопје, Меѓународен Универзитет Струга, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитет на Југоисточна Европа,  
  Индикатор на ефективност 1. Библиотеките поседуваат доволен број 
примероци на потребна литература 
Надлежни институции: Европски Универзитет - Скопје - Податок 1: 6015;  
Меѓународен Универзитет Струга - Податок 1: 0;  
Министерство за образовани и наука - Податок 1: 80;  
Универзитет "Гоце Делчев" - Штип - Податок 1: 102399;  
Универзитет "св. Апостол Павле" - Охрид - Податок 1: 8000;  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје - Податок 1: 1200000;  
Универзитет American College - Скопје - Податок 1: 5;  
Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA Парис – 
Скопје-Њујорк  - Податок 1: 2000;  
Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје;  
Универзитет на Југоисточна Европа - Податок 1: 36000;  
Фон Универзитет - Скопје - Податок 1: 3;  
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 1. Недостаток на систем на редовни контроли од надлежни институции,  недоволна 
транспарентност и влијание при вработувања и избор во наставно научни звања, како и 
недостаток на доволна едуцираност и стручна помош  
 
1.Активност 2. Измена на законот во насока на воведување забрана за вработување  на 
државни функционери во високо образовни установи за време на мандатниот период. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за високо образование  - Не; 
Надлежни институции: Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Ниеден  државен функционер не е вработен во  
високо образовна установа во време на мандатниот период  
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;  
 

   2: 
           

              
.   

 
2.Активност 3. Спроведување  едукација и давање стручна помош на членовите на 
националните спортски федерации. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2015) 
  Индикатор на активност 1. Изработени програми за обука - Не; Надлежни 
институции: Агенција за млади и спорт,  
  Индикатор на активност 2. Реализирани обуки/ работилници - Не; Надлежни 
институции: Агенција за млади и спорт,  
  Индикатор на активност 3. Спроведена евалуација  - Не; Надлежни 
институции: Агенција за млади и спорт,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки 
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на обучени членови на федерациите 
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Анализа на степенот на сатисфакција на 
учесниците со квалитетот на обуката 
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 0;  
 
 
 
 

   3: 
           ,  

.   
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Проблем 2. Недостиг на системски контроли во постапките на лиценцирање и акредитација 
на даватели на образовни услуги и непостоење на систем на лиценци во дејноста спорт 
  
3.Активност 2. Измени на Законот за спортот и релевантните подзаконски акти заради 
воведување и уредување на систем на лиценцирање. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет закон и подзаконски акти  - Не; 
Надлежни институции: Министерство за правда,  
 

   2: 
         ,  

             
  2012 .            

 ,            2013 .   

 
Проблем 3. Недоволна примена на стандардите за подготовката и за постапката за избор на 
учебници и недоволна транспарентност на тие постапки  
  
4.Активност 1. Измена на подзаконските акти заради утврдување критериуми (базирани на 
основи на  компетентност) за избор на членови на Националната комисија за учебници за 
основно и средно образование (НКУОСО) и на рецензентите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменети подзаконски акти - Не; Надлежни 
институции: Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Се применуваат критериумите за избор на 
независни компетентни лица како членови во  НКУОСО  
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;  
  Индикатор на ефективност 2. Рецензентите се експерти во односната област  
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;  

   1: 
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5.Активност 2. Воведување практика на спроведување суперрецензии по случаен избор од 
страна на независни експерти. 
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(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Спроведен однапред утврден број на 
суперрецензии - Не; Надлежни институции: Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Извршените и објавени суперрецензии 
резултираат со придржување до критериумите и повисок квалитет на учебниците 
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;  
 

   2: 
            

      .  

 
6.Активност 3. Измена на подзаконските акти заради целосна транспарентност на 
постапките за избор на учебници, автори/авторски тимови и рецензенти. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Изменети подзаконски акти - Не; Надлежни 
институции: Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на активност 2. Јавно објавени одлуки за избор на: - учебници, - 
автори/авторски тимови, - рецензенти, кои ги содржат сите елементи кои влијаеле врз 
изборот  - Не; Надлежни институции: Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Објавувањето на одлуките влијае врз 
намалување на можностите за корупција/судир на интереси при изборот и врз зголемување 
на квалитетот на понудените учебници 
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;  
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Проблем 4. Недоволна транспарентност при доделувањето на легла во студентските и 
ученичките домови дава можност за корупција и судир на интереси  
 
7.Активност 2. Зајакнување на транспарентноста на селекцијата на кандидатите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Доставени службени известувања со 
аргументација за одлуката до секој одбиен кандидат - Не; Надлежни институции: 
Министерство за образование и наука,  
  

   2: 
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,           .   

  
8.Активност 3. Спроведување на ревизија на извршената селекција. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени ревизии  - Не; Надлежни институции: 
Државен просветен инспекторат,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на констатирани неправилности при 
селекцијата 
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на корегирани неправилности  
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0;  
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9.Активност 4. Вонредни проверки на списоците и на придржувањето до истите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени проверки - Не; Надлежни институции: 
Државен просветен инспекторат,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени проверки  
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0;    

Индикатор на ефективност 2. Број на  детектирани и отстранети  
нерегуларности 

Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
 

   4: 
         . 

         
            
   .  

  
Проблем 7. Отсуство на транспарентност при финансирањето на спортски клубови и 
„купопродажбата“ на спортисти 
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10.Активност 1. Измена на Законот за спортот со вградување на контролни постапки и 
строги санкции за финансиски малверзации при трансферите. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2014) 
  Индикатор на активност 1. Изменет закон - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 2. Спроведени контроли - Не; Надлежни институции: 
Управа за јавни приходи на РМ, Управа за финансиска полиција, Агенција за млади и спорт,  
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11.Активност 2. Измена на Законот за спортот со вградување на контролни постапки и строги 
санкции за лица кои врбуваат спортисти надвор од комуникацијата со нивните клубови. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2014) 
  Индикатор на активност 1. Изменет закон - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 2. Спроведени контроли - Не; Надлежни институции: 
Агенција за млади и спорт, Управа за јавни приходи на РМ, Управа за финансиска полиција,  
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 ,            2013 .   
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12.Активност 3. Измена на Законот за спортот за поголема транспарентност во 
финансирањето на спортските федерации и клубови/јавно објавување на извештаи. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2014) 
  Индикатор на активност 1. Изменет  закон - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
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  Индикатор на ефективност 1. Податоци/ извештаи за финансирањето на 
федерациите и клубовите се јавно достапни и транспарентни  
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 43;  
 

   3: 
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АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 4. Недоволна транспарентност при доделувањето на легла во студентските и 
ученичките домови дава можност за корупција и судир на интереси  
  
1.Активност 1. Измена на подзаконските акти заради обезбедување правичност на 
селекцијата, за регулирање на жалбената постапка и за утврдување на точноста на дадените 
податоци како и  утврдување дополнителни критериуми за ранливи групи. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменети подзаконски акти  - Во тек; Надлежни 
институции: Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Постигната е правична селекција 
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;  
  Индикатор на ефективност 2. Постигната е поефективна жалбена постапка 
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;  
 

   1: 
              

    .         
          

