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Почитувани,

Извештајот за своето работење во 2009 година Државната комисија
за спречување на корупцијата го поднесува до Собранието на Република
Македонија и го доставува до Претседателот на Република Македонија,
до Владата на Република Македонија и до медиумите во согласност со
член 49 од Законот за спречување на корупцијата и со член 21 од Законот
за спречување судир на интереси.
Извештајот отворено, веродостојно, објективно и аргументирано ја
отсликува севкупната работа на Државната комисија во сите сегменти на
нејзините комплексни законски надлежности утврдени во двата основни
закони што се однесуваат на областа во која дејствува, како и на
приоритетните задачи од Претпристапното партнерство за пристапување
на Република Македонија во Евроатланските структури со цел подигање
на вкупниот капацитет на Република Македонија за долгорочно
справување со проблемот на корупцијата.
Државната комисија во своето севкупно работење и постапување се
раководи колку од законски утврдените надлежности и задачи, толку и од
одредбите на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата
како составен дел на домашното право. Самостојноста и независноста во
работењето Државната комисија ги практикува во своето севкупно
дејствување.
И во 2009 година продолжи позитивниот тренд на напредок на
нашата земја на планот на борбата против корупцијата на нормативен и
на институционален план. Тоа се регистрира во извештаите на Европската
комисија и на НАТО, како и на другите релевантни меѓународни
институции кои ги набљудуваат напорите и резултатите во борбата против
корупцијата. На тој план уделот на Државната комисија е постојан и
несомнен.
Оттаму, во 2009 година Државната комисија посебно се посвети на
ажурното и ефикасно работење по претставки, односно предмети со
сомнеж за корупција и судир на интереси при што споредено со сите
претходни години оствари најголем обем на работа. Имено за двапати е
совладан приливот на овие предмети и е подигната ажурноста и
ефикасноста во постапувањето. Фактите во полза на оваа констатација се
разработени во соодветниот дел од Извештајот. Тоа потврдува како
Државната комисија оствари една од сугестиите во Европскиот извештај
што се однесува на совладувањето на приливот на предмети, односно во
остварувањето конкретни резултати во примената на законите.
На истите релации Државната комисија дејствуваше на полето на
спречувањето и надминувањето на судирот на интереси така што
задачата утврдена во Државната програма донесена во 2008 година за
иновирање на Законот, во 2009 година ја оствари уште во инцијалната
фаза и учествуваше во целиот процес во фазите во кои може надлежно

5

Државна комисија за спречување на корупцијата
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2009

да партиципира. Исто така го донесе Образецот за новата алатка/Изјавата
за интереси и започна со прибирањето на изјавите.
Како израз на посебната посветеност за остварување на главните
приоритетни задачи, а во контекст на потребата за јакнење на својата
видливост и надзорна улога пред јавноста, Државната комисија во
рамките на своите успешни проектни партнерства со странска експертска
консултација разви Стратегија за јакнење на односите со јавноста 2009 2012. Само еден составен дел од неа во 2009 година беше медиумската
кампања „Да ја расчистиме корупцијата”.
Карактеристика на 2009 -та, како година, што се изрази и низ
работата на Државната комисија, беа претседателските и локалните
избори во што особено дојде до израз превентивната улога на Државната
комисија во поглед на почитувањето и спроведувањето на одредбите за
корупцијата во политиката.
Во едно од главните подрачја на своето дејствување, што се
однесува на евидентирањето и следењето на имотната состјба на
службените лица, Државната комисија регистрира висок степен на
почитување на обврските од Законот, негова правилна примена и
користење на директните процесни надлежности во поглед на
покренувањето прекршочни постапки и постапки за испитување на
имотната состојба. При тоа е евидентно дека давањето анкетни листови
веќе е масовно прифатена обврска што се почитува од најголемиот
обврзници.
Важноста на континуираната меѓуинституционална соработка за
поефикасно справување со корупцијата што во 2007 значеше иницирање
и потпишување посебен Протокол за соработка за превенција и репресија
на корупцијата и судирот на интереси на 11 органи и институции со
надлежност на полето на корупцијата и судирот на интереси. Во 2009
година учесници и потписници на Протоколот се вкупно 17 институции што
ја илустрира перцепцијата на другите институции за ДКСК како
поттикнувач и координатор на антикорупциските активности и процеси.
Протоколот несомнено придонесува за подигање на нивото на ефикасното
постапување на сите институции потписнички.
Реалните ефекти од ефикасното постапување во спречувањето на
корупцијата се гледаат и во материјалните и финансиските средства
остварени во постапките во полза на државната каса. Така во 2009
година се добиени потврди од институциите пред кои ДКСК има
иницирано постапки дека е остварен вкупен ефект за изминатите три
години од 1.262.000,00 евра.
Државната комисија како специфика на своето работење ја има и
успешната работа во проекти со најреспективни меѓународни партнери, со
што обезбедува солидна експертска и финансиска поддршка со што се
заштедуваат средства од сопствениот буџет. Така покрај плодотворната
соработка со УНДП, УСАИД, Европската комисија преку инструментот
TAIEX, Државната комисија во 2009 година се здоби со поддршка за
Проектното фише 2010 за ИПА фондовите. Се работи за стратешка цел за
подигање на вкупните капацитети на вклучените институции во борбата
против корупцијата што е една од главните цели на Државната програма
за превенција и репресија на корупцијата.
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Извештајот за работата во 2009 година ги содржи сите податоци и
согледувања не само за илустрирање на посочените покарактеристични
активности, со цел органите и јавноста кон кои Државната комисија го
упатува својот Годишен извештај да добијат непосреден увид и да
формираат свој поглед кон работата на Државната комисија за
спречување на корупцијата.

Со почит,
Мирјана Димовска Претседател
Иљми Селами член
Мане Колев член
Ариф Муса член
Цветко Мојсоски член
Зоран Додевски член
Љубинка Муратовска Маркова член
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1. СТАТУС И УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

1.1. Статус
Со цел примена на мерки и активности за спречување на
корупцијата во вршењето на власта, јавните овластувања, службената
должност и во политиката, мерки и активности за спречување на судирот
на интереси и на корупцијата при вршењето работи од јавен интерес на
правните лица, сврзано со остварување на јавните овластувања, како и на
мерки и активности за спречување на корупцијата во трговските друштва
во Република Македонија, во 2002 година е основана Државна комисија за
спречување на корупцијата (во натамошниот текст: ДКСК), согласно со
Законот за спречување на корупцијата, донесен во април 2002 година
(,,Службен весник на РМ” бр.28 од 2002 година).
ДКСК според Законот за спречување на корупцијата е самостојна и
независна во извршувањето на работите определени со закон и има
својство на правно лице.
Со тоа Република Македонија уште пред ратификацијата на
Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата во 2007 година,
со што истата стана составен дел на домашното право, прифати за
спречувањето на корупцијата да ги воведе политиките и инструментите
што Светската организација им ги сугерира на државите-членки. Тоа значи
основање на посебен орган, обезбедување услови за потребната
независност за работа во согласност со основните принципи на државата,
ефикасно вршење на функциите, заштита од какви и да се прекумерни
влијанија, обезбедување материјални извори и потребен специјализиран
кадар за вршење на функциите.
ДКСК е составена од 7 членови наименувани од Собранието на
Република Македонија, со мандат од пет години, без право на повторно
наименување. Постојниот, втор по ред состав на ДКСК, е наименуван на
29 јануари 2007 година, а започна со работа на 5 февруари 2007 година.
Членовите на ДКСК имаат статус на наименувани лица кои
функцијата ја остваруваат напоредно со својот веќе заснован работен
однос во други институции.
1.2. Надлежност
Надлежностите на ДКСК се утврдени во Законот за спречување на
корупцијата, Законот за спречување судир на интереси како и во Законот
за лобирање во делот на надзорот врз лобирањето.
Според законски утврдените надлежности ДКСК:
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-

донесува стратешки документи - Државна програма за превенција
и репресија на корупцијата и Државна програма за превенција и
намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план за
реализација ;

-

иницира и дава мислења по предлог закони кои се од значење за
спречување на корупцијата и судирот на интереси;

-

покренува иницијативи пред надлежните органи за контрола на
финансиско - материјалното работење на политичките партии,
синдикатот, здруженијата на граѓани и фондации;

-

покренува иницијативи за спроведување постапки за разрешување,
распоредување или сменување, како и постапки за утврдување
други мерки на одговорност на функционерите и одговорните лица
што располагаат со државен капитал;

-

покренува иницијативи за поведување постапки за кривично гонење
на функционери и одговорни лица што располагаат со државен
капитал;

-

постапува по предмети од областа на судирот на интереси и
иницира изрекување мерки на одговорност при утврден судир на
интереси;

-

ја евидентира и ја следи имотната состојба и промените во
имотната состојба на функционерите и на одговорните лица што
располагаат со државен капитал;

-

врши надзор врз лобирањето и ги изрекува мерките утврдени во
Законот за лобирање;

-

подготвува Годишен извештај за својата работа и за превземените
мерки и активности за спречување на корупцијата и за намалување
на појавата на судир на интереси и го поднесува до Собранието на
Република Македонија, а го доставува до Претседателот на
Република Македонија, Владата на Република Македонија и до
медиумите;

-

соработува со државни и меѓународни институции и тела на полето
на спречувањето на корупцијата и намалувањето на појавата на
судир на интереси;

-

спроведува едукација на органите надлежни за откривање и гонење
на корупцијата и другите видови криминал, како и за откривање на
судирот на интереси;

-

ја известува јавноста за преземените мерки и активности и за
нивните резултати во спречувањето на корупцијата и судирот на
интереси;
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-

извршува други задачи, согласно со законите.
1.3. Капацитети на Државната комисија

Институционалните капацитети на ДКСК се ценат според
материјално финансиските и други услови за работа, кадровската
екипираност и стручната оспособеност.
1.3.1 Буџет на Државната комисија за спречување на
корупцијата за 2009 година
Државната комисија за спречување на корупцијата 2009 година ја
започна со буџет од 23,800,000 денари (приближно 387.000 евра). Со
двата извршени ребаланса во текот на 2009 година, Буџетот на ДКСК
беше на два пати намален, така што вкупниот износ на намалувањето
изнесуваше 6,890,000 денари (приближно 112.000 евра), што претставува
29 % од усвоениот буџет на почетокот на 2009 година.
Вака редуцираниот Буџет се одрази крајно неповолно на тековното
функционално финансирање на ДКСК, така што одделни програмски
активности се префрлени за наредната година, а дел од комуналните и
други режиски трошоци во висина од 779,074 денари, и покрај извршената
пренамена, не беше во можност да се исплатат, така што се пренесени
како долг за исплата во буџетската 2010 година. Имено, поради
рестрикциите на Буџетот на ДКСК се пристапи кон пренамена на
финансиските средства (внатрешно прераспределување на финансиските
средства во висина од максимум 15%) и тоа во најголем дел од
средствата предвидени за плати на вработените, со што во декември 2009
се обезбедија доволно финансиски средства за подмирување на
тековните расходи во вкупен износ од 779,074 денари (12.668 евра).
И покрај одобрената пренамена и обезбедените финансиски
средства за подмирување на заостанатите и тековните долгови,
понудените налози до 31 декември 2009 година не беа одобрени и
реализирани.
Оттаму Буџетот на ДКСК кој изнесуваше 16,910,000 денари се
реализира во износ од 14.627.472 денари или 237.845 евра, односно 88%.
Доколку се допуштеше реализирање на налозите за плаќање доставени
од страна на ДКСК, Буџетот на ДКСК ќе беше целосно искористен.
За 2010 година, поради фактот што реализираниот буџет за 2009
година е оценет како недоволен за непречено извршување на
планираните обврски, ДКСК во буџетскиот циркулар побара буџетот за
2010 година да изнесува 24.750.000 денари, но одобрениот буџет
изнесува 17.450.000 денари. Од тие средства 51 % се предвидени во
ставките за плати и надоместоци за вработените, а 49% за сите останати
трошоци од функционирањето на ДКСК, вклучувајки го и месечниот
надоместок за членовите на ДКСК.
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1.3.2 Членови на ДКСК
Членови на ДКСК во континуитет учествуваа во работата
на
Поткомитетот за правда, безбедност и човекови права како и во Комитетот
за интеграција на Република Македонија во НАТО. Членовите на ДКСК во
текот на целата година работеше во својство на презентери, предавачи
или обучувачи на повеќе семинари, обуки, јавни расправи и други форми
на изразување и јакнење на стручните капацитети, како во земјата така и
во странство. Доминантни прашања со кои е учествувано на овие стручни
институционални јавни настани беа градењето на институционалниот и
индивидуалниот интегритет и намалувањето на корупцијата, методологии
за оценка и алатки за мониторирање со цел подршка на националните
антикорупциски стратегии, одржлив економски и социјален развој низ
борбата против корупцијата и промовирањето добро управување,
превенирање и ндминување на судирот на интереси, постапување со
анкетни листови и подобрување на системот за испитување на имотната
состојба, јакнење на истражувачкото новинарство, измени во кривичното и
изборното законодавство.
Сето ова е потврда за капацитетот на Државната комисија за спречување
на корупцијата во остварувањето на нејзината предводничка,
поттикнувачко координативна улога во спречувањето на корупцијата во
Република Македонија.
1.3.3. Секретаријат на ДКСК
За вршење на стручните, административните и техничките работи
на ДКСК се грижи Секретаријатот како стручна служба на ДКСК составен
од 13 државни службеници.
Постојниот состав на Секретаријатот како стручен тим државни
службеници учествува во активностите на ДКСК и постојано се надградува
со стручни обуки за различни области. Стои потребата од доекипирање на
тимот како услов за јакнење на работниот капацитет на ДКСК во одделни
сегменти.
2. АКТИВНОСТИ НА ДКСК ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА
ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЕВРО АТЛАНСКИТЕ СТРУКТУРИ
Државната комисија за спречување на корупцијата во текот на 2009
година со посебно внимание, интензитет и квалитет даде придонес во
остварувањето на обврските што за неа како надлежно тело
произлегуваат од процесот на пристапување на Република Македонија во
Европската унија и НАТО.
Со исклучителна кооперативност учествуваше во работата на сите
подготвителни состаноци на Поткомитетот за правда, слобода и
безбедност во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, за
тоа да резултира со непосредно и активно учество на Шестиот состанок
на Поткомитетот што се одржа во Скопје на 10-11 септември 2009 година.
На состанокот, на кој Европската унија беше претставена од Генералниот
директорат за проширување, претставници од генералните директорати
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на Европската комисија за проширување и претставници на земјите
членки, Државната комисија имаше можност да ги презентира своите
достигнувања и резултати во остварување на обврските.
Својата посветеност и одговорност кон извршувањето на обврските
што за Македонија произлегуваат од процесот за пристапување кон
Европската унија, Државната комисија го манифестираше и со
максимално ангажирање во реализирањето целосно или во значителен
дел - имајќи предвид дека некои од активностите се континуирани, на
Главните приоритети што произлегуваат од Партнерството за
пристапување на Република Македонија во Европската унија за 2009
година и конкретно Приоритетот В со кој се бараше остварување на
континуирани резултати за спроведување на законодавството од областа
на антикорупцијата. Акцентот од овој приоритет беше ставен на
спроведувањето на:
- Акцискиот план за спречување и намалување на судирот на интереси;
- Воспоставувањето континуирано следење на проверувањето на
анкетните/имотните листови; и
- Зајакнувањето на видливоста и капацитетот на ДКСК. Успешноста во
реализирањето на овие обврски е презентирана во соодветните поглавја
во овој Извештајот.
Поврзаноста на сите овие активности, го прави неодминливо во овој
Извештај и информирањето за постапувањето на Државната комисија во
исполнувањето на целите и активностите содржани во Националната
програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА), преку
која се одразува динамиката на усогласувањето на нашето законодавство
со Европското, како и прилагодувањето на националните институции кон
европските административни структури.
Државната комисија реализирајќи ги утврдените цели и активности
редовно ги ажурираше податоците за НПАА со што даде свој придонес во
усогласувањето на законодавството и прилагодувањето на институциите.
Оттаму подеднакво значајна активност на Државната комисија во
текот на 2009 година беше и учеството во експертските работни групи на
Комитетот за интеграција на Република Македонија во НАТО за
подготовка на 11 – от циклус на Акциониот план за членство (АПЧ) и
Годишната национална програма за членство на Република Македонија во
НАТО за 2009-2010 година што се манифестираше со активен придонес
во работата на експертските работни групи на Комитетот за интеграција
на Република Македонија во НАТО што се одржаа на 10 јуни и од 17 до 21
август 2009 година.
Посебно се нагласува учеството на претседателот на Државната
комисија на состанокот на Република Македонија со Високиот политички
комитет (зајакнат) на НАТО што се одржа во Брисел на 13 октомври 2009
година каде непосредно беа претставени и позитивно вреднувани
активностите на ДКСК за исполнување на зацртаните цели и приоритети
во насока на натамошна имплементација на севкупните реформски
процеси во земјата.
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3. ОСТВАРУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА
НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА
И РЕПРЕСИЈА НА КОРУПЦИЈАТА
Реализирајќи ја првата од своите законски надлежности ДКСК, како
што е познато, во мај 2007 година донесе Државна програма за
превенција и репресија на корупцијата (во натамошниот текст: Државна
програма) со Акционен план за нејзина реализација која што се однесува
на остварување нормативно институционални зајакнувања интервенции
во шесте столбови на системот на национален интегритет и тоа:
- Политички систем, Собрание и политички партии,
- Правосудство,
- Јавна администрација и локална самоуправа,
- Органи за спроведување на законот,
- Економски финансиски систем и приватен сектор, и
- Граѓанско општество, медиуми и синдикати.
ДКСК ги вклучи сите институции на системот во процесот на
креирање на Државната програма со цел обезбедување применливост на
овој стратешки документ. За реализација на активностите се обезбедени
финансиски средства во годишните буџети и истата има утврдено систем
на перманентно следење на реализацијата со што е овозможено да се
измери степенот на спроведување на Државната програма во практиката.
Покрај сумирањето на податоците во континуитет ДКСК на годишна
конференција, повторно со учество на сите субјекти во процесот, го
оценува успехот на имплементацијата, така што во јуни 2009 година на
втората годишна конференција беа презентирани постигањата по
столбови и конкретни носители. На конференцијата свое обраќање имаа и
потпретседателот на Собранието на Република Македонија Светлана
Јакимовска, претставникот на делегацијата на Европската комисија во
Република Македонија Патрик Паке како и директорот на Канцеларијата за
демократски развој и образование на УСАИД во Република Македонија
Двејн Ли. Претседателот на ДКСК при отворањето на конференцијата како
општа слика констатира дека е подигнат степенот на реализација на
задачите од Програмата со тоа што висок степен на реализација се
евидентира во економско-финансискиот сектор, кај органите за
спроведување на законот, правосудството и локалната самоуправа,
додека степенот на реализација во столбовите еден и шест е различен.
На втората годишна конференција за оценка на остварување на
Државната програма беа усвоени следните заклучоци:
1. Учесниците на конференцијата констатираа дека е евидентен
напредокот во остварувањето на активностите од Државната
програма што се потврдува со фактот што за разлика од првата
година кога беа завршени 31% од активностите, во втората година
од краткорочниот период процентот е зголемен на 39%. Кога ќе се
земат предвид и делумно завршените активности произлегува дека
успешноста во реализацијата е 71%.
2. Во исто време силно се потврди ефикасноста на следењето на
реализацијата
на
Државната
програма
така
што
од
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

