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Поаѓајќи од стратешките определби на Државната комисија за спречување на корупцијата (во 
натамошниот текст: ДКСК) за целосно исполнување на надлежностите утврдени со Законот за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси, Законот за заштита на укажувачите и Законот за 
лобирање, препораките од Извештајот на ЕУ за напредокот на Република Македонија за 2018 
година, активностите утврдени со Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и 
превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план   2016 – 2019 година 
(во натамошниот текст: Државна програма 2016-2019), Планот 18 на Владата на Република Северна 
Македонија,  Акцискиот план за отворено владино партнерство 2018-2020, Стратегијата за реформа 
на јавната администрација 2018-2022,  ДКСК согласно членот 17 точка 24  од Законот за спречување 
на корупцијата и судирот на интереси, ја носи следната 
 
 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 
НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА  

ЗА 2019 ГОДИНА 
 
 
Мисија: 

ДКСК креира антикорупциски политики и мерки применува и иницира примена на законите, 
поттикнува нормативно и институционално јакнење, промовира меѓуинституционална и 
меѓународна соработка и развива правна култура на владеење на правото и добро управување. 

Визија: 

Воспоставен ефикасен систем за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси 

 
Ефикасното воспоставување и функционирање  на системот согласно новите проширени и зајакнати 
надлежности утврдени со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси,  а и на веќе 
воспоставените надлежности со Законот на заштита на укажувачите  и Законот за лобирање, ќе биде 
во фокусот на ДКСК  во 2019 година, при што ќе се раководи од принципите на  законитост и 
одговорност. 
Програма за работа на ДКСК за 2019 година, е насочена кон континуирано спроведувањето на 
активностите, остварување на резултатите и чекор кон исполнување на мисијата и визијата на ДКСК. 
 
Токму поради наведеното, Програмата за работа на ДКСК за 2019 година ќе биде фокусирана кон: 
 

1. Следење и оценка на остварувањето на активностите утврдени со Државната  програма  за  
превенција  и  репресија  на корупцијата и превенција и намалување   на појавата на судир 
на интереси со Акционен план 2016-2019; 

2. Подготовка и донесување на Национална стратегија за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси, со акционен план за нејзино спроведување; 

3. Спроведување на процесот на Антикорупциска проверка на легислативата; 
4. Постапување по пријави со наводи за сомневања за корупција; 
5. Следење на законитоста на финансирањето на политичките партии;  
6. Постапување  по  предмети  за  можен  судир  на  интереси  и  постапување  по  изјавите за 

судир на интереси; 
7. Следење на имотната состојба на службените лица и обезбедување на актуелност, 

комплетност и ажурност на добиените обрасци од надлежните институции за Регистарот за 
избрани и именувани лица ; 

8. Спроведување на постапки во случаи на постапување спротивно на одредбите од 
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Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси; 
9. Имплементација на Законот на заштитата на укажувачите; 
10. Јакнење на целокупните капацитети на ДКСК; 
11. Унапредување на соработката со претставниците од граѓанскиот сектор ,медиумите и 

приватниот сектор;  
12. Јакнење на соработката на ДКСК на мултилатерална и билатерална основа преку 

поврзување и соработка со антикорупциските тела во соседството и пошироко и развивање 
и реализација на антикорупциски проекти; 

13. Јакнење на соработката на ДКСК со меѓународни организации во земјата и странство; 
14. Подигнување на свеста и обуки за борба против корупцијата и судирот на интереси, а 

особено за јакнење на личниот и институционален интегритет;  
15. Ажурирање на Стратегијата за управување со ризици и Регистарот на ризици на ДКСК; 
16. Транзиција/имплементација на Системот за управување со квалитет и набавка на услуги за 

сертификација на Системот за управување со квалитет согласно новите барања на 
меѓународниот стандард ISO 9001:2015 

Целите и активностите предвидени со оваа Програма се креирани и усогласени со Буџетот на ДКСК 
за 2019 година, како и со обезбедената евентуална поддршка на меѓународни донатори за поедини 
проекти и активности на ДКСК. 
 
Овој документ содржи наративен дел со утврдени и образложени цели и акциски план со 
активности за реализација на целите. Активностите со кои ќе се реализираат наведените цели, а се 
содржани во акциониот план, меѓу себе се тесно поврзани. 
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1. Следење  и  оценка  на  остварувањето  на  активностите  утврдени  со  Државната програма 
за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на 
интереси со Акционен план 2016-2019 
 
Целосната реализација на активностите утврдени во Акциониот план на Државната програма 2016-
2019, претставува еден од клучните приоритети на ДКСК. За таа цел ДКСК и во наредната година ќе 
продолжи да ги поттикнува надлежните институции да се насочат кон спроведување на 
активностите, имајќи го притоа предвид крајниот рок за нивната реализација. 
Со оглед на тоа што се работи за последна година од остварување  на оваа Државна програма, се 
очекува со поддршка на ИПА II 2014-2020  Реформа на јавната администрација и статистика, да 
бидат поддржани низа активности околу спроведување на квалитативни и квантитативни 
истражувања за ефектите од имплементацијата на Државната програма за превенција и репресија 
на корупцијата и судирот на интереси 2016-2019. 
Овие истражувања се очекува да дадат најреална слика за ефектите од имплементација на 
Државната програма, но истовремено да послужат и како основа за подготовка на новата 
Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси, со акционен план за 
нејзино спроведување 

2. Подготовка и донесување на Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот 
на интереси, со акционен план за нејзино спроведување  

Со новиот Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, како прва надлежност е  
утврдено донесување на Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси, со акционен план. Како новитет во овој закон  што придонесува кон зајакнување на 
процесот на донесувањето и имплементација на оваа стратегија се одредбите кои предвидуваат 
изготвување на анализа на ризици од корупција, која што би послужила како основа за развивање 
на стратегијата, но и Методологија за начинот на донесувањето, пристапот и изгледот на новата 
Национална стратегија. По нејзино изготвување се поднесува на усвојување до Собранието на 
Република Северна Македонија, што претставува уште една потврда за  сеопшта посветеност во 
борбата против корупцијата и судирот на интереси.  
Како основа за донесување на оваа национална стратегија ќе  послужат споменатите истражувања, 
но истовремено и ќе се спроведат длабински квалитативни перцепцивни и виктимолошки 
истражувања на најподложните сектори во специфична област. И овие истражувања се планира да 
бидат поддржани со ИПА II. 
Донесувањето на Националната стратегија следејќи го претходното искуство, ќе биде на 
инклузивен и транспарентен начин и ќе претставува сеопшта стратегија која ги засега сите чинители 
во општеството. 
Со цел обезбедување на јавност на Националната стратегија, ДКСК ќе организира Конференција за 
промоција на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси со 
акционен план. 
Како поддршка на следењето на Националната стратегија ќе се изготви нова унапредена ВЕБ 
апликација за периодично прибирање, обработка и извештајност на податоците од надлежните 
институции за имплементација на активностите предвидени во  Националната стратегија. И оваа 
активност е предвидена да биде реализирана со поддршка на ИПА II. 
 