. 

 
Проблем 5. Продавање на учебници на студентите како услов за полагање испит  
  
2.Активност 2. Обезбедување минимум литература при запишување на година. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Вкалкулирана е цената на литературата при 
утврдување на висината на школарината од страна на МОН - Во тек; Надлежни институции: 
Европски Универзитет - Скопје, Меѓународен Универзитет Струга, Министерство за 
образование и наука, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "св. Апостол Павле" - 
Охрид, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитет American College - Скопје, 
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Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA Парис – 
Скопје-Њујорк , Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, Универзитет на Југоисточна 
Европа, Фон Универзитет - Скопје,  
  Индикатор на ефективност 1. Сите студенти добиваат минимум литература 
неопходна за следење настава и полагање испити 
Надлежни институции: Европски Универзитет - Скопје - Податок 1: 8;  
Меѓународен Универзитет Струга - Податок 1: 0;  
Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;  
Универзитет "Гоце Делчев" - Штип - Податок 1: 2;  
Универзитет "св. Апостол Павле" - Охрид - Податок 1: 10;  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје - Податок 1: 0;  
Универзитет American College - Скопје - Податок 1: 5;  
Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA Парис – 
Скопје-Њујорк  - Податок 1: 10;  
Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје;  
Универзитет на Југоисточна Европа - Податок 1: 0;  
Фон Универзитет - Скопје - Податок 1: 10;  
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Проблем 6. Недоволна информираност на јавноста за потребата од вклучување во борбата 
против корупцијата во образованието и спортот  
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3.Активност 1. Вградување на образовни цели и содржини за борба против корупцијата и 
судирот на интереси во  наставните програми во основното, средното и високото 
образование. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Надградени и проширени  едукативни програми  - 
Во тек; Надлежни институции: Биро за развој на образованието, Државна комисија за 
спречување на корупцијата, Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Учениците/ студентите стекнуваат знаења за  
учество во спречувањето на корупцијата 
Надлежни институции: Биро за развој на образованието - Податок 1: 150;  
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4.Активност 2. Предавања, семинари, едукативни работилници, кампањи за 
ученици/студенти, родители, наставници, претставници на ГО активни во областите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Подготвена програма за одржување семинари, 
работилници, предавања - Во тек; Надлежни институции: Биро за развој на образованието, 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на активност 2. Подготвени содржини за настаните - Во тек; 
Надлежни институции: Биро за развој на образованието, Државна комисија за спречување на 
корупцијата, Министерство за образование и наука, ГО -  Здружение на граѓани “Младински 
образовен форум“, ГО - Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, ГО - Македонски 
центар за меѓународна соработка, ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија, ГО - Центар 
за граѓански комуникации,  
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  Индикатор на активност 3. Спроведена обука на предавачи - Во тек; 
Надлежни институции: Биро за развој на образованието, Државна комисија за спречување на 
корупцијата, Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на активност 4. Вградени активности во редовната годишна 
програма на образовните установи/институции  - Во тек; Надлежни институции: Биро за 
развој на образованието, Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Зголемена свест и променети ставови во однос 
на потребата за сопствен придонес кон борбата против корупција и судир на интереси 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
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5.Активност 3. Изготвување на етички кодекси на образовните и спортските институции/ 
установи и друштва. (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015) 
  Индикатор на активност 1. Изготвени етички кодекси - Во тек; Надлежни 
институции: Агенција за млади и спорт, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за образование и наука,  
  Индикатор на ефективност 1. Сите засегнати страни се информирани за 
сопствената одговорност и го практикуваат утврденото етичко однесување и постапување 
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 43;  
Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;  
 

   3: 
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6.Активност 4. Информирање на студентите во високото образование и поттикнување на 
пријавување на корупција и судир на интереси. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени кампањи и информативни активности 
- Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Студентски 
Парламент на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје, Студентски Правобранител на 
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје,  
  Индикатор на ефективност 1. Зголемен број на пријави како резултат на 
кампањите 
Надлежни институции: Студентски Парламент на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје 
- Податок 1: 0;  
Студентски Правобранител на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје - Податок 1: 2;  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 
АКТИВНОСТ 

СЕКТОР IX - Образование и спорт 

ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 



122

СЕКТОР IX - Образование и спорт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Закон кој треба 
да се измени/ 
донесе нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени законот 

Приоритет/ 
Рок на реализација 

Статус на 
реализација 

Измена на Законот 
за високо 
образование   

Проблем 1 
Активност 2 
 

- во насока на воведување 
забрана за вработување  на 
државни функционери во високо 
образовни установи за време на 
мандатниот период  

прв 
2012-2013 

не 

Измени на Законот 
за спортот и 
релевантните 
подзаконски акти  

Проблем 2 
Активност 2 
 

- заради воведување и 
уредување на систем на 
лиценцирање 

 

прв 
2012-2013 

не 

Измена на Законот 
за спортот 

Проблем 7 
Активност 1 
 

- со вградување на контролни 
постапки и строги санкции за 
финансиски малверзации при 
трансферите 
 

втор 
2013-2014 

не 

Измена на Законот 
за спортот 
  

Проблем 7 
Активност 2 
 

- со вградување на контролни 
постапки и строги санкции за 
лица кои врбуваат спортисти 
надвор од комуникацијата со 
нивните клубови 
 

втор 
2013-2014 

не 

Измена на Законот 
за спортот 

Проблем 7 
Активност 3 
 

- за поголема транспарентност 
во финансирањето на 
спортските федерации и 
клубови/јавно објавување на 
извештаи 
 

втор 
2013-2014 

не 
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СЕКТОР X - Приватен сектор 
 

Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 

појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 
за период 

декември 2011 - декември 2012 година 
 
 
Во овој сектор  утврдени се 4 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Недоволно развиени мерки за превенција на корупцијата и јакнење на интегритетот 
на приватниот сектор 
2. Недоволно познавање за корупцијата и судирот на интереси во приватниот сектор 
3. Недоволна информираност за Законот за заштита на конкуренција (ЗЗК) и недоволен 
капацитет на  Комисијата за заштита на конкуренција (КЗК) за спроведување на законот  
4. Постои недоволна транспарентност на спонзорствата, зад што се крие можност за 
корупција 
 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 13 активности, 14 индикатори на 
активност и 12 индикатори на ефективност.  