минатогодишните 14% сега за само 4% од активностите не се
добиени податоци од номинираните институции и лица.
Во 2009 се направени буџетски алокации за реализација на
задачите што е потврда за создадените неопходни предуслови за
целосна реализација на задачите, што двојно ја зголемува
критиката кон носителите на неостварените и делумно остварените
активности.
Се констатира бавно реализирање или нереализирање на задачите
од Столбот 1:Политички систем, собрание и политички партии, каде
што задачите по себе имаат силно влијание врз развивање на
новите процеси и во другите сегменти од системот. ДКСК прифаќа
да ги зголеми напорите и да ги поттикне Владата и Собранието на
поактивен и поажурен однос.
Учесниците во следењето на Државната програма треба и
дополнително да посочат дали и каде е пројавен формален
пристап, па и покрај прикажувањето на одделна активност како
реализирана, не е направена во суштинска смисла планираната
интервенција односно не е спроведена суштината на активноста
каква што е утврдена во Програмата.
Со оглед на вонредно ниското ниво на остварување на задачите од
Столбот 6: Граѓанско општество, медиуми и синдикати, ќе мора да
се придобијат сите релевантни институции за започнување на
потребните промени во сферата на медиумите,граѓанските
здруженија и синдикатот каде што постојат силни спреги на
висококонцентрирана моќ што е пречка за позитивни промени.
ДКСК се поттикнува да го зголеми притисокот врз сите институции
за извршување на задачите од Програмата особено за ажурирање
на временските рокови утврдени во неа.
ДКСК ќе ја препрочита Државната програма од аспект на
разглобување на одделни комплексни активности што содржат
повеќе дејствија во себе со цел полесно следење на нивната
реализација. Тоа значи истовремено дека ќе се изврши
допрецизирање, дополнување и евентуално редефинирање на
оддлени активности за што веднаш ќе ги извести и вклучи сите
учесници во Програмата. Констатирано е дека такви евентуални
интервенции би се направиле само на неколку пунктови во форма
на препораки до институциите задолжени за реализирање на
програмските активности.

ДКСК, која го набљудува целиот процес на остварувањето на
Државната програма, на секои шест месеци ги собира податоците од
вклучените институции и истите ги обработува во рамките на системот на
следење на релизацијата на активностите утврдени во Државната
програма.
Со цел спроведување на препораките од претходнта конференција, а
за подоследен увид во спроведувањето на секоја од задачите во
нејзината суштина ДКСК редефинира неколку активности што содржеа
повеќе дејствија за реализација така што сега истите се следат по
принципот завршено – незавршено.
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4. РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИ
Согласно со законското право секој да може да пријави
постапување со сомнеж за користење на функцијата, јавните
овластувања, службената должност и положба за остварување лична
корист или за нанесување штета на друг, ДКСК работи врз предмети
оформени не само по своја иницијатива туку и по претставки буквално од
секое физичко или правно лице вклучително и од анонимни лица. Тоа
овозможува најширок можен круг на согледувања на девијантни
однесувања во општеството и иницирање на надлежно постапување на
државната институција, каква што е ДКСК, која има должност ваквите
предмети да ги работи без исклучок и отстапки. Фактот што се работи за
претставки од граѓаните со кои се потврдува нивната сензибилизираност и
немирење со корупцијата и со кои се изразува нивната доверба во
институцијата, што граѓаните ја искажуваат во своите претставки, е силен
мотив што ДКСК на овој дел од својата работа обрнува посебно внимание.
ДКСК подносителите на претставките ги известува за исходот од своето
постапување. Потврда за изнесеното се следните податоци за работата
по овие предмети за 2009 година:
- со сомнеж за корупција од разни области се примени 471
претставка;
- во истото време постапувано е по 1171 претставка;
- завршени се 828 предмети по претставки на граѓаните.
Ова покажува дека ДКСК во 2009 година за два пати го совлада
приливот на предмети формирани по претставки од граѓаните и за исто
толку ја подигна ажурноста и ефикасноста во поглед на предметите од
претходните години во кои како заостаток беа предметите пренесени од
претходниот состав на ДКСК во вкупен износ од 891 предмет од кои за
600-ни воопшто не беше почнато постапувањето.
Во врска со претседателските и локалните избори спроведени во
Република Македонија во 2009 година од аспект на своето надлежно
постапување во делот корупција во политиката, ДКСК во најголемиот дел
по сопствено наоѓање отвори 369 предмети, а работата е завршена по 367
од нив.
Постапувајки по Законот за спречување судир на интереси, ДКСК во
2009 година отвори 63 предмети, а постапката ја заврши по 50 предмети.
Графички приказ
Пристигнати Постапувано
претставки
по предмети

471

Завршени
предмети

1171

828

Изборни
предмети
369
(Завршени
367)

Предмети
по судир на
интереси
63
(Завршени
50)

ВКУПНО ОТВОРЕНИ И ПРОЦЕСУИРАНИ: 903 предмети

ВКУПНО ЗАВРШЕНИ ПРЕДМЕТИ:

1245 предмети
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Споредено со показателите од работењето на ДКСК во сите
претходни години, во 2009 година е остварен најголем обем на работа по
предмети од сите области на корупцијата и судирот на интереси, во што
за далеку побрзото и поефикасно прибирање на информации, податоци и
документи придонесоа не само спроведувањето на Протоколот за
соработка сега веќе на 17-те институции со надлежност на полето на
корупцијата и судирот на интереси и Владиното Упатство за соработка,
туку и придобивките од проектот што ДКСК го реализира со УСАИД и со
кој се воведоа поефикасни внатрешни процедури.
Показателите за остварените резултати на оваа поле мора да се
стават во контекст на една од сугестиите од Извештајот за напредокот на
Република Македонија во ЕУ-интеграциите за 2009 година, во која е
наведено:”ДКСК мора целосно да се посвети на заостатокот на
предмети и да го намали времетраењето на внатрешните процедури”
4.1. ПОКРЕНАТИ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА
КРИВИЧНО (КАЗНЕНО) ГОНЕЊЕ
4.1.1. ИНИЦИЈАТИВИ ПОКРЕНАТИ ВО 2009 ГОДИНА
Согласно со надлежностите утврдени во членот 49 од Законот за
спречување на корупцијата според кој во кривично правната област ДКСК
има иницијална улога за поведување постапка за кривично гонење на
избрани или наименувани функционери, службени лица или одговорни
лица во јавни претпријатија, јавни установи и други правни лица што
располагаат со државен капитал, ДКСК до Јавното обвинителство на РМ и
до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и
корупција поднесе 11 иницијативи за кривично гонење ( во 2008 година
беа покренати 27 иницијативи, во 2007 година 8 иницијативи).
1. Постапувајки по претставки доставени од поранешни вработени во
ЈЗО Градска аптека Скопје – Скопје, во врска со незаконско работење на
одоворните лица на оваа ЈЗО, Државната комисија за спречување на
корупцијата, на седницата одржана на ден 08.02.2009 год., донесе
заклучок до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција и до Јавниот обвинител на Република Македонија
да достави: Иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на
одговорните лица: в.д. директор со неограничени овластувања членови на
Управниот одбор и на други одговорни лица на jавната здравствена
oрганизација Градска аптека Скопје – Скопје бидејки постои основано
сомневање дека сториле кривични дела Злоупотреба на службена
положба и овластување од член 353 од Кривичниот Законик на Република
Македонија, затоа што при вршењето на должноста и остварувањето на
овластувањата на директор и член(ови) на Управниот одбор на jавната
здравствена oрганизација Градска аптека Скопје – Скопје со цел
остварување незаконска имотна корист :
1. во периодот 2001-2006 година, раководеле и управувале со
средствата на ЈЗО, на тој начин што не ги превземале потребните мерки и
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активности за заштита на интересите и на средствата на ЈЗО и извршиле
отпис на побарувања на ЈЗО во вкупна висина од 73.930.000,00 денари со
што на ЈЗО и нанеле значителна штета и предизвикале искажување
загуба во работењето,
2. во периодот 2003-2005 година :
- без обезбедени средства од Фондот за здравствено осигурување,
преземале обврски за плаќање во износ од 51.382.000,00 денари –
обврски кон второрангирани добавувачи по тендер од ФЗО;
- одобриле и незаконски исплатиле позајмица во износ од
447.000,00 денари ;
- во постапките за јавни набавки не склучиле договор за групна
набавка со ФЗО,
- незаконски спровеле постапки за јавни набавки во износ од
5.209.000,00 денари и
3. сториле повеќе повреди на законите во процесот на приватизација
Од ОЈО-ГОКК е добиено известување дека е во тек прибирање
потребни известувања, податоци и документација така што по
Иницијативата сеуште не е донесена конечна јавнообвинителска
одлука.
2. По предметот оформен во врска со конечниот Извештај за
извршена ревизија на финансиските извештаи за 2005 година на Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија – Скопје и во врска со материјали – договори и
друга документација, доставени од
Јавното претпријатие за
стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија,
Државната комисија за спречување на корупцијата, на седницата одржана
на ден 08.02.2009 год., донесе заклучок до Основното јавно
обвинителство за гонење организиран криминал и корупција да достави
Иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на одговорни
лица : (поранешни)директори на Јавното претпријатие за станбен и
деловен простор на Република Македонија, директори на Подрачни
единици, членови на Управниот одбор, членови на одборот за контрола
на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие и други
одговорни лица бидејки постои основано сомневање дека (во периодот од
2000 до 2006 година) при вршењето на должноста директор, член(ови) на
Управниот одбор и член(ови) на одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавното претпријатие сториле кривични дела
Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 и
Несовесно работење во службата од член 353-в од Кривичниот Законик на
Република Македонија, со неизвршување на својата службена должност,
на тој начин што не ги преземале потребните мерки и активности за
заштита на интересите и на средствата на Jавното претпријатие и со тоа
му нанеле штета на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и
деловен простор на Република Македонија, а притоа за себе или за друг
прибавиле имотна корист.
Известување од ЈО на РМ дека Иницијативцата е пратена на ОЈО
ГОКК
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3. Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по
предмет оформен во врска со укажувања за повреда на одредбите од
Законот за државните службеници во повеќе случаи на унапредувањазасновање на работен однос на работно место во повисоко звање, без
спроведена постапка, во општинската администрација на локалната
самоуправа Тетово, по разгледување на целокупната документација со
која располага, на ден 12.04.2009 година, донесе заклучок согласно со
член 49 став 1 алинеја 6 од Законот за спречување на корупцијата, до
Јавното обвинителство на Република Македонија да покрене Иницијатива
за поведување постапка за кривично гонење на функционерот кој
раководи со општинската администрација на локалната самоуправа
Тетово (градоначалникот на општината) и на службени лица од Агенцијата
за државни службеници, бидејќи постои основа за сомневање дека
сториле кривично дело Злоупотреба на службената положба и
овластување од член 353 од Кривичниот законик на Република
Македонија.
Функционерот кој раководи со општинската администрација на
локалната самоуправа Тетово (градоначалникот) ја искористил
службената положба и овластување и без спроведена постапка за
вработување, утврдена со одредбите од Законот за државните
службеници, донел повеќе решенија за унапредување-вработување на
повеќе лица како државни службеници на работни места во повисоки
звања.
Службените лица од Агенцијата за државните службеници не ја
извршиле својата службена должност, што произлегува од член 7 став 2
алинеа 8 од Законот за државните службеници на начин што пропуштиле
да ја следат и да се грижат за единствената примена на законите и
прописите што се однесуваат на државните службеници и да укажат на
недоследностите во нивната примена. Со ваквите дејствија е овозможено
прибавување противправна корист на државните службеници кои од
работни места со пониски звања се унапредени-вработени на работни
места со повисоки звања.
Известување од Јавното обвинителство на Р.Македонија Иницијативата била доставена на надлежно постапување на ОЈО
Тетово.
4. Државната комисија во врска со незаконитости во материјалното и
финансиското работење на Јавната научна установа „Институт за јужни
земјоделски култури“ Струмица, по разгледување на целокупната
документација со која располага, вклучувајќи го и Конечниот извештај на
Државниот завод за ревизија за извршена ревизија на финансиските
извештаи-сметка за средства од буџетот на Република Македонија за
2005 година и сметка за приходи од самофинансирачки активности за
2005 година и Конечниот извештај од Министерството за финансииСектор за јавна внатрешна финансиска контрола за извршена ревизија на
регуларноста на материјално-финансиското работење, на ден 12.05.2009
година, согласно со член 49 став 1 алинеја 6 од Законот за спречување на
корупцијата, до Јавното обвинителство на Република Македонија и до
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Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и
корупција покрена иницијатива за поведување постапка за кривично
гонење на одговорни
службени лица во ЈНУ „Институт за јужни
земјоделски култури“ Струмица, бидејќи постои основа за сомневање дека
сториле кривично дело Злоупотреба на службената положба и
овластување од член 353 став 5 од Кривичниот законик на Република
Македонија.
Одговорните службени лица од споменатата научна установа, ја
искористиле својата службена положба и овластување на начин што
овозможиле незаконско, нетранспарентно и ненаменско трошење на
средствата, кои претставуваат државни расходи за 2004, 2005 и 2006
година, односно во текот на споменатите години спровеле постапки за
јавни набавки спротивно на одредбите од Законот за јавните набавки, со
што нанеле штета на средствата на Јавната научна установа.
Известување од ОЈО за гонење организиран криминал и корупција
– Ова обвинителство поднело барање до Министерството за
финансии-Управа за финансиска полиција Скопје за собирање на
потребните известувања.
5. Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со
своите надлежности утврдени во Законот за спречување на корупцијата
постапуваше по претставка доставена од акционери во акционерското
друштво “Интекс” АД Скопје во која се укажува за сторени злоупотреби на
службената положба и овластување од страна на раководни службени
лица од друштвото “Интекс”АД Скопје сторени во текот на
спроведувањето на постапката за трансформација на претпријатието
започната на 06.02.1995 година. По разгледување на претставката и
материјалните докази, на ден 09.05.2009 година согласно член 49 став 1
алинеа 6 в.в. со член 3 став 1 и 2 од Законот за спречување на
корупцијата (“Службен весник на РМ” бр.28/02, 46/04, 126/06 и 10/08) до
Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и
корупција и до Јавното обвинителство на Република Македонија поднесе
Иницијатива
за поведување на постапка за кривично гонење на
раководни лица од претпријатието “Интекс” АД Скопје со државен капитал
бидејќи постои основа за сомневање дека сториле кривично дело –
Злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 од
Кривичниот законик на Република Македонија,
Раководните лица од претпријатието “Интекс” АД Скопје со државен
капитал, ја искористиле својата службена положба и овластување на
начин што во постапката за трансформација на претпријатието постапиле
спротивно на одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата
со општествен капитал, односно трансформацијата на претпријатието
била спроведена незаконито. Со ваквите дејствија е создадена можност
раководните лица од претпријатието “Интекс” АД Скопје да остварат
лична корист, а истовремено да му се нанесе штета на државниот
капитал.
Од ОЈО ГОКК е добиено известување дека е во тек прибирање
потребни известувања, податоци и документација така што по
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Иницијативата сеуште не е донесена конечна јавнообвинителска
одлука.
6. По претставка која се однесува на незадоволство од постапка за
денационализација за КО Кисела Вода 2 и поднесено барање за
покренување постапка за ништовност на Договор за отуѓување на
градежно земјиште со непосредна спогодба од 2007 година во
Министерството за транспорт и врски, а врз основа на член 49 став 1
алинеа 6 од Законот за спречување на корупцијата, на седницата одржана
на ден 04.08.2009 година е донесен заклучок до Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и до
Јавниот обвинител на Република Македонија да се покрене Иницијатива
за поведување постапка за кривично гонење на службени лица од
Министерството за транспорт и врски и на лицето Вукица Савеска Претседател на Комисијата за одлучување по барањата за
денационализација за подрачјето на Кисела Вода – Скопје, поради
постоење основано сомневање дека сториле кривично дело Злоупотреба
на службената положба и овластување по член 353 од Кривичниот
законик.
Службените лица од Министерството за транспорт и врски и
лицето Вукица Савеска - Претседател на Комисијата за одлучување по
барањата за денационализација за подрачјето на Кисела Вода – Скопје,
искористувајќи ја својата службена положба и овластување во текот на
2007 година, спротивно на одредбите од Законот за денационализација,
овозможиле и склучиле Договор за отуѓување на градежно земјиште со
непосредна спогодба, иако навремено биле запознати и известени дека
истото е предмет на денационализација. Со овој чин службените лица го
подредиле
извршувањето
на
дејствијата
во
постапката
за
денационализација во интерес на постапката за отуѓување на
предметното земјиште, со што овозможиле прибавување на противправна
имотна корист.
Добиено е известување дека по Иницијативата постапува ОЈО
Скопје
7. Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно со
своите законски надлежности, утврдени во Законот за спречување на
корупцијата, постапувајќи по предмет што се однесува на работењето на
ЈНУ “Институт за тутун“ Прилеп и врз основа на Конечниот извештај за
извршена ревизија на финансиските извештаи во ЈНУ “Институт за тутун“
Прилеп за 2007 година, а врз основа на член 49 став 1 алинеа 6 од
Законот за спречување на корупцијата, на ден 03.10.2009 донесе заклучок
до Јавното обвинителство на Република Македонија и до Основното јавно
обвинителство за гонење организиран криминал и корупција да покрене
Иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на одговорни и
службени лица од ЈНУ “Институт за тутун“ Прилеп, поради основано
сомневање дека сториле кривично дело Злоупотреба на службената
положба и овластување од член 353 од Кривичниот законик на Република
Македонија.
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Одговорните службени лица од ЈНУ “Институт за тутун“ Прилеп ја
искористиле својата службена положба и овластување и овозможиле
ненаменско и незаконско трошење на средствата кои претставуваат
државни расходи за 2007 година, со што е создадена можност за
остварување незаконска финансиска корист за себе или за друг, а на
штета на jавната научна установа.
Известување од ОЈО за гонење организиран криминал и
корупција, дека Иницијативата со приложените докази ја доставиле до
ОЈО Скопје на надлежно постапување.
Добиен е одговор од ОЈО за гонење организиран криминал и
корупција со кое известуваат дека поднеле барање за прибирање
известувања од Министерството за финансии - Финансиска полиција
Скопје.
8. Постапувајки по предмет оформен врз основа на Конечниот
извештај бр. 1403-135/9 од 20.02.2007 година на Државниот завод за
ревизија за извршена ревизија на финансиските извештаи на органот на
Општина Струмица за 2005 година, Државната комисија за спречување на
корупцијата, на седницата одржана на ден 09.10.2009 год., донесе
заклучок до Јавното обвинителство да достави
Иницијатива за
поведување постапка за кривично гонење на одговорни службени лица во
Општината Струмица бидејки постои основано сомневање дека во првото
тромесечие на 2005 година, во кое се одржани локални избори за членови
на советите на општините и Советот на Град Скопје и за градоначалници
на општините и на Градот Скопје, се сторени кривични дела Злоупотреба
на службената положба и овластување од член 353 од Кривичниот
Законик на Република Македонија - затоа што во вршењето на работите
од јавен интерес од локално значење и покрај тоа што во Програмата за
уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица
за 2005 година не било предвидено рачистување на имотно правните
односи за ул. Крушевска Република извршиле измена на Програмата со
цел да се реализира Спогодба за регулирање надоместок за деловна
зграда „Кожара„ како предмет на експропријација за реализација на
урбанистичкиот план на град Струмица со ДГТУ „ ДЕ-ЛУКС Инжинеринг„
ДОО Струмица, на вкупен износ од 13.322.000,00 денари.
- затоа што при застапувањето и претставувањето на општината, при
располагањето со средствата на општината и при спроведувањето на
постапките за јавни набавки не обезбедиле правилно и законито
користење и заштита на средствата сопственост на општината и притоа за
себе или за друг прибавиле имотна корист.
Известување од ОЈО за ГОКК (27.11.2009) и Известување ЈО на РМ
(27.11.2009) предметот и списите се препратени и ќе постапува ОЈО
Струмица.
9. Државната комисија за спречување на корупцијата по претставка
во која се укажува на повреда на одредбите од Законот за
денационализација и одредите од Законот за општата управна постапка
во постапката за издавање одобрение за градба на административно-
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деловен објект „Јадран“ на ул.„Максим Горги“ б.б. Скопје на инвеститорот
„Македонски телекомуникации“ АД Скопје, по разгледување на
документацијата со која располага, како и на околностите на целиот
случај, на ден 12.04.2009 година донесе заклучок, согласно со член 49
став 1 алинеа 6 од Законот за спречување на корупцијата, до Јавното
обвинителство на Република Македонија и до Основното јавно
обвинителство за гонење организиран криминал и корупција да покрене
иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на службени
лица од Министерството за транспорт и врски-Подрачна единица Центар
Скопје, бидејќи постои основа за сомневање дека сториле кривично дело
Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 од
Кривичниот законик.
Службените лица ја искористиле својата службена положба и
овластување на начин што спротивно на одредбите од Законот за
денационализација, на инвеститорот „Македонски телекомуникации“ АД
Скопје, како и спротивно на рокот за обезбедување на одобрение за
градба, (утврден во решението за доделување на градежно земјиште на
користење со непосредна спогодба), му издале одобрение за градба на
градежно неизградено земјиште предмет на денационализација, а за
изградба на административно-деловен објект „Јадран“ на ул.„Максим
Горги“ б.б. Скопје. Истите не ја извршиле својата службена должност, на
начин што, во предметот заведен по барање на инвеститорот „Македонски
телекомуникации“ АД Скопје за издавање одобрение за градба, по
донесување на Заклучок, со кој е усвоено барањето за повторување на
постапката и е одложено извршувањето на одобрението за градба се до
донесување на одлука во повторената постапка, не спровеле повторна
постапка за издавање одобрение за градба, не донеле конкретен управен
акт, ниту пак превзеле дејствија во насока на санкционирање на
продолжувањето на бесправното градење на административно-деловниот
објект. Со тоа му овозможиле на инвеститорот, спротивно на законските
прописи да го изгради административно-деловниот објект, како и да го
користи истиот без одобрение за употреба, а со тоа да се стекне со
противправна корист.
Известување од ОЈО за гонење на организиран криминал и
корупција, дека Иницијативата со приложените докази ја доставиле до
ОЈО Скопје на надлежно постапување.
10. Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи
по предмет оформен по претставка, во врска со оглас за пополнување на
работно место „наставник во одделенска настава“ на определено работно
време, објавен на 16.012007 година и исправка од 19.01.2007 година во
дневниот весник „Нова Македонија“, по разгледување на документацијата
со која располага, на ден 08.02.2009 година донесе заклучок, согласно со
член 49 став 1 алинеа 6 од Законот за спречување на корупцијата, до
Јавното обвинителство на Република Македонија и до Основното јавно
обвинителство Кавадарци да покрене иницијатива за поведување
постапка за кривично гонење на Зора Јосифова, поранешен директор на
Основното училиште „Димката Ангелов-Габерот“ Кавадарци и на Илија
Белевски, државен инспектор за труд при Министерството за труд и
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социјална политика-ПЕ Кавадарци, бидејќи постои основа за сомневање
дека сториле кривично дело „Несовесно работење во службата“ од член
353-в од Кривичниот законик.
Известување на Јавното обвинителство на Р. Македонија Иницијативa доставена на надлежно постапување на ОЈО Кавадарци.
11. Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи
по
предмет што се однесува
на работењето на ЈП “Водовод и
канализација” Скопје и врз основа на Конечниот извештај за извршена
ревизија на спроведувањето на постапките за јавни набавки во ЈП
“Водовод и канализација” Скопје за периодот од 01.01.2003 година до
31.08.2004 година, а врз основа на член 49 став 1 алинеа 6 од Законот за
спречување на корупцијата, на седницата одржана на ден 03.10.2009
година донесе заклучок до Јавното обвинителство на Република
Македонија и до Основното јавно обвинителство за гонење организиран
криминал и корупција да поднесе Иницијатива за поведување постапка за
кривично гонење на лицето Јане Ценев, директор во ЈП “Водовод и
канализација” Скопје од 19.11.2002 година до 26.04.2005 година, поради
постоење основано сомневање дека сторил кривично дело Злоупотреба
на службената положба и овластување по член 353 став 5 од Кривичниот
законик. Именуваното лице во својство на директор на Јавното
претпријатие овозможил
ненаменско и незаконско
трошење на
средствата на Јавното претпријатие и дозволил спроведување постапки
за јавни набавки во 2003 и 2004 година спротивно на Законот за јавни
набавки и спроведување постапки за јавни набавки во 2004 година врз
основа на Закон за јавни набавки кој во моментот на спроведувањето на
постапките не бил во сила, со што е предизвикана штета на Јавното
претрпијатие.
Имено, во текот на 2003 и 2004 година, спротивно на одредбите од
Законот за јавни набавки и без да биде спроведена постапка за јавна
набавка согласно со истиот, во ЈП “Водовод и канализација” Скопје,
спроведени се и реализирани јавни набавки во вкупен износ од 33
милиони и 797 илјади денари или 11 милиони и 920 илјади денари во 2003
година и 21 милион и 877 илјади денари во 2004 година. Исто така, во
периодот по донесувањето на новиот Закон за јавни набавки во текот на
2004 година, се донесени одлуки за јавните набавки и се спроведени
постапки за јавни набавки врз основа на Закон за јавни набавки кој во
моментот на спроведувањето на постапките не бил во сила, во вкупен
износ од 32 милиони и 778 илјади денари.
ОЈО - ГОКК е добиено известување дека е во тек прибирање
потребни известувања, податоци и документација така што по
Иницијативата сеуште не е донесена конечна јавнообвинителска
одлука.
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4.1.2. ИЗВЕСТУВАЊА ДОБИЕНИ ВО 2009 ГОДИНА ЗА
ИНИЦИЈАТИВИ ПОКРЕНАТИ ВО 2008 ГОДИНА
1. Во врска со иницијативата од 2008 година против службени лица
во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Општина Гази Баба, Државниот завод за геодетски работи, ЈП за
стопанисување со пасишта, Министерството за економија и
Министерството за животна средина и просторно планирање поради
основано сомневање за незаконито користење и располагање на државно
земјиште во вкупна површина од 449.20.97 ха, дадено под закуп на АД за
производство и промет на земјоделски и сточарски производи
“Факултетско земјоделско стопанство” с.Трубарево – Скопје, и против
лицето Танас Трајковски, директор на АД “Факултетско земјоделско
стопанство” с.Трубарево – Скопје и правното лице АД “Факултетско
земјоделско стопанство” с.Трубарево – Скопје, со што се осомничени дека
сториле кривично дело по член 218 и 230 од Кривичниот законик на РМ.
Добиено е известување од Основното јавно обвинителство за
гонење организиран криминал и корупција дека имаат поднесено барање
за собирање потребни известувања од СВР Скопје за кое немаат
добиено повратно известување за превземените дејствија. Добиен е
одговор и од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство дека ЕДНОСТРАНО им го РАСКИНАЛЕ договорот за
долгорочен закуп на АД Факултетско стопанство Трубарево ( кој беше
предмет и на нашиот случај). Имено, во Изјавата образложуваат дека по
предлогот на Државното правобранителство на РМ, а по предметот
инициран од ДКСК, од нивна страна постапил Државниот инспекторат за
земјоделство и извршил контрола при која констатирал злоупотреби и
непочитување на договорот за закуп.
Од изнесеното може да се констатира дека со ова е постигнат
поголемиот дел од ефектот од постапувањето на ДКСК по овој предмет.
2. Во врска со иницијативата од 2008 година против
градоначалникот на општина Шуто Оризари Ердуан Исени, службени лица
во таа општина и во Министерството за транспорт и врски кои вршат
надзор, поради основи за сомневање дека овозможиле нелегална
изградба на станбени објекти-семејни куќи во дворот на основното
училиште „ Браќа Рамиз и Хамид” Шуто Оризари-Скопје.
Јавното обивнителство на РМ ја извести ДКСК дека ОЈО Скопје
го известило ЈО на РМ дека во дејствијата на службените лица во
Министерсвото за транспорт и врски, општината Шуто ОризариСкопје и во дејствијата на Ердуан Исени - градоначалник на
општината, не се содржеле елементи на кривично дело кое се гони по
службена должност.
3. Иницијатива од 2008 година против лицето Ердуан Исени,
Градоначалник на општина Шуто Оризари, поради основи за сомневање
за сторено дело Несовесно работење во службата, затоа што преку судир
на интереси својот татко го наименувал за директор на основното
училиште „Браќа Рамиз и Хамид„ Шуто Оризари - Скопје.
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Бидејќи ОЈО Скопје ја извести ДКСК дека пријавеното дело не се
гони по службена должност, ДКСК побара Јавниот обвинител на РМ да
го преоцени предметот по што ЈО на РМ извести дека извршил
проверки на донесените одлуки на Основните јавни обвинителства и
констатирал дека истите биле основани и законити.
4. Иницијатива од 2008 година против Владо Коруноски градоначалник на Кичево поради основано сомневање за незаконско и
ненаменско трошење на средства и оневозможување на функциите на
Општината.
Заведен е предмет во ОЈО-ГОКК, отстапен на постапување на
ОЈО Гостивар каде што постапката е во тек.
6. Иницијатива од 2008 година против одговорни лица во ЈП
“Македонски пошти” во врска со повеќе сторени разбојништва врз
поштенски возила во период од 5 години.
Поради оценка на ОЈО-ГОКК дека нема место за јавно
обвинителска акција ДКСК побара преоценка на предметот. ЈО на РМ
во 2009 година извести дека надлежните обвинителства ги презеле
соодветните дејствија во постапката, по што донеле одлука за
отфрлање на кривичната иницијатива со образложение дека нема
место за јавно обвинителска акција.
7. Иницијатива од 2008 година против градоначалникот на Чаир,
Изет Меџити и на службени лица од Општината поради основано
сомневање за незаконска реставрација-пренамена на објект од културното
наследство спомен куќа на Јашар-бег во Скопје.
ОЈО Скопје извести дека не е сторено дело што се гони по
службена должност и дека не се преземени интервенции на објектот
откако е ставен под привремена заштита. Со оглед на фактичката
состојба ДКСК побара ЈО на РМ да го преоцени предметот по што ЈО
на РМ извести дека ги прифатил оценките на ОЈО Скопје.
8. Во врска со иницијативата од 2008 година против Томе Лисичков стечаен управник над ТП “Прехрана” од Богданци, поради основано
сомневање за злоупотреба и несовесно работење преку незаконско
впаричување на имотот на ТП во полза на неговата сопруга при што се
стекнал со лична корист во износ од 2.335.000,00 денари.
По Иницијативата постапуваа ОЈО Гевгелија, ОЈО Велес и
повторно ОЈО Гевгелија кое ја отфрли Иницијативата, ДКСК има
барано преоценка на предметот од ЈО на РМ по што ЈО на РМ извести
дека останува на донесената одлука на основните обвинителства за
отфрлање на кривичната Иницијатива.
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9. ПРОТИВ: одговорни лица во Фондот за локални патишта и улици
на општина Струга поради склучен договор за јавна набавка на износ од
3.395.963,00 денари по двојно повисоки цени од пазарните.
ОЈО Струга утврдило дека нема основа за кривично правен
прогон.
10. ПРОТИВ: Чедомир Ристовски поранешен Градоначалник на
Илинден поради основано сомневање за злоупотреба на општински
средства во износ од 3.132.000,00 денари.
ОЈО за ГОКК извести дека е заведен предмет и е поднесено
барање за собирање на потребни известувања.
11. ПРОТИВ: Ештреф Исени, поранешен Градоначалник на општина
Студеничани, поради основано сомневање за злоупотреба на 10.000.000
денари на разни начини и Азем Садики поранешен Градоначалник на
општина Студеничани поради основано сомневање дека во постапка за
јавна набавка се злоупоребени околу 8.000.000,00 денари општински
средства.
ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет и е поднесено
барање за собирање потребни известувања за постапување.
12. ПРОТИВ: Александар Петрески - Градоначалник на општина
Охрид, поради основано сомневање дека во постапки за јавни набавки се
злоупотребени општински средства.
ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет и е поднесено
барање до МВР за собирање потребни известувања.
13. ПРОТИВ: раководни службени лица од Министерството за
финансии - Управа за имотно - правни работи, Одделение во Општина
Чаир и од Државниот завод за геодетски работи – Сектор за премер и
катастар Скопје поради незаконско отуѓување на имот предмет на
денационализација.
ОЈО Скопје ја извести ДКСК дека се обратил до СВР Скопје за
собирање докази во насока на утврдување на сторителите на
кривичното дело и на основот за сомнение неопходни за натамошно
постапување по Иницијативата.
14. ПРОТИВ: Јанез Сајовиц, извршен директор, односно член на
работоводниот орган на ЈП Македонска Радио Телевизија, Миљаим
Љатифи, заменик извршен директор, односно заменик член на
работоводниот орган на ЈП МРТ и други раководни лица во ЈП МРТ
поради основано сомневање за злоупотреба и несовесно работење во
службата преку раководење и управување со штетни последици по ЈП
МРТ и остварена лична имотна корист.
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ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет и е поднесено
барање за собирање потребни известувања.
15. ПРОТИВ: градоначалникот на општина Кисела Вода Џорџе
Арсов и на службени лица во општината, за јавни набавки со штетни
последици по Буџетот на општината.
Во 2009 година ОЈО Скопје ја извести ДКСК дека немало место
за јавно обвинителска одлука од причина што од посебниот извеШтај
на МВР –СВР Скопје – Одделение за економски криминал ниту од
доказите обезбедени од МВР по оперативен пат не можело да се
утврди дека е прибавена некаква корист или на друг нанесена штета.
16. ПРОТИВ:Хазби Лика, градоначалник на општина Тетово и
Хајрула Хасани, Емин Ислами и Низамедин Амети поради основано
сомневање дека во постапка за јавна набавка прибавиле имотна корист и
му нанеле штета на Буџетот на Република Македонија.
ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет и е поднесено барање
за собирање потребни известувања.
17. ПРОТИВ:градоначалникот на општина Чучер-Сандево Воислав
Киранџиќ и на службени лица на општината, бидејќи постои основа за
сомневање дека во постапка за јавна набавка нанеле штета на
општинскиот буџет.
ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет и е поднесено барање
за собирање потребни известувања.
18. ПРОТИВ: одговорно лице - директор на НУ Албански театар
Скопје, поради
ненаменско и незаконско користење на буџетските
средства и незаконито работење со штетни последици по Буџетот на РМ.
ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет, сеуште не е
донесена јавнообвинителска одлука.
19. ПРОТИВ: службени лица од Министерството за одбрана,
поради основано сомневање за ненаменско и незаконско трошење на
средства од Буџетот на Република Македонија незаконито и несовесно
работење со што е овозможено правни и физички лица да се стекнат со
противправна имотна корист на штета на Буџетот на Република
Македонија.
ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет и е поднесено барање
за собирање потребни известувања.
20. ПРОТИВ: службени лица од Министерството за транспорт и
врски и службени лица од Комисијата за одлучување по барања за
денационализација со седиште во општина Центар, поради основано
сомневање дека спротивно на законите отуѓиле градежно земјиште
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предмет на денационализација, сопственост на РМ, спроти комплексот
банки Скопје и постапувањето го подредиле на споменатите злоупотреби
со цел прибавување противправна корист.
ОЈО ГОКК извести дека Иницијативата е доставена на надлежно
доставена до ОЈО Скопје . Се чека известување од ЈО на РМ.
21. ПРОТИВ: одговорни лица - директори во Бирото за стопански
недоволно развиени подрачја поради основано сомневање дека
прибавиле имотна корист преку незаконско и ненаменско користење на
средствата на Бирото.
ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет, сеуште не е
донесена јавнообвинителска одлука.
22. ПРОТИВ: одговорни службени лица во општина Кривогаштани
поради основано сомневање дека со незаконито работење во
располагањето
со
општинските
средства,
застапувањето
и
претставувањето на општината, прибавувајќи имотна корист и нанеле
штета од значителни размери.
ДКСК е известена дека ЈО Прилеп оценило дека во дејствијата
на осомничените не се содржат елементи на кривични дела за кои се
гони по службена должност.
23. ПРОТИВ:одговорни и службени лица од АД за производство
електрична енергија ТЕЦ „Неготино”во државна сопственост, поради
основано сомневање за незаконско, нетранспарентно и ненаменско
трошење на државни средства и на други начини направиле штета од
15.979.000 денари.
ОЈО ГОКК извести дека е заведен предмет и е поднесено барање
за собирање потребни известувања.
24. ПРОТИВ: одговорни- службени лица од Јавното претпријатие за
управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје,
основано од Владата на Република Македонија, поради основано
сомневање дека со незаконско, нетранспарентно и ненаменско трошење
на средствата на претпријатието, нанеле штета на средствата на Јавното
претпријатие.
ОЈО ГОКК извести дека има поднесено барање за собирање
потребни известувања до МВР- Централни полициски служби –
Одделение за организиран цриминал - Сектор за финансиски криминалСкопје.
25. ПРОТИВ: поранешниот директор на Агенцијата за млади и спорт
Игор Ѓорѓиевски и на други службени лица од Агенцијата за млади и
спорт, поради основано сомневање дека со искористување на службената
положба и овластување ненаменски потрошиле наменски средства во
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висина од 387.889.996,оо денари, при што предвидените спортски објекти
не биле изградени, со што е нанесена значителна штета на средствата на
Буџетот на Република Македонија.
ДКСК има известување од ЈО на РМ дека постапката е во тек.
4.1.3. Покренати други иницијативи
Согласно со надлежноста од член 49 од Законот за спречување на
корупцијата, ДКСК до повеќе надлежни органи, какви што се Судскиот
совет, Советот на јавни обвинители, Државното правобранителство
поднесе 10 барања-иницијативи за оценка на стручното и совесно
работење на службени лица коишто вршат јавни овластувања и
должности.
Барања за надлежно постапување во смисла на оценка на работата
се поднесени до Судскиот совет на РМ, Советот на јавни обвинители на
РМ и Државниот правобранител.
4.2 СОГЛЕДУВАЊА ЗА КОРУПЦИЈАТА ВО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ НИЗ
ПОСТАПУВАЊЕТО НА ДКСК
Бројот на предметите за корупција по одделни области ги прикажува
следната табела:
ОБЛАСТ
ПРАВОСУДСТВО
ДРЖАВНИ ОРГАНИ и ЕЛС
РАБОТЕЊЕ НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА
ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ
СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
ДРУГИ УКАЖУВАЊА
ПРИВАТИЗАЦИЈА

РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ
284
234
87
72
61
58
32

Во понатамошниот текст следуваат согледувањата за корупцијата во
одделните области:
4.2.1 ПРАВОСУДСТВО
Според обемот на предметите врз кои работеше ДКСК, вкупно 284
вообичаено висок е бројот на оние што се однесуваат на работата на
правосудните органи. Се провлекува трендот граѓаните најмногу да
укажуваат на долгото траење на постапките пред судовите при што може
да се согледа оправданост на ваквото незадоволство што е потенцирано
со фактот што доцнењето остава можност за неостварување на права на
граѓанинот или претрпување негативни последици и штета на неговите
интереси.
Стои и заклучокот од претходниот период дека во најголем број од
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претставките граѓаните изразуваат незадоволство од одлуките на
судовите. И покрај фактот дека од судската одлука една од странките по
правило останува незадоволна ДКСК обрнува посебно внимание кога низ
незадоволството од одлуката може да се проникне во слабости во
постапувањето на лицата што службено постапуваат пред правосудните
органи. Воспоставена е практика ДКСК да утврдува фактичка состојба во
случаи на основани сомневања со прибирање соодветни документи и
докази и зависно од своите констатации да ги известува или иницира
надлежно постапување пред органите што вршат избори и наименување
и надзор во правосудството.
Од претставките произлегува согледување, особено во помалите
средини, дека функционира спрега меѓу судии, јавни обвинители,
правобранители, вработени во судската администрација и други лица кои
од стучен аспект учествуваат во постапките, со што се подрива довербата
во правосудството. Ова укажува на потребата како од поттикнување на
стручноста и одговорноста, така и од надзорот што треба да го вршат
стручните асоцијации во правосудството.
Од работата на ова поле, повторно, со оглед на изразениот број на
предмети по таа основа, е евидентно дека граѓаните се обраќаат до
Државната комисија откако ги исцрпеле другите правни можности и
останале незадоволни од нив.
4.2.2 ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ДКСК во текот на извештајната 2009 година реши вкупно 234
предмети кои се однесуваат на корупција во државни органи и институции
и во едниници на локалната самоуправа. Овие предмети се однесуваат
на разни аспекти на работењето на државните органи и локалните власти.
Поголемиот дел од тие предмети се однесува на постапките за
денационализација, на работењето во областа на градежништвото,
урбанизмот и располагањето со недвижен имот, на начинот на
располагањето со буџетските средства и на начинот на вршење на
јавните набавки. Преку кршење на законите, дејствување од позиција на
личен интерес и пречекорување на овластувањата се остварува
незаконска корист и се нанесува штета на граѓаните. Ако при тоа се има
предвид дека со децентрализацијата локалната власт се здоби со силни
надлежности, како и фактот за слабата и недоволно ефикасна локална
администрација, произлегува дека на ова поле вирее жариште за
корупција. Во областа на градежништвото и урбанизмот речиси по
правило издавањето на потребните дозволи за градење, инспекцискиот
надзор, изработувачите на проектна документација и изведувачите на
градежни работи, функционираат во затворени кругови исклучиво по
принципот на личен интерес, а на штета на граѓаните и инвеститорите.
Покрај оваа форма на коруптивно однесување постои и градење без
документација. Овие коруптивни кругови се заокружуваат со наменски
интервенции во деталните урбанистички планови. Отсуството на
ефикасна интервенција на инспекциските и другите надзорни органи се
оправдува со немање финансиски средства за спроведување на
правосилни одлуки.
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На силни девијации мотивирани со остварување корист и при тоа на
правењето штета за други лица укажуваат и предметите што се
однесуваат на денационализацијата. Овие постапки недозволиво долго
траат како плод на синхронизирано дејствување на надлежни органи што
треба да овозможат
враќање на национализираниот имот
на
поранешните сопственици при што се дозволуваат фактички промени врз
имотот со цел правото на поранешните сопственици трајно да не може да
биде остварено.
4.2.3. ЈАВНИ НАБАВКИ
Во 2009 година ДКСК има постапено по вкупно 55 предмети во
врска со постапки за јавни набавки спроведени во државните органи,
единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија и установите.
Овие предмети се формирани по поднесени претставки, по доставени
ревизорски извештаи од ДЗР и по сопствена иницијатива на ДКСК. При
постапувањето по истите ДКСК констатира незаконитости во постапките
за јавни набавки и за истите покренати се 3 иницијативи до јавното
обвинителство за поведување постапка за кривично гонење по кои е
добиено известување дека веќе се постапува од Јавното обвинителство.
Во 31 случај по превземените дејствија ДКСК констатира дека нема
елементи за нејзино натамошно постапување со оглед на тоа што
институциите ги испочитувале и корегирале неправилностите посочени во
ревизорскиот извештај , а по останатите предмети се постапува.
Во Законот за јавни набавки е дадено широко овластување на
договорните органи при утврдување на критериумите за јавните набавки.
Имено, на нив е оставено правото самите да определат, во зависност од
карактерот на јавната набавка, број на бодови за цената, за квалитетот,
рокот за испорака, гарантниот рок и други услови.
Со примената на ваквите решенија од Законот во одреден број
случаи, кои пројавуваат интерес во пошироката јавност, е доведено до
состојба во постапката за јавна набавка за најповолен понудувач да биде
избран учесник кој што понудил видно повисока цена на тендерот.
Ова наметнува потреба од интервенција во Законот за јавни
набавки при што ќе се пропишат критериуми по разни основи што се битни
за јавната набавка со вреднување на истите.

4.2.4 КОРИСТЕЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА
Постапувајќи по доставените ревизорски извештаи на ДЗР во
поглед на користењето одобрени средства од страна на буџетските
корисници, ДКСК констатира дека дел од неискористените средства за
соодветна намена, некои од буџетските корисници не ги враќаат во
буџетот на РМ по завршувањето на тековната година за која средствата
биле одобрени. Остатокот на средствата се префрлаат на посебна сметка
кај буџетскиот корисник или на сметка кај друг правен субјект со цел за
нивно користење во наредната година.
За ваквото постапување на буџетските корисници, остава простор
одредбата во законот за буџети, член 7 став 3 според која
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„неискористените одобрени средства со буџетот престануваат да важат на
31 декември во тековната фискална година”. Ова различно се толкува и
сваќа од режимот што треба да важи за користењето на буџетските
средства па треба стриктно да се наведе дека корисниците се должни да
ги вратат во буџетот на РМ.
4.2.5.ПРИВАТИЗАЦИЈА
Во областа на приватизацијата во 2009 година ДКСК има
постапено по вкупно 32 предмети во кои се укажува на незаконитости во
спроведувањето на постапката за приватизација и на незадоволство од
продажбата на акциите на вработените. При тоа, од Управата за јавни
приходи се побарани две постапки за контроли на приватизацијата кои се
во тек, се покренати 2 иницијативи до Јавното обвинителство за
поведување постапка за кривично гонење по кои е добиено известување
дека веќе се постапува од Јавното обвинителство, во 8 случаи по
превземени дејствија ДКСК констатира дека нема елементи за нејзино
натамошно постапување поради постапувањето на друг соодветен орган,
во 11 случаи е констатирана ненадлежност на ДКСК во однос на барањата
за ревизија на приватизацијата согласно со член 52 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за трансформација на
претпријатијата со општествен капитал („Сл.весник на РМ” број 25/99), а
по останатите 9 се уште се постапува.
4.2.6 РАБОТА НА ДКСК ПО КОНЕЧНИ ИЗВЕШТАИ
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
Во овој извештаен период ДКСК по сопствена иницијатива
постапуваше по 24 конечни извештаи на Државниот завод за ревизија. По
11 извештаи постапката е завршена со констатација дека во нив нема
основи за сомневање за сторени дела од областа на корупцијата, по 3
извештаи се покренати Иницијативи за поведување постапка за кривично
гонење до Јавното обвинителство, а по 10 извештаи постапувањето на
ДКСК е во тек.