3. Спроведување на  процесот на  Антикорупциска проверка на легислативата 
 
Спроведувањето на Антикорупциската проверка на легислативата беше реализирана  како мерка 
која произлезе од Планот на активности на Владата на Република Македонија во согласност со 
Листата на итни реформски приоритети за Република Македонија, доставен од страна на Европската 
комисија во 2015 година. Антикорупциската проверка на легислативата е дел и од превентивните 
антикорупциски мерки содржани во Стратегијата за Југоисточна Европа 2020. 
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Со донесувањето на Методологијата за антикорупциска проверка на легислативата во 2015 година 
се  утврди  начинот  на  кој  ќе  се  спроведува  процесот  на антикорупциска проверка на 
легислативата.  Нормативната рамка е зајакната и со усвојување на дополнувањето на Деловникот 
за работа на Владата на Република Македонија, со што антикорупциската проверка на предлог 
законите, односно добивањето на мислење од ДКСК, стана задолжително за министерствата. 
Во 2019 година, со новиот Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси се потврди 
надлежноста на ДКСК да спроведува антикорупциска проверка на законите, подзаконските акти и 
други општи акти, согласно со Методологијата. 
Сепак, и покрај напорите да се воспостави ефикасно и функционално одделение, во моментот во 
ДКСК само едно лице ги обавува работите за антикорупциска проверка на легислативата.  
И покрај тоа,  се планира донесување на Планот и динамика за 2019 година за спроведување на 
антикорупциска проверка на легислативата на донесени закони, по кој што ќе постапува ДКСК. 
Согласно членот 63 од ЗСКСИ, ДКСК има обврска да постапува по претставки од лица, а во врска со 
корумпираност во одлучување со користење на дискрециони овластувања. 
За поднесените преставки, ДКСК на својата веб страница ќе објавува статистички податок. 
 
4. Постапување по пријави со наводи за сомневања за корупција 
 
ДКСК согласно со надлежностите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, 
во 2019 година ќе постапува по конкретни предмети со сомнеж за корупција иницирани врз основа 
на добиени пријави од физички и правни лица, оформени по сопствена иницијатива, врз основа на 
информации во медиумите (допрен глас), по извештаи за извршена ревизија од Државниот завод 
за ревизија како и од други надлежни институции. Тоа ќе овозможи ДКСК да обезбеди најширок 
можен круг на согледувања на девијантни однесувања во општеството и иницирање на нејзино 
надлежно постапување и по оформените предмети работи ќе работи без исклучок и отстапки.  
Со цел утврдување на фактичката состојба во конкретните предмети, ДКСК прибира потребни 
информации и документи од релевантни институции, кои се обврзани бараните информации да и 
ги достават во рок од 15 дена од денот на добивањето на барањето од страна на ДКСК.  Во случај 
на непостапување по барањето на ДКСК од страна на надлежната институција во законски 
утврдениот рок, ДКСК ќе поведува прекршочна постапка.  
Во случаи на утврдени основи на сомневања, ДКСК покренува иницијативи за поведување постапки 
пред надлежни државни органи за утврдување кривична и друг вид одговорност.   
 
5. Следење на законитоста на финансирањето на политичките партии  
 
Согласно членот 17 точка 6 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, ДКСК во 
рамките на своето надлежно постапување ќе ја следи законитоста на финансирањето на 
политичките партии. ДКСК ќе постапува по конкретни предмети со сомневање за незаконито 
финансирање на политичка партија, оформени по сопствена иницијатива на ДКСК или по 
иницијатива поднесена од државни органи, политички партии или здруженија и фондации кои 
работат во областа на спречување на корупцијата, владеење на правото или доброто управување. 
Доколку сомневањата се основани, ДКСК ќе покрене иницијатива за поведување постапки за 
утврдување одговорност пред надлежни органи.   
Заради целосно почитување на начелото на транспарентност во постапувањето на ДКСК по 
конкретни предмети, ДКСК која е должна во рок од 60 дена да ја заврши започната постапка, ќе го 
информира лицето кое ја покренало иницијативата за испитување на финансирањето на 
политичката партија и ќе ја извести јавноста за исходот од своето надлежно постапување во 
конкретната постапка. 
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6. Спречување на корупцијата во политиката во изборен процес 
 
ДКСК покрај редовното постапување по предметите од областа на спречување на корупцијата, 
согласно своите надлежности утврдени во Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси во Главата четири – Спречување на корупцијата во политиката како и надлежностите 
утврдени во Изборниот законик, ќе земе активна улога во следењето на законитоста на 
финансирањето на изборнaта кампања и во следењето на законитоста на користењето, односно 
располагањето со буџетски средства во текот на изборниот период во 2019 година.  
 

- Следење на законитоста на финансирањето на изборните кампањи 
Имајќи во предвид дека во првата половина на 2019 година,  согласно утврдените рокови во 
Изборниот законик  ќе се одржат редовните претседателски  избори, ДКСК  ќе постапува по 
предмети со постоење сомневање за незаконито финансирање на изборна кампања и ќе 
поведе постапка за утврдување на фактичка состојба во конкретни предмети  оформени по 
сопствена иницијатива  или по приговор доставен од организатор на изборна кампања или 
акредитирани набљудувачи.  Во случај на утврдување на основаност на сомневањето, ДКСК ќе 
иницира постапка за утврдување одговорност пред надлежните органи. 
ДКСК најдоцна во рок од три месеци од денот на завршување на изборите, до Собранието на 
Република Северна Македонија ќе достави посебен извештај за утврдените состојби во 
финансирањето на  изборната кампања.  
Постапувајќи согласно со своите надлежности утврдени во Изборниот законик, ДКСК ќе ги 
прими и ќе ги објави сите доставени финансиски извештаи од учесниците на изборната 
кампања и извештај за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната 
кампања доставени од  радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми на 
својата веб страница,  со што во целост ќе ја исполни својата законска обврска за почитување 
на принципот на транспарентност и ќе ги направи достапни до јавноста сите податоци со кои 
располага во врска со поднесените финансиски извештаи.  
 
- Следење на законитоста на користењето на буџетските средства во изборниот период   
Исто така, ДКСК ќе има активна улога и во следењето на  законитоста на користењето, односно 
располагањето со буџетски средства во текот на изборниот период. ДКСК ќе постапува по 
предмети со сомневање за прекршување на одредбите од членот 8-а и 8-б од Изборниот 
Законик за забрана за употреба на буџетски средства, односно забранети дејствија на јавните 
институтции од денот на распишување на изборите, како и прекршување на одредбите од 
Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси кои ги регулираат забрането 
постапување од денот на донесување одлука за распишување на изборите. ДКСК ќе отвори  
постапка за утврдување на фактичка состојба во конкретни случаи оформени по сопствена 
иницијатива или по поднесен приговор доставен од организатор на изборна кампања. Во 
случај на утврдување на основаност на сомневањата во врска со прекршувања на одредбите од 
Изборниот законик, ДКСК ќе иницира постапка за утврдување одговорност пред надлежните 
органи.  
ДКСК најдоцна во рок од три месеци од денот на завршување на изборите ќе му достави на 
Собранието на Република Северна Македонија посебен извештај за утврдените злоупотреби во 
финансирањето на изборната кампања и истиот ќе се објави во средствата за јавно 
информирање.  
Во насока на јакнење на меѓуинституционалната соработка помеѓу Државната комисија за 
спречување на корупцијата, Државнтата изборна комисија и Државниот завод за ревизија, се 
склучи Меморандум за соработка, чија посебна цел е постигнување на ефикасност и 
ефективност при спроведување на Изборниот законик преку размена на информации помеѓу 
трите институции за утврдени неправилности и преземени активности во врска со тие 
неправилности, а кои се однесуваат на доставените финансиски извештаи за приходите и 
расходите на сметката за изборна кампања од страна на учеснците на изборната кампања.  
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Постојана комуникација со ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачката мисија за претседателските избори 
2019   
Целта на ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачката мисија за претседателските избори 2019 е 
набљудување на целокупниот изборен процес на претседателските избори 2019 година, што 
подразбира следење на сите активности вклучително и активностите кои ги преземаат 
државните институции во текот на изборниот период, а особено во текот на изборната 
кампања, преку одржување на редовни состаноци со претставници на сите релевантни 
чинители во изборниот процес, како и спроведување на 360 степени анализа која подразбира 
градење објективна слика за целиот изборен процес и усогласеност на изборите со обврските 
што произлегуваат од членството во ОБСЕ други меѓународни обврски и стандарди за 
демократски избори и со националното законодавство. Со цел остварување на целта на 
Мисијата, а имајќи предвид дека Државната комисија за спречување на корупцијата е важен 
чинител во следењето на законитоста на финансирањето на изборната кампања на 
претстојните претседателски избори 2019 година, воспоставена е постојана комуникација на 
претставниците на ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачката мисија за претседателските избори 2019 
година со Државната комисија за спречување на корупцијата за времетраење на изборниот 
период. Целта на меѓусебната комуникација е обезбедување на потребните информации 
поврзани со постапувањето на ДКСК  во текот на изборната кампања на претседателските 
избори 2019, а кои се од интерес на Набљудувачката мисија.  