 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 16  и тоа:   
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, Комисија за 
заштита на конкуренцијата, Здружение за спречување на корупцијата и заштита од 
дискриминацијата „Правдина“, Струмица,   Здружение на граѓани “Младински 
образовен форум“, Македонски институт за медиуми, Македонски центар за 
меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија, Фондација  
Претприемачки сервис за млади, Центар за граѓански комуникации, Бизнис 
конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија, 
Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна Македонија, 
Институт за демократија Социетас Цивилис – Скопје и Македонски центар за лобирање- 
Битола.  
 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 14 
надлежни институции или 88% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Здружение на 
граѓани “Младински образовен форум“,Здружение за спречување на корупцијата и 
заштита од дискриминацијата „Правдина“, Струмица, Институт за демократија Социетас 
Цивилис - Скопје, Македонски институт за медиуми, Македонски центар за меѓународна 
соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија, Фондација  Претприемачки сервис 
за млади, Центар за граѓански комуникации, Државна комисија за спречување на 
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корупцијата, Комисија за заштита на конкуренцијата, Министерство за правда, Бизнис 
конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија и 
Стопанска комора на Македонија. 
 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставиле 
2 надлежни институции или 12% од вкупниот број надлежни институции и тоа: Стопанска 
комора на Северо-Западна Македонија и Македонски центар за лобирање- Битола. 

 
Од предвидените 13 активности во овој сектор: 
-реализирани се 1 или 8%  
-нереализирани се 2 или 15%  
-во тек се 10 или 77%  
 
Од   предвидените 14  индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 2  или 14%  
-нереализирани се 2  или 14%  
-во тек се 10 или 72%   

 
Надлежни институции за доставување податоци-квантитативни/описни, за утврдените 12 
индикатори на ефективност се вкупно 7 институции  и тоа:  Државна комисија за 
спречување на корупцијата, Комисија за заштита на конкуренцијата, Министерство за 
правда, Бизнис конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република 
Македонија, Стопанска комора на Македонија и Стопанска комора на Северо-Западна 
Македонија. 
 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  

 
Проблем 2. Недоволно познавање за корупцијата и судирот на интереси во приватниот 
сектор 
 
1.Активност 4. Потпишување на Меморандум за соработка меѓу приватниот сектор и ДКСК 
за интензивирање на соработката  на тема корупција, судир на интереси и интегритет во 
приватниот сектор. 
 (Приоритет Втор; Рок на реализација: 2011) 
  Индикатор на активност 1. Потпишан Меморандум - Да; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Бизнис конфедерација на 
Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија, Стопанска комора на 
Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна Македонија,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на реализирани средби 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
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,           

 9-   2011        
        ,    

 .  

        
 
НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 2. Недоволно познавање за корупцијата и судирот на интереси во приватниот 
сектор 
  
1.Активност 2. Спроведување  анализа на постојната законска регулатива со цел нејзино 
иновирање со антикорупциски норми. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2014) 
  Индикатор на активност  1. Спроведена анализа - Не; Надлежни институции: 
Бизнис конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република 
МакедонијаСтопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна 
Македонија,  
  

2:

          
,          

              
          .    
         

   ,          
           

   ,     .  

2.Активност 3. Спроведување на обуки за претставниците од  приватниот сектор со цел 
градење на интегритетот. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции: 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Бизнис конфедерација на Македонија, 
Сојуз на стопански комори на Република Македонија, Стопанска комора на Македонија, 
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/ број на обучени 
претставници од приватниот сектор  
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Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0; 
Податок 2: 0;  
Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 6; Податок 2: 142;  
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија 
 
  
 АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 1. Недоволно развиени мерки за превенција на корупцијата и јакнење на 
интегритетот на приватниот сектор 
 
1.Активност 1. Донесување кодекси на однесување за коректно, совесно и правилно 
извршување на бизнис активностите, за спречување на судирот на интереси,  но и примена 
на добрите практики во соработката меѓу приватните и државните субјекти. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Донесени кодекси на однесување - Да; Надлежни 
институции: Бизнис конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република 
Македонија, Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна 
Македонија,  
  Индикатор на активност 2. Обезбедена јавност и дистрибуција на кодексите 
за однесување - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на 
корупцијата, Бизнис конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република 
Македонија, Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна 
Македонија,  

  1  2: 

          , 
             

,   ,            
   .            

,        .       
          .  

           
          ,   

        .      
     . 

 
Индикатор на ефективност 1. Број на донесени кодекси 

Надлежни институции: СК - Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 1;  
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0;  
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 0;  
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија;  
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  Индикатор на ефективност 2. Број на дистрибуирани кодекси 
Надлежни институции: СК - Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 1500;  
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0;  
 Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 0;  
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија 
  Индикатор на ефективност 3. Објавени кодекси на веб страниците на 
Стопанските комори и на ДКСК 
Надлежни институции:  Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 1;  
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0;  
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 0;  
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија 
 
Проблем 2. Недоволно познавање за корупцијата и судирот на интереси во приватниот 
сектор 
 
2.Активност 1. Спроведување истражувања за корупција во приватниот сектор, кои ќе 
послужат како основа и ќе дадат насоки за преземање на идни активности. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Спроведени истражувања - Во тек; Надлежни 
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Здружение на граѓани 
“Младински образовен форум“,Здружение за спречување на корупцијата и заштита од 
дискриминацијата „Правдина“, Струмица, Институт за демократија Социетас Цивилис - 
Скопје, Македонски институт за медиуми, Македонски центар за лобирање- Битола, 
Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија, 
Фондација  Претприемачки сервис за млади, Центар за граѓански комуникации, Бизнис 
конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија, 
Стопанска комора на Македонија,  Стопанска комора на Северо-Западна Македонија,  

   1: 

   ,       
        -  

            
               

         
  -          
  2010 . 