4.3. МАТЕРИЈАЛНИ ЕФЕКТИ ОД ПОСТАПУВАЊЕТО НА
ДКСК ПО ПРЕДМЕТИ ВО ПЕРИОДОТ 2007-2009 ГОДИНА
Реалните ефекти од ефикасното спречување на корупцијата се
мерат и според материјалните и финансиските средства вратени во
државната каса како резултат на постапувањето на надлежната
институција. Во 2009 година, ДКСК согласно со воспоставената практика
за обезбедување повратни информации за постапувањето на другите
надлежни органи по иницијативите на ДКСК, доби информации за
остварените финансиски ефекти по 6 предмети за спречување на
корупцијата и една информација за 16 парични казни изречени за
непочитување на законската обврска за давање анкетни листови.
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4.3.1 Стопанска Банка АД Скопје ( неплатен данок)
Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по
предмет во врска со писмената претставка на група инспектори на УЈП
Скопје, која се однесува на извршениот инспекциски надзор кај Стопанска
Банка АД Скопје, врз основа на член 55 точка 1 алинеа 6 од Законот за
спречување на корупцијата, покрена иницијатива за кривично гонење на
поранешниот директор на УЈП-Регионална дирекција Скопје Мирка
Мандевска и поранешниот директор на УЈП- Генералната дирекција Петра
Митева. Со иницијативата се побара од Јавното обвинителство на
Република Македонија да поведе постапка за кривично гонење на
горенаведените лица поради постоење основано сомневање дека истите
сториле кривично дело злоупотреба на службена положба и овозможиле
на даночниот обврзник Стопанска Банка АД Скопје да уплати помал износ
на данок на додадена вредност со што го оштетиле државниот буџет на
РМ во износ од 60.172.533,00 денари.
По барањето на Државната комисија за спречување на корупцијата е
постапено од страна на Јавното обвинителство на Република Македонија,
отворена е истрага против поранешните директорки на УЈП, а на
државата и се вратени 1.000.000,00 евра неплатен ДДВ.
4.3.2 Испитување на имотната состојба на Градоначалникот на
Општина Центар ( непријавени приходи )
По поднесена иницијатива од Државната комисија за спречување на
корупцијата за испитување на имотната состојба на Градоначалникот на
Општина Центар Виолета Аларова, Управата за јавни приходи –
Генерална дирекција Скопје по спроведена постапка согласно со
нејзините надлежности донела решение со кое именуваната ја задолжува
со персонален данок на доход по основа на непријавени неоданочени
приходи од 5.255.645,00 денари.
4.3.3 Испитување на
имотна состојба на поранешен судија
(непријавени приходи )
По поднесена иницијатива од Државната комисија за спречување на
корупцијата за испитување на имотната состојба на поранешниот судија
Снежана Геровска Попчевска, Управата за јавни приходи – Генерална
дирекција Скопје по спроведена постапка согласно со нејзините
надлежности донела решение со кое именуваната ја задолжува со
персонален данок на доход по основа на непријавени неоданочени
приходи од 1.627.712,00 денари.
4.3.4 Испитување на имотната состојба ( непријавени приходи )
По поднесените иницијативи од Државната комисија за спречување
на корупцијата за испитување на имот и имотната состојба, Управата за
јавни приходи - Генерална дирекција Скопје по спроведена постапка
донесе решенија со кои:
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•

поранешниот претседател на Основниот суд Тетово се задолжува
со персонален данок на доход по основа на непријавени
неоданочени приходи во износ од 2.992.390,00 денари;
поранешниот градоначалник на општина Лозово се задолжува со
персонален данок на доход по основа на непријавени неоданочени
приходи во износ од 206.422,00 денари;

Во решението на Управата за јавни приходи стои дека во постапката
за испитување на имот и имотна состојба лицата не докажаа дека имотот
е стекнат или зголемен како резултат на примања што се пријавени и
оданочени, односно не се докажа нивното потекло заради што се смета
дека е нелегално стекнат имот и истиот подлежи на оданочување со
стапка од 70%.
4.3.5 “ТРАНСКОП” АД Битола (неплатен данок)
Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по
предмет што се однесува на незаконитости во работењето на АД
“Транскоп” –Патнички сообраќај од Битола и по разгледување на
потребната документација донесе заклучок да побара контрола на јавните
давачки за последните три години кај горенаведеното правно лице. По
барањето на Државната комисија за спречување на корупцијата е
постапено од страна на Управата за јавни приходи - Генерална дирекција
Скопје, која изврши надворешна контрола кај АД “Транскоп” –Патнички
сообраќај од Битола за периодот од 2005 до 2008 година. При контролата
се констатирани состојби на непресметани и неплатени јавни давачки, а
даночниот обрзник АД “Транскоп” – Патнички сообраќај од Битола е
задолжен со даночен долг од 4.800.000,00 денари.
4.3.6 РЖ Услуги Скопје (неплатен данок)
Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по
предмет што се однесува на неправилности во работењето на РЖ Услуги
АД Скопје и по разгледување на потребната документација донесе
заклучок да побара контрола на јавните давачки кај горенаведеното
правно лице. По барањето на Државната комисија за спречување на
корупцијата е постапено од страна на Управата за јавни приходи Генерална дирекција Скопје, коja изврши надворешна контрола кај РЖ
Услуги АД Скопје за периодот од 2003 до 2007 година. При контролата се
констатирани состојби на помалку пресметани и неплатени јавни давачки,
а даночниот обрзник РЖ Услуги АД Скопје е задолжен со даночен долг од
вкупно 791. 824, 00 денари и тоа по основa на помалку уплатен ДДВ за
503,474,00 денари и за глоби за сторени даночни прекршоци за 288.350,00
денари.
4.3.7 Наплатена глоба по правосилни судски одлуки за сторен прекршок
за неисполнување на законската обврска за анкетните листови. По овaa
основa, во 16 судски одлуки се изречени парични казни во износ од
194.340 денари, или 3.180 евра.
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Според изнесеното произлегува дека од постапките на ДКСК се
остварени вкупно финансиски средства од 77.468.333 денари или
1.262.628 евра.
Споредено со податокот дека ДКСК за сите трошоци на институцијата
и за нејзиното севкупно функционирање има просечни годишни буџети
меќу 230-250 илјади евра, прозилегува дека е остварен приход за
државниот буџет во висина од 5 годишни буџети на ДКСК.

година

материјални ефекти од
изречени парични
постапувањето на ДКСК како прилив
казни по поднесени
на пари во државната каса а по основ
прекршочни пријави за
на ненаплатени даноци или
анкетни листови
непријавени и неоданочени приходи
( во евра)
( во евра)

2007

1.000.000

3.020

2008

110.000

5.800

2009

140.000

3.180

Вкупно

1.250.000

12.000

4.4 РАБОТА ПО ПРЕДМЕТИ ВО ВРСКА СО ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ И
ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО 2009 ГОДИНА
Претседателот на Собранието на Република Македонија на
10.01.2009 година донесе Одлука за распишување избори за избор на
Претседател на Република Македонија и на градоначалници и советници
во локалната самоуправа. Во Законот за спречување на корупцијата во
главата Корупција во политиката е утврден режим на однесување во врска
со финансирањето на изборите и располагањето со јавните добра и
средства за време на изборниот процес, односно од распишувањето на
изборите до конституирањето на органите со новоизбраните состави.
Согласно со законските норми ДКСК постапува во врска со располагањето
со буџетските и другите јавни фондови за нови инвестиции и вонредни
исплати, злоупотребата на буџетски и други јавни средства, користењето
противправни и анонимни извори на финансирање на изборите, поткупот
на избирачи, привилегирањето и дискриминацијата по изборите и
влијанието при избор, именување и разрешување на раководни лица. Како
предмет на конкретно постапување на ДКСК и во изборите во 2009 година
беше инвестирањето во нови објекти за време на изборниот период,
вонредните исплати од буџетски и јавни фондови, отуѓувањето на
државниот капитал, јавните набавки, финансирањето на кампањата и на
изборното рекламирање како и вработувањата во изборниот периодпри
што произлезе од реалните околности дека за време на изборниот процес
огласите за вработувања и воопшто вработувањата во јавниот сектор се
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повеќекратно поголеми од вообичаеното иако е факт дека вработувањата
не се посочени во Законот како конкретна корупциска индикација што како
таква може да се санкционира. Остварувајќи ја оперативно својата
надлежност на овој план ДКСК и во 2009 година веднаш по
распишувањето на изборите утврди и објави Правила и ставови со
оперативен план за работа во целиот процес и истите ги објави на својата
ВЕБ страница и ги промовира во јавноста со цел превентивно дејствување
односно попрецизно објаснување на законските обврски што се
однесуваат на организаторите и учесниците во изборниот процес. Во овие
правила и ставови се преточени законските забрани и смислата на
нормите од оваа глава на Законот што овозможи ДКСК првенствено со
свои мислења и укажувања до институции и поедници, по сопствено
наоѓање или по нивно барање, да придонесе за спроведување на
регулативата во конкретни случаи, како што беше по прашањето на
вработувањата кои не се законски забранети иако е евидентно
вклучувањето на вработувањата во изборната промоција. Така од вкупно
369 изборни предмети дури 232 се однесуваат на огласи за вработувања
за вкупно 1280 лица. ДКСК
онака како што беше утврдено во
Оперативниот план секојдневно ги следеше огласите за вработување и
самоиницијативно им се обраќаше со свои укажувања и мислења на
разни државни органи, јавни институции, други правни лица и поедници,
кои беа целосно, со малку исклучоци, испочитувани. Како потврда за
усогласеното дејствување Агенцијата за државни службеници согласно со
укажувањето на ДКСК престана да објавува огласи за вработување на
државни службеници, а започнатите постапки беа запрени и одложени за
по завршувањето на изборниот процес.
Со посебен приоритет ДКСК ги работеше и предметите што се
однесуваа на однесувања за кои во Законот се утврдени забрани и тоа
прибирајќи информации и податоци за утврдување фактичка состојба што
имаше за цел доследно да се спроведе режимот од членот 11 став 2 од
Законот. Во него покрај забраната за нови инвестиции стои исклучокот
што се однесува на ангажирање на јавните средства по претходно
утврдени намени во годишна програма за тековната година
и со
обезбедени наменски буџетски средства. ДКСК работеше врз 137
предмети што се однесуваа на разни форми на располагање со јавните
средства. 108 од овие предмети се оформени по барање мислење околу
режимот за постапување за отуѓување градежно земјиште во државна
сопственост (склучување договори, солемнизација), давање под закуп,
јавни набавки, располагање со буџетски средства и друго.
Од констатациите што прозлегуваат од повратното обврзно
известување за почитувањето на мислењата од ДКСК е евидентно дека
органите и институциите го почитуваа утврдениот режим и укажувањата
на ДКСК.
Од 39 prедмети со индиции за изборни прекршувања, ДКСК
поднесе 4 известувања до Јавниот обвинител за постоење основано
сомневање за извршени дејствија од член 14 став 1 од Законот за
спречување на корупцијата за поткуп при избори и гласање и тоа:
1. Поради постоење основа на сомневање дека во текот на
изборниот процес во општина Дебар се извршени дејствија на делото
поткуп на избирачи ДКСК писмено го извести ОЈО – Дебар од каде што е
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добиен одговор дека известувањето е доставено на надлежно
постапување на ОЈО – Гостивар.ОЈО – Гостивар ја извести ДКСК дека до
полициската станица Дебар доставило барање за собирање на
потребните известувања и податоци и дека по добивањето на извештајот
за направените проверки ДКСК ќе биде писмено известена за
преземените дејствија.
2. Поради постоење основа за сомневање дека во текот на
изборниот процес во Општина Ресен се извршени дејствија од член 14
став 1 од ЗСК, ДКСК писмено го извести ОЈО за гонење организиран
криминал и корупција кое ја информира ДКСК дека известувањето е
доставено на надлежно постапување на ОЈО- Битола.Добиено е писмено
известување од ОЈО - Битола дека “кривичната пријава за кривично дело
поткуп при избори и гласање е отфрлена бидејќи пријавеното дело не е
кривично дело што се гони по службена должност. Решението за
отфрлање со поука од член 56 став 2 од Законот за кривична постапка е
доставено до оштетениот – Општина Ресен - градоначалник кои имаат
право да го преземат односно продолжат гонењето и да поднесат барање
за спроведување истрага до Основениот суд во Битола”.
3. Поради постоење основа за сомневање дека во текот на изборниот
процес во Општина Шуто Оризари се извршени дејствија од член 14 став
1 од ЗСК, ДКСК писмено го извести ЈО на РМ од каде што е добиена
информација дека известувањето на ДКСК е доставено на надлежно
постапување на ОЈО- Скопје.
4. Поради постоење основа за сомневање дека во текот на изборниот
процес во Општина Демир Хисар од страна на повеќе службени лица се
преземени дејствија во насока на поткупување на избирачи при избори,
ДКСК писмено го извести ЈО на РМ и ОЈО за гонење организиаран
криминал и корупција. Овие обвинителства писмено известија дека ОЈО Битола започнало со преземање мерки и активности во рамките на своите
надлежности. Последната информација е дека ”ОЈО – Битола
констатирало дека не постои основано сомневање дека некое од лицата
презело дејствија во кои се содржани обележја на некое кривично дело
што се гони по службена должност”.
Постапувањето на ДКСК е во тек во два случаи и тоа градежните
работи во текот на изборниот процес во општина Куманово и во општина
Ѓорче Петров.
ДКСК своето постапување во 2009 година за случаите на нови
инвестициони и други дејствија утврдуваше фактичка состојба со
обезбедување писмени документи и докази за годишните инвестициони
програми, утврдените наменски буџетски расходи, постапките за
распишување и водење на јавните набавки, време и период на
реализација на планираните инвестициони зафати и јавни набавки,
точната намена на буџетски планираните средства и други релевантни
околности. Во овие предмети е заклучено дека органите и правните лица
чие постапување е контролирано се однесуваа според членот 11 став 2
од ЗСК односно дека преземале инвестициони и други дејствија на
располагање со јавните средства и добра искористувајќи го законски
утврдениот исклучок од забраната за спроведување на вакви дејствија за
време на изборниот период.
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5. ПОСТАПКА ПО АНКЕТНИ ЛИСТОВИ
ЗА ПРИЈАВИ НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА
Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата (UNCAC)
укажува дека корупцијата има корозивен ефект врз државата, поради што
се фокусира на превенцијата како најважен елемент за справување со ова
зло. Еден од најважните елементи е процесот на градење на интегритетот
за што е потребно градење на ефикасни системи за откривање и
спречување на корупцијата. Системот за евидентирање, следење и јавно
објавување на имотната сотојба на избраните и наименуваните
функционери е важен елемент за градење на успешна борба против
корупцијата.
Со анкетните листови, Државната комисија за спречување на
корупцијата во изминатите седум години постојано се фокусира на
развивање на системот за пријавување на имотот и имотната состојба на
избраните и наименуваните функционери и тоа како превентивен
елемент, така и како репресивен елемент за борба против корупцијата.
Задолжителното поднесување Анкетен лист при изборот односно
наименувањето, како и по престанок на функцијата како обврска е
пропишана со Законот за спречување на корупцијата кој е донесен во
април 2002 година. Со јавното објавување на имотот и имотната состојба
на функционерите што Државната комисија го практикува од 2007 година,
се зголемува отчетноста на избраните и наименуваните лица пред
јавноста, а со тоа се зголемува и можноста да се утврди дали во текот на
траењето на мандатот неговиот имот или имотот на член на неговото
семејство е несразмерно зголемен во однос на редовните примања т.е.
дали е стекнат или зголемен како резултат на примања што се пријавени и
оданочени.
Во извештајната 2009 година до Државната комисија се доставени
нови 694 анкетни листови од избрани или наименувани лица и 100
анкетни листови по престанок на функцијата. Добиени се 24 известувања
за промена на функцијата, 35 за повторен избор и 146 за промена во
имотната состојба. Зголемениот број на примени анкетни листови се
должи на одржаните локални избори, по кои освен градоначалниците
обврска да пополнат Анкетен лист имаат и членовите на советите на
општините. (Прилог: Табела)
Државната комисија, во извештајниот период согласно со своите
надлежности, против 58 избрани и наименувани функционери до
надлежните судови поднесе барања за поведување прекршочна постапка
поради недоставен Анкетен лист. Во најголем број барањата се однесуваа
на градоначалници на општини и тоа за 28 бидејќи не доставиле Анкетен
лист по престанок на функцијата и за 25 нови градоначалници кои не
доставиле Анкетен лист по нивниот избор. Во овој период по овие и
претходно поднесените барања судовите донеле 31 одлука од кои: во 16
случаи е изречена парична казна, 8 случаи прекршочна опомена, во два
случаи барањето е отфрлено, а во 5 случаи настапила апсолутна
застареност за водење на прекршочната постапка. Државната комисија
вложи една жалба на судска одлука со која надлежниот суд го ослободил
од одговорност обвинетиот бидејќи нема докази дека е сторен
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прекршокот, иако во образложението е наведено дека обвинетиот на
распитот го признал сторениот прекршок и побарал да му се ублажи
казната. Во овој период по повторената постапка, бидејќи апелационен
суд ја уважи жалбата на Државната комисија поднесена на пресудата со
која е осободен од одговорност државен секретар, иако нема поднесено
Анкетен лист. Основиот суд ја преиначи одлуката и е изречена казна
опомена, бидејќи истиот е виновен за сторениот прекршок.
Државната комисија во извештајната 2009 година согласно со
членот 36 од законот, до Управата за јавни приходи поднесе 29 барања за
поведување постапка за испитување на имот и имотна состојба и тоа: во
26 случаи поради неподнесување на анкетен лист и во 3 случаи поради
давање непотполни и невистинити податоци. Во истиот период Државната
комисија доби 6 одговори, од кои Управата за јавни приходи - Генерална
дирекција Скопје по спроведената постапка во 4 случаи е донесен
заклучок за запирање на постапката, бидејќи е утврдено дека лицата
против кои е поведена постапката се немаат стекнато и не поседуваат
имот кој е поголем од оданочените приходи, односно имотот кој го
поседуваат потекнува од приходи кои биле предмет на оданочување и
претставува легално стекнат имот, а во два случаи се донесени решенија
со кои: поранешниот претседател на Основниот суд Тетово се задолжува
во износ од 2.992.390,00 денари, а поранешниот градоначалник на
општина Лозово се задолжува во износ од 206.422,00 денари персонален
данок на доход по основа на непријавени неоданочени приходи. Во
решението на Управата за јавни приходи стои дека во постапката за
испитување на имот и имотна состојба лицата не докажале дека имотот е
стекнат или зголемен како резултат на примања што се пријавени и
оданочени, односно не се докажало нивното потекло заради што се смета
дека е нелегално стекнат имот и истиот подлежи на оданочување со
стапка од 70%.
Државната комисија согласно со членот 35 од законот од јули 2007
започна со објавување на податоците од анкетните листови на својата
Веб страница (www.dksk.org.mk). Од 1005 објавени анкетни листови на
крајот од 2008 година со секојдневно ажурирање на измените во имотната
состојба и обработка на новите анкетни листови на крајот од извештајниот
период објавени се податоците од 1483 анкетни листови на актуелни
функционери.
По мрежното поврзување помеѓу Државната комисија за
спречување на корупцијата и Управата за јавни приходи во 2008 година,
Државната комисија во 2009 година истото го стори и со Управата за
спречување перење на пари и финансирање на тероризам. Со постојан
внес и ажурирање на податоците во дата базата на Државната комисија,
во секој момент Управата за јавни приходи и Управата за спречување
перење пари и финансирање на тероризам имаат можност да добијат
преглед на: лица кои имаат обврска да пополнат анкетен лист, лица кои
поднеле анкетен лист со целосни податоци за нивната имотна состојба и
лица кои имаат промена во анкетниот лист со целосни податоци за
промената. Покрај прегледот на податоците од анкетните листови за
имотната состојба во иднина е предвидено да може да се врши и
споредба на истите со податоците од дата базите на Управата за јавни
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приходи и Управата за спречување перење пари и финансирање на
тероризам.
И во 2009 година Државната комисија ги продолжи активностите за
прибирање на анкетните листови за служените лицата кои имаат обврска
да поднесат Анкетен лист согласно со членот 33-б од законот, а тоа се
вработените во државните органи, во општинската администрација и
администрацијата на градот Скопје. За таа цел Државната комисија одржа
4 обуки во Скопје со службените лица вработени во државните органи,
единиците на локалната самоуправа и правосудните органи и една обука
во Штип со службените лица вработени во правосудните органи од тоа
апелационо подрачје. Учесниците на обуките беа лица кои се определени
за прибирање на анкетните листови во нивните институции согласно со
членот 4 од Правилникот за начинот на постапување со анкетнте листови
за служените лица. Во согласност со членот 13 од Правилникот до
Државната комисија 21 институција достави полугодишен преглед на
состојбата со поднесување на анкетни листови.
Државната комисија е активен учесник во проектот “Пријавување на
имотната состојба на функционерите како средство за борба против
корупцијата”, кој е заеднички спроведен од страна на ОЕЦД - Мрежа за
борба против корупцијата за Источна Европа и Централна Азија (АЦН) и
СИГМА заедничка иницијатива на Европската Унија и ОЕЦД. Целта на
овој проект е изработка на студија со препораки за развој на
националните системи за пријавување на имотната состојба, како и
начини истите да се направат поефикасни, за што постои можност за
финансиска помош за формирање на регионална мрежа на сродни
институции со цел подобрување на меѓусобната соработка.
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II. ИЗВЕШТАЈ НА ДКСК ЗА РАБОТАТА, ПРЕЗЕМЕНИТЕ
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
СУДИРОТ НА ИНТЕРЕСИ

