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Вовед 

 

 
       
 

Transparency International - Macedonia 
 

 
 
Проф. Д-р Слаѓана Тасева 
Претседател 
 

Оваа година беше обележана со сериозни осцилации во борбата против корупцијата. Но воведот го 
пишувам во услови на контролирано и ограничено движење поради вирусот Covid 19.   

Во годината што измина новоизбраните членови на ДКСК се зафатија со примена на новиот Закон без да 
имаат доволно ресурси и потребен капацитет. Политичарите во власта уште еднаш немаа доволно слух за 
потребата за вистинска борба против корупцијата. Задоцнија законите за реформи во правосудството, а 
состојбите со Специјалното јавно обвинителство дополнително ја разнишаа секоја надеж дека конечно ке се 
направи нешто на планот на неказнивоста и недопирливоста на оние вклучени во висока корупција. 
Поранешниот премиер избега во Унгарија каде што доби азил на основа на политички прогон. Во државата никој 
не беше повикан на одговорност ниту за овој настан. ТИ-М остана единствена организација која отворено зборува 
за недоследностите но и активно ушествува во изнаоѓање на реѓшенија за нивно надминување.  

Така годинава го работиме проектот за проценка на ризикот од корупција при вработувањата, кој укажува 
на недоследности и ризици од корупција вградени во законите. Работиме и на анализа на случаи на Висока 
корупција и закони и друга регулатива по мерка (Grand Corruption and Tailor made Laws). На основа на својата 
работа ТИ – М и годинава  оценува дека треба да се зајакнат институциите и да се затвори јазот во 
имплементацијата на антикорупциското законодавство и практика.  

И оваа година Република С. Македонија на Индексот за перцепција на корупцијата на Транспаренси 
Интернешнл се наоѓа на многу ниско 106 место од 180 рангирани држави со 35 поени од можни 100. Повторно 
резултатот е во знакот на заробената држава, високото ниво на политичка корупција со посебен акцент на 
меѓусебното влијание помеѓу бизнисот и политиката. Со овој резултат се вративме на нивото пред промената на 
власта во 2016 година што значи потреба од засилени очекувања и барања од политичките субјекти пред изборите 
во април.  

Заштитата на укажувачите полека заживува како резултат на работењето на ДКСК но сеуште недостигаат 
капацитети и знаење. Одржавме редица обуки во соработка со ДКСК, а исто така и соработувавме и ги 
поддржавме сите укажувачи. Се заложивме укажувачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски дабидат вратени 
на работа во Министерството за внатрешни работи и да добијат меѓународно признание; го поддржавме 
просветниот инспектор Ѓорги Илиевски кој прв обелодени дека високи функционери на ДУИ надвор од законска 
постапка се стекнале со академски титули како и ревизорката од УКИМ Лилјана Попчева која доби отказ затоа 
што објави неправилности во финансиското работење на Ректорот. Овие активности и проектот за правна 
поддршка на граѓаните АЛАК покажуваат дека за ТИ Македонија граѓаните се важни и дека го застапуваме 
јавниот интерес.  

Во годините што претстојат неопходни се натамошни суштински реформи во сферата на борбата против 
корупцијата. Реформите во судството стагнираат и на крајот на годината се усвоени Законот за Јавното 
обвинителство и законот за судовите кои сепак не значат реформа. Но сепак, нивото на информираност за 
потребите од реформи е зголемено, а наша натамошна грижа ќе биде тие вистински да се спроведуваат. Не само 
или единствено заради борбата против корупцијата, туку и како исчекор кон демократијата, владеење на правото, 
конкурентноста и се она што значи здраво општество. Затоа нашата работа во оваа насока и понатаму ќе 
продолжи. 

 
Со почит, 
Д-р Слаѓана Тасева 
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Преглед 2019 
 

Во 2019 година корупцијата во Македонија и понатаму беше изразена 
во повеќе сегменти во општеството. Правната рамка на Македонија ги 
гарантира граѓанските и политичките права на граѓаните и предвидува 
основни демократски процеси, меѓутоа тие правни одредби во практиката 
често се  прекршуваат.  Д-р Слаѓана Тасева, претседател на ТИ-М укажа дека 
„Борбата против корупцијата во Република Македонија сè уште не е на 
нивото кое е неопходно за да овозможи развој на демократските вредности 
и владеењето на правото“.  

Оваа година Македонија на Индексот за перцепција на корупцијата 
(ИПК) на Транспаренси Интернешнл за 2019 година се наоѓа на 106 место од 
180 рангирани држави со 35 поени од можни 100. Во споредба со минатата 
година бележиме пад од 8 поени и 13 места на ранг листата на ИПК. 
Минатата година бевме на 93 место од 180 рангирани држави со 37 од можни 
100 поени. Во 2017 година бевме на многу ниско 107 место со истите 35 поени 
како и оваа година. Оваа година резултатот е во знакот на заробената 
држава, високото ниво на политичка корупција, недоволна 
транспарентност во работата на јавниот сектор, неефикасноста на 
контролните и регулаторните тела која е резултат на недоволниот 
капацитет за нивното работење. Резултатите се формираат на основа на 
показателите за последните две години, што ќе каже дека оваа година се 
вративме на нивото пред изборите и пред промената на власта во 2016 
година. Во годините што претстојат неопходни се натамошни суштински 
реформи во сферата на борбата против корупцијата. 

