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1. Предговор  
 
 
На 9ти декември 2005 година, Светскиот ден на борбата против 

корупцијата, претставници на јавниот, политичкиот, приватниот сектор и на 
граѓанското општество, свечено ја потпишаа Декларацијата „0“ толеранција за 
корупцијата. Со својот потпис Претседателот на Собранието, Претседателот на 
Република Македонија, Заменик- Претседателот на Собранието, Претседателот 
и Заменик- Преседателот на Владата, претседатели на политичките партии, на 
стопанските комори, претставници од универзитетите, невладините 
организации и многу други претставници од јавниот и политичкиот живот, како 
и од правосудството, локалните васти и медиумите, се обврзаа дека ќе ја 
имплементираат Декларацијата. Транспарентност - нулта корупција ја 
резлизираше преземената обврска и ги спроведе активностите за 
имплементација на Декларацијата преку два поврзани проекти. Првиот, 
насловен како “Подобрување на корпоративното управување за „0“ толеранција 
на корупцијата“ се спроведе во соработка со стопанските комори и 
стопанствениците во Република Македонија. Неговата цел беше да се подобри 
корпоративното работење и на тој начин да се поттикне борбата против 
корупцијата во приватниот и во јавниот сектор. Крајната цел беше да се изготви 
Етички кодекс, на основа на кој се изградени критериумите и се доделува 
сертификатот за добро корпоративно управување. Сертификатите на избраните 
компании ќе им бидат врачени на завршна конференција на 3 октомври 2007 
година, со настојување тоа да прерасне во престижна годишна активност. За 
успешната соработка во овие активности посебно им благодарам на г-дин 
Бранко Азески и на г-дин Џемаил Даути, претседатели на двете најголеми 
стопански комори во Република Македонија, директорите на компаниите кои 
учествуваа во многубројните работилници и тркалезни маси, како и на 
експертите и соработниците. Дебатите во чии рамки отворено се разговараше за 
проблемите, но и се презентираа добрите практики и искуства, придонесоа кон 
создавање на сопствени, македонски етички кодекси за приватниот сектор кои 
ќе бидат применливи и имплементирани од сите учесници и од нивните 
соработници. Ова ќе биде дел од нашата заедничка обврска за во иднина. 
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Вториот проект насловен како „Мониторинг на имплементацијата на 
Декларацијата ’0’ толеранција за корупцијата“ се реализираше паралелно со 
првиот и беше посветен на следење на активностите на сите четири столба од 
Декларацијата. Голем број претставници од Владата, јавниот и приватниот 
сектор, медиумите, граѓанскиот сектор, правосудството, универзитетите, 
законодавниот дом и политичките партии, ги анализираа достигнувањата и ги 
согледуваа можностите за дополнување на акциониот план за натамошна 
имплементација на Декларацијата. Препораките и конкретните активности се во 
согласност и ги дополнуваат документите од овој вид што во текот на годината 
ги усвоија Државната комисија за спречување на корупцијата и Владата. Ова е 
само уште една потврда за високиот степен на усогласеност во настојувањата да 
се постигне заедничката цел: нула толеранција за корупцијата како предуслов за 
владеење на правото и здрава економија. Посебна благодарност им изразувам 
на сите кои активно учествуваа во овој дел од активностите, а особено на 
Управувачкиот комитет составен од претставници на сите претходно наведени 
сектори и институции. 

Да се создаде Декларацијата како платформа за единството во борбата 
против корупцијата, да се работи на нејзината имплементација и да се создадат 
другите значајни документи, како што се етичките кодекси и акциониот план, 
беше овозможено со поддршката од Владата на Кралството Норвешка и од НЕ 
Амбасадорот на Кралството Норвешка во Република Македонија, г-дин Carl S. 
Wibye. Со нашата благодарност во оваа прилика би сакале да ги опфатиме и 
сите други, многубројни проекти во сферата на борбата против корупцијата и 
доброто управување поддржани од Владата на Кралството Норвешка, кои 
неизбежно имаат свој придонес кон евидентното подобрување на состојбите.  

 
Ви благодариме!  
 
 
Скопје, 19. 09. 2007    Доц. д-р Слаѓана Тасева  
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2. ДЕКЛАРАЦИЈА “0” Толеранција за корупцијата 
 
 
Преамбула 
 
Ние, потписниците на Декларацијата “0” Толеранција за корупцијата, 

констатираме дека и покрај постоечките промени во периодот на транзиција, 
одрживиот развој, демократизацијата и владеењето на правото во Република 
Македонија се уште се загрозени од корупцијата.  

 
Прифаќајќи го значењето на заедничките напори за соработка помеѓу 

јавниот, политичкиот, приватниот сектор и граѓанското општество, за 
надминување на проблемот со корупцијата и за остварување на транспарентно 
општество, се обврзуваме дека Декларацијата преку законските и политичките 
мерки ќе придонесе во создавањето на напредно општество. 

 
Глава 1 Општа одредба 
 
Член 01 Потврдување на целта 
 
Преку Декларацијата “0” Толеранција за корупцијата ние се стремиме кон 

надминување на корупцијата, достигнување на распространет општествен 
напредок и подигнување на националната компетитивност со градење доверба 
меѓу членовите од јавниот, политичкиот, приватниот сектор и граѓанското 
општество. 

 
Член 02 Користење на термини 
 
Термините употребени во Декларацијата: 
 
Потписниците на Декларацијата ги групираме на следниов начин: јавен, 

политички, приватен сектор и граѓанско општество. 
 
А. ,,Јавен Сектор,, ги вклучува централните владини институции, 

локалната власт, јавните препријатија и организациите кои се во 
релација со јавниот сектор; 

Б.  ,,Политички сектор,, ги опфаќа Собранието на Република Македонија, 
локалните власти и политичките партии; 

В. ,,Приватен сектор,, ги опфаќа профитните претпријатија и бизнис 
секторот; 

Г. ,,Граѓанско општество,, ги опфаќа граѓанските, социјалните и 
експертските групи, како и непрофитните, приватните, невладините 
организации и медиумите. 
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Потписниците на Декларацијата “0” Толеранција за корупцијата се 
дефинирани како претставници од секој сектор потписник на Декларацијата, 
иако, организациите, корпорациите и претставниците на асоцијациите можат да 
бидат и индивидуални потписници на Декларацијата.  

 
Член 03 Поле на примена 
 
Потписниците на Декларацијата ќе ги промовираат заложбите кои се 

изнесени во следните точки на начин применлив за секторот што го 
претставуваат. Оваа треба да се однесува и за идните слични договори. 

 
 
Глава 2 Јавен сектор 
 
Член 04 Улогата на Владата 
 
Владата јасно ќе ги поддржи напорите на јавниот и приватниот сектор во 

борбата против корупцијата. Исто така, таа активно ќе ги поддржува 
активностите на секој сектор како и активностите за подобро владеење во 
рамките на организациите, борејќи се со корупцијата и засилувајќи ја 
транспарентноста. 

 
Член 05 Подобрување на анти-корупциските механизми 
 
Владата ќе направи максимални напори за воспоставување ефикасен систем 

на мерки против корупцијата. 
 
1) Владата ќе примени сеопфатни мерки за спречување на корупцијата и 

јакнење на транспарентноста во јавниот сектор, како и за засилена 
примена на Државната програма за превенција и репресија на 
корупцијата; 

2) Владата ќе ги стимулира службите за контрола во институциите да ги 
извршуваат своите активности ефикасно и да вршат вреднување на 
резултатите од анти-корупциската политика; 

3) Владата ќе обезбеди транспарентност во своето работење и ќе го 
мотивира граѓанското општество за поефикасно набљудување на овој 
процес. 

 
Член 06 Институционално подобрување 
 
За да ја подобри транспарентноста во јавниот сектор Владата треба:  
1) Да ги поддржи и да ги заштити лицата кои ќе откријат случај на 

корупција; 
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2) Да им го гарантира на граѓаните правото да знаат и правото на пристап 
до информациите ; 

3) Да ја зајакне казнената политика во случаи на корупција и незаконско 
богатење; 

4) Да обезбеди целосно системско подобрување во областите податливи за 
корупција;  

5) Да промовира механизми за подобрување на примената на мерит 
системот во јавната администрација; 

6) Да ја зголеми транспарентноста во финансиското работење на јавната 
администрација и на политичките партии; 

7) Да ја подобри регулативата преку која ќе се намалат можностите за 
злоупотреба на дискреционите права; 

 
Член 07 Локална администрација 
 
За да ја подобри транспарентноста во јавниот сектор локалната 

администрација треба:  
1) Да воспостави систем на добро управување според препораките во 

Државната програма за превенција и репресија на корупцијата, Анекс 
на програмата од 2005 година;  

2) Да воспостави систем на мерки за подигнување на транспарентноста 
кај локалните власти. 

 
Член 08 Зајакнување на етиката во јавниот сектор 
 
Владата треба да ја зајакне етиката во јавниот сектор преку: 
1) Воспоставување систем за превенција на конфликт на интереси; 
2) Да ја подобри еднаквоста, професионализмот и ефикасноста на јавниот 

сервис; 
3) Да го зајакне етичкиот кодекс за јавните службеници; 
4) Да обезбеди назначување на јавни службеници кои ќе се грижат за 

подобрување на транспарентноста. 
 
Член 09 Едукација за транспарентноста 
 
Владата треба да соработува со граѓанското општество за подобрување на 

антикорупциската едукација и решително да се заложи за зајакнување на 
образовните програми за транспарентност и за добро управување во 
образованието и во деловното работење  
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Член 10 Ратификација на Конвенцијата на Обединетите Нации против 
корупција 

 
Да се забрза процесот на ратификација на Конвенцијата на ООН против 

корупција потпишана во декември 2003. 
 
Член 11 Поддршка на Декларацијата “0” Толеранција за корупцијата 
 
Владата треба да ја поддржи Декларацијата, административно и 

финансиски, со цел да се воспостави транспарентно општество и да се намалат 
можностите за корупција. 

 
 
Глава 3 Политички сектор 
 
Член 12 Заложби за транспарентна политика 
 
Политичкиот сектор треба да овозможи траспарентност во финансирањето 

и финансиското работење. 
 
Член 13 Политички фондови 
 
Политичкиот сектор треба да создаде статут и систем преку кои ќе го 

оневозможи влезот на илегални фондови во политиката и да ја отвори пред 
јавноста постапката при користењето на финансиските фондови. 

 
Член 14 Етика за членовите Собранието 
 
Политичкиот сектор треба најсилно да се заложи за постигнување на здрава 

и транспарентна политичка клима. За таа цел потребни се следните чекори: 
 
А.  Политичкиот сектор треба да донесе Кодекс со стандарди за етика на 

членовите на Собранието, за да ја подигне легитимноста кај оние кои 
ги носат законите. 

Б.  Политичкиот сектор треба да ги зајакне механизмите за превенција на 
конфликтот на интереси со носење на закон. 

В.  Политичкиот сектор треба да изработи систем кој што ќе ги казнува 
прекршителите, со засилување на системот за контрола на конфликт на 
интереси. 

 
Член 15 Подобрување на политичкото опкружување 
 
Политичкиот сектор треба да постигне согласноат за намалување на 

корупцијата и и да ја подобри својата внатрешна организација и систем. 
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Член 16 Поттикнување и лобирање 
 
Политичкиот сектор треба да го институционализира чистото лобирање и 

да забрани поттикнување и лобирање кои што произведуваат корупција. 
 
Член 17 Поддршка од Собранието на Република Македонија 
 
Собранието и политичките партии треба да се заложат за донесување на 

неопходните анти-корупциски закони и за подршка на анти-корупциските 
мерки со формирање на специјална собраниска комисија; 

 
Глава 4 Приватен сектор 
 
Член 18 Заложби за транспарентен менаџмент 
 
Приватниот сектор треба да се заложи за етичко управување и подигање на 

квалитетот на компаниите и пазарот преку подобрување на соработката и 
транспарентно работење.  

Треба да се наметне сфаќањето дека поврзаноста помеѓу политиката и 
бизнисот и несоодветното управување ја намалуваат довербата, го загрозуваат 
развојот на пазарот и стабилноста на општеството. 

 
Член 19 Зајакнување на етичкото управување 
 
Приватниот сектор треба да прифати етички кодекс и да им оддаде 

признание на оние компании кои доследно го практикуваат. 
Приватниот сектор треба да ги почитува и следи меѓународните деловни 

принципи за справување со поткупот. 
 
Член 20 Транспарентноста во работењето 
 
1) Приватниот сектор треба да ја подобри својата транспарентност со 

овозможување пристап до информации. 
2) Приватниот сектор треба активно да биде инволвиран во политиката за 

заштита на лицата кои ќе обелоденат случаи на корупција. 
 
Член 21 Подобрување на корпоративното управување 
 
Потписниците на Декларацијата треба да промовираат активни меѓусебни 

дискусии за прилагодување на законските регулативи и проблеми кои се 
однесуваат на корпоративното упраување. 
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Глава 5 Граѓанско општество 
 
Член 22 Улогата на граѓанското општество 
 
Граѓанското општество треба да води кон креирање на култура на 

справување со корупцијата да се заложи за зголемување на одговорноста преку 
засилени активности на партиципативност и набљудување. 

 
Член 23 Зајакнување на одговорноста 
 
Граѓанското општество треба најсилно да се заложи да воспостави етички 

кодекс и да ја унапреди транспарентноста во своето работење. 
 
Член 24 Зајакнување на едукацијата за анти-корупција и 

транспарентност 
 
Граѓанското општество во соработка со Владата треба активно да учествува 

во зајакнувањето на едукацијата за анти-корупција и транспарентност, да ја 
поттикнува граѓанската свест, перцепција и активно учество. 

 
Член 25 Промоција на граѓанското учество 
 
Граѓанското општество треба да превземе активности за да промовира 

вклученост на граѓаните со цел да се набљудува и да се совлада корупцијата. 
 
 
Активно промовирање за потпишување на Декларацијата 
 
Потписниците на Декларацијата треба да се заложат за проширување на 

Декларацијата и за нејзино потпишување од страна на организации, асоцијации 
и обични граѓани.  

 
Тие треба да преземат разни мерки и активности за имплементација. 
 