  Индикатор на ефективност 1. Број на преземени корективни активности во 
насока на отстранување на детектираните тесни грла 
Надлежни институции:  Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 1;  
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0;  
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 0;  
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија;  
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Проблем 3. Недоволна информираност за Законот за заштита на конкуренција (ЗЗК) и 
недоволен капацитет на  Комисијата за заштита на конкуренција (КЗК) за спроведување на 
законот  
  
3.Активност 1. Зајакнување на капацитетите на КЗК заради остварување на нејзината 
основна функција. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Обезбедени доволен број човечки ресурси и 
техничка опрема   - Во тек; Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на кадри кои работат на спроведување на 
ЗЗК   
 Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 7;  
  Индикатор на ефективност 2. Подобрена техничка опременост 
 Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 0;  
 
4.Активност 2. Зголемување на заштитата на конкуренцијата особено  преку зголемување на 
можноста за добивање на информации за постоење на забранети договори меѓу субјектите. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Креирани механизми за добивање на информации 
за забранети договори и остварување увид во нив - Во тек; Надлежни институции: Комисија 
за заштита на конкуренцијата,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на добиени информации  
 Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 0;  
 
5.Активност 3. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка во насока на  добивање на 
информации за постоење на забранети договори меѓу субјектите. 
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2015) 
  Индикатор на активност 1. Реализирани работни средби, состаноци - Во тек; 
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на реализирани средби/број на разменети 
информации за постоење на забранети договори 
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 6; Податок 2: 2;  
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6.Активност 4. Измена на член 283 од Кривичниот законик со цел стимулирање  на 
пријавувањето на случаи на картели и друг вид монополи (забранети договори)  
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2014) 
  Индикатор на активност 1. Изменет член 283 од Кривичниот законик - Во тек; 
Надлежни институции: Министерство за правда,  
 

   4: 

            
             

 . 

  Индикатор на ефективност 1. Број на пријавени случаи на картели и друг вид 
монополи (забранети договори) 
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 0;  
   
Проблем 4. Постои недоволна транспарентност на спонзорствата, зад што се крие можност 
за корупција 
  
7.Активност 1. Воспоставување систем на континуирано следење на спонзорствата, нивниот 
обем, вид и  на спонзорите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за донации и спонзорства во 
јавните дејности  - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда,  
   
8.Активност 2. Креирање и обезбедување на транспарентност на спонзорствата со цел 
еднаков третман за сите можни спонзорства. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Објавени  огласи за спонзорство во јавноста за 
типот и обемот на бараното спонзорство и избраниот спонзор - Во тек; Надлежни 
институции: Министерство за правда,  
  Индикатор на ефективност 1. Број на објавени огласи 
Надлежни институции: Министерство за правда - Податок 1: 0;  
 



130

9.Активност 3. Воведување обврска за потпишување Изјава за непостоење/постоење судир 
на интереси за сите вклучени страни. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за донации и спонзорства во 
јавните дејности  - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда,  
   
10.Активност 4. Пропишување на стандардизиран  обрзец за договор за спонзорства кој 
мора да се почитува со вградување на елементи во договорот кои избегнуваат можност за 
корупција: Точно прецизирање на услугите кои се примаат и услугите кои се даваат, 
отстранување на можноста за исполнување на предуслови за спонзорство, точно 
прецизирање на условите на договорот, предвидување на пенали  во случај на 
неисполнување на договорот за спонзорство. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Измена на Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности  - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда,  

   1, 2, 3  4: 

               
       ,    

            , 
         -     

    (2012-2017)   2012 ,     
     .  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 

АКТИВНОСТ 
СЕКТОР X - Приватен сектор 

 
 

 
 
 

Реализација на индикатори на активност од ДП  
 
 

 
 
 
 

14%

14%

72%
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 
СЕКТОР X - Приватен сектор 

 

 
 

Закон кој треба 
да се 
измени/донесе 
нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени законот 

Приоритет/ 
Рок на реализација 

Статус на 
реализација 

Измена на член 
283 од Кривичниот 
законик  

Проблем 3 
Активност 4 

 

-со цел стимулирање  на 
пријавувањето на случаи на картели 
и друг вид монополи (забранети 
договори) 

прв 
2012-2014 

во тек 

Измена на Законот 
за донации и 
спонзорства во 
јавните дејности   

Проблем 4 
Активност 1 

 

-воспоставување систем на 
континуирано следење на 
спонзорствата, нивниот обем, вид и  
на спонзорите 

прв 
2012 

во тек 

Измена на Законот 
за донации и 
спонзорства во 
јавните дејности   

Проблем 4 
Активност 2 

 

-креирање и обезбедување на 
транспарентност на спонзорствата 
со цел еднаков третман за сите 
можни спонзорства (објавени огласи 
за спонзорство во јавноста за типот 
и обемот на бараното спонзорство и 
избраниот спонзор) 

 

прв 
2012 

во тек 

Измена на Законот 
за донации и 
спонзорства во 
јавните дејности   

Проблем 4 
Активност 3 

-воведување обврска за 
потпишување Изјава за 
непостоење/постоење судир на 
интереси за сите вклучени страни. 

 

прв 
2012 

во тек 

Измена на Законот 
за донации и 
спонзорства во 
јавните дејности   

Проблем 4 
Активност 4 

- пропишување на стандардизиран  
обрзец за договор за спонзорства 
кој мора да се почитува со 
вградување на елементи во 
договорот кои избегнуваат можност 
за корупција: Точно прецизирање на 
услугите кои се примаат и услугите 
кои се даваат, отстранување на 
можноста за исполнување на 
предуслови за спонзорство, точно 
прецизирање на условите на 
договорот, предвидување на пенали  
во случај на неисполнување на 
договорот за спонзорство. 