 
7. Постапување по предмети за можен судир на интереси  
 
ДКСК и во 2019 година ќе продолжи да постапува по предмети од областа на судирот на интереси, 
по ново поднесените  како и по веќе доставените пријави  во претходната 2018 година, кои се само 
евидентирани, но не се земени во работа со оглед на состојба во ДКСК настанатапо поднесување на 
оставки од страна на дел од членовите на ДКСК. 
Согласно новиот Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, до влегувањето во сила 
на подзаконските акти пријавувањето и проверката на имотната состојба и интересите, ќе продолжи 
во согласност  со одредбите од Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/10, 97/15 и 148/15) 
и Законот за спречување на судир на интереси („Службен весник на Република Македонија” број 
70/2007, 114/2009, 6/12 и 153/15) и подзаконските акти кои произлегуваат од нив. Во насока на 
имплементација на одредбите од ЗСКСИ,  ДКСК во рок од 60 дена од нејзиното конституирање ќе 
пропише образец за изјава за имотна состојба и интереси. 

 
8. Следење на имотната состојба на службените лица и обезбедување на актуелност, 
комплетност и ажурност на добиените обрасци  од надлежните институции за Регистарот на 
избрани и именувани лица  
 
Со членот 17 став 10 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси е утврдена 
надлежноста да ја евидентира и следи имотната состојба и интересите. 
ДКСК во однос на сите примени анкетни листови од избрани и именувани лица, поднесени по избор 
на функција, по престанок на функција, за престанок на функција и повторен избор и за промена на 
функција, како и известувањата за промена на имотната состојба и понатаму  ќе ги  внесува во 
базата на податоци и објавува на ВЕБ страницата на ДКСК.  
Согласно новиот Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, предвиден е 
единствен образец за пријавување на имотната состојба и интересите при што е предвидено истиот 
да се поднесува во електронска и печатена форма. Во таа насока ДКСК во рок од 60 дена од 
нејзиното конституирање ќе ја пропише формата и содржината на Образецот за имотна состојба и 
интереси и Образецот за пријавување промена на имотната состојба и интереси. Исто така, во 
насока на унапредување на работењето ќе биде изготвено ново софтверско решение за 
електронско поднесување и обработка на наведените Обрасци. 
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Во насока на спроведување на членот 92 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси, со кој што се уредува ДКСК да врши проверка на податоците внесени во Образецот за 
имотната состојба и интереси во случај кога постапува по конкретен предмет или врз основа на 
Годишниот план од членот 19 од истиот закон,  ДКСК ќе усвои Годишен план за следење на 
имотната состојба и судирот на интереси. 
Исто така, ДКСК и во 2019 година  ќе продолжи да ги проверува податоците од поднесените 
обрасци за имотна состојба и интереси во случај кога постапува по конкретни предмети. 
 
Согласно член 17 точка 20 од истиот закон, ДКСК го води Регистарот на избрани и именувани лица. 
Регистарот е ставен во функција во јули 2016 година и истиот континуирано се надополнува со 
податоци за избрани и именувани лица кои се достравуваат преку образец на регистар на избрани и 
именувани во електронска и писмена форма од страна на номинирани лица од институциите кои 
вршат избор/именување на лицата.  Податоците од Обрасците за регистарот, освен оние заштитени 
со закон, се јавно достапни на ВЕБ страница на ДКСК.   
Во 2019 година,  ДКСК и понатаму ќе продолжи со верификување и објавување  на обрасците за 
регистарот, но истовремено ќе се фокусира на изработка на ново софтверското решение со цел 
отстранување на увидените недостатоци. 
Во насока на успешно креирање на новото софтверско решение на Регистарот на избрани и 
именувани лица и елиминирање на воочените недостатоци и грешки од постојното соофтверско 
решение, ДКСК ќе обезбеди експерти кои ќе разговараат со номинираните лица од институциите 
кои се обврзани да доставуваат обрасци во Регистарот, претставници од невладиниот сектор 
особено оние кои кој ги користат податоците од Регистарот и и други засегнати страни. Целта на 
оваа активност е да се приберат што повеќе забелешки и предлози заради изработка што 
пофункционално софтверско решение кое ќе ги задоволи потребите на ДКСК, но и на надворешни 
корисници на апликацијата.  
 
9. Спроведување на постапки во случаи на постапување спротивно на одредбите од Законот 

за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
 

Во 2019 година, Дражавната комисија за спречување на корупцијата ќе започне со 
спроведување на новата надлежност утврдена со Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси, која се однесува на водењето на прекршочни постапка и изрекување на 
прекршочни санкции. 
Имено, согласно со член 114 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси за 
прекршоците утврдени со Законот, прекршочната постапка ја води и прекршочни санкции изрекува 
Прекршочната комисија во ДКСК. Членови на Прекршочната комисија се овластени службени лица 
во Секретаријатот со соодветен степен и вид на стручна подготовка и потребно работно искуство 
определени со закон, од кои најмалку еден од членовите е дипломиран правник со положен 
правосуден испит.  
Согласно наведеното, формирана е Прекршочна комисија составена од 5 административни 
службеници вработени во Секретаријатот на Државната комсија. 
Согласно Законот за прекршоците пред поднесување на барање за поведување на прекршочна 
постапка се води постапка на порамнување со издавање на прекршочен платен налог.  
ДКСК ќе ја пропише формата и содржината на прекршочниот платен налог. 
Прекршочниот платен налог ќе го издаваат овластени службени лица од ДКСК. 
Овластените службени лица, членови на прекршочната комисија согласно одредбите од законот 
ќе водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на поведените 
постапки. 
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10.  Каталог на подароци 
 
Согласно  новиот Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната 
комисија за спречување на корупцијата има нова законска надлежност да изготви каталог на 
подароци, што службените лица во државните органи, другите органи и организации ги добиваат 
во случаите, во износ и на начин утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, односно Законот за вработените во 
јавниот сектор. Државните органи, другите органи и организации се должни да достават до 
Државната комисија за спречување на корупцијата копија од листата од евиденцијата за 
примените подароци најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година. Изготвениот 
каталог на подароци, изготвен од добиените податоци од листата од евиденцијата за примените 
подароци во институциите за претходната година,  ДКСК го објавува на својата веб-страница.  
 