Член 26 Евалуација на имплементираноста на Декларацијата 
 
“Транспарентност-Нулта корупција” во соработка со Владата на Република 

Македонија и Државната комисија за спречување на корупцијата ќе подготви 
план за вреднување на применливоста на Декларацијата.  

Извештајот ќе биде достапен за сите потписници на Декларацијата и за 
јавноста.  
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Член 27 Договор за примена 
 
Потписниците на Декларацијата се согласни да обезбедат нејзина примена 
 
Потписниците на Деларацијата ќе ја разгледаат можноста за формирање на 

заедничко тело за имплементација на Декларацијата. 
 
Со ова се обврзувам да ја исполнувам и имплементирам Декларацијата “0” 

Толеранција за корупцијата, со цел да се реализира чиста политика, 
транспарентни компании и етичка влада, како и воспоставување на одржив 
систем на национален интегритет со активно учество на граѓаните. 

 
 
Во Скопје, 9 декември 2005 год. 
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3. Заклучоци и препораки од одржаните тркалезни маси и 
работилници 

 
 
I. Политички и граѓански сектор 
 
1. Политиката како фактор треба да го почитува принципот на 

деполитизација на јавниот сектор. Таа треба да поттикне и да придонесе кон 
деполитизирање на јавниот сектор и јавните институции како и да го 
деполитизира своето влијание во економијата. Политиката како фактор во 
спречувањето и борбата против корупцијата треба да овозможи економијата да 
се развива врз основа на пазарното стопанство и врз основа на правилатаи 
конкурентноста. 

 
2. Граѓанскиот сектор е активен чинител во надминувањето на проблемот 

со корупцијата и за остварување на транспарентно општество. Генерална 
констатација е дека граѓанскиот сектор е независен од државата, но значајно 
зависен од донаторите. Неопходни се измени во Законот за здруженија на 
граѓани во однос на начинот на финансирање на граѓанскиот сектор, со кои ќе 
се овозможи финансирање од страна на граѓаните и оние кои споделуваат 
заеднички вредности, што ќе придонесе кон ефикасно дејствување на 
граѓанскиот сектор. 

 
3. Јасна профилираност на граѓанскиот сектор и утврдувањето на 

специфичната улога во надминувањето на проблемот со корупцијата е 
основниот предуслов за ефикасна борба против корупцијата и криминалот. 
Активниот придонес и соработката помеѓу граѓанскиот сектор и политичкиот и 
јавниот сектор ќе придонесе секој во својот дел да биде најефикасен. Следењето 
на финансирањето на политичките партии како и законитоста на изборниот 
процес е особено значајно поле за соработка помеѓу секторите, а во насока на 
надминувањето на проблемот и појавите поврзани со корупцијата. 

 
4. Институциите од политичкиот и јавниот сектор како и граѓанското 

општество треба да ја зајакнат улогата во мониторингот на изборниот процес 
особено во делот на предизборните активности и изборни капмањи. Појавата на 
нееднаква медиумска застапеност е последица на недоследно и нееднакво 
презентирање на медиумските услуги, коишто не се законски регулиран и 
претставува еден од сериозните проблеми поврзани со корупцијата. 
Донесувањето ценовници за услуги од страна на медиумите и зголемување на 
мониторингот од страна на институциите особено Советот за радиодифузија но 
и превентивната улога на Државната комисија за спречување корупција ќе 
придонесе кон надминување на овој проблем. 
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5. Потребни се јасни законски решенија за надзор врз електронските 
медиуми од аспект на улогата на различни институции. Нивната ефикасност е 
поврзана не само со јасната улога на институциите, туку и со ефикасната 
казнена политика во однос на непочитување на законите. 

 
6. Изворите на корупција можат да се намалат доколку се иницира и 

прифати предлогот во рамките на законските решенија да се укине платената 
политичка програма. Искуствата на многу европски држави покажуваат дека 
таму кадешто воопшто нема платена политичка програма се воведува 
задолжителна политичка програма која е неплатена. Тоа е определено време за 
сите партии, а се одвива во јавниот сервис со што се дава рамноправен третман 
на сите учесници. 

 
7. Државната комисија за спречување на корупција покрај законските 

надлежности во својата програма ја зајакна превентивната функција и предвиде 
утврдување на методологија на трошењето на средставата на политичките 
партии во текот на изборните кампањи. Во делот на финансирањето на 
кампањите мора да се регулираат цените и услугите во изборниот законик или 
со нов закон за финансирање на изборните кампањи. 

 
8. Целосна имплементација на декларацијата на ОН за спречување на 

корупцијата. 
 
 
II. Јавен и приватен сектор 
 
1. Борбата против корупцијата е прашање на кое мора да се најде уникатно 

решение затоа што таа претставува долгорочна стратегија за развиено и 
транспарентно општетсво, но и еден од круцијалните, основни начела и 
критериуми за задоволување на политичките критериуми по исполнувањето на 
стандардите за зачленување во ЕУ и предуслов за отпочнување преговори. Во 
таа смисла борбата против корупцијата првенствено претставува борба на 
изразена политичка волја на сите чинители во однос на нејзиното спречување. 

 
2. Потребна е континуирана соработка на јавниот со приватниот сектор, со 

невладините организации и воопшто со корпусот на сите чинители во државата 
кои задираат во интересите на борбата против корупцијата и организираниот 
криминал за да се оддржи заеднички баланс на интереси. 

 
3. Се забележува дека недостасува законска платформа или рамка за 

утврдувањето на јавното и приватното партнерство. Унапредувањето на 
соработката и партнерството може да претставува база во надминувањето на 
проблемот со корупцијата особено доколку се развијат механизми на меѓусебна 
соработка. 
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4. Механизмите за меѓусебната соработка на секторите (јавниот, 

политичкиот, приватниот сектор и граѓанското општество) очигледно не се 
доволно развиени. Нема држава којашто успеала да направи соодветна борба 
против корупцијата и организираниот криминал аке не ги почитувала 
стандардите на меѓусебната соработка на сите чинители. 

 
5. Еден од условите за ефикасно справување со проблемот на корупцијата 

е донесувањето на законот за јавни обвинители и детерминирање на повисоките 
нормативи, на оперативни и посебни независни обврски во рамките на Јавното 
обвинителство. 

 
6. Менување на надлежностите во однос на МВР во предистражната 

постапка и секако утврдување на поголем корпус на обуки кои се однесуваат 
воопшто на правосусниот систем. 

 
7. Со промена на кривичниот закон и законот за кривична постапка и 

промена на дел од законските одредби коишто се однесуваат на Агенцијата за 
перење пари, на ДКСК, финансиската полиција како и на целокупната 
легистлатива којашто понатаму ќе следи треба да се создадат услови за 
системско прилагодување на борбата против корупцијата. 

 
8. Недостатоците на Законот за финансирање на политичките партии е 

извор на коруптивно однесување во државата и тој мора да претрпи измена. 
 
9. Недостатоците и неусогласеноста на Законот за јавни набавки со 

европските директиви заради преклопување на времето на донесување остава 
простор за коруптивно однесување. Едно од прашањата поврзани со проблемот 
на јавните набавки е нееднаквиот третман којшто е недоволно применет и 
оттука доаѓа до голем број жалби но тоа е и прашањето на стандардизирање на 
процедурите и постапките. Покрај недоречените процедури како проблем се 
јавува и улогата на институциите, особено второстепената комисија за која се 
предлага да стане независна како и да се зајакне функцијата на бирото за јавни 
набавки. 

 
10. Системски мора сите министерства во рамките на своите сектори да 

направат анализа за превенција на корупцијата. 
 
11. Свеста и дискреционото право на поединецот не се секогаш 

комплементарни. Затоа е потребна максимално стандардизирана процедура и 
разрешување на проблемот на дискрециони права. 

 
12. Јакнење на позицијата, капацитетот и ефикасноста на институциите на 

контрола и надзор. 
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13. Во однос на појавата на корупцијата укажува на формулирање и 

дејствување на кодекс на етичко однесување. Ова прашање суштински да се 
заокружи што подразбира и предвидување санкции, како и јасно да се 
димензионира сферата во која се однесува. 

 
14. Важен аспект останува трансферот на власта а јавните набавки се врзани 

и за оваа сфера. 
 
15. Имплементирањето на законските решенија е клучно во справувањето 

со корупцијата. Потребно е да се почитува соодветна методологија за 
донесување, мониторинг, имплементација, но и евалуација на инструментите за 
борбата против корупција.  
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4. АКЦИОНЕН ПЛАН - ТАБЕЛА НА АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА 
Политички сектор 

Заклучоци Препораки Активности  Надлежен 
орган/институција 

Рокови 

силна политизација на 
јавниот сектор; 

воведување на 
принципите на именување 
и унапредување по 
заслуги; 

имплементирање на Законот 
за државни службеници; 

Агенција за државни 
службеници, 
Влада на Република 
Македонија; 

тековно 

мешање на политиката 
во економијата; 

развој на пазарно 
стопанство и економија 
заснована на правилата за 
конкурентност; 

олеснување на постапките за 
отворање компании; 
зајакнување на контролата во 
јавните набавки; 
контрола над трошењето на 
буџетските средства; 

Влада на Република 
Македонија, 
 
приватен сектор, 
 
државен ревизор; 

тековно 

Финансирањето на 
изборните кампањи 
претставува извор и 
фактор за корупцијата. 

зајакнување на 
контролата над 
финансирањето на 
изборните кампањи; 

укинување на платената 
политичка програма; 
 
донесување на посебен закон 
за финансирање на изборните 
кампањи; 

Влада на Република 
Македонија, 
 
Совет за радиодифузија, 
 
Влада и Собрание на 
Република Македонија; 

во текот на 
2008 година, 
 
за време на 
изборни 
кампањи, 
 
 во текот на 
2008 година; 

слаб мониторинг над 
предизборните 
активности. 

зајакнување на 
институционалниот 
мониторинг над 
предизборните 
активности. 

посебни постапки и засилена 
соработка помеѓу надлежните 
државни органи. 
 

Влада (УЈП, ЦР, ДСПП), 
ДЗР, ЈО, ДКСК. 

пред изборите 
со 
изготвување 
на регулатива 
(2008) и за 
време на 
активностите. 

УЈП – Управа за јавни приходи; ЦР – Централен регистар ; ДСПП – Дирекција за спречување на перење пари 
ДЗР- Државен завод за ревизија; ЈО – Јавно обвинителство; ДКСК-Државна комисија за спречување на корупција 
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Приватен сектор 

 
 Заклучоци Препораки Активности Надлежен 

орган/институција 
Рокови 

Медиумите не се 
независни. 

ефикасен надзор над 
електронските медиуми; 

донесување јасни 
законски решенија и 
спроведување ефикасен 
надзор над 
електронските медиуми; 

Влада на Република 
Македонија, 
 
Совет за радиодифузија; 

2008 година 

недостаток на 
механизми за соработка 
и развивање на јавното 
и приватното 
партнерство; 

создавање механизми и 
зајакнување на јавното 
и приватното 
партнерство; 

усвојување на законска 
платформа за 
зајакнување на јавното 
и приватното 
партнерство; 

Влада на Република 
Македонија, 
 
Стопански комори во 
Република Македонија; 

2008 година 

Постојат слабости во 
процедурите и 
контролата над јавните 
набавки. 

усогласување на 
легислативата и 
процедурите за јавни 
набавки со европските 
директиви; 

усвојување на нови 
закони за јавни набавки; 
формирање на посебен 
орган за спроведување и 
контрола над јавните 
набавки; 

Владата и Собранието на 
Република Македонија 

2008 година 

слабо корпоративно 
работење во приватниот 
сектор. 

воведување етички 
кодекси и стандарди за 
добро корпоративно 
работење. 

усвојување етички 
кодекси од страна на 
компаниите и малите и 
средните претпријатија. 

Стопански комори на 
Република Македонија 
Транспарентност – нулта 
корупција. 

2008 година 
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Јавен сектор 

 
Заклучоци Препораки Активности Надлежен 

орган/институцијa 
Рокови 

слабости во 
функционирањето на 
институционалните 
механизми за борба 
против корупцијата; 

воспоставување 
методологија за 
мониторинг и евалуација 
на ефикасноста на 
борбата против 
корупцијата; 

имплементирање на Државната 
програма за превенција и 
репресија на корупцијата од 
2007 година; 
зајакнување на независните др-
жавни органи (ДЗР, ДКСК, НП); 

Влада на Република 
Македонија, 
ДКСК, 
политички партии; 
 

2008 година 

слабости во 
функционирањето на 
институционалните 
механизми за борба 
против корупцијата; 

воспоставување на 
независен мониторинг и 
евалуација на 
ефикасноста на борбата 
против корупцијата; 

имплементирање на посебни 
програми и проекти за 
евалуација и мониторинг и 
испитување на јавното 
мислење; 

Собрание на Република 
Македонија,  
приватен сектор, 
медиуми, 
невладини организации; 

2008 година 

зајакнување на 
капацитетите на 
институциите за борба 
против корупцијата; 

спроведување на 
неопходните реформи во 
кривичноправното 
законодавство и другите 
релевантни закони; 

измени/реформа на ЗКП и КЗ; 
донесување на Законите за 
Јавното обвинителство; 

Влада на Република 
Македонија, 
Собрание на Република 
Македонија; 

2008 година 

сложени процедури во 
сферата на економското 
работење;  

олеснување на 
процедурите во сферата 
на економското 
работење; 

реформа на процедурите; 
укинување на дискреционите 
одлучувања; транспарентност 
на постапките; 

Влада на Република 
Македонија, 
приватен сектор/ 
стопански комори; 

2008 година 

ратификувана но 
нецелосно 
имплементирана 
Конвенција на ООН за 
борба против 
корупцијата. 

зајакнување на 
имплементацијата на 
конвенцијата во сите 
сегменти. 

активности за објаснување на 
значењето на конвенцијата за 
сите чинители преку кампања 
и печатење на брошури. 

Влада на Република 
Македонија, 
 
Транспарентност – 
Нулта корупција. 

2008 година 

ДЗР- Државен завод за ревизија; ДКСК-Државна комисија за спречување на корупција; НП-Народен правобранител 
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Граѓански сектор 

 
Заклучоци Препораки Активности Надлежен 

орган/институција 
Рокови 

Граѓанскиот сектор е 
недоволно активен во 
борбата против 
корупцијата. 