Во современите правни системи судирот на интереси се дефинира
како предворје на корупцијата, зашто е факт дека во секој случај на
корупција по правило има судир на интереси, но не секој судир на
интереси претставува корупција. ДКСК тргнувајќи од својата улога да го
поттикнува јакнењето на капацитетите за превенција на овие вонредни
штетни општествени појави која се покажува како најсоодветна стратегија
што на долг рок може да ја спречува корупцијата во општеството на
прашањето на судирот на интереси му обрнува посебно внимание.
Дотолку повеќе што се работи за појава со која се занимаваат сите сродни
антикорупциски тела во другите земји, вклучително и во државите со
високо развиени политичко-правни системи, како институт кој актуелно и
во континуитет се надградува теоретски и нормативно.
1.Државна програма за превенција и
намалување на судирот на интереси
Свртеноста на нашата земја кон ова прашање што е веќе согледано
особено од земјите во регионот како пример кој треба да се следи во 2008
година ДКСК ја изрази низ донесувањето на Државната програма за
превенција и намалување на појавата на судирот на интереси што беше
успешно завршена како една од приоритетните задачи за пристапувањето
на РМ кон ЕУ. Спроведувањето на таа Државна програма и нејзиниот
Акциски план за 2009 година беше исто така една од приоритените
задачи според чија реализација се цени напредокот на РМ на тој пат.
1.1 Измени на Законот за спречување на судирот на интереси
Во 2009 година беа направени измени на Законот за спречување на
судирот на интереси, донесен 2007 година, со што се придонесе за
подобро препознавање на судирот на интереси и неговите појавни облици
и примена на Законот. Со измените се утврди потреба за создавање
првична база на податоци за службените лица преку давањето Изјава за
интереси, режимот од Законот се прошири врз државните и јавните
службеници, во детектирањето на релациите во кои судирот на интереси
се појавува и е можен, се вклучија деловните, а не само семејните односи
на службеното лице и се прецизира постапката за утврдување на судирот
на интереси. Измените овозможија кон крајот на годината да започне
спроведувањето на обврската за поднесување на Изјавата за интереси.
Заклучно со 31.12.2009 година беа доставени 138 изјави, од кои во
локална самоуправа - 81, во правосудството – 49 и во органите државната
власт - 7.
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1.2 Обуки
ДКСК, со цел ефикасно спроведување на оваа законска обврска,
одржа обука со 80-тина овластени лица задолжени за прибирање на
Изјавата за интереси во органите на државната управа и од локалната
власт. Доследноста на ДКСК во поглед на спроведувањето на
приоритетите од ЕУ агендата се изрази и преку серијата обуки што за
судирот на интереси и неговото спречување и надминување, членовите на
ДКСК ги спроведоа во текот на годината. По апелациони подрачја се
спроведоа 4 обуки на кои учествуваа 120 судии и јавни обвинители, а во
соработка со Агенцијата за државни службеници се спроведоа 5 обуки за
спречувањето на корупцијата и судирот на интереси со државните
службеници на централно и локално ниво. При тоа беше дистрибуиран
Водич за управување со судирот на интереси како корисна алатка за
службените лица што во 2008 година го донесе ДКСК. Организирањето
разни форми на едукација и обуки за спречувањето на судирот на
интереси и примена на Законот продолжува и во наредниот период за
службените лица и во други сегменти на Системот на национален
интегритет за што ДКСК има утврдено посебна оперативна програма.
ДКСК низ методологија на континуирано набљудување го следи
процесот на реализација на активностите од Државната програма за
превенција и намалување на судирот на интереси така што на крајот на
2009 година оцени дека реализацијата во првата година е со 63%, и тоа
со целосно односно делумно реализирање на утврдените активности.
Преостанатите активности треба да се спроведат во втората година од
Акцискиот план за реализирање на оваа Државна програма.
2. Работа по предмети од областа на судирот на интереси
Напредокот на Република Македонија во остварувањето на
долгорочна и ефикасна антикорупциска политика се изразува колку во
подобрувањето на законската регулатива, исто толку и во јакнењето на
институционалните капацитети, напоредно и на планот на практичната и
ефикасна примена на иновираната регулатива. ДКСК е надлежна да го
спроведува Законот за спречување судир на интереси и низ постапување
по конкретни случаи со сомнеж или индиции за претпоставен, можен или
фактички судир на интереси. Постапката пред ДКСК е максимално
отворена во поглед на нејзините иницијатори, така што постапува не само
по сопствено наоѓање, туку и по барање на поединечно службено лице,
раководниот функционер на органот, по пријава на друго лице, физичко
или правно лице и по пријава на анонимно лице. ДКСК воопшто не
завлегува во тоа кој е иницијатор за нејзиното надлежно постапување,
туку работи по сите претставки, непосредно или посредно добиени
информации, јавни сознанија и тоа без исклучок.
При тоа се утврдуваат факти релевантни за заземање став и
надлежно постапување преку податоци, службени информации и други
документи, како и за можните релации на службеното лице со нему блиски
лица и можноста да дојде до судир на интереси со оглед на законски
утврдените надлежности, овластувања и должности предвидени освен во
Законот за спречување судирот на интереси и во другите закони кои
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содржат одредби поврзани со судирот на интереси. ДКСК при тоа водејќи
сметка за нејзините законски обврски ги чува од каква и да е манипулација
податоците добиени во водењето на постапката, внимателно постапува со
јавното објавување за времетраење на постапката со цел заштита на
личниот интегритет на службеното лице од непотребно експонирање, а ја
известува јавноста за случаите по кои постапувала.
Во јавниот живот постојано е присутно прашањето за наводен
судир на интереси кај одделни личности за кои во постапувањето може, но
многу често не се утврдува судир на интереси. Ова согледување се
однесува особено за членувањето на службени лица во повеќе управни и
надзорни органи, за што Законот за спречување судир на интереси во
форма на исклучок упатува на другите материјални закони каде што
таквата можност постои.
Во текот на 2009 година се отворени 63 предмети за судир на
интереси, постапувањето беше завршено по 50 предмети. Заедно со
предметите врз кои ДКСК го продолжи своето постапување бројот на
случаите врз кои е работено во извештајната година изнесува 77, а од
завршените 50, 14 беа предмети отворени во претходната година, додека
36-те завршени предмети се отворени во истата 2009 година.
Што се однесува до содржината на предметите односно до
појавната форма на судирот на интереси што може да се констатира и низ
бројот на предметите по кои е постапувано, вкупно 31 од 77-те обработени
предмети, излегува дека кумулацијата на функции изразена низ
извршување на повеќе функции од исто лице и во практиката се
потврдува како најризична област на судир на интереси, од вкупно
деветте утврдени во Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси.
Согласно со законската норма ДКСК известува за случаите на судир
на интереси по кои постапувала. Во овој Извештај се прикажани оние по
кои постапката е завршена во 2009 година:
А) Предмети во кои е утврден судир на интереси
1. членови на Управни одбори во јавни претпријатија основани
од Градот Скопје
Во овој случај ДКСК утврди судир на интереси поради паралелно
извршување на две неспоиви функции – директор на државен орган во
централната власт и член на УО на ЈП основано од Град Скопје. Поради
интервенција на Државната комисијата лицата поднесоа оставки од
членување во управните одбори.
2. директор на ЈП Македонски шуми Скопје.
Ова службено лице бараше мислење од ДКСК дали може
истовремено со функцијата директор на Јавното претпријатие Македонски
шуми да ја извршува и функцијата претседател на Комисија чиј состав се
наименува од Владата на РМ. ДКСК утврди постоење судир на интереси,
по што истиот беше прекинат со напуштање на функцијата.
3. член на Комисија за хартии од вредност.
ДКСК утврди постоење судир на интереси кај член на Комисијата за
хартии од вредност поради членување во НО на акционерско друштво.
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Лицето поднесе оставка на функцијата - комисионер, член на Комисијата
за хартии од вредност.
4. Општина Шуто Оризари
Во овој предмет ДКСК даде мислење дека постои судир на
интереси поради паралелно извршување на две функции кои се неспоиви
помеѓу себе – советник во совет на општината и директор на Основно
училиште основано од истата општина.
5. друго заинтересирано лице
Во овој предмет ДКСК даде мислење дека постои судир на
интереси доколку едно лице паралелно извршува две функции, член на
совет на општина и член на Управен одбор на јавно претпријатие
основано од истата општина.
6. Совет на јавни обвинители
Во релацијата за која се бараше мислење ДКСК утврди неспоивост
на функциите член на Советот на јавни обвинители и професор на
Правниот факултет во Штип и побара членот да не обавува професорска
дејност
7. Средно општинско економско училиште “Гостивар” од
Гостивар
ДКСК даде мислење дека постои судир на интереси поради
истовремено извршување на функциите член на Советот на општината и
функцијата директор на училиште основано од општината. Поништена е
постапката за избор на директор на училиштето.
8. Градски завод за здравствена заштита Скопје.
Поради постоење непотизам кај директорот на Заводот, ДКСК
утврди судир на интереси. Уследи промена на фактичката состојба и
постапката беше запрена.
9.Средно економско општинско училиште “ГОСТИВАР” од
Гостивар.
По барање на орган во кој се спроведува постапката за избор на
директор
дека
градоначалникот ги
пречекорил
дискреционите
овластувања и преку судир на интереси, ДКСК утврди постоење судир на
интереси и побара надлежно постапување на просветниот инспектор.
10. Министерство за култура
ДКСК даде мислење дека лице избрано за советник во совет на
општина за време на неговиот мандат не може да биде наименувано за
директор на установа од областа на културата, основана од општината.
11. Општина Старо Нагоричане
На иницијатива на актуелен градоначалник ДКСК констатира судир
на интереси, кај претседател на совет истовремено вработен во
општинската администарација во претходниот период, но поради промена
на фактичката состојба постапувањето беше запрено.
12. граѓанин кој нема својство на службено лице
Поведен по иницијатива
на друго заинтересирано лице. Во
релацијата на која се укажуваше дали
постои неспоивост помеѓу
функциите член на совет на општина и претседател на Надзорен одбор на
јавно претпријатие, ДКСК утврди постоење судир на интереси, но поради
промена на фактичката состојба постапувањето беше запрено.
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13. ЈНУ - Институт за старословенска култура Прилеп
ДКСК даде мислење по неколку поставени прашања од директорот
на Институтот поврзани со истовремено извршување две функции и дали
претставува судир на интереси соработка меѓу Институтот и фирма во
која е вработен член на семејство.
14. Владата на РМ- Генерален секретар
ДКСК констатира претпоставен и фактички судир на интереси во
ивршувањето на функцијата Генерален секретар на Владата на РМ во која
неговиот син е министер . Генералниот секретар понуди оставка,
оставката беше прифатена.
15. службено лице - државен службеник од Министерство за
правда П.Е. Валандово
ДКСК утврди постоење судир на интереси во случајот кога
државен службеник истовремено е раководител на одделение на
Министерството за правда и при тоа ги извршува и функциите член на
У.О. на ЈУ Центар за социјална работа и член на У.О. на Јавната
општинска установа Дом на културата. Поради кумулација на функции е
барано службеното лице да се откаже од извршувањето на функциите
член на управен одбор. ДКСК е известена дека лицето има поднесено
барања за разрешување од членување во УО.
16. кумулација на функции
ДКСК утврди судир на интереси – неспоивост на функции кај
пратеник. По известувањето дека истиот веќе поднел оставка на втората
функција ДКСК ја запре постапката.
17. кумулација на функции
ДКСК. утврди судир на интереси – кумулација на функции кај
државен советник. По укажување на ДКСК службеното лице се има
обратено до органот кој го наименувал со барање да биде разрешено.
18. кумулација на функции
ДКСК утврди судир на интереси – кумулација на функции кај
помошник министер. По укажување на ДКСК службеното лице се има
обратено до органот кој го наименувал со барање да биде разрешено.
19. кумулација на функции
ДКСК утврди судир на интереси – кумулација на повеќе функции.
По укажување на ДКСК службеното лице извести дека се има обратено
до органот кој го наименувал со барање да биде разрешено.
20. граѓанин кој нема својство на службено лице
ДКСК даде мислење дека постои судир на интереси ако член на
совет на општина истовремено ја извршува функцијата член на УО на ЈП
основано од општината.
Б) Предмети во кои не е утврден судир на интереси
1. службено лице -кумулација на функции
ДКСК не утврди постоење судир на интереси поради сознанието
дека една од функциите директор на Комисијата за односи со верските
заедници и професор на Факултетот за драмски уметности е ставена во
мирување.
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2. Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
ДКСК даде мислење дека нема судир на интереси кај претседател
на Сојузот на студенти, по службена должност член на ректорската
управа, во постапка за јавна набавка во која лицето не учествувало.
3. ЈП Македонски шуми
ДКСК даде мислење по иницијатива на два члена на Управниот
одбор на претпријатието кои поради сомневање дека во постапката за
јавна набавка има судир на интереси кај други лица гласале против по
што биле сменети од функциите. ДКСК утврди дека постапката за јавна
набавка е уредно водена и од аспект на непостоење судир на интереси.
4. Општина Чашка
ДКСК даде мислење дека не постои судир на интереси доколку
раководител на подружница на ЈП Македонски пошти биде избран за
член на Управен одбор на јавното претпријатие.
5. Државно правобранителство на РМ
Службено лице во овој орган ја извести ДКСК дека се има
вработено во регуларна постапка независно што нејзин близок роднина
веќе работи во Правобранителството. ДКСК не утврди постоење судир на
интереси поради тоа што претходно даде мислење и ги провери наводите
од претставката што одат во таа насока.
6. анонимаен подносител.
ДКСК не утврди постоење судир на интереси во врска со анонимна
претставка дека пратеник во Собранието на РМ истовремено обавува
лекарска дејност откако утврди сознанија дека наводите од претставката
не се потврдени.
7. ДСУ Георги Димитров - анонимен подносител
ДКСК не утврди постоење судир на интереси. доколку родител е
член на училишен одбор во училиште во кое учи негово дете, со
укажување дека тоа треба да се изземе доколку одборот треба да
одлучува по прашања во кои предмет на интерес е неговото дете.
8. анонимен подносител
ДКСК не утврди постоење судир на интереси по анонимна
претставка за непотизам со оглед на тоа што не се увери во точноста на
наводите во неа.
9. Медицински факултет Скопје.
ДКСК не утврди постоење судир на интереси во постапка за јавна
набавка во која учествувала фирма сопственост на лице вработено на
факултетот кое нема раководна функција, ниту учествувало во постапката
за јавна набавка.
10. Совет за радиодифузија
ДКСК не утврди постоење судир на интереси кај претседателот на
Советот за радиодифузија со оглед на надлежностите на СРД во
изборите и фактот дека неговиот брачен другар беше кандидат на
советничка листа во општина Прилеп.
11. Општина Ранковце
ДКСК даде позитивно мислење на прашање на општината дека
членовите на комисијата за јавни набавки треба да потпишат изјава за
постоење или непостоење судир на интереси.
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12. граѓанин кој нема својство на службено лице
ДКСК не утврди судир на интереси кај службено лице вработено во
Министерството за правда со функцијата член на совет на општина.
13. Царинска управа на РМ
Во врска со пријавата на Управата дали постои судир на интерес
кај цариник кој е сопственик или има близок роднина сопственик на
фирма, за што во Управата е водена дисциплинска постапка во која
лицето е парично казнето, ДКСК утврди дека веќе е постигната целта
утврдена во законот.
14. Царинска управа на РМ
Во врска со пријавата на Управата дали постои судир на интерес
кај цариник кој е сопственик или има близок роднина сопственик на
фирма, за што во Управата е водена дисциплинска постапка во која
лицето е парично казнето, ДКСК утврди дека веќе е постигната целта
утврдена во законот.
15. Царинска управа на РМ
Во врска со пријавата на Управата дали постои судир на интерес
кај цариник кој е сопственик или има близок роднина сопственик на
фирма, за што во Управата е водена дисциплинска постапка во која
лицето е парично казнето, ДКСК утврди дека веќе е постигната целта
утврдена во законот.
16. Царинска управа на РМ
Во врска со пријавата на Управата дали постои судир на интерес
кај цариник кој е сопственик или има близок роднина сопственик на
фирма, за што во Управата е водена дисциплинска постапка во која
лицето е парично казнето, ДКСК утврди дека веќе е постигната целта
утврдена во законот.
17. Царинска управа на РМ
Во врска со пријавата на Управата дали постои судир на интерес
кај цариник кој е сопственик или има близок роднина сопственик на
фирма, за што во Управата е водена дисциплинска постапка во која
лицето е парично казнето, ДКСК утврди дека веќе е постигната целта
утврдена во законот.
18. Државен просветен инспекторат
ДКСК даде позитивен одговор дека забраната за наименување
директори во училиштата важи и во периодот од конституирањето на
советот до објавувањето на одлуката за тоа .
19. анонимен подносител
Претставка со која подносителот се обраќа до ДКСК со барање од
аспект на своите надлежности да даде одговор на одредени прашања.
20. Јавна здравствена установа-Психијатриска болница
Негорци –Гевгелија
ДКСК даде одговор на прашања поврзани со можен судир на
интереси .
21. Градоначалник на општина Чешиново-Облешево
По две претставки ДКСК не утврди судир на интереси во односите
меѓу советот и градоначалникот по повод издавање под закуп на објект
сопственост на општината
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22. Подносител Министерство за култура.
ДКСК даде одговор на прашања поврзани со можен судир на
интереси .
23. Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Прилеп
ДКСК не утврди постоење судир на интереси во постапка за јавна
набавка во која учествувала фирма сопственост на близок роднина на
лице вработено во центарот бидејќи истото не учествувало во постапката
за јавна набавка.
24. општина Чешиново-Облешево
ДКСК не утврди судир на интереси во односите меѓу советот и
градоначалникот по повод издавање под закуп на објект сопственост на
општината
25. Членување на судија во УО на здружение на граѓани.
ДКСК констатира дека нема судир на интереси доколку судија
членува во УО на здружение на граѓани под услов да не прима
надоместок за тоа.
26. Основен суд Радовиш, Претседател на судот Данка Ристова
Утврдувајќи дека нема фактички, но е можен судир на интереси
доколку претседател на суд потпише договор за јавна набавка со фирма
чиј управител е негово блиско лице, ДКСК побара претседателот да се
изземе и договорот да биде склучен со лице кое во согласност со законот
ги превзема надлежностите на претседателот во ваков случај.
27.подносител службено лице вработено во Министерството
за култура.
ДКСК не утврди постоење судир на интереси кај службено лице
раководител на сектор кој работи на координирање на работите за
реализација на програмата за реконструкција на јавните установи.
28.граѓанин поранешен вршител на функцијата градоначалник
на Општина.
ДКСК на барањето мислење укажа дека би било судир на интереси
доколку поранешен градоначалник во рок од три години се вработи во
фирма со која општината деловно соработува.
29. Министерство за култура.
ДКСК даде одговор со мислење на повеќе прашања за евентуален
судир на интереси.
30. службено лице -државен службеник
ДКСК не утврди судир на интереси кај службено лице вработено во
Министерството за економија со функцијата член на УО на јавна
установа.
Поведен по иницијатива на самото службено лице ДКСК не утврди
постоење судир на интереси - кумулација на функции кај државниот
службеник.
III. ДРУГИ НАДЛЕЖНОСТИ И АКТИВНОСТИ
3.1 СТРАТЕГИЈА ЗА МЕЃУИНСТИТУЦИОНАЛНА
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