ТИ-М активно ги следеше политичките случувања од повeќе аспекти  
и јавно се залагаше за транспарентност и отчетност на јавните институции.  
Во 2019 година ТИ-М имаше активна и постојана комуникација со 
државните институции којашто беше од исклучително значење за 
постапување во однос на решавање и постапување по пријавите добиени во 
Центарот за правни совети и правна помош. Во 2019 година ТИ-М имаше 
зајакната комуникација со Државната комисија за спречување на 
корупцијата како и со Агенцијата за заштита на правото за слободен 
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пристап до информации од јавен карактер. ТИ-Македонија ја следеше и 
реформата на новиот Закон за заштита на правото за слободен пристап до 
информации од јавен карактер и работењето на Агенцијата за заштита на 
правото за слободен пристап до информации од јавен карактер (претходно 
КОМСПИ).  

ТИ-Македонија, во 2019 има добиено вкупно 124 пријави, поголемиот 
дел од нив за коишто беше потребен само правен совет и упатување на 
клиентот во соодветната и надлежна институција за постапување по 
пријавата. ALAC Центарот за правни совети беше во постојана 
комуникација со клиентите коишто ги охрабруваше да доаѓаат на состаноци 
во канцеларијата на ТИ-М со цел да се разработи и анализира темелно и 
соодветно нивната пријава. Во 2019 година, ALAC Центарот се соочи со 
повеќе пријави во областите од градежништвото и имотно-правни прашања 
каде што клиентите биле соочени со неправди и не-фер постапки. Голем дел 
од пријавите беа и во областа од здравството и судството. 

Во рамките на зајакнување на укажувачите во Македонија, ТИ-
Македонија проактивно ја следеше законодавната рамка и практиката во 
однос на укажувачите во Македонија. Во 2019 година беше создадена и 
онлајн платформа за укажувачи од страна на ТИ-М каде што се објавени 
законските регулативи и контакти од лица коишто се задолжени за прием 
на пријави од укажувачи во институциите во Македонија. 
https://www.whistleblower.mk/  

Правната рамка за заштита на укажувачите (whistleblowers), 
отсекогаш била во фокусот на работењето на ТИ-М. Ова прашање станува 
уште позначајно во контекст на активностите за охрабрување на граѓаните 
да пријавуваат случаи на корупција, кога е неопходно да се зајакнат 
заложбите за обезбедување на ефикасна и ефективна заштита. На граѓаните 
се уште не им е јасно што значи да се биде укажувач, а надлежните 
институции не преземаат активности за негова примена, и не се подготвени 
за прием на пријави од укажувачи. Законот им овозможува на вработените 
во државната администрација или во приватни фирми, но и на останатите 
граѓани, доколку имаат сознанија за корупција, друга нелегална активност 
или злоупотреби кои се важни за јавниот интерес, тоа да го пријават до 
институцијата во која работат или до други надлежни институции. 
Пријавувањето може да биде анонимно, а со тоа личноста што пријавува 
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станува укажувач, а законот обезбедува заштита за оној што ќе пријави и за 
неговите блиски. 
Република Северна Македонија е општество во кое односите се засновани 
на клиентелизам. Долго време е граден систем во кој владеат интересите 
наместо правото, корумпираните се заштитуваат и се игнорираат 
негативните ефекти од корупцијата. За да се подобрат состојбите, потребни 
се: 

- добро планирана, организирана и ефикасна активност во борбата 
против корупцијата во која ќе бидат вклучени сите чинители: 
Владата, институциите за прогон, Собранието во неговата функција 
на надзор и контрола, независно судство ослободено од сите 
влијанија, невладините организации; 

- независно и ефективно функционирање на ДКСК; 
- подигнување на колективната свест којашто треба да е биде 

ослободена од духот на партиски послушници; 
- Владата треба да обезбеди целосна независност во работењето на 

другите власти, во Судската и Законодавната Власт. Предуслов за 
тоа е обезбедување на капацитет, професионализација, ресурси и 
целосна независност на Јавното Обвинителство како орган на 
прогон кој треба и мора да делува независно од политиката; 

- Реформата на администрацијата треба да обезбеди интегритет и 
лична одговорност со почитување на институционалниот амбиент 
утврден со Уставот; 

ТИ-М своите поставени цели кои се однесуваат на засилување на 
ефикасноста во превенција и борба против корупцијата ги оствари со 
спроведување на предвидените активности и утврдената динамика за 2019 
година преку спроведување на следниве проекти:  

 
 Центaр за совети и правна помош“ (Advocacy and Legal Advice Center)  
 Зајакнување на укажувачите во Македонија  
 Проценка на ранливост во однос на корупција во политиките и 

постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, 
кронизам, и клиентелизам 

 
 
 

ИМЕ ПОВЕЌЕ НАПОРИ ВО 
БОРБАТА ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈАТА!  
Д-р Слаѓана Тасева 

Транспаренси Интернешнл - 
Македонија 
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 Зајакнување на Платформата на граѓански организации за борба 
против корупција 

 
Проект: Центар за совети и правна помош (ALAC) на 
Транспаренси Интернешнл - Македонија  
 

Во текот на 2019 година ТИ-М активно комуницираше со клиентите 
и граѓаните коишто пријавуваа во ALAC центарот. Во нашиот фокус 
посебно се наоѓаа граѓаните и нивното охрабрување за да пријават случаи 
на корупција. Дополнително се работеше на градење на свеста кај 
населението за корупцијата и што значи да се биде укажувач. На граѓаните 
им беа дадени совети за тоа каде би можеле да пријават и како да постапат 
во рамките на Законот за заштита на укажувачи. Работата вклучуваше 
работа со клиенти коишто за 2019 година првпат се обратија во ALAC 
центарот како и со продолжување на работата и предметите со клиентите 
од претходните години.  