создавање соодветна 
законска рамка за 
работа на граѓанскиот 
сектор;  

измени во Законот за 
здруженија на граѓани 
во однос на 
финансирањето; 

Влада на Република 
Македонија 

2008 година 

недоволна 
профилираност на 
граѓанскиот сектор; 

создавање на јасно 
профилирани и 
стабилни невладини 
организации; 

создавање на коалиции 
на НВО и ефикасни 
механизми за нивна 
обука за појавните 
облици и полињата на 
корупција; 

невладин сектор, 
 
Транспарентност – Нулта 
корупција; 

2008 година 

слаба соработка на 
граѓанскиот со 
политичкиот, 
приватниот и јавниот 
сектор. 

создавање ефикасни 
форуми за соработка 
преку учество во 
заеднички иницијативи. 

создавање на заеднички 
управни одбори 
составени од 
претставници на сите 
овие сектори во следење 
на работата на 
независните органи 
(ДКСК, ДЗР, и 
невладините 
организации и др.). 
 

Собрание на Република 
Македонија, 
 
Влада на Република 
Македонија, 
 
ДКСК, 
 
Транспарентност – Нулта 
корупција. 
 

2008 година 

 
ДКСК-Државна комисија за спречување на корупција; ДЗР- Државен завод за ревизија 
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5. Етички кодекси 
 
 
5.1  Кодекс на деловна етика и однесување за 

акционерски друштва 
 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА го смета успехот на своите клиенти за клуч кон 

постигнување долгорочни и постојани деловни резултати и раст, почитувајќи 
ги, како потребите на своите акционери така и интересите на своите вработени. 
Затоа од сите вработени се очекува да го вложат своето професионално знаење 
најдобро во рамките на своите можности, да работат заеднички и тимски и да 
им даваат одлична поддршка и услуга на нашите клиенти. Сениорскиот 
менаџмент на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ja прифаќа одговорностa за систематска 
деловна стратегија и развоен процес. Интегритетот и почитувањето на законите 
и етичките начела се суштинските елементи за одржување на кредибилитетот и 
автентичноста на компанијата.  

 
Целта на овој „Кодекс на деловна етика и однесување“ е да прикаже како 

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА гo спроведува својот бизнис на етички и социјално 
одговорен начин. Оваа политика се однесува глобално на сите наши 
активности. 

 
Овој Кодекс е одобрен од Одборот на директори на 

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА и со него преку инструменитите за внатрешна 
комуникација се запознаени сите вработени. Од секој вработен во 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА се очекува, при своите активности и дневно работење 
да се однесува во согласност со овој Кодекс, без исклучок. Поконкретно 
насочување или подетални инструкции можат да бидат дефинирани за одредени 
региони, држави или функции, но тие ќе бидат во согласност со оваа 
корпоративна политика.  

 
Оваа политика се однесува на главните елементи во смисла на тоа: 
• како Менаџментот ги спроведува своите надлежности, 
• како се однесуваме со своите вработени, 
• како очекуваат акционерите да се однесува компанијата, 
• како се услужени клиентите, 
• како се однесуваме со нашите снабдувачи и 
• на крај, како влијаеме врз заедниците и животната средина во различни 

локации на кои дејствуваме. 
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УПРАВА 
 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги почитува начелата на меѓународните човекови 

права, како што се: Меѓународната декларација за човекови права и 
Меѓународната организација на трудот (МОТ), нема да користи детски труд или 
присилна работа и нема да толерира услови за работа кои се во спротивност со 
националното законодавство, меѓународните документи и практика.  

 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 
Вработените во ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА стриктно ќе ги почитуваат сите 

политики на интегритет во врска со нивното вработување. Тие нема директно 
или индиректно да нудат, бараат или да примаат, нуту, пак, да склучуваат 
договори за мито и/или за изнудување или за незаконски интереси. Таквите 
интереси ќе вклучуваат, но нема да бидат ограничени само на: подароци и 
бесплатни услуги, забава, превоз и сместување. Мали подароци и подароци со 
мала вредност во мерка на нормално културно и општествено прифатливи 
норми и стандарди, не потпаѓаат под примената на ова правило. Сите вработени 
се обврзани да ги одвраќаат своите деловни партнери или вработени од обиди 
за подмитување или акти на подмитување, кога тие ќе станат очигледни и се 
обврзани за тоа да го известат сениорскиот менаџмент на компанијата без какви 
било одложувања. Тие нема, директно или индиректно, да бараат или да 
склучуваат договори за подмитување и/ или барања за илегални интереси од 
кои било деловни партнери или да предизвикуваат лично фаворизирање или 
фаворизирање на личности поврзани со него/неа или поставени од него/неа.  

 
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕСИ 
 
Ниту еден член на персоналот на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА или блиски 

членoви на неговотo семејство не треба да имаат интерес во бизнисот на 
партнерите со коишто работат, како претставници или застапници на 
компанијата. Сите помошни активности, учества и консултантски активности 
мора да се одобрени од управата на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА .  

 
ЗАШТИТА НА ИМОТОТ И ДОГОВОР ЗА НЕОТКРИВАЊЕ 
 
Секој вработен во ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА е одговорен за заштита на 

имотот на компанијата, што ги вклучува, но не е ограничено на, материјалните 
предмети и работи, како што се опремата и зградите, или интелектуалната 
сопственост, какви што се деловните тајни или доверливи информации. 
Особено во оваа обврска за неоткривање се целосно вклучени сите информации 
поврзани со деловните клиенти. 
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ВРАБОТЕНИ 
 
Здравје и безбедност на работа 
 
Професионалното здравствено и безбедносно управување на 

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА се базира на принципите на превенција, обезбедување 
на нашите вработени со здрава и безбедна работна средина во согласност со 
индустриските стандарди и со соодветните закони и регулативи кои се во 
примена. Сениорскиот менаџмент на компанијата им ја доверува на своите 
локални подружници или супсидијари одговорноста да ја имплементираат оваа 
политика и да гарантираат целосно почитување на законите и регулативата за 
заштита на здравјето и безбедноста на работа. ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА им 
обезбедува на своите вработени соодветна обука во сите здравствено и 
безбедносно релевантни области. Дополнително, секој вработен има пристап до 
лекар со кој располага/соработува компанијата. 

 
МОТИВАЦИЈА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги смета мотивираните работници и нивната 

идентификација со целите на компанијата како критичен фактор за успех. Затоа 
организирана е систематска политика и стратегија за развоен процес, со 
екстензивен комуникациски и информативен внатрешен процес, добро 
поддржан од интензивни концепти за обука и систематски чести контроли на 
успехот во работењето (индивидуални перформанси).  

 
Како принцип, аспекти како што се развој на кaриерата, награди и плата, 

како и индивидуална промоција јасно ќе се поврзуваат со исходите од овие 
контроли на успехот во работењето. Целосната мотивација на вработените е 
често под надзор на сениорскиот менаџмент.  

 
СИСТЕМ ЗА ОБУКА 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги потенцира практичните програми за обука 

поврзани со работата, како и оние за развој и промоција на идните управувачки 
потенцијали, со цел да се осигури дека компанијата ги има на располагање сите 
технички и управувачки вештини потребни за деловниот развој на компанијата.  

 
СЛОБОДА НА ЗДРУЖУВАЊЕ И ПРАВО НА КОЛЕКТИВНO 
ПРЕГОВАРАЊЕ  
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА го почитува правото на сите вработени да 

формираат или да се приклучат кон синдикати по сопствен избор и ќе ги следи 
резултатите на поединечните колективни договори во согласност со локалните 
закони и регулативи.  
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РАБОТНО ВРЕМЕ 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги почитува постојните национални закони, 

индустриски стандарди и применливите колективни договори во врска со 
работното време и надоместокот за прекувремена работа.  

 
ПЛАТА 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА за сите вработени (насекаде во светот) обезбедува 

транспарентен пакет за надоместоци, кој е изработен во согласност со 
пазарните и индустриските стандарди во поединечните локални средини и се 
смета дека треба да стимулира високо ниво на самоодговорност и 
претприемништво. Во секој случај компанијата ги почитува сите постојни 
закони, индустриски стандарди и релевантни колективни договори.  

 
ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 
Компанијата нема да се вклучува или да поддржува каква било 

дискриминација при вработување, плаќање, пристап до обука, промоција, 
прекинување на работен однос или пензионирање, базирано на раса, класна 
припадност, националност, религија, пол, инвалидитет, сексуална определба, 
членство во синдикат, политичка припадност или возраст.  

 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА нема да се меша во остварувањето на правата на 

вработените да се придржуваат до принципи или практики, или да задоволуваат 
потреби поврзани со раса, класна припадност, национално потекло, религија, 
инвалидитет, пол, сексуална ориентација, членство во синдикат или политичка 
припадност.  

 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА компанијата нема да дозволи или да толерира 

какво било однесување, вклучувајќи и гестови, вербален и физички контакт, 
коешто е сексуално принудувачко, заканувачко, малтретирачко или 
експлоатирачко и е одлучна во заштитата на своите вработени во активностите 
против вакво однесување.  

 
ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА не практикува и не поддржува употреба на телесна 

казна, ментална или физичка принуда или вербално малтретирање.  
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АКЦИОНЕРИ 
 
КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ 
 
Со цел да се промовира довербата на инвеститорите, клиентите и 

вработените и јавноста во менаџирањето и надзорот на котираните корпорации, 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА е експлицитно посветена кон сеопфатно корпоративно 
управување. Компанијата ја изразува оваа позиција посебно преку добрите 
практики за корпоративно управување, меѓународно признаените стандарди за 
одговорно корпоративно управување и се стреми кон изградба на 
транспарентен и разбирлив систем на корпоративно управување.  

 
Дополнително ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА воспостави и објави интерен водич 

за заштита од тргување со внатрешни, вредни информации. Исто така, годишно 
го објавува извештајот од независната ревизија. 

 
ТРГУВАЊЕ СО ВНАТРЕШНИ, ВРЕДНИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Внатрешните правила на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги вклучуваат прво 

Групни правила за заштита и злоупотреба на внатрешни, ценовно вредни 
информации („инсајдерски“ информации). Со ова се информираат сите наши 
вработени, извршни органи и други луѓе кои работат во име и за сметка на 
компанијата за законските забрани за злоупотреба на внатрешни информации, 
пренесување информации внатре во компанијата и почитување на 
организационите мерки за превенција на законски казниви дела поврзани со 
тргување со внатрешни, ценовно вредни информации. Се упатува и до сите 
релевантни законски одредби, како што се таканаречените примарни и 
секундарни „инсајдери“.  

Согласно со законските, подзаконските и други прописи за заштита на 
тргување со внатрешни, ценовни вредни информации - кои важат за луѓето што 
работат во области дефинирани како доверливи, вклучувајки и личности од 
управниот одбор, надзорниот одбор, сите вработени, работничкиот совет и 
други лица што имаат пристап до информации од потенцијално доверлив 
карактер. Постојат посебни правила за овие доверливи области кои се 
однесуваат на пренесување на информации внатре во копманијата. Како 
резултат на тоа, овие упатства обезбедуваат протокот на информации од овие 
чувствителни области на компанијата да е предмет на особено строги правила.  

 
КЛИЕНТИ 
 
Ориентација кон клиентите  
 
Бескомпромисна ориентација кон клиентите е централната ориентација на 

сите напори на тимот на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА и централна точка на нашата 
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корпоративна политика. Многугодишното работење со нашите клиенти и 
снабдувачи овозможи развивање на индивидуално, колективно и целно 
решавање на проблемите. „Нашите клиенти се наши партнери“ е мотото на 
ориентацијата кон клиентите на нашата компанија.  

 
Главна цел на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА е да се намалат вкупните трошоци 

на клиентите низ тоталниот менаџмент на квалитет како интегрална и 
централна компонента на нашите активности. 

Преку сигурноста на доставата, флексибилност, брза реакција во итни 
случаи, сервиси за консултации, дизајн, ланец за снабдување и врвна 
технологија, се трудиме да го понудиме најдоброто во класата за нашите 
клиенти.  

 
СНАБДУВАЧИ 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА очекува од своите снабдувачи да ги следат истите 

строги принципи во начинот на кој го вршат сопствениот бизнис, вклучително, 
но не и лимитирано на начинот на кој се третираат вработените, правила кои 
важат и за самиот ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА. 

 
Етичките принципи базирани на меѓународните човекови права мора да се 

почитуваат од страна на снабдувачите. Посебно, ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА бара 
сите снабдувачи и подизведувачи да произведуваат без употреба на детски труд.  

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА дополнително праќа насоки за вработување до 
сите снабдувачи и поставува маргини за оптимални продажби и програми за 
развој на секои шест месеци. Сите спецификации на производите се според 
поставените еколошки стандарди.  

 
 
ЗАЕДНИЦА И ЖИВОТНА СРЕДИНА  
 
ОДГОВОРНОСТ КОН ЗАЕДНИЦАТА 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги прифаќа своите одговорности како 

корпоративен граѓанин на заедниците во кои работи компанијата и се обврзува 
на отворена комуникација со сите заинтересирани групи (stakeholeders).  

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА се согласува на отворен дијалог со сите надлежни 
органи, социјални и јавни заинтересирани групи.  

 
ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
Заштитата на животната средина, следење на законските барања и 

вообичаените индустриски стандарди се на врвот на управувачката агенда на 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА. Цел на компанијата е да ги комбинира факторите за 
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квалитет, животна средина и хуманата страна во еден интергриран управувачки 
систем, кој се стреми кон одржлив економски успех . 

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА е подготвена за дискусија во врска со секој 
отворен предмет, како и за информации до јавноста. 

 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 
Прашања околу примената или толкувањето на овој Кодекс на деловна 

етика и однесување или потенцијални повреди на неговите одредби треба да се 
пријават кај претпоставените. Секоја практика или однесување што не 
соодветствува со овој Кодекс мора да се поправи, а во сериозни случаи ќе се 
преземат дисциплински мерки. Нема да има неповолни последици за оние 
вработени што ќе ги пријават потенцијалните повреди на овие правила.  