11. Имплементација на Законот на заштитата на укажувачите 
 
Со оглед на фактот дека Законот за заштита на укажувачите ја посочува ДКСК како една од 
водечките институции во имплементацијата на овој закон,  ДКСК во текот на 2019 година ќе преземе 
низа активности во насока на заживување на овој закон. За таа цел ќе започне со имплементација на 
Стратегијата за подигање на јавната свест за позитивниот контекст на укажувањето, заради 
запознавање на пошироката јавност за поимот “укажувач”, неговите права и заштита и како 
фукционира системот на заштита на укажувачите.   
Како појдовна точка за имплементација на Стратегијата ќе биде спроведување на истражување на 
јавното мислење и разбирањето на укажувањето, воопшто.  
Имплементацијата на оваа Стратегија што како составен дел има и План за обуки, како и 
спроведување на истражувањето се очекува да биде поддржано од ИПА II 2014-2020  Реформа на 
јавната администрација и статистика.  
Како и останатите институции во јавниот сектор, во рамките на своите надлежности, ДКСК односно  
овластеното лице за прием на пријави од укажувачи во ДКСК, и во 2019 година ќе презема 
конкретни активности на заштитено внатрешно и надворешно пријавување во случаи на прием на 
пријави од укажувачи  со  почитување на процедурите утврдени со Правилникот за заштитено 
внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор,  Правилникот за заштитено надворешно 
пријавување и внатрешната Процедура за заштитено внатрешни пријавување и заштитено 
надворешно пријавување во ДКСК.   
 
12. Јакнење на целокупните капацитети на ДКСК 
 
Во функција на ефиксно спроведување на Законот за спречување на корупцијата и  судирот на 
интереси,  со кој надлежностите на ДКСК се значително зголемени и зајакнати, повеќе од неопходно 
е спроведување на функционална анализа, по што би следело промена на актите за организација и 
ситематизација на работните места во Секретаријатот на ДКСК.  
Со спроведената функционална анализа и по донесување на актите за организација и 
ситематизација на работните места во Секретаријатот на ДКСК, ќе се утврди обемот и потребата од 
зголемување и зајакнување на капацитетите во Секретаријатот на ДКСК, и определи бројт на нови 
вработувања и потребата од унапредувања во Секретаријатот на ДКСК.  
Зајакнување на капацитетите на институцијата ќе се реализира и преку унапредувања, едукација и 
опремување. Понатамошното обучување на вработените би се остварило согласно Годишниот план 
за обуки на вработените на Секретаријатот на ДКСК за 2019 изготвен согласно Законот за 
административни службеници. 
Во насока на реализација на надлежноста од ЗСКСИ, член 17 точка 25, ДКСК во 2019 ќе  донесе 
етички кодекси, за членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата и за 
вработените во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата, соодветни на 
спецификите на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата.  
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По долгогодишни напори, повеќе од извесно е дека во почетокот од 2019 година ќе бидат 
обезбедени нови простории на ДКСК соодветни за целта, намената и работата на оваа институција.  
По преселување во новите простории на ДКСК, ќе се отпочне постапка за преземање на веќе 
обезбедената  ИКТ опрема преку ИПА проект, а сместена во Министерство за правда, со што ќе се 
отпочне миграција и инсталација (хардвер и софтвер) од старата во новата опрема.  
Чекор што ќе претходи на оваа постапка ќе биде обезбедување на посебни услови во новата сервер 
сала на ДКСК. За таа цел неопходно е обезбедување на опрема за разладување но  и на инструмент 
за мерење на температура и влага во сервер сала со можност за праќање на нотификација до 
одредени лица во случај на пречекорување на одредени претходно подесени граници на 
температура. 
 
13. Развивање и унапредување на соработката со граѓанските организации, фондации, научните 
институции и приватниот сектор 
 
Имајќи ги предвид, но не ограничувајќи се на потпишаните Меморандуми за соработка, 
координацијата и заедничкото дејствување на полето на превенција и репресија на корупцијата и 
судирот на интереси со невладиниот и приватниот сектор, ДКСК во текот на 2019 година ќе ги 
интензивира контактите и средбите со претставниците на овие сектори во општеството со цел 
поефикасна превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси и промовирање на 
интегритетот во Република Северна Македонија. 
Целта е постигнување и одржување на непосредна, контуинуирана комуникација што ќе значи 
поттик и поголема подготвеност на сите чинители да ја зголемат ефикасноста во борбата против 
корупцијата и преземање на дејствијата во континуитет со цел намалување на непотребните 
формалности и одбегнување на паралелното изолирано работење. 
ДКСК ќе продолжи да ја остварува соработката и преку размена на достапни информации и 
иницијативи од областа на корупцијата и судирот на интереси, реализација на работилници, јавни 
дебати, конференции и кампањи за подигање на јавната свест,   стручна соработка во процесот на 
едукација и обука, подготовка на законската регулатива  која  третира  материја  од  областа  на  
корупцијата  и  судирот  на  интереси, спроведување истражувања и анализи на корупцијата и 
судирот на интереси како и соработка во реализацијата на проекти од заеднички интерес. 
 
14. Јакнење на соработката на ДКСК за спречување на корупцијата на мултилатерална и 
билатерална основа, поврзување и соработка со антикорупциските тела во соседството и пошироко, 
како и развивање и реализација на антикорупциски проекти 
 
ДКСК во 2019 година ќе воспостави и ќе обнови, зајакне и развие соработка со меѓународните   
организации   и антикорупциските   тела   на   други   држави, преку размена на искуства и 
реализација на заеднички активности. Ова  ќе овозможи поддршка за успешна реализација на низа 
проектни активности на ДКСК во овој период, но и поддршка на работата на меѓународните 
организации со кои ДКСК соработува како што се  Совет на Европа, Европска Комисија, ОSCE, ОECD 
Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nation Development Program (UNDP), 
Regional Anticorruption Initiative (RAI), United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), Групата на 
држави против корупција (ГРЕКО), Регионална школа за јавна администрација (РЕСПА)  и др. Во  
2019 година, ДКСК ќе настојува да се приклучи и кон Мрежата на институции за превенција на 
корупцијата , формирана во 2018 во Шибеник, Хрватска. 
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15. Подигнување на свеста за борба против корупцијата и судирот на интереси, а особено 
јакнење на личниот и институционалниот интегритет 
 
Транспарентноста и отчетноста на ДКСК не само што е законска обврска, туку претставува и 
долгорочен приоритет. Начинот на донесување на новиот закон,  изборот на новиот состав на 
комисијата, а особено законската обврска за јавност на седници, преставува основа за натомошното 
транспарентно функционирање на ДКСК. 
Во насока на остварување на оваа цел, ДКСК во 2019 година планира повеќе  активности   во   насока 
на зајакнување на јавната свест за негативното влијание на корупцијата и судирот на интереси, 
промовирање на интегритетот и заштитата на укажувачите.  
 