ALAC Центарот активно делува во рамките на активности во однос 
на случаи кои се поврзани со корупција. ТИ-македонија на овој начин 
овозможува  жртвите и сведоците на корупција да пријавуваат случаи и при 
тоа да добијат практични правни совети кои што им овозможуваат да 
поднесат официјални жалби до релевантните институции. Центарот за 
правни совети мотивира активно вклучување на граѓаните во борбата 
против корупцијата обезбедувајќи едноставни, веродостојни и одржливи 
механизми. Во нив граѓаните добиваат конкретна помош во форма на 
правна поддршка со исклучок на застапување на предмети пред суд. Во исто 
време, ALAC Центарот од граѓаните и нивните пријави добива информации 
преку кои ги идентификува слабостите во борбата против корупцијата во 
самиот систем и да се залага за реформи базирани на конкретни докази од 
пријавите на граѓаните. Овој Центар функционира како медијатор, 
овозможувајќи им на граѓаните комуникација со институциите и пристап 
до документи во институциите. Дополнително, ALAC ја оценува и 
пристапноста на институциите и администрацијата и нивната соработка со 
невладиниот сектор и граѓаните.  
 
Главна цел на проектот е да се: 

 

 
 
 
Напредок и резултати -  ALAC 2019 
 
Во 2019 година во Центарот за правна помош се обратиле  119 
клиенти со пријави за корупција во различни сектори во 
општеството. 
Според добиените пријави и анализи направени од страна на 
ALAC за 2019 година, поголемиот дел од пријавите се од областа 
на градежништво и имотно правни прашања.  
 
Графикон бр. 1. Индивидуалните пријави се најчести во ALAC Центарот 
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• подобри квалитетот на демократското управување преку овозможување 
на самите граѓани да учествуваат во борбата против корупција, ефективно 
да ги држат нивните влади одговорни и да придонесат во системските 
промени. 
 
 Цели на проектот се: 
• поддржување на жртвите и сведоците на корупција да се справат со 
нивните пријави, а со тоа да се држат институциите одговорни во 
имплементацијата на антикорупциските закони 
• зајакнување на способноста и подготвеноста на институциите да добиваат 
но и да постапуваат по жалби поврзани со корупција  
• системски подобрувања (правни, административни и институционални) 
во борбата против корупцијата 
 
Центарот за правни совети поврзани со корупција (ALAC) има четири 
главни компоненти кои ги остварува преку своите канцеларии: 
 
• Комуникација со граѓаните: жртвите на корупција добиваат почетен 
совет за нивните права и доколку постои првично сомневање за корупција, 
клиентот се пренасочува на понатамошно правно советување. Ова се 
остварува преку овозможен личен пристап до канцелариите, телефонска 
линија, електронска пошта, пријави преку специјализиран веб портал 
(Пријави Корупција), Фејсбук. 
 
• Правна помош за граѓаните која им овозможува на граѓаните да ги 
искажат, развијат, поднесат и проследат нивните жалби со помош на 
правни советници кои што се вработени во Центарот.  
 
• Застапување на случаите кои се доставени до Центарот преку подигање 
на јавната свест за секторите и институциите за кои има најмногу жалби 
од страна на граѓаните, а со тоа се потенцира и привлекува вниманието на 
специфични правни и институционални слабости, за потоа да се достават 
препораки за подобрување или спроведување на антикорупциските 
закони.  
 

 
Графикон бр. 2 Примарни области на корупција – Градежништво, имотно-
правни прашања, здравство, судство, полиција, итн.  
 

 
Графикон бр. 3 Преземени дејствија од страна на ALAC Центарот  
 



 

Ст
ра

ни
ца

   
10

 

• Градење капацитети им нуди поддршка на државните институции за 
зајакнување на нивните капацитети во процесирањето на жалбите.  
 
 Првата ALAC канцеларија беше отворена од страна на ТИ – М во 2003 
година во Скопје и подоцна беше широко прифатена од страна на неколку 
ограноци на Transparency International и се прошири во над 70 земји во 
светот.  
 
Платформа – Пријави корупција  
 
Платформата Пријави Корупција им овозможува на граѓаните во секое 
време да можат да пријават корупција или коруптивно дејствие. Оваа 
платформа им овозможува на клиентите да ја поднесат пријавата на начин 
на којшто им е најсоодветен на клиентите со опишување и категоризирање 
на пријавата. Постои можност пријавата да биде поднесена на анонимен 
начин, но на тој начин клиентот не може да биде контактиран и да се 
добијат повеќе информации во однос на пријавата. Но, сепак на пријавата 
ќе биде одговорено соодветно и одговорот може да се прочита на веб-
страната https://www.transparency-watch.org/.  
Оваа Платформа во практична смисла претставува сеопфатен систем за 
пријавување случаи на корупција користејќи нови медиуми и мобилна 
технологија базирана на Ushahidi платформа. Поднесувањето на пријави 
од страна на граѓани преку  платформата „Пријави Корупција“ е значајната 
придобивка на ТИ-М во комуникацијата со граѓаните преку интернет и 
социјалните мрежи. На овој начин овозможен е едноставен, брз, ефикасен 
преглед на пријави, но и нивно  запознавање со пријавите на други граѓани. 
 