 
 
 
5.2  Кодекс на деловна етика и однесување за мали и 

средни претпријатија 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА го смета успехот на своите клиенти за клуч кон 

постигнување долгорочни и постојани деловни резултати и раст, почитувајќи 
ги, како потребите на своите акционери така и интересите на своите вработени. 
Затоа од сите вработени се очекува да го вложат своето професионално знаење 
најдобро во рамките на своите можности, да работат заеднички и тимски и да 
им даваат одлична поддршка и услуга на нашите клиенти. Сениорскиот 
менаџмент на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ja прифаќа одговорностa за систематска 
деловна стратегија и развоен процес. Интегритетот и почитувањето на законите 
и етичките начела се суштинските елементи за одржување на кредибилитетот и 
автентичноста на компанијата.  

 
Целта на овој „Кодекс на деловна етика и однесување“ е да прикаже како 

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА гo спроведува својот бизнис на етички и социјално 
одговорен начин. Оваа политика се однесува глобално на сите наши 
активности. 

 
Овој Кодекс е одобрен од Директорот и менаџментот на 

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА и со него преку инструменитите за внатрешна 
комуникација се запознаени сите вработени. Од секој вработен во 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА се очекува, при своите активности и дневно работење 
да се однесува во согласност со овој Кодекс, без исклучок.  

 
Оваа политика се однесува на главните елементи во смисла на тоа: 
• како Менаџментот ги спроведува своите надлежности, 
• како се однесуваме со своите вработени, 
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• како се услужени клиентите, 
• како се однесуваме со нашите снабдувачи и 
• на крај, како влијаеме врз заедницата и животната средина во различни 

локации на кои дејствуваме. 
 
УПРАВА 
 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги почитува начелата на меѓународните човекови 

права, како што се: Меѓународната декларација за човекови права и 
Меѓународната организација на трудот (МОТ), нема да користи детски труд или 
присилна работа и нема да толерира услови за работа кои се во спротивност со 
националното законодавство, меѓународните документи и практика.  

 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 
Вработените во ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА стриктно ќе ги почитуваат сите 

политики на интегритет во врска со нивното вработување. Тие нема директно 
или индиректно да нудат, бараат или да примаат, ниту, пак, да склучуваат 
договори за мито и/или за изнудување или за незаконски интереси. Таквите 
интереси ќе вклучуваат, но нема да бидат ограничени само на: подароци и 
бесплатни услуги, забава, превоз и сместување. Мали подароци и подароци со 
мала вредност во мерка на нормално културно и општествено прифатливи 
норми и стандарди, не потпаѓаат под примената на ова правило. Сите вработени 
се обврзани да ги одвраќаат своите деловни партнери или вработени од обиди 
за подмитување или акти на подмитување, кога тие ќе станат очигледни и се 
обврзани за тоа да го известат сениорскиот менаџмент на компанијата без какви 
било одложувања. Тие нема, директно или индиректно да бараат или да 
склучуваат договори за подмитување и/или барања за илегални интереси од кои 
било деловни партнери или да предизвикуваат лично фаворизирање, или 
фаворизирање на личности поврзани со нив или поставени од нив.  

 
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕСИ 
 
Ниту еден член на персоналот на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА или блиски 

членoви на неговотo семејство не треба да имаат интерес во бизнисот на 
партнерите со коишто работат, како претставници или застапници на 
компанијата. Сите помошни активности, учества и консултантски активности 
мора да се одобрени од управата на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА .  
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ЗАШТИТА НА ИМОТОТ И ДОГОВОР ЗА НЕОТКРИВАЊЕ 
 
Секој вработен во ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА е одговорен за заштита на 

имотот на компанијата што ги вклучува, но не е ограничено на, материјалните 
предмети и работи како што се опремата и зградите, или интелектуалната 
сопственост какви што се деловните тајни или доверливи информации. Особено 
во оваа обврска за неоткривање се целосно вклучени сите информации 
поврзани со деловните клиенти. 

 
ВРАБОТЕНИ 
 
Здравје и безбедност на работа 
 
Професионалното здравствено и безбедносно управување на 

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА се базира на принципите на превенција, обезбедување 
на нашите вработени со здрава и безбедна работна средина во согласност со 
индустриските стандарди и со соодветните закони и регулативи кои се во 
примена.  

 
МОТИВАЦИЈА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги смета мотивираните работници и нивната 

идентификација со целите на компанијата како критичен фактор за успех. Затоа 
организирана е систематска политика и стратегија за развоен процес, со 
екстензивен комуникациски и информативен внатрешен процес, добро 
поддржан од интензивни концепти за обука и систематски чести контроли на 
успехот во работењето (индивидуални перформанси).  

 
Како принцип, аспекти како што се развој на кaриерата, награди и плата, 

како и индивидуална промоција јасно ќе се поврзуваат со исходите од овие 
контроли на успехот во работењето. Целосната мотивација на вработените е под 
надзор на менаџмент.  

 
 
СИСТЕМ ЗА ОБУКА 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги потенцира практичните програми за обука 

поврзани со работата, како и оние за развој и промоција на идните управувачки 
потенцијали, со цел да се осигури дека компанијата ги има на располагање сите 
технички и управувачки вештини потребни за деловниот развој на компанијата.  
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СЛОБОДА НА ЗДРУЖУВАЊЕ И ПРАВО НА КОЛЕКТИВНO 
ПРЕГОВАРАЊЕ  
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА го почитува правото на сите вработени да 

формираат или да се приклучат кон синдикати по сопствен избор и ќе ги 
почитува колективнитe договори во согласност со законите и регулативите.  

 
РАБОТНО ВРЕМЕ 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги почитува постојните национални закони, 

индустриски стандарди и применливите колективни договори во врска со 
работното време и надоместокот за прекувремена работа.  

 
ПЛАТА 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА за сите вработени обезбедува транспарентен пакет 

за надоместоци, којшто е изработен во согласност со Законската регулатива и 
правилниците на компанијата и се смета дека треба да стимулира високо ниво 
на самоодговорност и претприемништво.  

 
ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 
Компанијата нема да се вклучува во или да поддржува каква било 

дискриминација при вработување, плаќање, пристап до обука, промоција, 
прекинување на работен однос или пензионирање, базирано на раса, класна 
припадност, националност, религија, пол, инвалидитет, сексуална определба, 
членство во синдикат, политичка припадност или возраст.  

 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА нема да се меша во остварувањето на правата на 

вработените да се придржуваат до принципи или практики, или да задоволуваат 
потреби поврзани со раса, класна припадност, национално потекло, религија, 
инвалидитет, пол, сексуална ориентација, членство во синдикат или политичка 
припадност.  

 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА компанијата нема да дозволи или толерира какво 

било однесување, вклучувајќи и гестови, вербален и физички контакт, коешто е 
сексуално принудувачко, заканувачко, малтретирачко или експлоатирачко и е 
одлучна во заштитата на своите вработени во активностите против вакво 
однесување.  

 
ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА не практикува и не поддржува употреба на телесна 

казна, ментална или физичка принуда или вербално злоставување.  
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КЛИЕНТИ 
 
Ориентација кон клиентите  
 
Бескомпромисна ориентација кон задоволствата на клиентите е централната 

ориентација на сите напори на тимот на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА и централна 
точка на нашата корпоративна политика. Многугодишното работење со нашите 
клиенти и снабдувачи овозможи развивање на индивидуално, колективно и 
целно решавање на проблемите. „Нашите клиенти се наши партнери“ е мотото 
на ориентацијата кон клиентите на нашата компанија.  

 
Главна цел на ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА е да се намалат вкупните трошоци 

на клиентите низ тоталниот менаџмент на квалитет како интегрална и 
централна компонента на нашите активности. 

Преку сигурноста на доставата, флексибилност, брза реакција во итни 
случаи, сервиси за консултации, дизајн, ланец за снабдување и врвна 
технологија, се трудиме да го понудиме најдоброто во класата за нашите 
клиенти.  

 
СНАБДУВАЧИ 
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА очекува од своите снабдувачи да ги следат истите 

строги принципи во начинот на кој го вршат сопствениот бизнис, вклучително, 
но не и лимитирано на начинот на кој се третираат вработените, правила кои 
важат и за самиот ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА. 

 
Етичките принципи базирани на меѓународните човекови права мора да се 

почитуваат од страна на снабдувачите. Посебно, ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА бара 
сите снабдувачи и подизведувачи да произведуваат без злоупотреба на детски 
труд.  

 
ЗАЕДНИЦА И ЖИВОТНА СРЕДИНА  
 
ОДГОВОРНОСТ КОН ЗАЕДНИЦАТА  
 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА ги прифаќа своите одговорности како 

корпоративен граѓанин на заедницата во која работи компанијата и се обврзува 
на отворена комуникација со сите заинтересирани групи (stakeholeders).  

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА се согласува на отворен дијалог со сите надлежни 
органи, социјални и јавни заинтересирани групи.  
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ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
Заштита на животната средина, следењето на законските барања и 

вообичаените индустриски стандарди се на врвот на управувачката агенда на 
ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА. Цел на компанијата е да ги комбинира факторите за 
квалитет, животна средина и хуманата страна во еден интегриран управувачки 
систем, кој се стреми кон одржлив економски успех . 

ИМЕ_НА_КОМПАНИЈА е подготвена за дискусија во врска со секој 
отворен предмет, како и за информации до јавноста 

 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 
Прашања околу примената или толкувањето на овој Кодекс на деловна 

етика и однесување или потенцијални повреди на неговите одредби треба да се 
пријават кај претпоставените. Секоја практика или однесување што не е во 
согласност со овој Кодекс мора да се поправи, а во сериозни случаи ќе се 
преземат дисциплински мерки. Нема да има неповолни последици за оние 
вработени што ќе ги пријават потенцијалните повреди на овие правила.  
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6. Методологија и критериуми за избор на компанија со 

добро корпоративно управување 
 

                  
 
 
Невладината организација “Транспарентност – Нулта корупција”, во рамки 

на активностите за имплементација на Декларацијата нула толеранција за 
корупцијата го реализира проектот за корпоративно управување. 

Во рамките на овој проект тимот на експерти составен од претставници на 
стопанските комори, јавниот сектор, универзитетски професори, претставници 
на медиумите и невладиниот сектор изготви листа на критериуми врз основа на 
кои ќе се врши евалуација на компаниите. 

Експертскиот тим и Управувачкиот комитет на проектот ја утврдија 
следната постапка и рокови за избор на компанија со добро корпоративно 
управување: 

1. Право на учество во изборот имаат сите компании регистрирани во 
Република Македонија 

2. Компаниите треба да достават одговор на секое од поставените 
прашања од критериумите за евалуација. Потребно е да се наведе 
точниот број на прашањето на кое се однесува објаснувањето. 

3. Со доставениот одговор да се достават документи или други 
информации од кои може да се потврди тврдењето. 

4. Одговорите на прашалникот и документите да се достават најдоцна до 7 
септември 2007 година на адреса на “Транспарентност – Нулта 
корупција”, ул. Наум Наумовски Борче 58, П. Фах 270 1000 Скопје. 

5. Експертите ќе ги разгледуваат документите и ќе го извршат изборот на 
компаниите во периодот до 20 септември 

6. Сертификати ќе им бидат доделени на компаниите кои ќе освојат 80% 
од предвидените бодови 

7. Сертификатите на избраните компании ќе им бидат доделени на 
завршна конференција која ќе се одржи на 3 октомври 2007 година. 

 
Ве повикуваме да се вклучите во оваа активност која е насочена кон 

зајакнување на стандардите во корпоративното работење но и кон засилување 
на севкупните мерки за нулта толеранција на корупцијата во Република 
Македонија.  
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Критериуми за избор на компанија со добро  
корпоративно управување 

 

Бр. Критериуми за евалуација Бодовна 
скала 

1. Како менаџментот ги спроведува своите активности? 35 
1.1 Дали во компанијата се донесени, се спроведуваат бизнис планови на среден 

рок/ годишни? 
5 

1.2 Дали компанијата корити/ангажира независни ревизорски услуги за контрола 
на финансиското работење? 

10 

1.3. Дали ревизорските извештаи се објавуваат јавно? 5 
1.4 Дали менаџментот на компанијата имал обуки, стручно усовршување или 

специјализација во последните три години? 
5 

1.5 Дали во последните три години компанијата го подобрила квалитетот на 
работење со водедување ISO- HASAP или други сертифицирани страндарди за 
квалитет? 

10 

2. Како се однесувате со своите вработени 35 
2.1. Дали директорите се придржуваат кон Меѓународната декларација за 

човекови права? 
5 

2.2 Дали компанијата е потписник на Колективен договор? 10 
2.3 Дали во компанијата постои лице или единица задолжена за човечки ресурси 

на вработените, дали вработените се поистоветуваат со целите на 
компанијата? 

5 

2.4 Дали постои систем на обука (интерна и надворешна, формална и 
неофицијална)? 

5 

2.5 Дали во компанијата постои подеднаков пристап до работните места за сите 
категории на граѓани? 

5 

2.6 Дали компанијата имала судски спорови или решенија на трудовата 
инспекција во врска со спроведувањето на прописите од работното 
законодавство? 

5 

3 Комуникација со потрошувачите/ клиентите? 10 
3.1. Со колку клиенти компанијата има континуирана соработка во последните пет 

години? 
6 

3.2. Дали производството за одреден временски период се планира врз основа на 
барањата на купувачите? 

2 

3.3 Дали компанијата врши испитувања на мислењето на 
потрошувачите/клиените? 

2 

4 Како се однесувате со вашите снабдувачи 10 
4.1 Дали спецификациите на производство се во согласност со пропишаните 

етички стандарди? (дали содржат целосни/вистинити податоци?) 
5 

4.2 Колку рекламации и судски спорови сте имале со добавувачите во последните 
пет години? 

5 

 5 Како влијаете врз заедниците и околината во различни локации на кои 
дејствувате? 

10 

5.1 Дали се придржувате кон пропишаните стандарди за заштита на животната 
средина, индустриски стандарди, дали се почитува Еколошката декларација 

3 

5.2 Дали се даваат средства во вид на донации (согласно покажаните финансиски 
резултати) за различни хуманитарни активности? 

2 

5.3 Дали компанијата е отворена за комуникација со сите заинтересирани групи 
за нејзините активности? 

2 

5.4 Дали компанијата е отворена за комуникација со сите надлежни органи, 
социјални, јавни и интересни групи? 