Со цел препознавање и прифаќање на Државната комисија за спречување на корупцијата како 
модерна и водечка институција одговорна за превенција, репресија, едукација, истражување и 
известување за прашања поврзани со корупцијата и промовирање на транспарентост во нејзиното 
работење, Државната комисија за спречување на корупцијата во 2019 година ќе донесе Стратешки 
план за односи со јавноста.  
За да се потврди како таква, ДКСК е потребно да превземе повеќе чекори за креирање на јавното 
мислење и унапредување на перцепцијата на јавноста. 
ДКСК ќе настојува во 2019 година односите со јавноста да ги гради како одговорна и транспарентна 
институција со цел да придонесе за објективно информирање на граѓаните на начин и во мерка што 
одговараат на нејзината општествена позиција и улога. Еден од позначајните чекори што ги прави, а 
утврдено и со надлежностите од законот, е обезбедување на јавност на седниците.  
Преку  различни  форми  на  односи  со  јавноста  ДКСК  ќе  продолжи  континуирано  да  нуди 
информации за своето постапување и за прашања што се наметнуваат како актуелни од аспект на 
препознавање и спречување на корупцијата и судирот на интереси. 
Сите позначајни пишани документи ДКСК ќе продолжи да ги објавува на својата веб- страница и да 
реагира на секое барање од медиумите преку давање коментари или стручни мислења со цел 
помагање  во  квалитетното  информирање  на  јавноста  за  актуелни  прашања  од  областа  на 
корупцијата и судирот на интереси. 
Со цел постигнување на ефикасна транспарентност и отчетност, ДКСК ќе донесе Стратешки план за 
односи со јавноста.  
 
Секако неминовна активност и оваа година ќе бидат реализација на обуки за наведените теми на 
сите сегменти во општеството како дел од јакнењето на личниот и институционалниот интегритет. 
Обуки ќе се остваруваат преку воспоставената соработка со Министерството за информатичко 
општество и администрација насочени кон државните службеници, но и преку Академија за судии и 
јавни обвинители, соработка официјализирана и преку потпишувањето на Меморандумот за 
взаемна поддршка за спречување на корупцијата и судирот на интереси. 
 
Концептот на интегритет и понатаму е во фокусот на ДКСК, сега веќе и утврден со надлежностите на 
ДКСК. Останува обврската на ДКСК веќе утврдена со Државната програма за превенција и репресија 
на корупцијата и судирот на интереси 2016 – 2019, за креирање на концепт на интегритет со сите 
негови елементи  и пишување на политика на интегритет. 
   
Спроведување на активностите во насока на  реализација  на  проектот Антикорупциска едукација 
на учениците од средните училишта и понатаму останува во фокусот на ДКСК и клучна активност во 
насока на градење и подигање на личниот интегритет на помладите граѓани во Република Северна 
Македонија; 
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16. Ажурирање на Стратегијата за управување со ризици и Регистарот на ризици на ДКСК 
согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола 
 
Со цел подобрување на способноста за остварување на стратешките цели на ДКСК преку 
управување со заканите и можностите и создавање околина која придонесува кон поголем 
квалитет, ефикасност и резултати во сите активности и на сите нивоа, потребно е да изврши 
ревидирање на постојната Стратегија за управувањето со ризици  согласно Законотот за јавна 
внатрешна финансиска контрола 
 
Управувањето со ризикот е централен дел на стратешкото управување на секоја 
организација. Тоа е процес со кој организациите методично ги утврдуваат ризиците поврзани 
со нивните активности со цел постигнување одржлива корист во рамки на секоја активност и 
преку листата на сите активности. 

Како последица на тоа, суштинско значење на управуавњето со ризикот е да ја подобри 
ефикасноста на организацијата преку систематско утврдување, оценување, управување и 
контрола на проектите и системските ризици и ризичните настани и состојби кои може да 
имаат негативни ефекти за постигнувањена целите на организацијата. 

Општиот модел за управување со ризиците во 2019 година се состои од пет чекори: ревидирање на 
целите, утврдување на ризиците, процена на ризици, постапување по ризиците и следење и 
известување за ризиците. 
 
Целокупното управување со ризиците ќе произлезе од мерењето и приоритизирањето на 
ризиците. Целта на управувањето со ризиците е нивно ограничување на прифатливо 
ниво. Секоја активност преземена во организацијата во однос на управувањето со ризикот 
станува дел од "внатрешната контрола". 
 
17. Транзиција/имплементација на Системот за управување со квалитет и набавка на услуги за 

сертификација на Системот за управување со квалитет согласно новите барања на 
меѓународниот стандард ISO 9001:2015 

 
Заради преминување / транзиција и понатаму имплементација во ИСО 9001:2015,  ДКСК најнапред 
ќе пристапи кон  активности за обезбедување на консултантски услуги. 
По спроведување на подготвителната фаза за имплентација на овој стандард, ќе се пристапи кон 
сертифинација на Системот за управување со квалитет согласно новите барања на меѓународниот 
стандард ISO 9001:2015. 
 
 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

Претседател 
Билјана Ивановска 





 
 
 
 
 
 
 

А К Ц И С К И    П Л А Н 
 



 

 

Следење  и  оценка  на  остварувањето  на  активностите  утврдени  со  Државната програма 
за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир 

на интереси со Акционен план 2016-2019 
 

 

Подготовка и донесување на Национална стратегија за спречување на корупцијата и 
удирот на интереси, со акционен план за нејзино спроведување 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Следење на остварувањето на Државната 
програма за превенција и репресија на 
корупцијата и судирот на интереси 2016-
2019 

февруари 
2019 

Изготвен финален 
извештај за оценка на 
остварувањето на 
Државната програма 
2016-2019 

Буџет на ДКСК 

2 Спроведување на квалитативни и 
квантитативни истражувања за ефектите 
од имплементација на ДППРКСИ 2016-
2019; 
 

Септември - 
октомври 
2019 

Спроведени 
истражувања 

ИПА II 2014-
2020  Реформа 
на јавната 
администрација 
и статистика 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 

средства 
1 Изготвување на Aнализа на ризици од 

корупција  
Мај 2019 Ангажирани експерти 

Изготвена анализа 
Меѓународен 
донатор 

2 Изготвување и донесување Методологија за 
изготвување на национална стратегија  

Јули 2019 Ангажирани експерти 
Донесена 
Методологија 

Меѓународен 
донатор 

3. Спроведување на длабинско квалитативно 
перцептивно и  виктимолошко истражување 
на секторите најподложни на корупција 

Септември 
2019 

Спроведено 
истражување 

ИПА II 2014-
2020  Реформа 
на јавната 
администрација 
и статистика 

4. Во согласност со донесената Методологија 
за изготвување на Националната стратегија 
и пристапот за нејзино изготвување се 
спроведуваат работилници со учество на 
сите чинители во општеството, заради 
работа на новиот документ  

Јули – 
Ноември 
2019 

Број на реализирани 
работилници 

меѓународен 
донатор 



 

 

 
Спроведување на процесот на Антикорупциска проверка на легислативата 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Донесување на нова петгодишна 
Национална стратегија  за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси со 
акционен план за нејзино донесување 2020-
2025 и нејзина промоција на Годишна 
конференција 

Декември 
2019 

Организирана 
Годишна 
конференција 

ИПА II 2014-
2020  Реформа 
на јавната 
администрација 
и статистика 
и/или друг 
меѓународен 
донатор 

6 Подготовка на Методологија за прибирање, 
мониторирање, евалуација на податоците и 
квалитативна проверка на имплементацијата 
на Националната стратегија 

Јули –
Декември 
2019 

Подготвена 
Методологија 

ИПА II 2014-
2020  Реформа 
на јавната 
администрација 
и статистика 

7 Развивање и инсталација на ИТ решение – 
веб апликација за прибирање, евалуација и 
квалитативна проверка на имплементацијата 
на Националната стратегија 