 

прв 
2012 

во тек 
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СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество 

 
Преглед на реализацијата на активностите од  Државната програма за превенција и 

репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година 

за период  
декември 2011 - декември 2012 година   

 
 
Во овој сектор  утврдени се 6 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:  

 
1. Нетранспарентност при доделувањето на јавни  финансиски средства  на 
здруженијата и фондациите    
2. Стекнување  статус  на организација од  јавен интерес  
3. Доделување на  јавни  средства  на  наменски  основани  здруженија  што  создава 
сомнеж  за коруптивно  и непродуктивно  трошење на јавни средства 
4. Трошење на јавни и буџетски средства во медиумите  
5. Концентрацијата на сопственоста на медиумите  и прикривање на сопственоста  врз 
медиумите  
6. Поврзаноста на медиумите со политичките центри на моќ 
 
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 14 активности, 19 индикатори на 
активност и 25 индикатори на ефективност.  

 
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 20  и тоа:   
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за финансии, Собрание на РМ, Министерство за економија, Министерство 
за транспорт и врски, Совет за радиодифузија на РМ, Влада на РМ,  Граѓанска 
асоцијација МОСТ, Здружение за спречување на корупцијата и заштита од 
дискриминацијата „Правдина“, Струмица, Здружение на граѓани “Младински образовен 
форум“,Коалиција  на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“,Македонски 
институт за медиуми, Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси 
Интернешнл Македонија, Фондација  Претприемачки сервис за млади, Центар за 
граѓански комуникации, Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, 
Македонски центар за лобирање- Битола и Здружение на новинарите на Македонија. 
 
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 19 
надлежни институции или 95 % . Податоци не доставила 1  надлежна институција или 5 % од 
вкупниот број надлежни институции и тоа: Министерство за транспорт и врски. 
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Од предвидените 14 активности во овој сектор: 
-реализирани се 0 или 0%  
-нереализирани се 12  или 86%  
-во тек се 2 или 14%  
 
 
Од   предвидените 19 индикатори на активност во овој сектор:  
-реализирани се 0 или 0%  
-нереализирани се 16 или 84%  
-во тек се 2 или 11%  
-не е доставен податок за 1 или 5% 

 
Надлежни институции за  доставување податоци- квантитативни/описни,  за утврдените 25 
индикатори на ефективност се вкупно 17 институции  и тоа: Влада на РМ, Здружение на 
граѓани „Младински образовен форум“,Граѓанска асоцијација МОСТ, Здружение за 
спречување на корупцијата и заштита од дискриминацијата „Правдина“, Струмица, 
Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, Коалиција  на здруженија на 
граѓани „Сите за правично судење“,Македонски институт за медиуми, Македонски 
центар за лобирање- Битола, Македонски центар за меѓународна соработка, 
Транспаренси Интернешнл Македонија, Фондација  Претприемачки сервис за млади, 
Центар за граѓански комуникации, Државна комисија за спречување на корупцијата, 
Министерство за правда, Министерство за транспорт и врски, Собрание на РМ и Совет за 
радиодифузија на РМ. 
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  

 
-НЕМА 
 
 НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Проблем 1. Нетранспарентност при доделувањето на јавни  финансиски средства  на 
здруженијата и фондациите    
 
1.Активност 1. Донесување на правни акти за утврдување  на  јасни и транспарентни  
критериуми, правила, процедури и двостепеност на постапката за доделување на јавни 
средства и средства од странски фондови. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за  здруженија и фондации - Не; 
Надлежни институции: Министерство за правда,  
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  1: 

             
         2012 ,    

 ,            2013 
.            - 

        (2012-2017). 

  Индикатор на активност  2. Изменет Кодексот за добри практики за 
финансиска поддршка на здруженијата и фондациите донесен од Владата на РМ - Не; 
Надлежни институции: Влада на РМ,  

  2: 

             
   2012-2017     ,     

  16.06.2012 ,    1:     , 
      ,   2012-2014,   

   ( )        
 . ( .37  10  ).   ,     

   . 

Индикатор на ефективност 1. Број на апликации по објавените конкурси.  
 Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 292;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на жалби   по основ на доделување  
средства.  
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Транспарентност на донесените акти 
 Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 4;  
   

   1,2  3: 

   1          18     
      2012  (" .   " .180/2011), 

          
 2012  („ .   “ .14/12)        

           
        (" .   " .23/09),  
           

            
  18  2012         

  ,      292     .  
 2   „0“         . 

  3   „4“       
 ,           

            
 ,        3        

         
www.nvosorabotka.gov.mk. 
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2.Активност  2. Воспоставување поголема   отчетност  за финансиското работење и за 
резултатите од проектите  на ГО корисници на средства  од јавни  институции. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за здружениија и фондации  - Не; 
Надлежни институции: Министерство за правда,  
 

   2:  

            
           

.            
              

            ,     
             2012 

,     ,          
  2013 .           

-         (2012-2017) 

  Индикатор на ефективност 1. Број на објавените извештаи за финансиското 
работење и за  резултатите  од проектите финансирани со јавни средства  
Надлежни институции: 
Здружение на граѓани “Младински образовен форум“ - Податок 1: 2;  
Граѓанска асоцијација МОСТ - Податок 1: 0;  
Здружение за спречување на корупцијата и заштита од дискриминацијата „Правдина“, 
Струмица - Податок 1: 0;  
Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје - Податок 1: 1;  
Коалиција  на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ - Податок 1: 1;  
Македонски институт за медиуми - Податок 1: 1;  
Македонски центар за лобирање- Битола - Податок 1: 1;  
Македонски центар за меѓународна соработка - Податок 1: 0;  
Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 0;  
Фондација  Претприемачки сервис за млади - Податок 1: 1;  
 Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 1;  

  1: 

         
       .      

         ,  
  „0.“  „1“        

            .  
„2“        2     ,   

  . ,      
       .    

           
.  

Индикатор на ефективност 2. Број на постапки за контрола на извештаите и 
иницијативи за санкционирање (за појаснување оваа активност ќе ја спроведува ДКСК) 
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Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0; 
Податок 2: 0;  
 

  2:

           
            

  . 