2 

 ВКУПНО 100 
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7.  Корпоративна социјална одговорност („КСО“) и 

корпоративно управување („КУ“) како инструменти за 
спречување на корпоративна корупција  

  
 Проф. д-р Горан Коевски 
 

„Да одбереме да ја соединиме силата на  
пазарот со авторитетот на универзалните идеи“ 

Кофи Анан, генерален секретар на ОН, 
 Глобален договор (Global Compact), 1 април 2006 г. 

 
1. Накратко, што е корупција? 
Корупција е вршење или злоупотреба на јавни овластувања или работи од 

јавен интерес за личен интерес или интерес на друго лице или, пак, судир на 
интереси во вршење на власта или во доверени јавни овластувања. 

Корупцијата се јавува во нестабилни економии при непостоење на 
соодветна законска регулатива, но, уште повеќе, при слаба институционална 
инфраструктура за контрола и надзор врз примената на законите. 

Резултатите од корупцијата би можеле да се сублимираат: поткопана 
демократија; незаинтересираност на домашни, а првенствено странски 
инвеститори; постојано губење на јавната доверба во власта; слабите влади 
стануваат уште послаби и друго.1 

 
2. Зошто корпоративна социјална одговорност („КСО“)? 
Од дефиницијата на корупцијата се гледа дека заеднички именител што се 

среќава кај повеќето дефиниции е поимот „јавна“. Сосема исправно се 
поставува прашањето: како се доведува поимот „јавна“ со концептите на 
корпоративна социјална одговорност и корпоративното управување, коишто 
повеќе се поврзуваат со приватниот сектор. 

Како да се поврзе јавната со приватната или, обратно, како да се поврзе 
приватната сфера со нешто што е инхерентно за јавната сфера?  

Одговорот е прилично едноставен. Сведоци сме на сè поголема 
комерцијализација на невладиниот, непрофитен сектор. Многу невладини 
организации својата мисија од чисто хуманитарна постепено ја претворија во 
прилично профитабилна дејност, која по својот обем ги надмина приходите на 
некои помали комерцијални банки. Оттука, сосема е оправдано да се очекува 
дека и комерцијалните, профитабилни бизниси ќе треба да преземат одредени 
хуманитарни или други, повеќе социјални цели, за да можат да го оправдаат 
своето современо постоење. Впрочем, не е непознат фактот дека скоро 

                                                 
1 Vidi: Zora Stojanovska, „Svetot vo zonata na korupcija i potkup“, Pravnik, Glasilo na 
Zdru`enie na pravnici od stopanstvoto na Republika Makedonija, br. 147-148, juli-avgust 
2004, str. 13-18. 
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половина од економската наука и науката за менаџментот се темелат на 
социологијата како наука. 

Не може да се прави повеќе остра граница помеѓу профитното и 
непрофитното од една, но и помеѓу јавното и приватното од друга страна. Така, 
сé повеќе се форсира таканареченото „јавно-приватно“ партнерство што, само 
по себе, ја релативизира улогата на стриктната поделба на она што е јавен, 
државен сектор и она што е приватен сектор. Впрочем и јавните претпријатија, 
но и установите што вршат (не)стопански дејности од јавен интерес можат и сè 
повеќе се органираат како трговски друштва. 

Понатаму, истовремено со практичното прифаќање на ставот дека 
меѓународните конвенции за заштита на човековите права можат да се 
применуваат и на правата на правните лица, вклучувајќи ги и компаниите, 
сосема беше оправдано на правните лица да започне да се гледа не само како на 
приватни туку како и на јавно-правни лица кои треба да го заслужат и 
оправдаат своето право на граѓанство (corporate citizenship). 

Значи, корупцијата веќе е препознаена како еден од големите светски 
предизвици што има големо влијание и врз приватниот сектор, бидејќи го 
спречува економскиот развој, ја ограничува конкуренцијата и претпоставува 
серизони правни и социјални ризици. Сакале ние да признаеме или не, 
корупцијата е иманентно пазарна појава, од една, а што помалку корупција 
толку поефикасен пазар, од друга страна. Сите компании, било големи или 
мали, се ранливи на корупцијата и претставуваат потенцијални субјекти за да 
трпат штета од корупцијата.2 Затоа, колку подолго компаниите ја одбиваат 
корупцијата како вообичаена деловна практика толку подобро за 
подолгорочниот развој на самата компанија. Се смета дека иднината им припаѓа 
на компаниите што ќе бидат во состојба да се заштитат од интерните 
злоупотреби, измами, корупција и криминалните дејства на своите менаџери и 
вработени. 

Она што останува како отворено прашање е: со кои правни или други 
инструменти да се спречи појавата на корупција во приватниот и невладиниот 
сектор. Во овој текст ќе направиме обид да ги пронајдеме тие достапни 
инструменти. 

 
3. Појава и дефинирање на КСО 
Денес, од 100-те најразвиени економии во светот, половина се држави, а 

останатата половина се компании. Така, американската корпорација Валмарт 
(Wal-Mart) се јавува како шести партнер по обем на трговска размена со Кина.3 
Затоа како додаток на интересот на акционерите (вложувачите) да остварат што 
поголем профит, компаниите мора да ги земат предвид и интересите и на други 

                                                 
2 Taka, koruptivnite aktivnosti predizvikuvaat: pravni rizici, rizici na reputacijata i 
ugledot, gi zgolemuvaat tro{ocite za vr{ewe biznis i sli~no. Se smeta deka cenata na 
proizvodite i uslugite vo slu~ai na javni nabavki se zgolemuva za 10% duri do 25% na 
tro{ocite, tokmu kako rezultat na korupcijata. 
3 Vidi: http://www.businessweek.com/technology/content/sep2005/tc20050912_6790.htm 
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интересенти (вработените, доверителите, потрошувачите, невладините 
организации, како и поширокото општество), попознати како конституенти на 
претпријатието на компанијата (stakeholders).  

Државите мора да форсираат и промовираат поморален и вредносно воден, 
а помалку индивидуалистички и профитно ориентиран пристап, доколку сакаат 
да обезбедат одржлив развој за своите општества во целина. За да го постигнат 
тоа, тие мора да го сменат сфаќањето и мислењето на луѓето во своите 
општества. Целта на КСО, според Документот на Европската комисија за 
корпоративна социјална одговорност и Соопштението на Комисијата во врска 
со КСО (the White Paper of the EU Commission on Corporate Social Responsibility 
and the Commissions’s Communication on CSR) е менување на деловната култура 
од „краткорочно максимализирање на бизнисот“ кон „одговорно деловно 
однесување и овозможување одржлив развој“ (responsible business behavior in 
providing sustainable development) кои се всушност и целите на КСО. 

Токму затоа може со сигурност да се каже дека земјите во транзиција не се 
соочуваат само со проблемот на хармонизација на своите правни системи, туку 
и со проблемот на воспоставување нов систем на вредности кој би бил 
прифатлив за мнозинството. 

КСО, по својата природа и содржина, е доста нејасен концепт, па затоа во 
практиката доста се талка и има многу непрецизни дефиниции. Ќе ги 
прикажеме следните дефиниции: 

1. КСО е концепт според кој компаниите доброволно одлучуваат да ги 
почитуваат и заштитуваат интересите на широк број интересенти, 
постигнувајќи преку тоа создавање на почиста животна средина и подобро 
општество, а сето тоа преку активна интеракција на сите компаниски учесници 
(конституенти). 

2. КСО е доброволно обврзување на компаниите да го водат сопствениот 
бизнис во општеството на одговорен начин (дефиниција на Меѓународната 
трговска комора (International Chamber of Commerce)).  

3. Под КСО се подразбира „чадор“, термин под кој се подведуваат 
мноштво активности преку кои компаниите доброволно се подведуваат на 
надворешен мониторинг, со цел да докажат дека нивното дејствување е 
адекватно на пошироко зацртаните општествени цели во една средина. 

4. КСО е доброволно обврзување на компаниите да го водат сопствениот 
бизнис придонесувајќи кон одржлив развој и соработувајќи со работниците, 
нивните семејства, локалната заедница, државата и општетсвото во целина, а со 
цел да се подобри квалитетот на животот воопшто (дефиниција на Светскиот 
деловен совет за одржлив развој (World Business Council for Sustainable 
Development)); и 

5. КСО во својата суштина е соработка (свето тројство) помеѓу бизнисот, 
државата и цивилното општество.  

Едно е сигурно. Сите препознаваат дека концептот на КСО е добар и 
пожелен за бизнисот воопшто.  
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Постои една јапонска стратешка визија наречена кјосеи (Kyosei) која грубо 
преведана би значела „живеејќи и работејќи заедно заради постигнување 
заедничка цел“. Пандан на оваа јапонска стратегија е американската стратегија 
на „деловна етика“ или теорија на различни интересенти (stakeholders theory). 
Во основата на оваа јапонска стратегија лежат следните општи начела: 
одговорноста на бизнисот е да се надминат тесноакционерските интереси и да 
се оди кон заштита на интересите на пошироките општествени групи 
интересенти; економското и социјалното влијание на бизнисот треба да се 
насоченат кон иновативноста, правдата и светската заедница; деловното 
однесување треба да се пренасочи од словото на законот кон духот на 
довербата; почитување на правилата; поддржување на мултилатералната 
трговија; почитување на животната средина и избегнување на забранети, 
нелегални и штетни дејства. 

Се поставува прашањето: зошто комапниите доброволно би се подложувале 
на примената на одредени кодекси на однесување. Одговорот, најчесто, почнува 
и завршува со притисокот на пазарот, но и поради модата која во последната 
деценија £ се посветува на КСО. Но, пазарот, сепак, има или би требало да има 
примарна улога. КСО може да има позитивно влијание на цената на хартиите од 
вредност на компаниите со коишто се тргува на пазарот, поради довербата на 
вложувачите во кредибилитетот на компанијата која има имплементирно 
одредени кодекси на однесување. Сепак, мора да се напомене дека не е сè 
математика во животот. Имено, некои од најуспешните светски компании јавно 
одбиваат да следат одреден модел на КСО или КУ, без притоа да трпат 
одредена пазарна штета или загуба.  

Понатаму, помоќните светски вложувачи генерално бараат одредена 
компанија да следи модел на кодекс на етичко однесување усвоен од некој 
повлијателен субјект во одредена земја, која иницијатива ја поддржува и ЕУ, 
барајќи компаниите да реферираат кој одреден модел на кодекс на 
корпоративно управување го следат. Со тоа, се олеснува создавањето на 
препознатлива деловна средина за странските вложувачи, која не зависи толку 
од применливите, позитивни закони во конкретната земја. 

 
4. Преку кои инструменти може да се имплементираат КСО и 

ККУ? 
Постојат неколку начини за наметнување на КСО: првиот, преку 

усвојување на закони со кои ќе се натераат компаниите во одредени гранки да 
почитуваат одредени правила, а со закана од примена на строги граѓански и 
кривично-казнени санкции; вториот, преку идентификување начини со кои 
КСО-практиките ќе помогнат во идентификацијата на одредени специфични 
проблеми за кои ќе се дискутира и ќе се решава во одредени компании или 
одредени индустриски сектори; и конечно, третиот, пазарен начин, преку 
промовирање промени во пазарното однесување кои сами по себе ќе ги натераат 
компаниите да ги почитуваат практиките на КСО. 
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Вториот пристап е најприменуван и се состои во детектирање начини со 
кои практиките на КСО ќе помогнат во идентификацијата на одредени 
специфични проблеми за кои ќе се дискутира и тие проблеми ќе се решаваат во 
одредени компании или во рамки на одредени индустриски сектори. Овој 
пристап се инструментализира најчесто преку доброволните кодекси на деловно 
однесување. Тоа е така, бидејќи приватниот сектор знае што му фали или што 
го попречува неговиот развој, па пристапува кон саморегулирање (усвојување 
етички кодекси на однесување), со можност во иднина да се иницира постапка 
начелата, препораките или упатствата содржани во кодексите да добијат свој 
законско-нормативен израз. 

Затоа, во последната декада од 20-тиот век, компаниите постепено почнаа 
да ја сфаќаат важноста на етичките начела, стандарди, препораки или упатства, 
како неопходна алатка за водење на нивниот бизнис. Прифаќањето и 
имплементирањето на соодветни кодекси на однесување стана стандардна 
оперативна процесура во глобалното деловно работење. 

При тоа, не се оди кон изработување на детални и екстензивни глобални 
стандарди, туку повеќе кон создавање и одржување на минимум етички 
стандарди кои би биле глобално препознатливи и применливи. 

Најразличните кодекси во бизнисот се појавија како резултат на повеќе 
причини: изгубената јавна доверба во работењето на компаниите; корупцијата; 
поткупувањето; злоупотреба на јавни фондови и слично. Се појави поприличен 
бес и негодување кај јавноста поради корпоративната (не)култура, од една, но и 
поради фактот дека бизнисот е секогаш чекор пред легислативата во 
пронаоѓањето законски „дупки“, недоречености или непрецизности, од друга 
страна. Од трета страна, познато е колку долго време треба да помине за да се 
придвижи легислативната машинерија за да се изменат, дополнат или 
прецизираат одредени закони и нормативно да се покрие одредено незаконско 
или општествено неприфатливо поведение (нови форми на повреда на законите, 
асиметрија на информациите и слично).  

Може да се констатира дека етичките деловни кодекси се социјално 
пореспонсивни. Респонсивноста сфатена во смисла што повеќе го потенцира 
проактивното и антиципирачко однесување во бизнисот, отколку чисто 
реактивното однесување. Со други зборови, ограничувањата на законската 
контрола и надзор, можат да се надминат преку механизми на второстепена 
контрола или таканареченото „меко право“ (soft law), во зависност од угледот 
на изработувачите на одреден кодекс и пазарниот притисок што тие ќе го 
предизвикаат.  

