
 
 

 
 

 
ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА 

 
Анализа на пријави примени во периодот 

01.09.2011 до 28.09.2012  
 
 
Оваа Анализа опфаќа пријави примени преку сервисите на Проектот Пријави 

Корупција во периодот од 01.09.2011 година до 28.09.2012 година. Во овој период 
примени се вкупно 199 релевантни пријави, односно 28 одбиени пријави како 
нерелевантни од вкупно 227 и тоа: 

 
Пријави добиени преку интернет платформата 
www.prijavikorupcija.org 

128 

Пријави доставени преку електронска пошта 35 
Пријави пристигнати преку Facebook 17 
директни телефонски обраќања 33 
Пријави преку SMS 5 

Вкупно: 227 
Релевантни: 199 

 
Примените пријавите потекнуваат од повеќето поголеми градови во Македони-

ја како и од руралните области. Според географската поставеност најмногу пријави се 
пристигнати од скопскиот регион (29 пријави), а најмал број од североисточниот и 
северозападниот регион на Македонија.  
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Вкупно гледано забележливо е присуство на пријави кои се добиени или се од-
несуваат на руралните средини (86), што укажува на зголемен интерес и обем на де-
ловни активности во овие подрачја. Зголемениот број исто така се должи и на преми-
нувањето на одредени овластувања кон ЕЛС, односно нивното управување со држав-
ното градежно земјиште. 

 
Во табелата подолу е прикажан бројот на пријави по полугодија. 
 
 I II годишно % 
Избори 4 0 4 1,79 
Финансирање на политички партии 5 2 7 3,13 
Царина 5 5 10 4,46 
Здравство 4 7 11 4,91 
Образование 7 5 12 5,36 
Полиција 7 5 12 5,36 
Судир на интереси 7 7 14 6,25 
Јавни Набавки 8 7 15 6,70 
Недвижности 9 11 20 8,93 
Правосудство 17 7 24 10,71 
Инспекции/Лиценци 10 14 24 10,71 
Даноци 13 21 34 15,18 
Друго 16 21 37 16,52 

 
 
 
 
Преглед според Категории на кои граѓаните најмногу се повикуваат 
 
Во прегледот се истакнуваат сферата на даноците (34 пријави односно 15.8%), 

инспекциски постапки (24 пријави односно 11%) и правосудството (24 пријави односно 
11%).  
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Граѓаните можеле да употребат повеќе од една категорија за една иста прија-
ва. Вкупно им било овозможено да избираат помеѓу 14 категории. 

Дел од пријавите (28 или 12%) не посочуваат на корупција, заради тоа што се 
однесуваат на работни односи или други околности.  

Во врска со наводите истакнати во пријавите побарани се дополнителни 
информации од подносителите во 118 случаи.  

Граѓаните често (во 35 пријави односно 17,5%) се користеле со можноста да 
посочат „друго“ како категорија таа овозможува утврдување на нови категории за кои 
граѓаните не биле сигурни. Врз основа на дополнителни анализи во работата по секо-
ја пријава поединечно утврдени се нови подрачја на кои граѓаните се повикуваат. Тука 
најмногу се опфатени секторот на урбанизам и продажбата на градежно земјиште во 
единиците на локалната самоуправа.  

 
Особено е забележителен бројот на пријави со наводи за отстапување од 

условите за продажба на градежно земјиште со промена на Деталните 
урбанистички планови и на ниво на Министерството за Транспорт и Врски и на 
ниво на Единиците на Локалната Самоуправа.  

 
Дистрибуцијата на избрани категории во пријавите во временски периоди од 

шест месеци укажува на раст на пријави со наводи за фискална недисциплина однос-
но даноците (од 13 на 21) и инспекцискиот надзор (од 10 на 14). Недвижностите исто 
така забележуваат од по нагорна линија (од 9 на 11). Забележлив е пад во вкупниот 
број на пријави поврзани со правосудството (од 17 на 7). Видлива е урамнотеженост 
на бројот на пријави поврзани со царината (5 и 5) кој во однос на другите категории е 
релативно низок (вкупно 10). 
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Постапка по добиени пријави 
 
Одобрување 
Одобрувањето подразбира проценка на релевантност на наводите во пријава-

та. Кога ќе се оцени од страна на правен советник дека наводите во пријавата наведу-
ваат на корупција пријавата се одобрува и содржината на пријавата станува видлива 
за сите преку веб страната www.prijavikorupcija.org  
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Сите добиени пријави се евидентираат во збирна база на податоци односно 
пријави во ТИ-Македонија. Пристигнатите пријави од граѓаните се процесираат теков-
но и во кус временски рок – не поголем од една седмица, се решава статусот по најго-
лемиот број од пријави.  

Кога ќе се оцени дека наводите во пријавата наведуваат на корупција пријава-
та се одобрува и станува видлива за сите преку веб страната Пријави Корупција.  

 
 
Статус на пријавите во процес на обработка  
 одобрени  76 
 не одобрени 123 
 потврдени 27 
 не потврдени 172 
 
Во одреден број на случаи (73 пријави) поради природата на самата постапка 

одобрените пријави се поставуваат на веб страницата во по процесот на потврдување. 
 