Проблем 2. Стекнување  статус  на организација од  јавен интерес  
 
3.Активност 1. Измена на  Законот за здруженија и фондации во насока статусот  на 
организација од јавен интерес да се стекнува со чинот на  регистрацијата во  Централниот 
регистар на РМ, а произлегува од  целите, дејноста, капацитетот и интегритетот  на ГО. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за здруженија и фондации - Не; 
Надлежни институции: Министерство за правда,  

   1:  

               
     2012 ,     ,     
       2013 .     

      -      
   (2012-2017) 

 Индикатор на ефективност 1. Број на здруженија и фондации регистрирани со 
статус на организации од јавен интерес.  
Надлежни институции: Министерство за правда - Податок 1: 0;  
 
Проблем 3. Доделување на  јавни  средства  на  наменски  основани  здруженија  што  
создава сомнеж  за коруптивно  и непродуктивно  трошење на јавни средства 
 
4.Активност  1. Измена на  Законот за здруженија  и фондации, Законот за Влада на РМ и 
Деловникот за работа на  Владата на РМ со  цел воспоставување на принципот на  
функционално партнерство. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменети  Законот за  здруженија и фондации,   
Законот за Влада на РМ,  Деловникот за работа на Владата на РМ  - Не; Надлежни 
институции: Влада на РМ, Министерство за правда. 

   1:  

                
           2012 , 

    ,           
 2013 .           -
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        (2012-2017).    
            

2012-2017     ,        
16.06.2012 ,    1:     ,  

     ,   2012-2014,    
  ( )         

. 

  Индикатор на ефективност 1. Број на планирани активности по принципот на 
функционално партнерство  
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на извештаи за активностите реализирани 
со овие средства  
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 0;  
   
5.Активност 2. Со цел спречување на   корупцијата и судирот на интереси  се воведува 
обврска  за доставување анкетен лист за имотната состојба и изјава за интереси за членовите 
на извршните органи  на  ГО. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет ЗСК - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  
  Индикатор на активност 2. Изменет ЗССИ - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда,  

  1  2: 

              
            

              
   2012 ,           
      2013 .  

  Индикатор на ефективност 1. Број на примени анкетни листови и изјави за 
интереси  
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0; 
Податок 2: 0;  
 

  1:

           
            

  . 

 
Проблем 4. Трошење на јавни и буџетски средства во медиумите  
 
6.Активност 1. Измена и иновирање на регулативата со цел утврдување јасни и 
транспарентни  критериуми за разликување и  раздвојување  на содржините, целите, 
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носителите и правата и обврските во  областа на јавното информирање   од  оние за 
нарачаните  медиумски кампањи. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за радиодифузна дејност  - Не; 
Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски, Здружение на новинарите на 
Македонија,  
 

   1: 

         ,     
          ,     
    .          

  .  

7.Активност  2. Организирање  стручни собири и јавни дебати  со цел градење ставови за 
потребните измени на регулативата. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Одржани работилници и јавни дебати - Не; 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за 
транспорт и врски, Здружение на граѓани “Младински образовен форум“, Граѓанска 
асоцијација МОСТ,  Здружение за спречување на корупцијата и заштита од дискриминацијата 
„Правдина“, Струмица, Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, Коалиција  на 
здруженија на граѓани „Сите за правично судење“, Македонски институт за медиуми, 
Македонски центар за лобирање- Битола, Македонски центар за меѓународна соработка,  
Транспаренси Интернешнл Македонија, Фондација  Претприемачки сервис за млади, Центар 
за граѓански комуникации, Здружение на новинарите на Македонија,  

   2: 

             
            

.            .  

  Индикатор на ефективност 1. Број на одржани работилници и јавни дебати  
; Надлежни институции:  
ГО -  Здружение на граѓани “Младински образовен форум“ - Податок 1: 0;  
ГО - Граѓанска асоцијација МОСТ - Податок 1: 0;  
ГО - Здружение за спречување на корупцијата и заштита од дискриминацијата „Правдина“, 
Струмица - Податок 1: 0;  
ГО - Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје - Податок 1: 0;  
ГО - Коалиција  на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ - Податок 1: 0;  
ГО - Македонски институт за медиуми - Податок 1: 5;  
ГО - Македонски центар за лобирање- Битола - Податок 1: 10;  
ГО - Македонски центар за меѓународна соработка - Податок 1: 0;  
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 2;  
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ГО - Фондација  Претприемачки сервис за млади - Податок 1: 0;  
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;  
Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
Министерство за транспорт и врски;  
  Индикатор на ефективност 2. Изготвени сумарни извештаи  за усогласените  
ставови.  
 Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски-нема доставено податок  
  
8.Активност  3. Јасни критериуми и транспарентност при изборот на медиумите во кои се 
врши откупот на медиумскиот простор. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за јавни набавки и на регулативата 
за работата на Владата - Не; Надлежни институции: Влада на РМ, Министерство за 
финансии, Здружение на новинарите на Македонија,  

   3: 

          
            
       .   

                         Индикатор на ефективност 1. Број  на извештаи за средствата потрошени за 
медиумски кампањи и нивните резултати 
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 2;  

  1: 

         „2“      
              

            
   .     ,   

       : -      
    , -           
 ,        .      

          
     .   

9.Активност 4. Донесување на Закон за медиуми  со цел уредување на дејноста на јавното 
информирање. 
 (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Донесен Закон за медиуми  - Не; Надлежни 
институции: Влада на РМ, Министерство за транспорт и врски, Здружение на новинарите на 
Македонија,  

   4: 

            
       ,     

        .  
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Проблем 5. Концентрацијата на сопственоста на медиумите  и прикривање на сопственоста  
врз медиумите  
  
10.Активност 2. Да се превенира и спречи можноста  за  прикривање на  сопственоста на  
странско лице или компанија  како  учесник во недозволена концетрација на медиуми. 
 (Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за радиодифузна дејност   - Не; 
Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски, Здружение на новинарите на 
Македонија,    

Индикатор на ефективност 1. Број на постапки за  случаи на концетрација на 
медиуми, со учество на странски правни лица во сопственоста  

 Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на завршени постапки и изречени мерки  
 Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0; Податок 2: 0;  
  
Проблем 6. Поврзаноста на медиумите со политичките центри на моќ 
  
11.Активност 2. Да се измени регулативата  во правец на предвидување техники и алатки  за 
утврдување на поврзаноста на носителите на јавни функции со сопственоста на медиумите и 
за откривање на прикриената сопственост  и утврдување на санкции.  
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет Закон за радиодифузна дејност – не е 
доставен податок; Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски,  
  Индикатор на активност 2. Изменет Закон за заштита на конкуренцијата - Не; 
Надлежни институции: Министерство за економија,  
 

  1  2:  
 

 1             
 .  