Платформата „Пријави корупција“ исто така е практична за странци 
коишто се соочиле со корупција во Македонија. Во 2019 година АLAC 
Центарот доби пријави токму преку оваа Платформа од странски 
државјани коишто биле жртви на корупција при поминувањето на 
граничните премини во и надвор од Македонија. Ова допринесе и до 
зајакната комуникација со Царинската управа којашто беше известена од 
страна на ТИ-М за ваквите пријави и случаи на корупција и беше 
воспоставен взаемен механизам за постапувањето по ваквите пријави.  
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Мобилната апликација за Андроид и iPhone е достапна на македонски, 
албански и англиски јазик. Апликацијата им дозволува на корисниците да 
ги пријават случаите на корупција, да селектираат категории, локација или 
пак да ги листат веќе поставените пријави кои се прикачени на оваа страна. 
Оваа апликација е прва од ваков вид на Балканот, но и во Европа. Пријавите 
се проверуваат од тимот кој работи на овој проект, а верификуваните ќе 
бидат поставени на веб сајтот www.prijavikorupcija.org, како и автоматски на 
оваа апликација. Апликацијата е достапна на Google Play преку оваа врска: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.korupcijasq.android.app 
 
 
Проект: „Зајакнување на укажувачите во Македонија” 
 
 
Проектот е фокусиран на создавање на Платформа за поддршка на 
заштитата на укажувачите која ќе служи како информативна алатка и ќе 
обезбеди транспарентност во имплементацијата на Законот за заштита на 
укажувачи од страна на државните институции.  
 
Онлајн платформата за заштита на укажувачи обезбедува основни 
информации за процедурите и правната регулатива. Ќе собира информации 
од државните институции, како и информации за пријавени случаи на 
укажувачи со значително подобри податоци од кои ќе може да се добијат 
мерливи резултати. Во текот на проектот се спроведе јавна кампања и акции 
за видливост за да се обезбеди транспарентно и разбирливо поимање на 
потребата за заштита на укажувачите. 
 
Општата цел е да се зголеми влијанието на граѓанското општество врз 
имплементацијата на ефикасната зашштита на укажувачите со креирање на 
интерактивна веб Платформа за заштита на укажувачите која ќе обезбеди 
транспарентност во извршувањето на обврските на институциите во однос 
на ново поставениот систем за заштина на укажувачите. 
(https://ukazuvac.mk/)  
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 Со креирање на Платформа како централна точка за заштита на 
укажувачите која ќе служи во обезбедувањето на транспарентност во 
имплементацијата на Законот за заштита на укажувачите од страна на 
властите, ќе се зајакне извршувањето на јавните институции и ќе помогне 
во креирање на ефективен институционален систем на укажувачи; 
Целта е да се зајакне јавната свест за правната регулатива за укажувачите и 
начините за пријавување, објаснувајќи ги постоечките механизми за 
заштита и обезбедувајќи релевантни информации за безбедно пријавување 
и правната заштита на укажувачи. Преку онлајн платформата за 
информирање на укажувачите во Македонија https://ukazuvac.mk/, 
граѓаните имаат можност да поднесат онлајн пријава преку пополнување на 
формулар.  
За 2019 година добиени се вкупно 14 пријави од укажувачи. Пријавите во 
приватниот сектор најчесто се однесуваат на повреда на работнички права, 
но има и пријави за злоупотреби на законите за добивање на дозволи, 
одобренија и субвеници. 
Пријавите во јавниот сектор се однесуваат на повреда на постапката за јавни 
набавки, незаконски вработувања и  злоупотреба на јавни средства. 
За сите пријави навремено се известени МВР, Јавното обвинителство, 
надлежни инспекторати како Државен трудов инспекторат, Управен 
инспекторат и Просветен инспекторат. 
Дополнително оваа онлајн платформа им овозможува на граѓаните и 
укажувачите информирање околу правната рамка и законската регулатива 
во однос на постапката за внатрешно и надворешно пријавување. На веб-
страната може да се најдат достапни информации од лицата коишто се 
назначени за прием на пријави од укажувачи во институциите во државата.  
Во рамките на овој проект, ТИ-М објави џебна публикација којашто го 
содржи Законот за заштита на укажувачи и други правни акти, а којашто е  
практична за граѓаните за нивно информирање во секое време во однос на 
пријавувањето и укажувањето. Оваа публикација се наоѓа во самата 
канцеларија на ТИ-М и е достапна за секого. Во текот на 2019 година беа 
спроведени неколку промотивни ФБ кампањи за промоција на укажувањето 
во Македонија и за самиот проект под мотото „Заштити и пријави“, исто 
така беа дистрибуирани флаери еднаш неделно во печатениот медиум 
Слободен печат.  
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Во 2019 година во рамките на овој проект и во соработка со Државната 
комисија за спречување на корупцијата од страна на ТИ-М беа 
организирани две обуки коишто беа наменети за лицата коишто се 
задолжени за прием на пријави од укажувачи во државните институции.  
Во рамките на првата обука којашто беше одржана на 9 јули 2019 година беа 
присутни 42 претставници на институции и медиуми. На обуката беше 
промовирана и публикација „Заштита на укажувачи – Закон и други правни 
акти“.  
Беа присутни учесници од Царинската управа на Македонија, 
Министерството за правда, Државниот завод за ревизија, Министерството 
за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита на лични податоци и други 
институции. Овластеното лице за прием на пријави за заштитено 
внатрешно и надворешно пријавување Ирена Поповска од Државната 
комисија за спречување на корупцијата зборуваше за улогата на ДКСК во 
заштитата на укажувачите и нивната улога во борбата против корупцијата.  
Се зборуваше за Законот за заштита на укажувачи, и се објаснуваа 
термините од Законот, и неговата практична примена. Дополнително беше 
дискутирано за укажувачите во Македонија, и поимот „укажувач“. 
Учесниците од обуката и организаторите дискутираа во однос на 
постапката за примање пријави од укажувачи, и усогласеноста со Законот, 
како и едукацијата кај пријавувачите како да се заштитат кога пријавуваат.  
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На оваа обука свои обраќања имаа претседателката на ТИ-М д-р 
Слаѓана Тасева, претседателката на ДКСК Билјана Ивановска, 
овластеното лице за прием на пријави од укажувачи при МВР – Насер 
Камбери, како и овластеното лице за прием на пријави од укажувачи 
во ДКСК – Ирена Поповска.  
Од страна на д-р Слаѓана Тасева беше истакната потребата за 
соодветна примена на Законот за заштита на укажувачи во 
Македонија и објаснување и поедноставување на поимите од 
Законот. Презентацијата им овозможи на сите присутни да ја воочат 
дистинкцијата помеѓу заштитеното надворешно и внатрешно 
пријавување, кои се надлежните институции за прием на пријави од 
укажувачи и како може да се поднесе пријава. Претставниците од 
институциите имаа можност да дискутираат во правец на 
подобрувње на нивната досегашна работа и да споделат искуства од 
нивната работа во врска со пријави.  
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На 27 декември 2019 година беше одржана втората обука „Улогата 
на укажувачите во борбата против корупцијата“ на којашто 
претседателката на ТИ-М Слаѓана Тасева истакна дека треба да се 
зајакне соработката меѓу институциите ако сакаме ефикасност од 
било кој дел од системот за борба против корупцијата и 
криминалот, дали е тоа кривично-правната заштита, 
превентивата или пак заштита на укажувачите. На обуката имаше 
33 присутни претставници од државни институции и медиуми, 
поголемиот дел од присутните беа дел и првата обука. 
На обуката беа присутни овластени лица за прием на пријави од 
укажувачи од: Министерството за финансии, Центарот за 
управување со кризи, Дирекција за безбедност на класифицирани 
информации, Државната комисија за спречување на корупцијата, 
Агенцијата за катастар на недвижности, КОМСПИ, Управата за 
финансиско разузнавање и други институции.  
 