Според студијата на Организацијата за економска соработка и развој 
(OECD) од 2001 година насловена „Корпоративна одговорност: приватни 
иницијативи и јавни цели“ (Corporate Responsibility: Private Initiatives and Public 
Goals), која е дел од пошироките препораки насловени како „Декларација на 
ОЕСР за меѓународни инвестиции и мултионационални компании“ (The OECD 
Declaration on International Investment and Multinational Enterprise), кодексите на 
однесување се дефинираат како: „.доброволни обврски создадени од 
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компаниите, здруженијата или други ентитети, кои поставуваат стандарди и 
начела за вршење деловни активности на пазарот..“ 

Кодексите на однесување во компаративната литература се нарекуваат 
„етички упатства“ (ethical guidelines), „етички кодекси“ (ethical codes), „изјави за 
мисија“ (mission statement) или едноставно „кодекси на однесување“ (codes of 
conduct). 

Постоечките етички кодекси на однесување не следат одреден модел, што 
значи дека не постои еден единствен модел што ќе им одговара на сите (no one 
size fits all principle). Нивната различност се должи првенствено на големината 
на компаниите, географската локација, дејноста со која се занимава компанијата 
и слично. Понатаму, некои кодекси се применуваат само на котирани 
акционерски друштва поради социјалното влијание што го имаат овие субјекти, 
особено од аспект на доверителите и вработените, а некои се применуваат и на 
некотирани акционерски друштва.  

Се прават обиди да се усвојат модел-кодекси и за мали и средни компании, 
а веќе се реалност и кодексите за корпоративно управување во јавниот сектор. 

Некои кодекси уредуваат само едно прашање (правата на вработените или 
корпоративното управување или животната средина), додека други во видно 
поле земаат повеќе проблеми. 

Јазикот кај некои кодекси е јасен и прецизен, додека кај некои се користат 
широко поставени стандарди на кои е тешко да им се утврди прецизното 
значење, па £ се остава на практиката да ја опредмети конкретната содржина на 
одреден стандард.  

Некои кодекси содржат одредби за нивна имплементација во практиката, за 
надзорот на начинот на нивно имплементирање и преземањето соодветни мерки 
за нивно неспроведување, додека други се од чисто декларативен карактер и им 
недостасуваат одредби за последиците од непочитување на нивните одредби. 

Предности на усвојувањето етички и други кодекси на деловно однесување 
би биле: 

- ги собираат на едно место практиките и размислувањата на деловната 
заедница во врска со деловните вредности и етика и деловните начела; 

- еден сеопфатен етички кодекс на однесување кој би опфатил цела 
стопанска гранка (или алтернативно, цело стопанство, преку 
поставување минимум стандарди на етичко однесување) само би им 
помогнал на индивидуалните компании појасно да ги дефинираат 
лимитите на прифатливо етичко однесување и да го ограничат 
бескрупулозното однесување во односите каде што конкуренцијата е 
најинтензивна; 

- ги потсетуваат директорите и вработените со посебни овластувања за 
нивната обврска за почитување на деловните вредности и стандарди; 

- им покажуваат на останатите интересенти за што се залага деловниот 
свет; 

- додека законите што ја уредуваат деловната клима во една земја, по 
правило, се применуваат подеднакво на сите компании (one-size fits all) 
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кодексите се најчесто наменети и приспособени на одредна индустриска 
гранка или компании од одредена големина и слично; 

- со водење сметка за еколошката и социјална заднина на секој производ, 
ќе се подобри и зајакне брендот, угледот и имиџот на производите на 
компанијата, односно како алтернативно маркетинг средство („Валмарт“ 
или „Боди шоп“) 

- се зголемува сатисфакцијата кај потрошувачите; 
- зголемена сатисфакција и кај вработените дека работат во компанија 

која држи до себе и својот деловен и морален углед (на пример, 
компанијата Гугл (Google4)); 

- се гради компетитивна предност на пазарот, односно корпоративната 
етика се смета за клуч на успехот во потрагата на начин како да се 
максимизира профитот и вредноста на компаниите на подолг рок; 

- конечно, се избегнува можноста за започнување разно-разни судски 
парници за надомест на штета или се ублажува можноста за 
предизвикување гнев кај невладините организации и слично. 

Слабостите на етичките кодекси би ги сумирале: 
- нивна пролиферација во огромен број и постоењето на голем број 

разлики помеѓу нив; постои вистинска збрка од бројот на етичките 
кодекси, што го одвраќа вниманието на компаниите, така што тие, на 
крајот на денот, не знаат што всушност се бара од нив; 

- кодексите се користат исклучиво како маркетинг и ПР-инструмент, 
наместо како вистинско средство за посветување кон етика, стандарди и 
морал; 

- се залажуваат потрошувачите само колку да не ги бојкотираат 
производите на компаниите што усвоиле одредени етички кодекси, 
бидејќи зад нив, божем, стои некаква етичка доктрина од социјален, 
хуман или друг аспект; 

- се работи за успешно залажување на вработените за деловната етика на 
компанијата; 

- може да станат нејасни документи и мртво слово на хартија, на кои им 
недостасува иновативност во етичките политики и практики.   

Поради слабостите набројани погоре, се поздравуваат „Упатствата на ОЕСР 
за мултинационални компании“ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), 
кои ќе треба да ја надминат состојбата со многубројните етички кодекси и ќе 
воведат ред, давајќи основа и ред, во смисла што ќе дефинират минимум етички 
стандарди за деловните корпорации. 

  
4.1. Други начини на имплементирање на концептот на КСО 
Дали концептот на КСО е офанзивна или дефанзивна стратегија?  
Некои „понапредни“ големи компании основаат посебни комитети за КСО 

за да го промовираат својот напредок во овој домен. Секторски, за концептот на 

                                                 
4 Vidi:”@ivotot vo Google”, Kapital, Mojot biznis, 1 fevruari 2007, broj 13, str. 70-71. 
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КСО најмногу се заинтересирани големите компании во агро-бизнисот, 
градежните фирми, макросекторите на компаниите за информатички 
технологии и компаниите во областа на туризмот. Останатите, на КСО гледаат 
повеќе како на маркетишко средство во подобрување на сопствениот имиџ. 

Поголемите јапонски корпорации, како што се: Сони (Sony), Рико (Ricoh), 
Фуџи (Fuji), Панасоник (Panasonic), ИБМ Јапан (IBM Japan), и слично имаат 
посебни оддели за КСО. Во 2003 година 650 јапонски компании објавиле 
извештаи за заштита на животната средина и извештаи за одржлив развој, а во 
2004 година тој број изнесувал 900. 

Понатаму, може да се предвидат даночни и други повластици за 
компаниите што ќе се придржуваат кон минимумот начела и стандарди на КСО. 

Интересен е примерот со Велика Британија каде што е воведен Индекс на 
корпоративна одговорност (Corporate Responsibility Index - CRI), кој дава 
значајни податоци, примери и показатели како да се примени КСО во практичен 
контекст. Индексот е доброволен начин за самоевалуација, кој дава годишни 
показатели за тоа како компанијата управува со сопствената корпоративна 
одговорност, како ја мери и известува за неа. Деловната заедница во Велика 
Британија ја дефинира корпоративната одговорност како „позитивното влијание 
што го има компанијата врз општеството и животната средина, преку нејзините 
дејности, производи или услуги и преку нејзината интерактивност со клучните 
интересенти, какви што се: вработените, потрошувачите, вложувачите, 
заедницата и снабдувачите“. Индексот, всушност, мери колку има влијание 
конкретниот бизнис врз луѓето што ги вработува, општеството во кое ја врши 
својата деловна активност и на животната средина и со тоа им помага на 
менаџерите да го подобрат своето работење со потрошувачите, снабдувачите и 
пошироката заедница. 

Интересно е да се споредат европскиот и американскиот пристап кон 
начинот на имплементација на концептот на КСО. Додека европскиот пристап е 
насочен кон изнаоѓање начини како да се интегрира КСО во секојдневниот 
начин на водење бизнис на самите компании, во САД пристапот е поразличен 
во смисла што компаниите се бават главно и скоро исклучиво со бизнис и 
остварување профит, а како членови на општетсвото тие - компаниите, даваат 
донации и активно се вклучуваат во работата на локалните заедници преку 
организирање добротворни случувања и собирање фондови за изградба на 
колектори, чистење на одредени природни резервати, помош на настрадани од 
разни непогоди и слично, но во никој случај не го вклучуваат КСО директно во 
самиот секојдневен бизнис. 

Во американската деловна средина се прави разлика помеѓу деловниот и 
другите видови морал во општеството. Имено, една од иманентните 
карактеристики на деловниот морал е егоизмот. Ако некаде „изгубиш“ врз 
основа на спонзорства, донации и слично, се очекува дека во близок период на 
друг начин ќе го „надоместиш“ изгубеното. Значи, нема ништо алтруистичко во 
деловниот морал. 
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Исто така, судското парничење е еден од главните инструменти за 
постигнување економски или социјални цели во САД. Самиот систем е 
поставен така што Американците во желбата да ги заштитат своите права кои 
произлегуваат од КСО ќе се обратат попрво на своите адвокати и ќе бараат 
надомест на штета, отколку што ќе чекаат Конгресот да донесе одреден закон 
или некоја регулатива. Во тие напори, правниот систем во Америка го 
(зло)употребува фактот дека правниот комерцијализам надвладува над 
правниот професионализам. Така, многу се ретки бесплатните, pro bono publico, 
или бесплатни правни услуги за јавно добро или за „повисоките цели на 
правото“ (the higher calling of the law) и правниците да станат повклучени во 
пошироките грижи на општетсвото. Затоа, Американците тоа го постигнуваат 
преку механизмот - наградата на адвокатите да се врзе процентуално за 
висинатата на наплатената штета, да се бара изрекување на високи парични 
казни, да има судење со порота и во граѓански спорови и групната, колективна 
тужба (class action).  

Веќе споменавме погоре дека трет начин за наметнување на КСО е преку 
промовирање промени во пазарното однесување кои сами по себе ќе ги натераат 
компаниите да ги почитуваат практиките на КСО. Ќе го споменеме примерот со 
потрошувачите кои се спремни да платат повеќе за храна што не е генетски 
модификувана, туку е произведена на стар традиционален начин (organic food). 
На тој начин и акционерите или содружниците како една од групите 
интересенти во тие компании, во крајна линија, ќе добијат повеќе дивиденда. 
Нема никаков формален притисок преку закони или необврзувачки кодекси. 
Пазарниот притисок едноставно си го прави своето. 

Исто така, како алтернативен и компромисен метод, кој во поново време се 
јавува во областа на имплементирањето на КСО, е воведувањето на соодветен 
систем на стандардизација. Така, на пример, се воведуваат стандарди од типот 
на ISO 9000 како стандард за квалитет или ISO 14000 како еколошки стандард, 
доколку се сака експанзија на странски пазари. Овој пристап е добар, но 
прилично лимитиран во неговата примена. Имено, може да го применуваат 
само големи и богати компании, кои, сепак, не се толку бројни во земјите во 
развој. 

 
5. Кој ги усвојува кодексите за однесување? 
За да може кодексите да се анализираат според обемот и содржината, но и 

според степенот на обврзниот карактер на нивните одредби, тие мора да се 
разграничат според нивниот извор (кој ги донесува), бидејќи различен извор 
поставува и различни цели.  

Според нивните издавачи, можеме да разликуваме: кодекси издадени од 
самите компании (што е најчест случај во практиката); понатаму, кодекси 
издадени од стопански или други професионални деловни организации и 
здруженија; кодекси чија подготовка е поттикната од невладиниот сектор или 
синдикатите; и кодекси издадени од меѓународни, меѓувладини организации.  
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Кодексите издадени од меѓународните (меѓувладини организации) се 
најважни и најреферентни, каков што е примерот со „Упатствата на ОЕСР за 
мултинационални компании“, ревидирани во 2001 година. Нормално е 
кодексите со меѓудржавен карактер да имаат далеку „пообврзувачки“ карактер 
од оние што ги донела некоја компанија како единка. Ова е сосема очекувано 
ако се тргне од авторитетот и кредибилитетот на самата меѓународна 
институција, од една, и поединците - водечки експерти чии имиња стојат зад 
одреден текст, од друга страна. 

„Упатствата на ОЕСР за мултинационални компании“ се сметаат за основен 
меѓународен инструмент насочен кон создавање свест за значењето на 
концептот на корпоративната социјална одговорност. Се работи за документ 
поддржан од владите на земјите-членки на ОЕСР (поточно 30 членки и 8 земји 
што не се членки), а кој се однесува на меѓународниот бизнис. Почитувањето на 
начелата содржани во Упатствата е доброволно за бизнисот, но владите што го 
поддржале и му се придружиле презеле стриктна обврска да ги промовираат 
начелата кај транснационалните компании кои дејствуваа на нивна територија 
или од неа. Со начелата, всушност, се промовира доброто корпоративно 
граѓанство во меѓународни рамки, без оглед на тоа која е локалната правна 
рамка. Упатствата се, всушност, кодекс на однесување со посредување и 
поддршка на државите, а преку кои се воспоставуваат нови пазарни и деловни 
практики. 

Во глобални рамки, покрај OECD, со проблематиката на КСО се бават и:  
1. 10-тото начело на Глобалниот договор на Обединетите нации (The 

United Nations Global Compact’s 10th Principle); 
2. Деловни начела на „Транспаренси интернешанел“ (Transparency 

International’s Business Principles); 
3. Иницијатива за партнерство против корупцијата на Светскиот 

економски форум (The World Economic Forum’s Partnering Against 
Corruption Initiative (PACI); 

4. Меѓународната организација на трудот (ILO’s Better Factories Cambodia 
program). 

Посебно интересен за анализа е Глобалниот договор на Обединетите Нации 
(UN Global Compact), кој се појави како резултат на повикот на Генералниот 
секретар на ОН, Кофи Анан, на 31 јануари 1999 година упатен до бизнис-
лидерите: своите компании да ги придружат кон иницијативите на агенциите на 
Обединетите нации во правец на поддршка на универзалните социјални начела 
за заштита на животната средина, како и унапредувањето на цивилното и 
трудово општество. Оперативната фаза на овој Глобален договор започна во 
Њујорк на 26 јули 2000 година, кога илјадници компании од целиот свет 
добороволно се придружија кон напорите за исполнување на мисијата на 
Договорот. Досега, во Република Македонија околу 40 компании му пристапиле 
на Глобалниот договор. 