СОРАБОТКА

И

Со цел што понепосредно и целосно информирање на јавноста за
прашања што можеби немаат дневна атрактивност, но се посебно важни
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за создавање и јакнење на нормативните и институционални претпоставки
и капацитети за справување со корупцијата, како и за сите аспекти и
сегменти на нејзиното работење, а не само за одделни прашања, ДКСК
кон крајот на 2008 година утврди насоки за развој на Стратешки план за
унапредување на односите со јавноста. На донесувањето на Стратешкиот
план на почетокот на 2009 година со експертска консултација во рамките
на успешна проектна соработка со УСАИД – Програмата Светско учење
му претходеа обуки за комуникациски вештини на членовите на ДКСК и
на Секретаријатот. Истовремено зајакнувањето на видливоста и
надзорниот капацитет на ДКСК се дефинирани како едни од главните
приоритети од Партнерството за пристапување на Република Македонија
во ЕУ за 2009 година, така што целите се вообличени во Стратешки план
за односи со јавноста со време на реализација 2009 - 2012 година и тоа во
следните правци:
1. Збогатување на моделот на комуникација со јавноста преку
медиумите и институциите.
Во 2009 година се издадени 40-тина соопштенија за медиумите,
одржани се 10 прес - конференции, објавени се 42 информации на ВЕБ
страницата на ДКСК. Кон крајот на 2009 започна доставувањето
информации непосредно на електронски адреси на релевантни домашни
и меѓународни институции, а во НПАА за 2010 година е планирано
ангажирање гласноговорник на ДКСК, со што истовремено ќе се зајакне
Одделението за односи со јавноста.
2. Јакнење на комуникацијата и соработката со институциите
вклучени во спречувањето на корупцијата и судирот на интереси
Со оглед на карактерот на проблемот на корупцијата, соработката
меѓу институциите задолжени за превенција и репресија е битен услов за
успешно и ефикасно справување на долг рок. Комуникацијата и
координацијата меѓу институциите е воспоставена и со цел подигање на
инсистуционалната перцепција за поттикнувачката, координаторската и
надзорната улога на Државната комисија, што се однесува особено на
институциите потписнички на Протоколот за соработка за превенција и
репресија на корупцијата и судирот на интереси, кој во 2007 година го
потпишаа 11, а кон што во 2008 и 2009 година пристапија уште 6
институции.
Врз основа на Протоколот, воспоставена е меѓусебна дневна
комуникација, брза размена на потребните информации, писмена и
документи меѓу Државната комисија за спречување на корупцијата,
Јавното обвинителство на РМ, Министерството за внатрешни работи,
Управата за јавни приходи, Државниот завод за ревизија, Државното
правобранителство, Советот на јавни обвинители, Судскиот совет,
Царинската управа, Државната изборна комисија, Советот за
радиодифузија, Комисијата за хартии од вредност, Управата за
финансиска полиција, Бирото за јавни набавки, Државната комисија по
жалби за јавни набавки, Агенцијата за катастар на недвижности и
Управата за спречување перење пари и финансирање тероризам. Во јуни
2009 година на работен состанок околу работата врз заеднички теми и
надлежности е оценето дека постапувањето по предмети како резултат на
воспоставената соработка со Протоколот е забрзано и далеку
поефикасно.
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Исто така во Државната комисија со дел од потписниците од
Протоколот е договорена согласност за примена на препораките од
Физибилити студијата планирано во Твининг проектното фише 2010 за
ИПА.
За меѓусебно подигање на ефикасноста во постапувањето, ДКСК во
ноември 2009 година и Управата за спречување перење пари и
финансирање тероризам мрежно се поврзаа преку ВПН конекција. На
серверот на ДКСК поставена е база на податоци за имотната состојба на
избраните и наименуваните лица, која постојано се ажурира согласно со
податоците од анкетните листови во базата на ДКСК така што Управата
во секој момент може да добие податоци потребни за нејзино надлежно
постапување.
3. Јакнење на свеста на јавноста за улогата на Државната комисија и
негативните ефекти од корупцијата и судирот на интереси.
Се цели кон развивање кампањи за подигање на јавната свест за
негативните последици и разорната моќ на корупцијата врз општеството
како за подигање на јавната свест кај граѓаните за законската улога и
мисија на Државната комисија како независна, доверлива и објективна
институција и нивните реални очекувања од постапувањето на Државната
комисија.
Во септември 2009 година ДКСК го промовираше почетокот на
кампањата за подигање на свеста на јавноста за негативните ефекти на
корупцијата и за улогата на Државната комисија.
За реализација на кампањата изготвени се брошури, постери, радио
и видео спот „Да ја расчистиме корупцијата”. Државната комисија го
дистрибуира материјалот од кампањата – брошурите и постерот до
државните органи, органите на локалната самоуправа, судовите,
универзитетите, Kлиничкиот центар и на места кои што се најпристапни за
граѓаните, со цел истите да се вклучат во кампањата и да придонесат во
борбата против овој општествен феномен. Брошурите испечатени на
македонски и албански јазик, во 5500 примероци се дистрибуираа и преку
дневните весници Дневник, Вест и Коха.
Во рамките на отпочнатата кампања се изработи видео и радио спот,
кој е во траење од 30 секунди, и тоа на македонски, англиски и албански
јазик.
Имајќи предвид дека се работи за медиумска кампања која е од јавен
интерес и преку која треба да се подигне јавната антикорупциска свест,
Државната комисија се обрати до национални и локални телевизии и
радија со повик да се вклучат во кампањата како медиумски спонзори и
да придонесат во борбата против корупцијата.
Со бесплатно рекламирање на спотот, медиумската кампања во траење
од 15 дена ја подржаа 18 телевизии и 12 радија кои придонесоа во
подигањето на јавната антикорупциска свест и борбата против
корупцијата и коруптивното однесување кои го нарушуваат интегритетот
на општествените институции и на општеството во целина.
Кампањата се реализираше во соработка и со финансиска помош на
USAID.
4. Спроведување јавни дебати со претставници од политичките и
владините институции, јавниот, приватниот и невладиниот сектор на тема
“Kорупција и судир на интереси”.
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Во ноември 2009 година се одржа првата од серијата дебати на
Државната комисија за спречување на корупцијата на тема „Партиско
политичко влијание во образованието, во која учествуваа голем број
претставници од сите институции вклучени во согледувањето на
проблемот за влијанијата во образованието и при тоа ДКСК изнесените
ставови ги сумира во заклучни согледувања што се дистрибуирани на
учесниците.
На почетокот на декември во пресрет на Светскиот ден против
корупцијата требаше да се одржи долго подготвуваната тркалезна маса на
тема “Судир на интереси – законодавство и практика” со пратениците во
Собранието на Република Македонија, што како планирана активност во
текот на годината беше поддржана со симпатии од меѓународни
институции.
Со цел обезбедување поголем одзив тематската тркалезна маса е
поместена за 2010 година.
5. Одржување обуки за определени целни групи во врска со
корупцијата и судирот на интереси од аспект на законската регулатива,
процедурите, надлежностите, практичните акспекти и предизвици
Во текот на 2009 година според Стратешкиот план за унапредување на
односите со јавноста, a согласно со Државната програма за превенција и
намалување на појавата на судир на интетереси и Програмата за работа
на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2009 година се
одржани обуки за судир на интереси - препознавање и надминување, со
претставници од правосудните органи. Се реализираа четири обуки во
апелационите подрачјa Штип, Скопје, Битола и Гостивар. Со овие обуки се
опфатија 120 претставници на правосудните органи.
Во текот на 2009 година се одржани обуки за начинот на постапување
со анкетните листови на службените лица, во кои се вклучени
номинираните лица за постапување со анкетните листови на службените
лица вработени во државните органи. Во 2009 година се реализирани
четири обуки врз дел од номинираните лица од локалната самоуправа,
државните и правосудните органи во Скопје.
Во текот на 2009 година, Државната комисија во соработка со
Агенцијата за државни службеници одржа пет обуки за државни
службеници од органи и институции од централната и локалната власта
на тема Kорупција и судир на интереси.
На крајот на декември 2009 година во соработка со Владата на
Република Македонија е реализирана обука за практична примена на
инсистутот Изјава на интереси за овластените лица што се задолжени за
прибирање и чување на Изјавата
на интереси, во органите и
институциите каде што се вработени.
6. СВОТ анализи и електронски форми на анкетирање е активност
што ќе се реализира во наредниот период за реализација на Стратешкиот
план за односи со јавноста.
3.2 РАБОТА НА НОРМАТИВЕН ПЛАН
Државната комисија за спречување на корупцијата учествува во
подготовката на новата антикорупциската регулатива непосредно во
работните групи што се формираат во соодветните министерства или со
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давање мислење по закони во подготовка и измени на законите.
Државната комисија и обрнува особено внимание на оваа активност
разработувајќи ги одредбите и решенијата што се однесуваат на
спречувањето на корупцијата и судирот на интереси. Такво учество ДКСК
оствари по:
- измените на Законот за спречување судир на интереси,
- измените на Изборниот законик,
- измените на Кривичниот законик,
- измените на Законот за кривичната постапка и
- измени на Законот за финансирање на политичките партии.
Измените на Законот за спречување судир на интереси произлегоа
од потребата утврдена во Државната програма за превенција и
намалување на појавата на судирот на интереси донесена во 2008 година
и со нив оваа материја беше доработена со цел поефикасна примена на
Законот и на судирот на интереси како предворје на корупцијата. ДКСК во
повеќе наврати во работната група на Министерството за правда и во
јавната собраниска дебата ги пласираше и застапуваше своите ставови
што ги направи секому достапни со објавување на својата ВЕБ страница.
Во 2009 година ДКСК даде мислење по измените на Законот за
градење и Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во
државна сопственост.
3.3 ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
3.3.1 СОРАБОТКА СО УНДП
ДКСК и УНДП во текот на 2009 година ја продолжија соработката во
рамките на проектот “Борба против корупцијата за подобро управување”.
Беше даден придонес во финализирањето на индикаторите за оценка на
транспарентноста, отчетноста и одговорноста на органите на локалната
самоуправа, развиени од страна на УНДП во предходниот период.
Проектот беше спроведен во четири пилот општини, а по неговата
евалуација во текот на 2009 година УНДП со поддршка на Државната
комисија започна да го спроведува и во останатите урбани единици на
локалната самоуправа. Во рамките на овој проект претставници од
Секретаријатот на Државната комисија учествуваа на обуки за постапките
и административните процедури од областа на урбанизмот и комуналните
дејности. Успешната соработка продолжи во текот на 2009 година преку
партнерско развивање на иновативни антикорупциски проекти, како што
се прирачниците за корупцијата и судирот на интереси, за Конвенцијата на
Обединетите нации против корупцијата и за слободен пристап до
информации од јавен карактер. Исто така беше спроведена обука за
истражувачко новинарство во областа на корупцијата на која учествуваа
над 30 новинари. Успешната соработка во текот на 2009 година беше
заокружена со заеднички организираниот настан за одбележување на
Меѓународниот ден за борба против корупцијата – 9 ти декември. На овој
настан беше организирана дебата за улогата на медиумите и новинарите
во борбата против корупцијата.