Претседателката на Транспаренси Интернешнл-Македонија, 
Слаѓана Тасева истакна дека поради нефункционалноста на 
системот, вработените се уште не се охрабрени да пријавуваат 
случаи на корупција или други незаконитости во работењето 
Тасева потенцираше дека според согледувањата, се уште не 
заживеал системот и механизмот за заштита на укажувачите на 
корупција, затоа што се уште недоволно се прави од страна на 
институциите од приватниот и државниот сектор. 
 
Слаѓана Тасева укажа дека “треба да се обезбедат услови за 
безбедно пријавување од страна на укажувачите и понатаму да се 
спроведе целата постапка на начин што нема да се загрозат 
укажувачите и тие да не трпат последици од било каков вид 
заради тоа што го укажале. Ниту еден пример до сега немаме 
позитивен. Се уште имаме многу укажувања за укажувачи кои 
имаат последици, укажувачи кои водат постапки во суд заради тоа 
што имале последици од пријавувањето, претрпеле мобинг или 
биле распоредени на други работни места и друг тип на 
последици“ 
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На 24 октомври во рамките на спроведување на проектот „Проценка 
на ранливост во однос на корупција во политиките и постапките за 
вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и 
клиентелизам“  во соработка со Државната комисија за спречување 
на корупцијата беше одржан промотивен настан. Проектот е 
фокусиран на анализа на политичката, правната и 
институционалната рамка на вработувањата во јавниот сектор, како 
и на ризиците од корупција при спроведување на политиките и 
процедурите за вработување. На настанот беа присутни 46 
претставници од амбасади, општини, институции, медиуми.  
 
На настанот беше презентирана целта на проектот којашто меѓу 
другите активности опфаќа и анализа на закони и подзаконски акти 
во однос на прашањата кои се однесуваат на постапките за 
вработување, односно вработување по јавен оглас, преку 
унапредување (интерен оглас), вработувањата на определено 
работно време, стручното усовршување на вработените, мерење на 
ефектот на вработените, понатаму постапката на селекција на 
кандидати.  
Беа опишани фазите на проектот коишто покрај анализите се 
состојат и од истражување на јавното мислење, компаративното 
право и меѓународната практика и препораките коишто треба да 
произлезат од завршните фази на проектот.  
Во анализата од законите беа презентирани точките на ранливост 
во секој Закон одделно и препораките за подобрување.  
Анализата на ТИМ и ДКСК утврдила 46 точки на ранливост за кои 
се дале препораки како може да се надминат. Анализата, ќе биде 
дополнета и прецизирана, по што ќе се знае дали институциите 
постапиле по препораките. 
 
Како точки на ранливост меѓу другото се нотирани привремените 
вработувања, неефикасноста, неефективноста и нетранспарентноста 
на функционалната анализа, како и неусогласеност во Законот за 
административни службеници и Законот за вработување во јавниот 
сектор околу одлуката за отфрлање на пријавата на кандидатот како 
неуредна. 