Целите на Глобалниот договор, како доброволна иницијатива, се 
повеќенасочни: 
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- промовирање на одговорно корпоративно граѓанство; 
- Глобалниот договор и неговите начела да станат дел од деловната 

стратегија и деловните операции; 
- катализирање на дејствата во поддршка на целите на Обединетите 

нации. 
Она што е посебно интересно за овој напис е што на 24 јуни 2004 година, за 

време на Самитот на ОН на лидерите на глобална цврстина (UN Global Compact 
Leadres Summit) се вклучи и 10-то начело, кое гласи: „бизнисите треба да 
работат против корупцијата во сите нејзини појавни форми, вклучувајќи ги и 
изнудата и поткупот“.  

Во заднината на ова 10-то начело беше усвојувањето на Конвенцијата на 
Обединетите нации против корупцијата (UN Convention Against Corruption) од 
декември 2003 година во делот наречен: „Одговорност на компаниите спрема 
заедницата“. 

Како на секторска иницијатива (sector-specific initiatives) би упатиле на 
примерот на Системот за менаџмент на деловен интегритет ((FIDIC 
(International Federation of Consulting Engineers) Business Integrity Management 
System)), со кој се прави обид за воведување деловен морал и етика во областа 
на градежништвото.5 

Во овој контекст би ги споменале и Правилата на Меѓународната трговска 
комора за борба против изнудата и поткупот [ICC Rules to Combat Extortion and 
Bribery (self-regulation of international business)] од 1977 година, а ревидирани во 
2005 година.  

На национално ниво би ја споменале и Конвенцијата за бизнис (деловен) 
интегритет (Convention on Business Integrity) од 1997 година на Нигерија.6 Оваа 
конвенција имала за цел да се смени генералната светска перцепција за 
Нигерија како една од најкорумпираните земји во светот. Преку неа, владата на 
Нигерија имала намера да го промовира етичкото деловно однесување, како и 
компетентноста, транспарентноста, одговорноста и заложбата за водење на 
бизнисот на исправен и чесен начин. Притоа, Конвенцијата не претпоставувала 
создавање совршен деловен амбиент кај компаниите-потписнички на 
Конвенцијата, туку се барало создавање на критична маса и волја за создавање 
минимум стандарди на деловен интегритет, кој би ги зајакнал моралните 
стандарди И би се покажала желба за самореформирање. Членките-
потписнички на Конвенцијата поседувале соодветен кредибилитет и углед, и се 
очекувало преку таканаречениот спиловер-ефект (spill-over effect), тој начин на 
деловно однесување да се пренесе и кај другите потписнички. Сепак, било 
препознаено дека политичката волја за намалување на корупцијата и 
повторното заживување на чесноста и интегритетот се conditio sine qua non за 
успех во бизнисот. 

Оттука, за поздравување се заложбите кај нас во Република Македонија на 
невладината „Транспарентност нулта корупција“ за потпишувањето на 
                                                 
5 Vidi pove}e: www:integritymanagement.org ili www.fidic.org  
6 Vidi pove}e: www.theconvention.org  
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Декларацијата „0“ Толеранција на корупцијата од страна на дел од 
македонските компании од 9 декември 2005 година, како и ратификацијата на 
Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата од страна на 
Собранието на Република Македонија во март 2007 година.7 

 
5.1. Кодексите за однесување усвоени од самите компании 
Најчесто, развојот на деловната етика во една компанија започнува кога таа 

компанија ќе усвои сопствен етички кодекс на однесување. 
Кодексите за однесување усвоени од самите компании може да настанат на 

неколку начини:  
-  како дополнување на законите, кое може да се јави или (а) само како 

допрецизирање на „отворените“ и недоречени законски норми или (б) 
како изворно уредување на права и обврски коишто не се предвидени во 
законите; 

- како документи чие донесување е поттикнато од законот (етички кодекс 
на однесување каде што законот „сугерира“ да се има, а ако се нема, да 
се објасни зошто се нема (comply or explain principle));  

- како договорна обврска кон регулаторите (contractual commitment to 
codes of conduct required by regulators). Пример за ваков вид кодекси е 
кога одредена берза и компанија која сака да тргува со своите акции на 
таа берза склучуваат договор во кој, меѓу другото, компанијата се 
обврзува да усвои еден или повеќе кодекси на однесување. 

Кога кодексите ги носат самите компании, тие и нивниот менаџмент се 
свесни дека усвојуваат акт чии одредби се од доброволен карактер, чија цел е 
промовирање на пошироки интереси на компанијата, но, се смета, дека е тешко 
во суштина да се очекува фактичка и суштинска промена на начинот на кој тие 
дотогаш го воделе бизнисот. Тие само ќе го „дотераат излогот“ (dress up 
windows) со тој кодекс и ќе го употребат како маркетиншки трик, без некоја 
суштинска измена во работењето. Но, според британскиот Институт за деловна 
етика (The UK Institute of Business Ethics), компаниите што усвоиле одредени 
етички кодекси, финансиски ги надминале перформансите на оние што немале 
такви кодекси. 

Од друга страна, во услови кога мултинационални компании работат на 
територии на многу земји, тие се предмет на примена на многу национални 
права, закони и јурисдикции. Затоа, изработката на кодекси со минимум 
усвоени стандарди на деловно однесување (кои се резултат на упаствата на 
меѓународни органи) само можат да послужат како инструменти за намалување 
на ризиците од повреда на домашните закони во различни земји.  

Но, постојат и обратни примери. Веќе постои еден судски случај од јуни 
2005 година, кога локалниот германски суд, специјализиран за работни спорови 
пресуди против одредбите во Кодексот за однесување за вработените на 
американските маркети „Валмарт“ (Wal-Mart) во Германија, со образложение 
                                                 
7 Vidi: Zakon za ratifikacija na Konvencijata na Obedinetite nacii protiv korupcijata 
(„Slu`ben vesnik na Republika Makedonija“ broj 37/2007). 
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дека се спротивни на императивните норми на германското трудово 
законодавство и дека етичките кодекси на деловно однесување се повообичаени 
за корпоративната култура на САД, додека ќе треба одредено време тие да 
станат нормална појава во функционирањето на бизнисот во Европа.8 

Постојат автори кои сметаат дека почитувањето на законите од вработените 
и менаџерите во една компанија е нивна законска обврска и дека нема потреба 
од посебни кодекси. Но, постојат и земји во кои „национален спорт“ е како да 
се заобиколат постојните закони и да се најде „дупка“ во нив. Во такви средини 
и култури повторното потенцирање на очигледното и потребното, секако дека 
има своја цел и намена.  

Во поново време реалност е менаџметот во големите компании да може да 
се осигури од одговорност. Но, во некои случаи таквата опција е сè уште 
неможна или неостварлива во практика. За да се редуцира тој ризик од 
граѓанска одговорност за надомест на штета, па дури и од кривична 
одговорност, во голема мера можат да помогнат етичките кодекси на 
однесување усвоени од самите компании. 

Добар пример за усвојување на деловни кодекси поттикнати со закон се 
кодексите донесени врз основа на законот Сарбанес-Оксли(Sarbanes-Oxley) од 
2002 година. Се работи за наметнување обврска на котираните компании од 
страна на регулаторот, на пример од комисијата за хартии од вредност, да 
усвојат одредени кодекси, а ако не ги усвојат да објаснат зошто не.  

Законот Сарбанес-Оксли е одличен пример како меките, етички препораки 
или упатства во практика стануваат прилично тврди и слични на законски 
правила и се смета дека овој закон ќе послужи како пример кој ќе го следат 
многу регулатори. 

 
5.2.  Посебните специфики на кодексите за корпоративно 

управување („ККУ“) 
Кој ги донесува ККУ? Од одговорот на ова прашање многу може да се 

разбере националната, политичката и правната рамка во која се создадени овие 
кодекси и односот помеѓу саморегулативните инструменти и можностите за 
посилна легислативна интервенција. 

На почетокот, кога ККУ не играа некоја позначајна улога, тие беа 
усвојувани од одреден комитет или комисија, со која претстедавал некој од 
врвните бизнисмени во земјата, врвен професор од областа на компаниското и 
трговското право или, пак, лице именувано од самиот комитет. Комитетот, 
понатаму, го носел името на оној што претседавал со него. Составот на 
комитетот, во многу, зависел од политичката клима во која се усвојувал 
респективниот ККУ. 

Исто така, порано ККУ и потребата за нивно донесување ја наметнувал 
пазарот, со поддршка на науката. На пример, самата берза го наметнувала 
усвојувањето на ККУ, меѓу другото и поради барањата на некои моќни 
                                                 
8 Vidi: Darsow Ingebjörg, “Implementation of Ethics Codes in Germany: The Wal-Mart Case”, 
Rechtsanwältin, Frankfurt am Main, http://www.upf.edu/iuslabor/032005/art11.htm 
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институционални инвеститори од странство. Но, усвојувањето на одреден ККУ 
намерно не се ставал како услов за котирање, за да не се изгуби евентуално 
компетитивната предност на одреден пазар на капитал. 

На пример, првите начела на корпоративно управување на „Насдак еуропе“ 
(NASDAQ Europe порано Easdaq) биле резултат на работата на ЕАСД (EASD - 
European Association of Securities Dealers) во соработка со академски експерти. 

Но, набргу се увидело дека ККУ треба да ја уживаат поддршката на 
пошироката заедница.  

Затоа, на пример, швајцарскиот кодекс бил изработен од правни експерти, 
со поддршка на берзата, но и јасно изразена поддршка на пошироката деловна 
заедница. Слично, во Франција постои кодекс (Viénot Report) кој е поддржан од 
здружението на работодавачи (CNFP) и здружението на приватни 
претпријатија. Во Англија ККУ (или кај нив: Cadbury Code on the Financial 
Aspects of Corporate Governance) го изработил комитетот Кадбери зад кој 
застанале Советот за финансиско известување (Financial Reporting Council), 
Лондонската берза и сметководствената професија. Понатаму, Министерството 
за трговија и стопанство (Department of Trade and Industry) имало свој 
набљудувач, а советник од Банката на Англија (Bank of England) бил составен 
дел од Комитетот. Во Германија Кромовиот (Cromme) кодекс на корпоративно 
управување е објавен од Министертството за правда. Шведскиот ККУ е 
резултат на заедничкиот напор на Владината комисија за деловна доверба и 
шведската бизнис-заедница. Холандскиот ККУ бил создаден на покана на 
минстерствата за финансии и економија. Холандскиот комитет Табаксблат 
(Tabaksblat) бил составен од претставници на главните професионални 
организации на Холандија. Министрите не учествувале лично во работата на 
комитетот, но играле важна улога на ниво на секретаријат на Комитетот. 
Конечно, во Русија, зад Кодексот за корпоративно однесување од 2002 година 
стои Владата, преку Федералната комисија за пазари на хартии од вредност. 

На што се должи зголемениот интерес на јавните (државни) авторитети за 
корпоративното управување, кога во досегашната емпирија што е на 
располагање ниту еден државен авторитет не се обидел да преземе државни, 
принудни мерки за присилна примена на ККУ. Одговорот е дека успехот на 
ККУ не треба да се мери исклучиво преку нивната имплементација во 
практиката. Нивниот успех може да се мери и преку тоа колку тие, ККУ, 
предизвикале или иницирале градуални промени на законите. Имено, многу 
национални компаниски закони беа значително изменети и дополнети како 
резултат на претходното постоење на ККУ, со што многу повеќе се олесни, 
отколку наложи, примената на голем дел од начелата за корпоративно 
управување. Така, она што претходно беше „меко право“ стана „тврдо право“ 
усвоено од легислативниот дом. 
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6. Обем и содржина на деловните етички кодекси за однесување 
Колкав треба да биде обемот и содржината на етичките кодекси на 

однесување? Дали корпоративното управување е дел од етичките кодекси на 
однесување?  

Рековме дека концептот на корпоративна социјална одговорност е с¢ уште 
млад и докрај недефиниран. 

Оттука, во компаративната теорија и практика, постојат доста различни 
ставови во врска со овие прашања и нема некој униформен став. 

Генерално, може да се издвојат две главни тенденции: потесна и поширока.  
 
6.1.  Потесно сфаќање за обемот и содржината на етичките 

кодекси на однесување 
Според ова сфаќање, во суштината на КСО лежат начелата коишто се 

однесуваат на заштита на: 1) правата по основа на трудови односи; 2) 
човековите права и 3) заштитата на животна средина. 

Според тоа, КСО не треба да се меша со корпоративното управување, 
особено по трауматичните настани на Енрон и другите финансиски скандали во 
Соединетите Американски Држави и ЕУ, кои ја разнишаа довербата во 
управувањето и интегритетот во интерното работење на компаниите.  

Корпоративното управување и одговорност, по правило, е материја што се 
уредува и заштитува со закон (состав и одговорноста на органите на 
управување, на пример), за разлика од КСО, кое е материја што во својата 
суштина е етичка, доброволна и не се уредува со императивни законски норми.  

Понатаму, корпоративното управување е фокусирано првенствено внатре 
(интерно) во компанијата, кон зголемување на вредноста на акционерските 
вложувања и заштита на интересите на акционерите. КСО, од своја страна, е 
насочена екстерно и настојува големите компании да ги направи одговорни 
членови на општетството. Тоа може да се направи покрај преку почитување на 
минималните императивни правила во законите и преку: почитување на 
сензитивните правила за заштита на животната средина; редовно плаќање на 
сите даноци кон државата; редовно и целосно исплаќање на платите на 
вработените чија висина треба да одговара на пристојниот стандард на живеење 
во дадена локална средина; снабдување со репроматеријали од компании кои 
исто така ги почитуваат горенабројаните стандарди; и друго. Со еден збор, сите 
активности и зделки на компанијата било внатре или со надворешниот свет 
треба да се зачинети со етичко-морален додаток. 

Начелата и препораките на КСО се самонаметнати, доброволни и 
претходно испреговарани. Но, директно не ги опфаќаат начелата и препораките 
на корпоративното управување.  

 



НУЛА толеранција за корупцијата 

Транспарентност - Нулта корупција 51 

6.2. Пошироко сфаќање за обемот и содржината на етичките 
кодекси на однесување 

Во практиката коже да се сретнат етички кодекси на однесување во кои: 
a) прашањата на корпоративното управување имаат доминантно место; 

или  
b) главното место се става на прашањата поврзани со КСО, а само се 

упатува на некои поважни прашања од корпоративното управување и, 
конечно,  

v) етички кодекси што им посветуваат подеднаква улога и на 
корпоративното управување и корпоративната социјална одговорност. 

