
 

Подготовката на оваа публикација e во рамките на проектот „Следење на работата на Државната комисија за 

спречување на корупцијата од страна на јавноста“, поддржан од Британската влада. Мислењата и ставовите 

наведени во оваа публикација се на авторите. 

 

Резиме на следењето на работата на ДКСК во периодот 
од јануари до март 2017 г. 
Согласно Законот за спречување на 
корупцијата, Државната комисија за 
спречување на корупцијата (ДКСК) е 
самостојна и независна антикорупциска 
институција. Граѓаните, како даночни 
обврзници, треба да бидат добро 
информирани дали и како ДКСК ги остварува 
своите законски обврски, бидејќи преку 
буџетот на Република Македонија ги 
обезбедуваат средствата за остварување надлежности на ДКСК за спречување корупција. 

Во март 2017 г. ДКСК го усвоила Годишниот извештај за работењето за 2016 г. Иако со 
структурата на извештајот се дава одговор на спроведувањето на надлежностите на ДКСК, се 
забележуваат следните работи: намалување на содржината на текстот во поглед на деталноста 
во однос на претходните извештаи, нееднаков пристап во претставување на податоците и 
структурата на годишниот извештај не одговара на структурата на годишната програма за 
работа. 

На барање на Македонската спортска стрелачка федерација, ДКСК изготвила мислење за 
Законот за оружје. Мислењето е објавено на веб-страницата на ДКС. Согласно Методологијата 
за антикорупциска проверка на легислативата (АПЛ), ДКСК носи годишен план за 
спроведување антикорупциска проверка на легислативата и посебен план и динамика за 
спроведување антикорупциска проверка на закони што се веќе донесени. Иако согласно 
Методологијата, годишен план за спроведување АПЛ треба да биде донесен по усвојување на 
годишната програма за работа на ДКСК, тој сè уште не е подготвен. Планот и динамиката за 
2017  година за АПЛ за веќе донесени закони се усвоени на 15 февруари 2017 г. Според планот 
за АПЛ, планирано е анализа за постоење на ризикот од корупција во 6 закони.1 Во овој квартал 
е започната проверката на два закони, и тоа Законот за академија за судии и јавни обвинители и 
Законот за државен пазарен инспекторат. 

ДКСК не подготвила посебен извештај за можни злоупотреби на буџетските средства за 
финансирање изборна кампања или други политички активности за парламентарните избори 
одржани во декември 2016 година, иако во годишниот извештај за работењето на ДКСК за 2016 
г. презентирани се два предмети. Истовремено, во изборниот период ДКСК поднела и 
иницијативи за сомневање за користење противправни и анонимни извори на финансирање од 
страна на една политичка партија и поткупување на избирачите. 

Бидејќи изборниот процес формално траеше и по конституирањето на Собранието на 30 
декември 2016 г., ДКСК постапуваше по 1.460 барања за мислење од страна на државни 
институции поврзани со користењето и располагањето со буџетските средства во 
изборниот период. 

Во службените весници на Република Македонија објавени се одлуки за именување и избор на 
81 лице. При проверка на податоците од Регистарот за избрани и именувани лица2, објавени се 
податоци само за шест лица. ДКСК можела, а не повела иницијатива пред надлежнен суд за да 
изрече глоба на институција или одговорно лице од институцијата што не доставиле податоци 
потребни за ажурирање на Регистарот. Под претпоставка дека пред судовите повела 

                                                      

1Закон за академија за судии и јавни обвинители, Закон за здраствена заштита, Закон за заштита на правата на пациентите, Закон за биро за 
развој на образованието, Закон за  државен пазарен инспекторат, Закон за градежните производи 
2заклучно со 25 април 2017 г. 

Од вкупно 31 индикатори следени во 
периодот на известување, а за кои се 
следи исполнувањето на законските 
обврски („обојување на индикаторите“), 
13 се остваруваат целосно во 
согласност со закон, 16 се остваруваат 
делумно, а два не се остваруваат. 
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иницијатива за прекршочни постапки за сите кои не ги исполниле овие обврски, во буџетот на 
државата можело да се наплатат 162.800 евра3, што е еднакво на повеќе од 10.000 училишни 
столчиња. 

ДКСК недоволно презела мерки за активна примена на Законот за заштита на укажувачите и 
подзаконски акти коишто се однесуваат на обврски на јавните институциите пред ДКСК. 
Полугодишни извештаи за примени пријави од укажувачи за периодот од јули до декември 2016 
г. до ДКСК доставиле 18 (или 1,4%) институции од вкупно 1.291 институции активни во јавниот 
сектор на Република Македонија. Истовремено обврската за доставување информација за лице 
овластено за прием на пријави од укажувачи досега ја исполниле само 29 институции од јавниот 
сектор. За неисполнување обврска за доставување полугодишни извештаи се пропишани и 
глоби за институциите и за лица одговорни во институциите. ДКСК не презема мерки и 
активности во рамките на законот за влијание врз институциите за исполнување на обврските. 

ДКСК остварила е средба на работна група за спроведување анализа на дискрециските 
овластувања во која покрај претставници од ДКСК, се  вклучени и Министерството за правда, 
Министерството за информатичко општество и администрација, Генералниот секретаријат на 
Владата, Агенцијата за администрација, Секретаријатот за законодавство и МЦМС. ДКСК одржа 
работен состанок со претставници на Делегацијата на Европската Унија во Република 
Македонија – Манфредас Лимантас, менаџер на програми и политичкиот советник Јоана 
Штуберт. 

ДКСК го потпиша Меморандумот за унапредување и проширување на соработката со 
научните и образовните институции во Република Македонија со Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола и  со Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.  

Не се интензивирани контактите и средбите со граѓанските организации, ниту се реализирани 
активности согласно Меморандумот за соработка со бизнис-секторот, иако во Годишната 
програма за работа за 2017 г. е предвидено одржување редовни квартални состаноци со 
потписниците на Меморандумот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                     До извештајот може да пристапите преку:  

 

 

                                                      
3Претпоставка е дека согласно член 63-б став 1 глоба во износ од  200 евра му се изрекла за прекршок на раководното лице на институцијата која врши избори и 
именувања, односно на овластеното лице од него, ако во рок од 15 дена не поднело податоци до ДКСК; и став 2 дека глоба во износ од 2.000 евра му се изрекла за 
истиот прекршок и на институцијата или органот кој врши избори и именувања..  