Системот овозможува корупција и непотизам при 
вработувања во администрацијата 
 
„Наидовме на еден правилник за систематизација на 
работните места кој во последните пет години е изменет 
40 пати. И во тие промени само се менува зборчето за 
потребната квалификација, односно образованието. 
Имаме многу несоодветни образованија кои што се бараат 
за работни места кои не бараат таква компетенција“ –  
истакна Слаѓана Тасева  
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На настанот учествуваше и амбасадорот на Кралството 
Холандија во Македонија Дирк Јан Коп кој проблемот го 
илустрираше со брод кој тоне и ги поздрави напорите на 
Антикоурпциската комисија. 
 
„Кога бродот почнува да тоне треба да ја испумпате водата 
доколку влегува и да најдете каде има пукнатини и да ги 
затворите. Освен на превенирање на пропаѓање на бродот 
Антикорупцијата има за цел да го направи општеството 
подобро место за живеење. Непотизмот и кронизмот во 
јавната админситрација само го успоруваат напредокот на 
јавните служби, но имаат и економски реперкусии. Имате 
навистина добар брод, но мора да му овозможите да се 
движи побрзо и да успее“, рече амбасадорот Коп. 
Тој порача дека мора да се работи на транспарентноста 
при вработувањата но и во работењето на 
администрацијата со што би се намалил ризикот од 
корупција и ло9ши кадровски решенија. 
Софка Пејовска Дојчиновска, членката на ДКСК којашто 
беше помеѓу говорниците на настанот истакна дека 
дискреционите можности на државните функционери 
исто така се сериозен проблем бидејќи многу лесно можат 
да се злоупотребат. 
„Еден од најсериозните проблеми се дискреционите 
овластувања. Не само во однос на вработувањата туку и во 
другите сегменти на одлучувањето на државните 
функционери. Анализата покажува дека тие се сериозен 
ризик од корупција. Ова прашање ќе го ардесираме во 
програмата“, изјавиСофка Пејовска – Дојчиновска, член на 
Државната комисија за спречување на корупцијата. 
Таа додаде дека имаме добра законска рамка, но 
недостасува имплементацијата. Според Пејовска, 
„Националната стратегија за борба против корупцијата“, 
која е во подготовка, ќе се бара ограничен број измени на 
систематизација на работни места, елиминирање на 
вработувања преку приватни Агенции за вработување и 
вработувања на определено време. 
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Проект: „Зајакнување на Платформата на граѓански организации за 
борба против корупција“ 
 
 
Платформата, преку заеднички реакции тежнее да биде коректив на 
состојбите, а соработува и комуницира со сите засегнати страни 
вклучувајќи ги државните институции, политичките партии, бизнис 
заедницата и меѓународната заедница. Ги следи и анализира правната 
рамка и актуелните јавни политики и активности за сузбивање на 
корупцијата, иницира јавни дебати за квалитетот на законите и иницира 
законски измени каде што е потребно. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Во 2019 година Транспаренси Интернешнл – 
Македонија како членка на Платформата за граѓански 
организации во борбата против корупција и во рамки 
на проектот за зајакнување на Платформата 
организираше промотивни настани во неколку градови 
во Македонија: Штип, Кавадарци, Битола и Гостивар 
каде што беше презентирана работата на Платформата 
и се делеа промотивни флаери на граѓаните.  
 
 
 

 
 
 
На промотивните настани беше укажано дека 
корупција има и на централно и на локално ниво. 
Покрај промоција на активностите и работата на 
Платформата граѓаните беа поттикнати да укажуваат 
на случаи на корупција и каде може да пријават 
корупција на локално ниво.  
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Воведните обраќања на конференцијата ги дадоа: Претседателот на 
Македонија – Стево Пендаровски, првиот извршен директор на 
Македонскиот центар за меѓународна соработка – Александар Кржаловски, 
вршител на должност во Амбасада на САД - Џенифер Р. Литлџон, 
раководителот на секторот за проекти во делегацијата на ЕУ во Македонија 
- Фреек Јанмаат, Директорот на Економската програма во Центарот за 
изучување на демократијата - Руслан Стефанов и Слаѓана Тасева - 
Претседателката на Транспаренси Интернешнл – Македонија. 
Во нејзиното обраќање насловено „Корупцијата со разорувачко и животно 
загрижувачко дејство“, Слаѓана Тасева истакна дека: „Цената на корупцијата 
во Македонија е голема, а ја плаќаме сите ние, граѓаните кои сè уште не се 
иселиле и решиле да останат и својата иднина да ја градат на ова парче од 
земјината топка што многумина го нарекуваат црна дупка или сега во поново 
време, заробена држава“. 
 

Одбележување на 
меѓународниот ден за борба против корупција на 
тема „Исполнување на ветувањето за проширување 
на ЕУ: 30 години добро управување и 
антикорупциски реформи во Централна и Источна 
Европа“ 13.12.2019 година, Holiday Inn. 

Транспаренси Интернешнл Македонија како членка на 
Платформата за борба против корупција во рамки на проектот 
Јакнење на Платформата во борбата против корупција, и по 
повод одбележување на Меѓународниот ден за борба против 
корупцијата беше организатор на конференција на тема 
„Исполнување на ветувањето за проширување на ЕУ: 30 
години добро управување и антикорупциски реформи во 
Централна и Источна Европа“ 
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Транспаренси Интернешнл Македонија и членките на 
Платформата за борба против корупцијата на конференцијата ја 
истакнаа својата решителност во борбата против корупцијата. Ги 
повикаа граѓаните масовно да почнат да пријавуваат случаи на 
корупција, а од сите учесници на идните избори да презентираат 
јасна платформа која ке биде заснована на видливи резултати и 
волја за борба против корупцијата. 
„Корупцијата како кривично дело не треба никогаш да застарува, 
а корумпираните да немаат можност да управуваат со државата и 
нејзините институции“, побара Тасева. 
 