 2          
               
          .    

            
     2013-2017,    .    

               
             

  ,          
             

           
. 

 
  Индикатор на ефективност 1. Број на постапки за утврдување на  прикриена 
сопственост врз медиуми 
 Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;  
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  Индикатор на ефективност 2. Број на донесени одлуки и преземени мерки и 
санкции 
 Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;    
 
12.Активност  3. Измена на законите за да се утврди обврска анкетен лист за имотната 
состојба и изјава за интереси да достават  сопствениците на медиумите. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012) 
  Индикатор на активност 1. Изменет ЗСК - Не; Надлежни институции: 
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,  
  Индикатор на активност 2. Изменет ЗССИ - Не; Надлежни институции: 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за правда,  

  1  2: 

              
            

              
   2012 ,           
    . 

  Индикатор на ефективност 1. Број на  доставени анкетни листови и изјави  за 
интереси  
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0; 
Податок 2: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на случаи  каде е утврдена поврзаноста на 
носител на јавна фукнција  со  сопственост врз медиум   
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Број на  постапки за отстранување и 
санкционирање на оваа недозволена поврзаност 
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;  
 

  1, 2  3:

           
            

  . 

 
 АКТИВНОСТИ ВО ТЕК  

 
Проблем 5. Концентрацијата на сопственоста на медиумите  и прикривање на сопственоста  
врз медиумите  

 
1.Активност 1. Доследно  спроведување на регулативата во врска со недозволената 
концетрација на медиуми.  
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(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
  Индикатор на активност 1. Јакнење на надзорот над регулаторните тела и 
органите задолжени за непосредно спроведување на законот - Во тек; Надлежни 
институции: Совет за радиодифузија на РМ, Здружение на новинарите на Македонија,  
 

   1:  
 

        ,     
            

   ,           
            

           
. 

           
       .  

 

  Индикатор на ефективност 1. Број на  покренати постапки  врзани со 
концентрацијата на медиуми 
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на донесени одлуки  за преземените 
дејствија и мерки   
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Број на дејствија за извршен надзор  (барање 
наменски извештаи од одделни институции, поставени пратенички прашања  и сл.)  
Надлежни институции: Собрание на РМ - Податок 1: 3;  
Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 147; 

  3:  

             
      „3“      3   
    :         
    ,        

           
(         ).  „147“     

         (147)     
         /   

    .  

 
 
Проблем 6. Поврзаноста на медиумите со политичките центри на моќ 
  
2.Активност 1. Доследно спроведување на  законската регулатива  во врска со 
недозволената поврзаност на медиумската сопственост со политичките  личности и центри 
на моќ. 
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано) 
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  Индикатор на активност 1. Утврдени конкретни случаи на поврзаност меѓу 
носител на јавна функција и сопственост на медиум  - Во тек; Надлежни институции: Совет за 
радиодифузија на РМ, Здружение на новинарите на Македонија,  
 

  1:  
 

       7     . 
               

            .  
    .         

                
     11    . 

   
                 Индикатор на активност 2. Зајакнат надзор над органите задолжени за 

спроведување на законот  - Не; Надлежни институции: Влада на РМ,  

  2:   

            
   .  

  Индикатор на ефективност 1. Број на постапки за  откривање на поврзаноста 
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 7;  
  Индикатор на ефективност 2. Број на донесени одлуки и преземени санкции 
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;  
  Индикатор на ефективност 3. Број на  извештаи за постапките и донесените 
одлуки     
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1:7;  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА 

АКТИВНОСТ 
СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество 

 
 

 

 
 

Реализација на индикатори на активности од ДП 
 
 

 
 

84%

11%
5%
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ 
СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество 

 
 

Закон кој треба 
да се измени/донесе 
нов 

Проблем/ 
Активност 

Насока во кој треба 
да се измени законот 

Приоритет/ 
Рок на реализација 

Статус на 
реализација

Измена на  Законот  за  
здруженија  и фондации   

Проблем 1 
Активност 1, 

ИА1 
 

-донесување на правни акти за 
утврдување  на  јасни и 
транспарентни  критериуми, 
правила, процедури и 
двостепеност на постапката   за 
доделување на јавни средства 
и средства од странски 
фондови  

прв 
2012 

не 

Измена на  Законот  за  
здруженија  и фондации  

Проблем 1 
Активност 2 

 

-воспоставување поголема 
отчетност  за финансиското 
работење и за резултатите од 
проектите  на ГО корисници на   
средства  од јавни  институции 

прв 
2012 

не 

Измена на  Законот  за  
здруженија  и фондации  

Проблем 2 
Активност 1 

 

-статусот  на организација од 
јавен интерес да се стекнува со   
чинот на  регистрацијата во  
Централниот регистар на РМ, а 
произлегува од  целите, 
дејноста, капацитетот и 
интегритетот  на ГО 

прв 
2012 

не 

Измена на  Законот  за  
здруженија  и фондации, 
Законот за Влада на РМ и 
Деловникот за работа на на 
Владата на РМ    

Проблем 3 
Активност 1 

 

-со цел воспоставување на 
принципот на функционално 
партнерство 

прв 
2012 

не 

Измена на Законот за 
спречување на корупцијата  

Проблем 3 
Активност 2 

ИА1 

- со цел спречување на 
корупцијата да се воведе 
обврска за доставување 
анкетен лист  за имотната 
состојба за членовите на 
извршните органи  на  ГО 

прв 
2012 

не 

Измена на Законот за 
спречување судир на 
интереси  

Проблем 3 
Активност 2 

ИА2 

-со цел спречување на  судирот 
на интереси да се воведе 
обврска  за доставување изјава 
за интереси за членовите на 
извршните органи  на  ГО 

прв 
2012 

не 
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Измена на Законот за 
радиодифузна дејност  

Проблем 4 
Активност 1 

- утврдување јасни и 
транспарентни  критериуми за 
разликување и  раздвојување  
на содржините, целите, 
носителите и правата и 
обврските во  областа на 
јавното информирање   од  
оние за нарачаните  медиумски 
кампањи 