Постапката по добиени и одобрени пријави опфаќа повеќекратна проверка на 

наводите: 
• Дали има други јавно достапни информации во врска со наводите или 

некои елементи посочени во нив.  
На овој начин се добиваат и дополнителни инфромации кои ги до објасну-
ваат околностите во наводите содржани во пријавата. 
• Обраќање до подносителите за доставување на дополнителни инфор-

мации. 
 
Потврдување односно верификација 

 
Потврдувањето подразбира поединечна анализа и постапување по секоја одо-

брена пријава од страна на правен советник, и по потреба консултации со правни екс-
перти за поединечни области на правото или форми на корупција. При постоење на 
оправдан сомнеж за корупција пријавата се потврдува односно верификува. 

 
Кога пријавата не содржи наводи по кои е потребно да се постапи со директно 

обраќање до институциите, се доставува мислење до граѓаните за нивна информаци-
ја и понатамошно користење и се објавува на веб страницата www.prijavikorupcija.org 
како коментар. 

Во 9 случаи изработени се посебни анализи во врска со наводите со краток ос-
врт кој е предаден на граѓаните за нивни потреби во понатамошните постапки. 
 

Врз основа на добиените одговори односно поради природата на наводите три 
пријави биле проследени на натамошно разгледување и истрага од страна на овлас-
тените органи (две до Управата за Јавни Приходи и една во МВР). 

 
Во оваа фаза од постапката кога во пријавата има доволно информации за по-

стапување, најчесто се постапува според Законот за слободен пристап до информа-
ции од јавен карактер или според Законот за претставки и предлози.  

Овој дел од постапката може да трае и повеќе месеци во зависност од бројот 
на иматели од кои е побарана некоја информација и времето во кое е одговорено. 

Барањата односно Претставките се упатуваат до соодветните институции.  
Во врска со добиените пријави имало 65 обраќања до институциите  

преку Претставки и Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. 
Вкупно бил добиен 41 одговор. 

Најповеќе обраќања (10) биле упатени до Државниот Управен Инспекторат за-
ради вршење вонреден инспекциски надзор, поради тоа што во наводите од пријава-
та било посочено работењето на некој управен орган. 
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 Од Генералниот секретаријат е побарана информација во врска со спотовите 
за туризам, од регулаторот и ЕВН е побарана информација за тоа колкав е бројот на 
броила кои се уште работат со двотарифна склопка односно на колку домаќинства се 
однесува укинувањето на дневната евтина тарифа бидејќи имаат нови броила. Со ова 
се нарушува еднаквоста на граѓаните во однос на условите под кои тие купуваат елек-
трична енергија од ЕВН. 

Кон Државната Комисија за Спречување на Корупцијата има пет обраќања од 
кои сите се однесуваат на точноста на содржината во доставени анкетни листови од 
лицата под ваква обврска или на тоа дали воопшто анкетни листови биле доставени 
од некое конкретно лице.  

Во преземањето на овие активности обраќавме внимание и на тоа дали имате-
лите на информации ги почитуваат одредбите за преупатување на Барањето упатено 
кај ненадлежен орган до друг надлежен орган, при што не се забележани отстапува-
ња од законските обврски. 

Добиените информации во документирана форма се на интернет со користење 
на Scribd алатката, со што стануваат достапни на јавноста.  

На овој начин активноста на ТИ-Македонија по пријавите добиени на веб стра-
ницата Пријави Корупција станува транспарентна кон сите заинтересирани, при што 
се става на увид работењето на институциите и нивната отчетност кон граѓаните.  
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Како илустрација за пријавите и работата на Пријави Корупција како и ефекти-
те од неа еве два примери: 

 
Пример 1: 
Од граѓанин на Република Македонија кој престојува во САД, добивме пријава 

дека предметот за експропријација на земјиште започнат во 2008 година е заглавен 
во администрацијата и се уште не стасал во судот за да може да се утврди цена за 
земјиштето. Понудената цена била ниска, а земјиштето уште тогаш било одземено од 
владение. ТИ-Македонија на 28.08.2012 година упати Претставка до Државниот упра-
вен инспекторат. На 28.09.2012 година од Инспекторатот добивме одговор дека при 
вршење на вонреден инспекциски надзор на 17.09.2012 година било констатирано 
дека на 07.09.2012 година предметот од 2009 година на Министерството за Финансии 
– УИПР - Одделение за управна постапка Гази Баба, бил испратен до Основниот Суд 
Скопје 2.  

 
Пример 2: 
Пријавата се однесуваше на барање на градот Скопје ретроактивно да напла-

ти данок на имот за изминатите пет години. За тој имот кој се наоѓа во централното 
градско подрачје веќе бил исплатен регрес поради наплата на данок на имот ослобо-
ден од даночно задолжување. Откако од подносителот побаравме и ни беше доставе-
на документацијата која ги потврди овие наводи, преку Барање за слободен пристап 
до информации од јавен карактер се обративме до Управата за Културно наследство. 
Од добиената информација беше утврдено дека имотите во посоченото градско под-
рачје повеќе не го уживаат ова даночно ослободување. Преку Соопштение им посочи-
вме на граѓаните дека имотот има даночно задолжение но од оваа 2012 година, како и 
тоа дека не само што не треба да го платат данокот за минатите пет години, туку и де-
ка оние кои го платиле имаат правен основ да побараат регрес од градот. Ова се од-
несува на поголем број на граѓани сопственици на станови во Урбана целина Цен-
трално градско подрачје II во Скопје.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