Ноември – 
Декември 
2019 

ИТ  решение ставено 
во функција 

ИПА II 2014-
2020  Реформа 
на јавната 
администрација 
и статистика 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Изготвување на План и динамика за 
антикорупциска проверка на легислативата за 
2019 година 

март 2019 Изготвен  План и 
динамика за 
антикорупциска 
проверка на 
легислативата за 2019 
година 

Буџет на 
ДКСК 

2 Реализирање на Планот и динамиката за 
спроведување  на антикорупциска проверка на 
легислативата на донесени закони 

Согласно 
утврдена 
динамика во 
цела 2019 

Број на спроведени 
проверки   

Буџет на 
ДКСК 

3 Спроведување на процесот на АПЛ во 
согласност со Методологијата за АПЛ по 
поднесени барања од овластени подносители 

Континуирано 
2019 

Број на поднесени 
барања / број на 
спроведени проверки 

Буџет на 
ДКСК 



 

 

Постапување по пријави со наводи за сомневања за корупција 
 

 
Следење на законитоста на финансирањето на политичките партии   

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Постапување по пријави за постоење сомнеж за 
корупција (поднесени од граѓани, правни лица, 
наоди од медиуми, наоди од надлежни 
државни органи, по сопствена иницијатива) 

Континуирано 
2019 

Број на отворени 
предмети  
 
Број на покренати 
иницијативи за 
кривично гонење 
 
Број на покренати 
иницијативи за 
разрешување,  
распоредување, 
сменување, или друг 
вид  одговорност 

Буџет на 
ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Постапување по иницијатива за постоење 
сомнеж за незаконито финансирање на 
политичка партија ( од државни органи, 
политички партии или здруженија и 
фондации кои работат во областа на 
спречување на корупцијата, владеењето на 
правото или доброто управување или по 
сопствена иницијатива)  

континуирано 
2019 

Број на отворени 
предмети  
 
Број на покренати 
постапки  за 
утврдување постапка 
за утврдување 
одговорност пред 
надлежни органи  

Буџет на 
ДКСК 

2 Спроведување на ТАИЕКС експертска мисија 
за контрола на финансирање на политички 
партии и изборни кампањи 

 инуЈ
2019 

Извештај со 
заклучоци и 
препораки за 
подобрување на  
натамошно 
постапување 

ЕК - ТАИЕКС 



 

 

 
Следење на законитоста на финансирањето на изборната кампања    

на изборниот процес 2019 година 

3.  Ангажирање на експерт за изготвување на 
предлог Годишен план за контрола на 
финансирањето на политичките партии со 
идентификување на ризиците од корупција 

Септември – 
Ноември 2019 

Изготвен Предлог 
годишен план 
 
 
 

Меѓународен 
донатор 

4 Донесување  Годишен план за  контрола на 
финансирањето на политичките партии  за 
2020 година 

Декември 
2019 

Донесен годишен 
план  

Буџет на 
ДКСК 

5.  Реализација на активности врз основа на 
Меморандумот за соработка меѓу ДКСК, ДКСК 
и ДЗР во врска со финансиските извештаи на 
учесниците на изборната кампања на 
претседателските избори 2019 

Февруари – 
јуни 2019 

Број на размени 
податоци 

Буџет на 
ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Постапување по сопствена  иницијатива или 
приговор од организатор на изборна кампања 
или акредитирани набљудувачи за постоење 
сомневање за незаконито финансирање на 
изборна кампања  

април -јуни  
2019 

Број на отворени 
предмети  
 
Број на покренати 
постапки  за 
утврдување постапка 
за утврдување 
одговорност пред 
надлежни органи  

Буџет на 
ДКСК 

2.  Изготвува Посебен извештај за утврдени 
состојби во финансирањето на изборната 
кампања на изборниот процес 2019 година  

Во рок од три 
месеци од 
денот на 
завршување 
на изборите  

Изготвен и доставен 
посебен извештај до 
Собранието на 
Република Северна 
Македонија   

Буџет на 
ДКСК 

3. Одржување на постојана комуникација со 
ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачката мисија за 
претседателските избори 2019   
 

Март – Јуни 
2019  

Број на разменети 
податоци врз основа 
на воспоставена 
комуникација 

Буџет на 
ДКСК 

4.  Реализација на активности врз основа на 
Меморандумот за соработка меѓу ДКСК, ДКСК 
и ДЗР во врска со неправилности во 
спроведувањето на изборната кампања на 
претседателските избори 2019   
 

Февруари – 
јуни 2019 

Број на размени 
податоци 

Буџет на 
ДКСК 



 

 

 
Контрола на злоупотреба на буџетски средства во периодот на распишување на избори  

 

 
Постапување  по  предмети  за  можен  судир  на  интереси   

 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Постапување по сопствена  иницијатива или по 
приговор од организатор на изборна кампања 
за постоење сомневање за прекршување на 
одредбите од Изборниот законик за забрана на 
буџетски средства, односно забранети дејствија 
на јавните институции од денот на 
распишување на изборите, како и прекршување 
на одредбите од ЗСКСИ кои регулираат 
забрането постапување  од денот на 
донесување на одлуката за распишување на 
изборите  

февруари -мај 
2019 

Број на отворени 
предмети  
 
Број на покренати 
постапки  за 
утврдување постапка 
за утврдување 
одговорност пред 
надлежни органи  

Буџет на 
ДКСК 

2.  Изготвување Посебен извештај за утврдени 
злоупотреби во финансирањето на изборната 
кампања на изборниот процес 2019 година  

Во рок од три 
месеци од 
денот на 
завршување 
на изборите  

Изготвен и доставен 
посебен извештај до 
Собранието на 
Република Северна 
Македонија  

Буџет на 
ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Постапување по предмети од областа на 
судирот на интереси  

Континуирано 

2019 

 

Број на 
оформени 
предмети/број 
на завршени 
предмети 
 
Број на предмети во 
кои е утврден судир 
на интереси/ број на 
предмети во кои е 
постапено по 
укажување од ДКСК 
 
Број на изречени јавни 
опомени  
 
Број на иницијативи за 
престанок на 
вршењето на јавните 

Буџет на 
ДКСК 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

овластувања или 
должности 
 
Број на барање за 
поведување на 
дисциплинска 
постапка 
 
Број на доставени 
барања за поведување 
на прекршочни 
постапки 
 
Известување  на 
јавноста за случаите на 
судир на интереси 

2 Ажурирање на базата со податоци со ново 
примени изјави за имотна состојба и интереси 

Континуирано 
2019 

Број на ажурирани  
изјави за имотна 
состојба и интереси 

Буџет на 
ДКСК 

3 Редовна проверка на интересите од  изјавите 
за имотна состојба и интереси 

Континуирано 
2019 

Број на проверени  
изјави за имотна 
состојба и интереси / 
број на поднесени 
барања за 
поведување 
прекршочна постапка 
 
Број на проверени  
изјави за имотна 
состојба и интереси / 
број на оформени 
предмети за можен 
судир на интереси 
 
Број на предмети во 
кои е утврден судир на 
интереси/ број на 
предмети во кои е 
постапено по 
укажување од ДКСК 

Буџет на 
ДКСК 



 

 

Следење на имотната состојба на службените лица и обезбедување на актуелност, 
комплетност и ажурност на добиените обрасци од надлежните институции за 

Регистарот за избрани и именувани лица 
 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Проверка на податоците од Обрасците 
за пријавување на имотната состојба и 
интереси  