Таа се осврна на две вести објавени на 3 и на 11 декември 2019 
година. Првата се однесува дека македонските средношколци се 
најлоши од сите во регионот и другата дека нашата држава е на 
дното по квалитет на живот во регионот, поточно се наоѓа на 82-
ро место на листата на која Србија е 63-та, Албанија е 69-та, БиХ 
е 75-та. 
 
Овие состојби, оцени Тасева, се резултат од ендемската и 
системска корупција која има разорувачко и животно 
загрижувачко дејство од повеќе аспекти. 
„Корупцијата прави да имаме лошо образование, лошо здравство, 
најзагаден воздух, лошо судство. Собрание кое се грижи само за 
интересите и потребите на партиите, трошење на парите од 
буџетот без контрола, празни институции за ревизија и 
контрола, лоша и партиски контролирана економија, банкарски 
сектор кој не ги почитува правилата за банкарско работење, нема 
и невидлива Народна Банка, јавно обвинителство кое нема 
капацитет за да исполни својата законска улога, недостаток на 
владеење на правото“, рече во обраќањето Тасева. 
  
Според неа, се погласни се барањата на граѓаните да се стави крај 
на корупцијата, а корумпираните да одговараат за своите дела. 
Додаде дека посебно ова е резултат на состојбите со 
Специјалното јавно обвинителство и недостатокот од политичка 
волја за реформи во судството и за донесување на законот за 
јавното обвинителство. 
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Овој надолен тренд, рече Слаѓана Тасева, претседателка на Транспаренси 
интернешнл Македонија, го гледаме уште до 2012 година и порано, во борбата 
против корупцијата и убедливо сме на најниската позиција од сите држави и во 
регионот.  
 
Македонија и оваа година бележи назадување на рангирањето на Индексот за 
перцепција на корупцијата, во 2019 година е пласирана на 106 место. Во 2018 
државава беше на 93-то место, а во 2017 година сме биле на 107-ма позиција. 
Ова го покажува извештајот за Индексот на перцепција на корупцијата 2019 
година (ИПК) објавен од Транспаренски интернешнл, во кој се опфатени 180 
држави, а акцентот бил ставен на врската помеѓу корупцијата и политиката не 
само преку финансирањето на изборните кампањи, туку и воопшто преку 
спроведување на нечии интереси што се остваруваат преку влијание со 
финансирање на политиката. 
Овој надолен тренд, рече Слаѓана Тасева, претседателка на Транспаренси 
интернешнл Македонија, го гледаме уште до 2012 година и порано, во борбата 
против корупцијата и убедливо сме на најниската позиција од сите држави и во 
регионот. 
„Минатата година коментиравме дека резултатот бележи подобрување под 
влијание на перцепцијата за работењето на СЈО или под влијание вербата и 
довербата што граѓаните ја имаа во работењето на таа институција. Денес 
резултатите покажуваат дека довербата во институциите во јавниот сектор, во 
политиката значително се намалува повторно“, истакна Тасева. 
Мерките кои се преземаат, односно кои се презентираат дека се преземаат за 
борба против корупцијата, оцени таа, не се реални,  не се вистински, не се 
објективни и не даваат ниаков резултат.  
 
„Да се зајакне и потребата од проверка и контрола, да нема недопирливи, како 
што има денес недопирливи за каква било реакција од кого било или пак за 
реакција од судските власти или за санкционирање. Ова се препораки што 
денеска се релевантни и валидни на светско ниво“, истакна Тасева. 
 
  
 
 

Прес-конференциja ИПК 2019  
 

Транспаренси Интернешнл – Македонија на 29.01.2019 година 
одржа прес-конференција на која ги презентираше наодите и 
резултатите од ИПК за 2019 година.   

Македонија и оваа година бележи назадување на рангирањето 
на Индексот за перцепција на корупцијата, во 2019 година е 
пласирана на 106 место. Во 2018 државава беше на 93-то место, 
а во 2017 година сме биле на 107 позиција. 
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Медиумски објави, состаноци и учество на конференции и настани 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Тасева: За спроведување на законот, потребни се луѓе со 
интегритет 

 
Интервју за 24 Вести: https://www.24.mk/details/taseva-za-

sproveduvanje-na-zakonot-potrebni-se-lu-e-so-integritet 
 
Претседателката на ТИ-М Слаѓана Тасева на почетокот од 
февруари 2019 година во интервју за 24 Вести зборуваше за 
изборот на новиот состав на Државната комисија за 
спречување на корупцијата. Истакна дека е потребно 
членовите на составот да бидат луѓе со интегритет.  

Во февруари 2019, претседателката на ТИ-М д-р Тасева 
во рамки на организација на UNODC (Канцеларијата на 
ОН за дрога и криминал) учествуваше на состанок за 
анти-корупција со повеќе од 20 претставници од 
приватниот и граѓанскиот сектор на којшто се 
дискутираше за чекорите понатаму во борбата против 
корупцијата и за UNCAC (Конвенцијата на ОН за борба 
против корупција).  