прв 
2012-2013 

не 

Измена на Законот за јавни 
набавки и на регулативата 
за работата на Владата 

Проблем 4 
Активност 3 

- јасни критериуми и 
транспарентност при изборот 
на медиумите во кои се врши 
откупот на медиумскиот 
простор 
 

прв 
2012 

не 

Донесување на Закон за 
медиуми  

Проблем 4 
Активност 4 

-уредување на дејноста на 
јавното информирање 

прв 
2012 

не 

Измена на Законот за 
радиодифузна дејност  

Проблем 5 
Активност 2 

-да се превенира и спречи 
можноста  за  прикривање на  
сопственоста на  странско лице 
или компанија  како  учесник во 
недозволена концетрација на 
медиуми 

втор 
2013 

не 

Измена на Законот за 
спречување на корупцијата  

Проблем 6 
Активност 3 

ИА1 

-да се утврди обврска анкетен 
лист за имотната состојба да 
достават  сопствениците на 
медиумите  

прв 
2012 

не 

Измена на Законот за 
спречување судир на 
интереси  

Проблем 6 
Активност 3 

ИА2 

- да се утврди обврска изјава за 
интереси да достават  
сопствениците на медиумите  

прв 
2012 

не 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈА И РЕПРЕСИЈА НА КОРУПЦИЈАТА И ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 

И НАМАЛУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 2011-2015 (ДП) 
 

 
Државната комисија за спречување на корупцијата согласно Законот за спречување на 
корупцијата и Законот за спречување судир на интереси доследно ја спроведува надлежноста 
за носење и континуирано следење на ДП; 
Годишните конференции за оценка на остварувањето на ДП се потврдуваат како добра 
форма за проверка на степенот на реализација на ДП; 
Новиот методолошки пристап применет со донесување на овие ДП, овозможува далеку 
побрза и поделотворна проверка и анализа на реализацијата на активностите и индикаторите 
на активности,  што ДКСК периодично го сумира два пати годишно. Во тој контекст како 
позитивен се покажа и инпутот на институциите задолжени за реализација на ДП, така што 120 
од нив по електронски пат континуирано ги доставуваат потребните податоци;  
На Годишната конференција по една година од донесувањето на ДП, се констатира дека 
проблемите и ризиците се добро детектирани, а активностите соодветно поставени; 
Степенот на реализација на ДП за една година е со коректно и вообичаено темпо на 
реализација споредено со претходните ДП. Имено, од доставените податоци се заклучи дека 
како реализирани и како активности кои се на добар пат на реализација за кус период се 60% 
од предвидените;  
Годишната конференција исто така покажа една веќе регистрирана појава дека со најмал 
степен на реализација се активностите од политичкиот сектор и секторот граѓански 
организации и медиуми.  
Нискиот степен на реализација во секторот Граѓански организации и медиуми се должи на 
фактот што утврдените активности се врзани со измените во Законот за здруженија на граѓани 
и фондации, односно за нормативна интервенција во сферата на медиумите. Од добиените 
одговори од надлежните институции се заклучи дека не е спорна потребата од интервенција 
во законите, туку времето за реализација е поместено за подоцна; 
Што се однесува до политичкиот сектор на конференцијата беше изразено задоволство од 
фактот што дел од предлозите на ДКСК јавно објавени во 2011 за подобрување на изборната 
регулатива веќе се направени, но останува потребата во натамошниот процес да се направат и 
другите барани унапредувања на изборната регулатива. 
На Годишната конференција беше констатирано дека основа за остварување стабилна и 
трајна независност на судството и судиите се измените на Законот за судови од 2010 чија 
реализација треба да оди со забрзано темпо за да се постигне исчекор на овој план. Впрочем 
тоа кореспондира со оценките од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на РМ 
дека Република Македонија има создадено солидна нормативна база за борба против 
корупцијата и судирот на интереси, која допрва ќе треба да ја покаже својата конкретна 
ефикасност во практиката.    
Во наредниот период со зголемен интензитет да продолжи процесот на утврдување на 
систематизирани мерки за спречување на корупцијата односно изготвување Стратегии за 
управување со ризици и изготвување регистар на ризиците кај сите државни и јавни 
институции.  Тие  треба    да   се   оспособат за спроведување  на  годишни  самопроценки  на  
одделни   високоризични   процеси   во системот на финансиското управување и контрола, 
дополнети со специфични ризици од корупција и судир на интереси,  со што ќе се овозоможи 
воспоставување на  основните  услови  за  градење и јакнење  на концептот на 
индивидуалниот и институционалниот интегритет; 
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Да се збогати во содржинска смисла соработката со приватниот сектор заради поефикасно 
спроведување на активностите од ДП (спроведување на поголем број истражувања, 
состаноци, работни средби, обуки) и давање посилен антикорупциски импулс во овој сектор; 
Од учесниците на Годишната конференција беше посебно потенцирана потребата од 
зајакнување на вкупните капацитети на институциите задолжени за спроведување на законот 
преку зголемување на нивните буџети и на кадровската и стручна екипираност што се битни 
фактори за поефикасно остварување на нивните надлежности;  
Со оглед на карактерот на ДП како стратешки анти-корупциски документи на државно ниво се 
оцени дека треба при изготвување на своите стратешки документи и програмите, Владата на 
Република Македонија да ги зема предвид ризиците и активностите утврдени во ДП. 
Истовремено, ДКСК во целина има согледано дека за одделни активности и со одделни 
институции има потреба од дополнителна конкретна активност за дообјаснување, 
допрецизирање и поттикнување во реализацијата на одделни активности. Таа своја активност 
ДКСК планира низ разни форми да ја реализира во рамките на своите годишни програми за 
работа; 
Поддршката која ја даваат меѓународните организации во реализацијата на активностите од 
ДП со оглед на тоа што се потврдува како особено значајна, треба да се негува и развива и 
натаму; и 
На Годишната конференција како оперативен заклучок произлезе потребата ДКСК во дирекна 
соработка со надлежните институции,  да пристапат кон подобро дефинирање  на 
индикаторите на активност, индикаторите на ефективност, рокот и надлежните институции, се 
заради успешна реализација на истите и надминување на проблемите. 
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