континуирано 
2019 

Број на проверени 
податоци од Обрасци  
за пријавување на 
имотната состојба и 
интереси   
 
Број на издадени 
платни налози / Број 
на поднесени барања 
за поведување 
прекршочна постапка 
 
Број на поднесени 
иницијативи за 
покренување  
кривична постапка 

Буџет на 
ДКСК 

2 Ангажирање експерти за изготвување  на 
новиот образец за имотна состојба и изјави 
на интереси 

Април 2019 Изготвен Образец за 
имотна состојба и 
изјави на интереси 

УСАИД 

3 Изработка на софтверското решение за 
електронско поднесување на Обрасци за 
имотна состојба и интереси 
 

Април – Јуни 
2019 

Изработено ново 
софтверско решение 
 

УСАИД 

4 Ажурирање на базата со податоци од ново 
примени Обрасци за имотна состојба и 
интереси  и  податоци од Обрасци за  промени 
во имотната состојба и интереси 
 

Континуирано 
2019 

Број на примени 
Обрасци   
 
Број на примени 
обрасци за промени 
во имотна состојба и 
изјави 

Буџет на 
ДКСК 

5. 

 

Ангажирање на експерти за анализа на 
функционалноста на досегашното софтверско 
решение за Регистарот 
 

Април 2019 
 

Изготвена анализа на 
функционалноста на 
Регистарот  

УСАИД 

6. Изготвување на ново софтверско решение за 
Регистарот 
 

Мај 2019 Изготвено софтверско 
решение 

УСАИД 

7. Редовно верификување и објавување на 
обрасците за Регистарот за избрани и 
именувани лица 

Континуирано 
2019 

Број на надлежни 
институции кој што 
воопшто не доставиле 

Буџет на 
ДКСК 



 

 

 
 

Каталог на подароци 
 

  
Имплементација на Законот на заштитата на укажувачите 

 

образец за избрани и 
именувани 
 
Колку од доставените 
обрасци се во рамки 
на законски 
предвидениот рок 
 
Број на лица 
евидентирани во 
Регистарот што не ја 
исполниле законската 
обврска за 
доставување на 
образец за имотна 
состојба и изјави на 
интереси 

8. Ангажирање на експерт за изготвување на 
предлог Годишен план за следење на имотна 
состојба и интереси со идентификување на 
ризиците од корупција 

Септември – 
Ноември 2019 

Изготвен Предлог 
годишен план 

Платформа 
на граѓански 
организации 
за борба 
против 
корупцијата / 
УСАИД 

9.  Донесување  Годишен план за следење на 
имотна состојба и интереси  за 2020 година 

Декември 
2019 

Донесен годишен план  Буџет на 
ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на активност Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Изготвување на каталог на подароци 
врз основа на податоци добиени од 
државните институции врз основа на  
Законот за користење и располагање 
со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост  

Континуирано 
2019 

Ажуриран каталог 
 

Буџет на 
ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на активност Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Спроведување на дел од активностите 
утврдени со „Стратегијата за 
промоција на системот на заштита на 

Јуни – 
декември  
2019 

Имплементирани 
активности 
 

ИПА II 2014-
2020  Реформа 
на јавната 



 

 

 
Јакнење на целокупните капацитети на ДКСК 

 

укажувачите”.  
 

администрација 
и статистика / 
Совет на Европа 

2 Постапување  по пријави од укажувачи 
во рамките на заштитено внатрешно и 
надворешно пријавување 

Континуирано 
2019 

Број на отворени предмети  
 
Број на покренати 
иницијативи за кривично 
гонење 
 
Број на покренати 
иницијативи пред 
надлежни органи за 
поведување  постапка за  
утврдување одговорност 
на службени лица 
Други мерки 
преземени од 
страна на 
овластеното лице 
за прием на 
пријави од 
укажувачи 

Буџет на ДКСК 

3 Објавување - ажурирање листа на 
овластени лица за прием на пријави 
доставени заради заштитено 
внатрешно пријавување во 
институциите во јавниот сектор 

Континуирано 
2019 

Број на институции кои 
известиле за овластено 
лице 
 
Објавена листата на веб 
страницата на ДКСК 

Буџет на ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на активност Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Спроведување на функционална 
анализа на капацитетите на ДКСК 

Прва 
половина од 
2019 

Спроведена анализа Буџет на ДКСК 
/ меѓународна 
организација 

2.  Имплементација на препораките од 
спроведената функционална анализа  

Втора 
половина од 
2019 

Број на препораки 
/ број на 
имплементирани 
препораки 

Буџет на ДКСК / 
меѓународна 
организација 

3 Изготвување на нова 
Систематизација и организација на 
работните места согласно 
препораките од спроведена 
та функционална анализа и 
усогласена со зајакнатите 
надлежности на ДКСК 

Јуни 2019 Изготвена нова  
Систематизација 
и организација на 
работните места 

Буџет на ДКСК 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Унапредување на соработката со претставниците од граѓанскиот сектор, медиумите и 

приватниот сектор 
 

4 Обезбедување и адаптација на нои 
простории на Државната комисија за 
спречување на корупцијата  

Април 2019 Обезбедени 
простории 

Влада на РСМ 
 
 

5 Инсталирање на новата ИТ опрема 
обезбедена преку ИПА заради 
воспоставување на целосна 
функционалност  на ДКСК 

Април - Мај 
2019 

Инсталирана ИТ 
опрема 
 
Воспоставен 
систем на 
интроперабилност 

Буџет на ДКСК 

6 Изготвување на нова ICT стратегија Април 2019 Изготвена ICT 
стратегија 

Буџет на ДКСК 

7 Обезбедување на надградба на 
знаењата преку специјализирана 
обука за секој од вработените 

континуирано Број на обезбедени и 
реализирани 
специјализирани обуки 

Буџет на ДКСК/ 
Меѓународни 
организации/ 
ГО 

8 Унапредување на лица во ДКСК 
согласно новата Систематизација и 
организација на работни места 

Септември 
2019 

Број на унапредени 
службеници во ДКСК 

Буџет на ДКСК 
 
 

9 Вработување на лица во ДКСК 
согласно новата Систематизација и 
организација на работни места 

Септември 
2019 

Број на ново вработени во 
ДКСК 

Буџет на ДКСК 
 
 
 

10 Изготвување на Етички кодекси за 
членовите на Државната комисија за 
спречување на корупцијата и 
вработените во Секретаријатот  

Јуни 2019 Ангажиран експерт за 
подготовка на етичките 
кодекси 
 
Донесени етички кодекси 

Платформа на 
граѓански 
организации за 
борба против 
корупцијата / 
УСАИД 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на активност Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Вклучување на сите сегменти од 
работењето каде што има потреба и 
простор од истото, заради 
обезбедување на инклузивност и 
транспарентност во работењето, како и 
постигнување и одржување на 
непосредна, континуирана комуникација 

Kонтинуирано 
2019 

Број на 
одржани 
работни средби  
 
Број на 
реализирани 
проекти 

Буџет на ДКСК  
 
Меѓународни 
организации 



 

 

 
Јакнење на соработката на ДКСК за спречување на корупцијата на мултилатерална и 

билатерална основа преку поврзување и соработка со антикорупциските тела во 
соседството и пошироко и развивање и реализација на антикорупциски проекти 

 

 
Подигнување на свеста и обуки за борба против корупцијата и судирот на интереси, а 

особено за јакнење на личниот и институционален интегритет 
 

 