На 29 мај д-р Тасева учествуваше како панелист на 
Конференцијата за интегритет и антикорупција во 
бизнис секторот. Конференцијата е дел од проектот 
„Зајакнување на интегритетот и намалување на 
корупцијата во државниот и приватниот бизнис – сектор“ 
кој е финансиран од Европската Унија, а е спроведуван од 
Центарот за граѓански комуникации во партнерство со 
Конект и има за цел да придонесе кон проценка на 
транспарентноста, отчетноста и ризиците од корупција 
во јавните претпријатија, воведување на промени во 
законската рамка и алатки за зајакнување на нивниот 
итегритет и зајакнување на капацитетите на приватните 
бизниси за спречување и справување со корупцијата. 
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Д-р Слаѓана Тасева учествуваше како консултант во 
состаноци во рамки на проект спроведен од страна на Civil 
Space Alan Space. Целта на мисијата беше следење на 
работата на експретската група во рамки на проектот и 
состаноци со омбудсманот.  
 Одлучено е дека ГО ќе се ангажира во собирање на 
дополнителни информации што недостасуваат за одговор 
на индикативните прашања. Интервјуата и дискусиите на 
Фокус групата ќе се одржат за да се процени статусот на 
граѓанските организации во споредба со индикативните 
прашања. 
Состаноците беа успешни, соговорниците беа 
заинтересирани и поддржувачки и посветени за нивната 
соработка со истражувачкиот тим и учеството во 
Состаноците на Советодавната група. 
Средбата со потсекретарот на „Министерството за 
надворешни работи“ беше многу успешна и интервенцијата 
од потсекретарот отвори врата за другите соодветни 
институции, како што се полицијата, „Министерството за 
финансии, Министерството за внатрешни работи“. 
Средбата со премиерот и парламентот, исто така, беше 
добар почеток на соработката за обезбедување 
дополнителни информации и придонес за подобрување на 
проценката. 
Народниот правобранител беше отворен и поддржувачки и 
исто така се согласи да го сподели своето мислење за 
дополнителни прашања. Г-ѓа Emine Dizdarlı учествуваше 
лично на состанокот на Советодавната група. 
Претседателот на парламентот понуди поддршка, а 
членовите на кабинетот беа присутни на состанокот на 
Советодавната група.  
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На 26 март ТИ-М имаше соопштение до медиумите во 
врска со случајот „Маџар Телеком“.  
Во врска со овој случај, во изјава за Утрински весник 
Претседателката на ТИ Македонија Д-р Слаѓана Тасева 
изјави: Како што стојат работите моментално, од оваа 
структура и овие институции не треба ништо да се 
очекува. Но, мора да се знае дека ваков случај не застарува 
и веројатно во иднина ќе излезе се' на виделина. Тоа ќе 
биде тогаш кога во институциите ќе седат професионалци 
со свој личен интегритет, а не личности кои се водени од 
политички интереси“, вели Тасева. 
 
https://www.transparency.mk/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=746&Itemid=57 
 
Затоа и денес Д-р Тасева и ТИ Македонија го поддржуваат 
и му стојат на располагање на Специјалното Јавно 
Обвинителство и на судот за целосно расчистување на 
овој случај. Во оваа прилика би сакале да го спомнеме и 
првиот официјален укажувач во Република Северна 
Македонија, г-дин Симо Грујовски, кој прв го пријави овој 
случај во Државната Комисија за спречување на 
корупцијата и за тоа трпи последици.   

Линкови до медиумски објави во врска со соопштението:  
 

- https://press24.mk/transparensi-interneshnl-makedonija-
so-poddrshka-za-sjo-vo-sluchajot-target 

 
- https://bit.ly/2HJ31mx 

 
- https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=280749 

 
- https://www.libertas.mk/transparensi-interneshnl-

makedonija-so-poddrsha-za-sjo-vo-sluchajot-target/ 
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На 23 септември д-р Слаѓана Тасева беше дел од конференцијата на проектот „Набљудување на успешноста на работата на 
Државната комисија за спречување корупција“, во организација на Платформата на граѓански организации за борба против 
корупција. Целта на конференцијата беше да се презентира методологијата за набљудување на отчетноста на засегнати институции 
по одлуките на Државната комисија за спречување на корупцијата, како и нивните подготовки за набљудување на финансирањето 
на политичките партии.  
 
На првата панел-дискусија, претседателот на Центарот за граѓански комуникации, Герман Филков, членот на ДКСК, Владимир 
Георгиев и пратеничката од ВМРО-ДПМНЕ, Ане Лашкоска зборуваа за  опфатот и приоритетите на Националната стратегија за 
борба против корупцијата. Дискусијата ја модерираше Слаѓана Тасева, претседател на Транспаренси Интернешанал – Македонија. 
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Д-р Тасева учествуваше и на тркалезна маса на тема „Искуства и предизвици од примената на Законот за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси“ организирана од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата којашто се 
одржа на 10 октомври, 2019 година.  
 
На ден 22.01.2019 во просториите на Транспаренси Интернешнл Македонија, претседателката г-ѓа Слаѓана Тасева оствари 
официјална средба со Н.Е Амбасадорот на Франција Кристијан Тимоние. На состанокот беа споделени мислења околу евро-
интеграциските аспирации на Република Македонија во Европската Унија, улогата на граѓанското општество во политичкиот 
систем во Република Македонија, како и соработката помеѓу Транспаренси Интернешнл Македонија и Амбасадата на Франција во 
Република Македонија. Амбасадорот и г-ѓа Тасева го споделија своето размислување дека транспарентноста и борбата против 
корупцијата се едни од најклучните области коишто ќе ѝ овозможат на Република Македонија интегрирање во Европската Унија. 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 
 
 