52

Државна комисија за спречување на корупцијата
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2009

3.3.2. СОРАБОТКА СО USAID WL
Во текот на 2009 година продолжи воспоставената соработка со
USAID – програмата Светско учење. Врз основа на Анексот на вториот
Меморандум за соработка беа реализирани обуки за судир на интереси –
управување и надминување за претставници од правосудните органи во
соработка со Академијата за обука на судии и обвинители и нивни
заменици. Исто така беше донесена и Стратегијата за унапредување на
односите со јавноста.
Во ноември 2009 година УСАИД беа спроведени две евалуации за
квалитетот на поддршката на УСАИД на ДКСК и на Проектот за јакнење на
човековите и институционалните капацитети на Секретаријатот и на ДКСК.
Изготвувањето на конечниот извештај од втората евалуација
всушност претставува и завршување на соработката врз основа на
потпишаните меморандуми.
3.3.3 ПРОЕКТ TAIEX
ДКСК во текот на 2009 година го користеше TAIEX инструментот на
Европската комисија со три проекти насочени кон зајакување на
институциите преку студиски посети, ангажирање експерти и помош при
организирање работилници. Од Европската Комисија беа одобрени и
финансиски поддржани две студиски посети на сродни институции:
- на Централната служба за превенција на корупцијата (SCPC),
Париз, Франција. Целта на студиската посета беше стекнување искуства
за механизмите за превенција на корупцијата, истражувања, следење и
подговување извештаи:
- на Бирото за борба против корупцијата (KNAB) Рига, Летонија.
Целта на посетата беше стекнување искуства за следење на имотната
состојба и судирот на интереси.
- една меѓународна работилница на тема Судир на интереси и
анкетни листови која што се реализира на 8 - 9 февруари 2010 година во
Скопје со учество на 11 земји од кои 4 членки на ЕУ.
Во ноември 2009 година до СЕП се доставени 14 TAIEX нацрт проекти за 2010 година.
3.3.4. ТВИНИНГ ПРОЕКТ ИПА 2010
Со цел поефикасна превенција и репресија на корупцијата како и
спречување на судирот на интереси, ДКСК изготви и до Европската
Комисија преку СЕП достави Твининг Проектно фише за ИПА 2010 година:
Поддршка во ефикасна превенција и борба против корупцијата. Основна
цел која треба да се оствари преку реализација на активностите
предвидени со Проектното фише е подобрување на имплементацијата на
националната законска рамка и зајакнување на националните механизми
за превенција и борба против корупцијата преку подршка на Државната
комисија за спречување на корупцијата, правосудството, органите за
спроведување на законот (надзорни тела) и други институции вклучени во
превенцијата, детектирањето и репресијата на корупцијата.
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Проектното фише според коментарите на Делегацијата
Европската Комисија во Република Македонија е прифатливо.

на

3.4 РАБОТНИ СОСТАНОЦИ, РАБОТИЛНИЦИ,
КОНФЕРЕНЦИИ, СТУДИСКИ ПОСЕТИ
ДКСК ги остварува сите форми на промоција, меѓународна соработка
со сродни тела и институции, заедничка стручна работа и студиски посети
во согласност со нејзината улога на специјализирано национално тело за
спречување на корупцијата и судирот на интереси се остварија следните
активности:
-февруари 2009 година. Средба на членовите на ДКСК со
Амбасадорот на Делегацијата на Европската Комисија Ерван Фуере
заради информирање за актуелната работа на Државната комисија, а
особено за нејзиното постапување за време на изборниот процес.
- февруари 2009 година. На иницијатива на ДКСК е одржана заедничка
Конференција
за новинарите меѓу ДКСК, ДИК и Советот за
радиодифузија при што беа потенцирани врските во секојдневното
функционирање и елеминирање на празнините и процедуралните
недоречености и воспоставување тесна соработка за време на изборниот
процес.
-февруари 2009 година Братислава, Словачка. Посета на
Регионалниот центар на УНДП при што е потпишан Меморандум за
разбирање меѓу УНДП и ДКСК. Истовремено беше остварена и средба со
претставници на Парламентот на Словачка на тема некомпатибилност на
функции и судир на интереси.
-март 2009 година. Учество на јавна расправа за новиот Закон за
кривична постапка од страна на членови на ДКСК, во организација на
Министерството за правда.
-мај 2009 година, Париз. Студиска посета за членови на ДКСК и
вработени во Секретаријатот на ДКСК на Централниот сервис за
превенција на корупцијата во Република Франција,
-во истовреме се реализира студиска посета за вработени од
Секretarijatot на ДКСК на Секторот за спречување на корупција и судир на
интереси, КНАБ во Рига, Летонија.
Студиските посети се финансиски подржани преку TAIEX
Инструментот на ЕК.
- мај 2009 година. Учество на меѓународна конференција на тема
”Градење на интегритетот и намалување на корупцијата во безбедносниот
сектор” во Загреб, Република Хрватска.
- јуни 2009 година. Учество на семинар на тема” Јакнење на етиката
во јавниот сектор” во Погорица, Црна Гора.
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- jуни 2009 година. Учество на регионална работилница на тема
“Програмирање подршка на Антикорупциските Агенции” во Братислава,
Словачка, во организација на УНДП. На работилницата беше
промовирана
Методологија
за
оценка
на
капацитетите
на
антикорупциските тела.
- јуни 2009 година. Учество како предавач на летна школа за
новоизбрани судии и јавни обвинители од Југоисточна Европа на тема “
Меѓународни страндарди и соработка во борбата против корупцијата” во
Охрид.
- јуни 2009 година. Учество на семинар за антикорупциски мерки во
организација на НАТО во Брисел , Белгија.
-јули 2009 година. Учество во улога на предавач на семинар на тема
“Истражувачкото новинарство во областа на корупцијата” во организација
на УНДП.
- септември 2009 година, Астана, Казахстан. Учество на меѓународна
конференција на тема “Создавање услови за одржлив економски и
социјален развој во Источна Европа и Централна Азија: Борба против
корупцијата и промовирање на добро управување” во организација на
АЦН, ОЕЦД и УНОДЦ.
- октомври 2009 година. Учество на состанок на делегација на
Република Македонија со Високиот политички комитет на НАТО во
седиштето на НАТО во Брисел.
- oктомври 2009 година. Студиска посета на Осло Центарот за
управување, Норвешка. Темата на посетата беше „Методи на евалуации и
алатки
на
мониторирање заради подршка на
националните
aнтикорупциски стратегии” Студиската посета е овозможена од страна на
канцеларијата на УНДП во Скопје.
- oктомври 2009 година. Работен состанок во просториите на ДКСК со
претставник од УНОДЦ на тема “Истражувања за оценка на корупцијата и
криминалот во Западен Балкан”.
- ноември 2009 година. Меѓународна конференција на тема “Анкетни
листови како средство за борба против корупцијата“, Белград, Србија, во
организација на ОСЦЕ, ОЕЦД, АЦН.
-ноември 2009 година. Меѓународна конференција на тема “Искуствата
на земјите од Западен Балкан во борбата против корупцијата”, Приштина,
Косово, во организација на Косовската агенција за борба против
корупцијата и УНДП - Косово.
-декември 2009 година. Учество на Конференција на тема “Јакнење на
регионалната соработка во Југоисточна Европа во имплементацијата на
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Конвенцијата на ОН за борба против корупцијата“. Конференцијата беше
во организација на РАИ и УНОДЦ – централа во Виена во соработка со
канцеларијата на УНОДЦ во Софија, Бугарија.
- Семинар во соработка со УНДП во рамките на Проектот “Борба
против корупцијата за подобро управување”. Претставници од Државната
комисија
учествуваа во финализирање на индикаторите за оценка на
транспаретноста, очетноста и одговорноста на органите на локалната
самоуправа. Проектот беше спроведен во 4 пилот општини, а во 2009
година УНДП со поддршка на ДКСК го спроведе и во останатите рурални
единици на локалната самоуправа.
3.5 СЕДНИЦИ НА ДКСК
Државната комисија за спречување на корупцијата сите активности
од своите комплексни надлежности ги остварува со учество на секој член
на Државната комисија на седници на Комисијата.
Во 2009 година се одржани вкупно 80 седници на ДКСК. Независно
од прашањата што се разгледуваат се практикува тимска работа во
градењето ставови и донесувањето одлуки. Со тоа се создаваат услови
секој од членовите на Комисијата да учествува во целината на
надлежното постапување што резултира со фактот дека сите одлуки
Државната комисија ги има донесено со консензус.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ЗАКОНОТ ЗА
СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
1. Во периодот од 01.01.2009 година до 31.12.2009 година се
поднесени вкупно 8 писмени барања за слободен пристап до информации
од јавен карактер.
1.1 Писмено барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое
се бара информации за тоа дали е заведен предмет, во врска со
сомневање во јавноста за постоење на случај на конфликт на
интереси на избрано лице.
*( позитивно одговорено );
1.2 Писмено барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое
се бара информации за промена на имотна состојба на повеќе
избрани функционери.
*(позитивно одговорено);
1.3 Писмено барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое
се бара податоци за тоа колку судии на Основен суд Струмица
поднеле анкетен лист и иформации од поднесените анкетни листови
за имотната состојба..
* (позитивно одговорено);
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1.4 Писмено барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое
се бара копија од анкетните листови на тројца избрани функционери.
* (позитивно одговорено);
1.5 Писмено барање за пристап до информации од јавен карактер со кое
се бара информации од предмет заведен во врска со иницијативата
покрената од „Одбор за спас на Велес од Топилницата”.
* Заклучок со кој се костатира дека барањето е повлечено, согласно
со член 17 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од
јавен карактер, бидејќи подносителот во утврденит рок од член 17
став 1 од истиот закон не постапи по писменото барање упатено од
имателот на инфорамциите за дополнување на барањето за
слободен пристап до информации од јавен карактер.
1.6 Писмено барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое
се бара фотокопија од анкетен лист од в.д. директор на ЈЗУ
Универзитетска клиника за радиологија Скопје.
* (известување, согласно со член 26 став 2 од Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер, дека барањето се
однесува на информација со која имателот не располага)
1.7 Писмено барање за пристап до инфорамции од јавен карактер, со кое
се бара информации, во врска со новодна поднесена претставка до
имателот на информации од јавен карактер
* (известување, согласно со член 26 став 2 од Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер, дека барањето се
однесува на информација со која имателот не располага)
1.8 Писмено барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое
се бара копија од Записник од седница на имателот на информации,
одржана на 18.01.2007 година.
* (позитивно одговорено);
Вкупен број на поднесени барања

8

Број на решени барања
Број на позитивно одговорени
барања
Број на одбиени барања
Известување, согласно со член 26
став 2 од Законот за слободен
пристап до информации од јавен
карактер , дека барањето се
однесува на информација со која
имателот не располага.
Заклучок со кој, согласно со член 17
став 3 од ЗСПИЈК, е констатирано
дека барањето е повлечено
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2. Од вкупно 8 поднесени писмени барања за слободен пристап до
информации од јавен карактер, позитивно е одговорено на вкупно 5
барања (точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.8), по 2 барања, барателите се
известени со писмено известување, согласно член 26 став 2 од Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер дека барањето се
однесува на информација со која имателот на информации не располага
(точки 1.6 и 1.7), а по едно барање е донесен заклучок со кој се
констатира дека барањето е повлечено, согласно со член 17 став 3 од
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (точка
1.5).
3. Од вкупно 8 поднесени писмени барања за слободен пристап до
информации од јавен карактер нема одбиено барање.
4. Во врска со поднесените писмени барања за слободен пристап до
информации од јавен карактер, согласно со Законот за слободен пристап
до информации од јавен карактер („Службен весник на Република
Македонија” бр.13/2006 и 86/2008), барателите немаат поднесено жалба.
5. Против конечна одлука на Комисијата за заштита на правото за
слободен пристап до информации од јавен карактер или во случај на молк
на имателот на информации не е поведен управен спор.
6. Нема судски одлуки во кои тужбата на барателот во управниот
спор е позитивно решена.
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
1. Во 2009 година ДКСК оствари највисок обем на својата работа по сите
сегменти од нејзината надлежност.
2. Главните приоритети од Претпристапното партнерство за 2009 година
ДКСК ги спроведе доследно.
3. Подигнато е нивото на подготвеноста на службените лица за
почитување на обврските од законите за спречување на корупцијата и
судирот на интереси.
4. Од претставките на граѓаните и обраќањата на институциите може да
се констатира довербата и прифатеноста на улогата на Државната
комисија како кредибилна институција за спречување на корупцијата.
5. Загрижува намалувањето на Буџетот на Државната комисија на
спречување на корупцијата за 2009 година за 29 %, што веќе се
изразува неповолно врз работењето.
6. Продолжи трендот на одделни субјекти улогата и работата на
Државната комисија да се гледа само низ одделни дневно - политички
атрактивни
прашања,
што
е
несоодветно
на
нејзината
институционална позиција.
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PRILOG br. 1

Година

PODATOCI ZA POSTAPUVAWE PO PREDMETI – PRETSTAVKI DOSTAVENI OD
GRA\ANI I PRAVNI LICA ZA PERIODOT 2007 – 31.12.2009 godina

Пристигнати
претставки

Постапувано
по предмети

Завршени
предмети*

Изборни предмети

Судир на
интереси
предмети

Анкетни листови

На почеток на 2007 година затекната е состојба на 891 предмет од кои по 600 не е постапувано, а по 291 постапката била во тек

2007

2008

2009

1114

767

471

560

386

728

1171

2352

2459

30
*утврден судир
4
*не е утврден судир 15

567

117

44

*mislewa
44
*uka`uvawa
70
*izvestuvawa do JO 3

*утврден судир
9
*не е утврден судир 20

828

369

63

со
31.12.2009

Вкупно:

/

1781

*mislewa
138
*uka`uvawa
225
*izvestuvawa do JO 4
* vo tek
2

*утврден судир
*не е утврден судир
* zavr{eni
* vo tek

486

20
30
50
24

137

*Pregled na zavr{eni predmeti

* примени (нови и престанок)
365
* известувања за измена
189
* прекршочни пријави
55
* добиено решение
42
* испитување на имотна состојба 23
* примени (нови и престанок)
* известувања за измена
* прекршочни пријави
* добиено решение
* испитување на имотна состојба

561
247
33
39
19

* примени (нови и престанок)
* известувања за измена
* прекршочни пријави
* добиено решение
* испитување на имотна состојба

794
205
58
31
29

примени и обработени
прекршочни пријави
испитување на имотна состојба

1720
146
71

2007

2008

2009

INICIJATIVI za krivi~no gonewe

8

27

11

DRUGI INICIJATIVI za odgovornost

4

4

10

Dostaveni na nadle`no postapuvawe

47

29

38

PO PREZEMENI DEJSTVIJA KONSTATIRANO DEKA NEMA ELEMENTI ZA
NATAMO[NO POSTAPUVAWE (bespredmetno e natamo{noto postapuvawepostapuva drug organ; predmeti po koi ve}e e postapeno)

125

266

265

KONSTATIRANA NENADLE@NOST
( nema osnov za nadle`no postapuvawe;nema elementi za nadle`no postapuvawe;)

202

231

493

IZVE[TAJ ZA RABOTA PO PREDMETI I EFEKTI OD POSTAPUVAWETO NA DKSK
za 2007, 2008 i 2009 godina

PRILOG br.2

godina

pristignati
pretstavki po
site osnovi 1)

2007 2)

1144

postapuvano po
zavr{eni predmeti
predmeti po site
site osnovi
osnovi

590

416

2008 3)

928

889

728

2009

903

1617

1245

Vkupno

2975

3096

materijalni efekti od postapuvaweto na
DKSK kako priliv na pari vo dr`avnata
izre~eni pari~ni kazni po
po
kasa a po osnov na nenaplateni danoci ili podneseni prekr{o~ni prijavi
neprijaveni i neodano~eni prihodi
za anketni listovi
( vo evra)
( vo evra)

2389

1,000,000

3,020

110,000

5,800

140,000

3,180

1,250,000

12,000

1) po site osnovi (predmeti od korupcija, sudir na interesi i izborni predmeti)
2) podatocite za 2007 godina korespondiraat so podatocite od Godi{niot izve{taj za 2007 godina
3) podatocite za 2008 godina korespondiraat so podatocite od Godi{niot izve{taj za 2008 godina