2 Соработка со Платформата на граѓански 
организации за борба против 
корупцијата заради следење на 
изборниот процес 

Февруари – 
jуни 2019 

Број на 
активности врз 
основа на 
соработката 

Буџет на ДКСК  
 
Платформа на 
ГО 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Реализирање на активности согласно 
Планот за TAIEX проекти за 2019 година 

Континуирано 
2019 

Број на реализирани 
проекти 

TAIEX 
 

2 Унапредување на воспоставената 
соработка со РАИ  

Јуни - 
декември 
2019 

Број на реализирани 
активности 

РАИ 
Буџет на ДКСК 

3 Реализација на активности за поддршка 
на работата од страна на меѓународни 
тела и организации 

Континуирано 
2019 

Број на започнати / 
реализирани проекти 
 
Број на учество на 
конференции 

Буџет на ДКСК 
 
Меѓународни 
организации 

4 Поврзување и соработка со 
антикорупциските тела во соседството и 
пошироко 

Континуирано 
2019 

Број на реализирани 
активности 
 
 

Буџет на ДКСК 
 
Меѓународни 
организации 

6 Приклучување кон Мрежата на 
институции за превенција на корупцијата 

Јуни 2019 ДКСК член на мрежата Буџет на ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на активност Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 
 
 
 

Донесување на Стратешки план за 
односи со јавност на Државната комисија 
за спречување на корупцијата  

Јуни 2019 
 
 
 

Донесен 
стратешки 
план за односи 
со јавност 
 
Број на 
реализирани 
активности од 
планот 

УСАИД 
 
Буџет на ДКСК 
 
ИПА II 
 
 



 

 

 

Ажурирање на Стратегијата за управување со ризици и Регистарот на ризици на ДКСК 
согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола 

2 Соработка и информирање на јавноста 
преку медиумите за јавно информирање 

Континуирано 
2019 

Број на 
одржани јавни 
седници 
 
Број на 
одржани прес  
конференции 

Буџет на ДКСК 

3 Спроведување на проектот 
Антикорупциска едукација на учениците 
од средните училишта 

Континуирано 
2019 

Број на започнати и 
реализирани 
активности во насока 
на имплементација на 
проектот 

ГО ИДСЦС, 
Холандска 
Амбасада 

4 Спроведување обуки согласно утврдената 
динамика во Стратегијата за 
унапредување на системот на заштита на 
укажувачи 

Континуирано  
2019 

Број на спроведени 
обуки 
 
Број на обучени лица 

Буџет на ДКСК  
 
Совет на 
Европа 
 
ИПА II 

5 Спроведување обуки за превенција од 
корупцијата, судирот на интереси и 
интегритетот организирани од страна 
на други институции (АСЈО, МИОА, други 
државни институции, факултети со кои 
ДКСК има потпишано Меморандум и др.)  

Континуирано 
2019 

Број на обуки каде 
ДКСК се јавува во 
улога на предавач 

Буџет на др. 
институции  

6 Креирање на концепт на интегритет со 
сите негови елементи  и пишување на 
политика на интегритет 

Јуни 2019 Усвоен концепт за 
интегритет 

Буџет на ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на 
активност 

Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Ревидирање на постојните цели 
(Управувањето со ризиците е управување 
со заканите кои можат да го попречат 
остварувањето на целите и 
максимизирање на можностите кои ќе 
помогнат за остварување на целите. 
Поради тоа ефикасното управување со 
ризиците треба да биде насочено кон 
стратешките и оперативните цели). 

септември 2018 Ревидирање на 
постојната Стратегија 
за управувањето со 
ризици  согласно 
Законот за јавна 
внатрешна финансиска 
контрола 
 

Буџет на 
ДКСК 



 

 

2 Утврдување на ризиците во работењето на 
ДКСК (Стратешки ризик, Оперативен 
ризик, Организациски ризик, Ризик на 
усогласеност, ризик на ефикасност, 
Финансиски ризик, Репутациски ризик и 
други ризици) 

септември 2019 Креиран образец за 
утврдување и проценка 
на ризиците  и 
ажурирање на 
регистарот на ризици 
согласно постоечките 
ризици  

Буџет на 
ДКСК 

3 Процена на ризиците  (Проценката на 
ризиците се врши врз основа на два вида 
влезни информации – за проценка на 
влијанието на ризикот и проценка на 
веројатноста за појавување на ризикот). 

октомври 2019 Креиран образец за 
утврдување и проценка 
на ризиците  и 
ажурирање на 
регистарот на ризици   

Буџет на 
ДКСК 

4 Постапување по ризиците  
(Веројатноста и влијанието на ризикот 
се намалува со избор на соодветен 
одговор на ризикот. Одлуката зависи 
од важноста на ризикот и од 
толеранцијата и ставот кон ризикот. 
За секој ризик треба да се одбере еден 
од следните одговори на ризик: 

 избегнување на ризикот – на 
начин што одредени 
активности ќе се спроведат 
поинаку, 

 пренесување на ризикот – преку 
конвенционално осигурување 
или пренос на трета страна, 

 прифаќање на ризикот – кога 
можностите за преземање 
одредени мерки се ограничени 
или трошоците за тоа се 
неразумни во однос на можните 
придобивки, под услов ризикот 
да се следи со што ќе се 
обезбеди дека истиот ќе остане 
на прифатливо ниво, 

 намалување / ублажување на 
ризикот – преземање мерки за 
намалување на веројатноста 
или влијанието на ризикот). 

 

ноември 2019 Изготвен нов акциски 
план за отстранување 
на слабостите 

Буџет на 
ДКСК 
 



 

 

 
Транзиција/имплементација на Системот за управување со квалитет и набавка на 
услуги за сертификација на Системот за управување со квалитет согласно новите 

барања на меѓународниот стандард ISO 9001:2015 
 

5 Следење и известување за ризиците 
(Петтиот чекор на процесот го вклучува 
следењето и известувањето за ризиците 
така што раководителите на сите нивоа на 
управување и Стручниот колегиум можат 
да следат дали профилот на ризикот се 
менува, да стекнат уверување дека 
управувањето со ризиците е ефикасно и да 
се идентификуваат понатамошни акции 
кога е потребно. Со цел ефикасно следење 
и известување за ризиците, регистрите на 
ризици и акциските планови мора редовно 
да се ажурираат во поглед на: 

 новите ризици 
 ризиците кои се третираат 
 ризиците кои се прифатени и 
 ризиците на кои не можело да 

се делува на планиран начин 
односно со ревидирање на 
проценката на ризикот). 

 

 
декември 2019 

Изготвен нов акциски 
план за отстранување 
на слабостите 

Буџет на 
ДКСК 

Ред. 
бр. 

Активност Рок на 
реализација 

Показател на активност Потребни / 
обезбедени 
средства 

1 Ангажирање на консултантска куќа 
заради преминување / транзиција на 
ДКСК во  
меѓународниот стандард ISO 9001:2015 
 
 

Септември 
2019 
 
 
 

Изготвени 
препораки за 
премин / 
транзиција 
 
Пишани 
процедури 
согласно нова 
организација и 
систематизација 
на работни 
места и 
усогласени со 
новите 
надлежности на 
ДКСК 

Буџет на ДКСК  



 

 

 
 

2 Стандардизација со меѓународниот 
стандард ISO 9001:2015 

Декември 
2019 

Обезбедување 
на  
меѓународниот 
стандард ISO 
9001:2015 

Буџет на ДКСК 
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