 Дури и дефиницијата на КСО дадена од ОЕСР од 2001 година во себе ги 
опфаќа и легитимните интереси на акционерите да добијат разумен поврат на 
своето вложување.  

In summo, не може јасно да се постави границата помеѓу корпоративната 
социјална одговорност и корпоративното управување. Овие две области имаат 
многу заеднички точки и меѓусебно си влијаат во одредени области. Така, 
повредата на работничките права, како и заштитата на животната средина или 
човековите права се материи што имаат и етички и правен аспект и можно е 
нивно анализирање од двата аспекта. Но, тука се и некои етички норми што се 
трансформираат во правни императивни правила. Така, по скандалот со Енрон, 
многу етички норми за однесување на директорите се претворија во многу 
стриктни законски правила, преку усвојувањето на законот Сарбанес-Оксли од 
2002 година. Така, на пример, лакомоста и себичните тесни интереси на 
директорите се морални прашања, иако се поврзуваат за висината на платите и 
надоместоците на директорите, кои, од своја страна, од норми на „меко право“ 
на корпоративното управување, преминуваат кон законски правни норми. 

Финансискиот, социјалниот и елементот на заштита на животна средина се 
трите столба во остварувањето на заедничките цели на компанијата, а тие се: 
одржлив развој и обезбедување соодветна вредност за компанијата, односно 
акционерите. Доброто корпоративно управување и транспарентното финансико 
работење се стартната основа за социјалната одговорност, економскиот развој и 
создавањето имот. Кај добрите компании КСО не постои сама за себе, туку е 
дел од вкупната ДНК на компанијата и дејствува во интеракција со другите 
корпоративни иницијативи.  

Постојат обиди во теоријата да се разграничат и деловната етика и 
корпоративната социјална одговорност. Постојат неколку типа вредности, какви 
што се: економска вредност (сопственоста), политичка вредност (демократија), 
социјална вредност (еднакви можности и пристап до тие можности за сите) и 
морални вредности. Деловната етика се поврзува само со моралноста, па така, 
може да се прави разлика меѓу деловна етика, која се смета за збир на морални 
вредности, додека КСО повеќе се фокусира на прашања од областа на 
социјалата, животната средина, одржливиот развој, отколку на морални 
прашања.  
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Секако дека постои приближување на двата концепта со преземање на 
делови еден од друг. Така, корпоративното управување се смета за дел од 
деловната, бизнис-етика и покрај фактот што корпоративното управување 
користи терминологија што се користи и во правниот јазик. Тука, на пример, 
мислиме на зборовите и институтите што ги објаснуваат улогата, обврските и 
одговорноста на членовите на одборот на директори.  

С¢ поочигледно е дека многу држави, особено во транзиција, ја 
забележуваат опасноста од запоставувањето на моралните вредности, особено 
оние како: довербата, вистинољубивоста, интегритетот, отвореноста, 
обелоденувањето релевантни информации и други. 

Во практиката, меѓутоа, се среќаваат и кодекси што се бават само со 
поединечни прашања од типот на: заштитата на потрошувачите; анти-
корупцијата; конкуренцијата; транспарентноста и јавноста на податоците за 
работењето на компаниите. 

Според аналитичарите, треба во скоро време да се очекува да се 
искристализираат минимиум стандардизирани норми и начела во кодексите за 
однесување, кои во основа би имале скоро исклучиво етички карактер.  

 
7. Правни аспекти на етичките кодекси на однесување 
Најпрво, кон овој поднаслов, треба да се постават следните дилеми: 
дали корпоративната социјална или корпоративната економска или 

корпоративната одговорност за животната средина се независни или 
комплементарни или, пак, се само делови на единствената корпоративната 
правна одговорност; или 

дали постои и која е разликата помеѓу корпоративната правна (граѓанска и 
казнена) одговорност и корпоративната социјална одговорност; или 

дали начелата и препораките содржани во етичките кодекси на однесување 
или во кодексите за корпоративно управување имаат правна содржина и, што е 
поважно, дали имаат одреден степен на правно-обврзувачки карактер. 

 
7.1.  Светска практика во поглед на правната задолжителност на 

начелата и препораките содржани во кодексите 
Дали начелата и препораките со кои се уредува концептот на КСО да 

останат само група норми за доброволно корпоративно однесување или, пак, да 
станат предмет на задолжително законско уредување со можност за нивна 
присилна примена.  

Постојат различни сфаќања во врска со ова. Повеќето автори сметаат дека 
начелата и препораките на КСО треба да останат исклучиво во доменот на 
доброволна примена, додека други, а особено невладиниот сектор, сметаат дека 
одредени спорни дејства на компаниите може да се превенираат само преку 
нивно навремено изразување во императивни законски норми и со примена на 
државната сила на принуда. 

Прашање што непосредно произлегува од претходното е: кои и какви се 
последиците од прекршувањето и непочитувањето на доброволно прифатените 
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стандарди и начела на деловно-етичко однесување? Дали може да се наметне 
правна одговорност за прекршувачот на етичките стандарди и начела? 
Очигледно е дека кога се зборува за концептот на КСО, намерно не се користи 
терминот „правила“, туку намерно се употребуваат термините „начела“, 
„стандарди “ или, понекогаш, и „препораки“.  

Пример: дали доколку една компанија јавно објави дека прифаќа одреден 
кодекс на однесување или друг збир на етички норми, ќе може да се казни 
(најчесто парично) доколку прекрши некои од тие норми, односно дали ќе може 
да се тужи во суд или друг државен орган за кршење на тие стандарди и да се 
бара надомест на штета поради тоа? 

Во својата суштина, етичките кодекси на однесување дефинитивно содржат 
одредби од доброволен, волонтерски карактер и не би требало да се поврзуваат 
со одредени директни правни санкции поради непридржување до нив или нивна 
повреда. Начелата, стандардите и препораките содржани во кодексите за 
однесување по својата правна природа се разликуваат од правните правила. 
Начелата се флексибилни, широко поставени и правно необврзувачки по својата 
природа. Оттука, тие не може да се сфатат на ниеден друг начин освен како 
дополнување на стриктно-обврзувачкиот систем наречен право или закон. 
Кодеските не би требало да ги дуплицираат и повторуваат законите, туку треба 
да обезбедат почитување на законите преку нивно нивелирање на потребното 
пазарно ниво. Со други зборови, би требало да се прифати практиката од 
одредени земји - прво да се усвојат закони во кои би се опфатиле само начела и 
стандарди, а веднаш по усвојувањето на законите да следат детализирани 
упатства за најдобри практики. 

Затоа, голем број политичари, а и јавното мислење, со право, си го 
поставуваат прашањето зошто тогаш да постојат кодекси ако некои компании 
намерно па дури и јавно објавуваат дека ги кршат и не ги почитуваат тие 
правно-необврзувачки норми. 

Како во практиката да се спроведе некој надзор или мониторинг врз 
примената на овие доброволни, правно-необврзувачки начела, стандарди и 
препораки? 

 
7.2. Видови надзор врз примената на кодексите 
Значи, не се доволни само начела и препораки. Потребна е и обука во 

правец на развој на етичката култура во рамките на поединечни компании, но и 
соодветен мониторинг и евалуација на таквите практики. 

а) Кодексите, најчесто, даваат само упатства до менаџерите за тоа како да 
се однесуваат во бизнисот, но не содржат одредби во поглед на надворешниот 
надзор за начинот на нивната примена. Одборот на директори и неговиот 
претседател се „одговорни“ за примена на кодексот внатре во компанијата. За 
одреден вид неформален, надворешен надзор би можело да се зборува кога, на 
пример, одредени научници ја земаат компанијата како референтна единица во 
своите споредбени анализи и на тој начин откриваат (не)придржување до 
нормите на доброволно прифатениот кодекс на добро деловно однесување. 
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б) Понатаму, саморегулативниот кодекс може да биде надгледуван од 
саморегулативен совет составен од претставници на деловната заедница, кои 
потекнуваат од исто здружение-интересент или вршат иста трговска дејност во 
претпријатија со иста или слична големина (таканаречен peer review). Советот 
ќе работи врз основа на објавени информации и ако констатира дека не се 
почитуваат начелата и стандардите на кодексот, ќе ја повика конкретната 
компанија да објасни зошто не го почитува кодексот кој сама добороволно го 
прифатила и ќе се посоветуваат за евентуални идни активности и дејства. 

Прашањето што, во овој случај, се наметнува е: што ќе надгледува овој 
комитет или совет. Дали само формално ќе следи колку се испочитувани сите 
начела содржани во кодексот или, пак, ќе навлегува материјално во суштината 
како и колку се испочитувани стандардите и начелата? Во вториов случај 
длабинската анализа (попозната како due diligence) може да оди до таму што ќе 
се цени дали информациите се доволно детални, точни и јасни, итн. Но, со ова 
ќе се создаде опасност да се воведе паралелен систем на екстерна контрола и 
финансиска ревизија. Во одреден момент надзорниот саморегулативен совет 
може да се претвори во одбор на директори или ревизорски комитет, што 
секако не му е целта. Значи, мора да се најдат вистинската мера и обем на 
надзор.  

в) Следен вид на екстерен мониторнинг врз процесот на примена на 
стандардите и начелата на одреден етички кодекс на однесување, кога одредена 
компанија подлежи на годишна ревизија, е извештајот на компанискиот ревизор 
да се прошири со додаток за (не)придржувањето на компанијата до кодексот 
што доброволно го прифатила. Предностите на овој пристап се повеќекратни: а) 
останува саморегулативен; б) го задржува интерниот карактер на надзорот; в) 
му се овозможува на одборот на директори веднаш да ги изврши неопходните 
корекции; г) ревизорот е веќе присутен во компанијата и е запознаен со 
нејзиното внатрешно функционирање и само треба да потврди дали 
внатрешното функционирање е дополнително во согласност со усвоениот 
кодекс. Но, главна слабост на овој вид надзор е тоа што ревизорот може да се 
фокусира само на финансискиот дел од извештајот опфатен со кодексот, додека 
впуштањето во верификување на другите делови од извештајот би спаѓало во 
неревизорски услуги, што во некои законодавства е забрането. Доколку е 
дозволена целосна ревизија на годишниот извештај и сметки, тогаш ревизорот 
има право да дава и поисцрпни извештаи за усогласеност со кодексот, но и овде 
во никој случај не смее материјално да ги коментира, туку да се задржи на 
формалната усогласеност. 

г) Во случај на големите, котирани акционерски друштва, можен е уште 
еден надворешен надзор врз примената, во овој случај, исклучиво на кодексите 
за корпоративно управување. Се работи за надзор од органот што врши надзор 
и контрола врз тргувањето со хартии од вредност (регулаторот) и веднаш се 
наметнува прашањето: кои би биле последиците од неспроведувањето.   

Во овој случај повеќе прашања бараат одговор. Прво, која би била 
природата на надзорот? Одговорот хипотетички може да оди од максимум до 
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минимум овластувања. Првиот, максимални овластувања, кој е и најтешко 
спроведлив во практиката, вели дека контролорот на пазарот на хартии од 
вредност, треба материјално да ја верификува исправната примена на кодексите 
за корпоративно управување. Сепак, овој надзор би се ограничил само на 
длабинската анализа на внатрешното функционирање на компанијата. Во 
другите области, како сметководството на пример, контролорот не би смеел да 
оди во материјална анализа за деталите, бидејќи веќе ќе постојат извештаи од 
одборот на директори (внатрешниот комитет за ревизија во состав на одборот) 
или од ревизорот. Нема потреба да се бара постриктен надзор во сферата на 
компаниското право, од едноставна причина што тој надзор е по природа малку 
полабав од оној во сферата на ревизијата. Уште повеќе што ако се дадат 
поголеми овластувања на регулаторот, ќе се смени самата природа на кодексите 
за корпоративно управување. Од едноставни саморегулативни инструменти, тие 
можат да се претворат во инструменти на јавно право и на државна контрола, 
што е далеку од првичната идеја за која се тие замислени. Надзорот нема повеќе 
да биде надзор на спроведување на кодексите за корпоративно управување туку 
врз самиот процес на управување. Тоа, дури, може да прерасне во редовен 
преглед на корпоративното управување во одредена компанија под надзор на 
јавен (парадржавен) контролор. А и контролорите, односно регулаторите 
(комисиите за хартии од вредност) во практиката, по правило, не се многу 
заинтересирани да интервенираат во сферата на примена на материјалните 
правила од кодексите за корпоративно управување. 

Некоја златна средина би била контролорот да потврди дали некои 
стриктно дефинирани правни обврски се исполнети. Колку за илустрација, 
според новопредложената Нацрт-директива на ЕУ од октомври 2004 година, со 
која се менуваат 4-тата и 7-мата директива (кои се однесуваат на годишните и 
финансиските извештаи), изјавите за корпоративно управување ќе бидат 
задолжителен дел од годишните извештаи на котираните компании и во случај 
на недостатоци во тие извештаи, може да се бараат дополнители или поправени 
(доколку биле неточни) извештаи.  

Конечно, регулаторот може да интервенира по исклучок, кога некој ќе му 
укаже за одредени неправилности, односно непочитување на начела од 
усвоениот кодекс на корпоративно управување. Во тој случај регулаторот може 
само да даде препорака компанијата да се придржува до усвоениот кодекс на 
корпоративно управување. Но, овој случај на „добронамерно кодошење“ се 
смета за доста нереален во практиката од едноставна причина што компанијата 
ќе го казни секој вработен што оддал „инсајдерски“ информации на 
регулаторот, па макар тие информации се однесувале за кршење на етички 
норми. Многу вработени, дури, изјавиле дека нивните сопствени етички и 
морални стандарди биле значително изместени кога се вработиле во одредена 
компанија, која имала други „видувања“ за она што е морално и исправно. Но, 
плашејќи се за своите работни места морале да молчат. 

Во сите претходни случаи се поставува прашањето кои инструменти 
регулаторот може да ги примени за да ги натера компаниите да се придржуваат 
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до начелата и стандардите на усвоениот кодекс на корпоративно управување. 
Во најсилен хипотетички случај, регулаторот ќе може да изрекува 
административни и парични казни или судски наредби или пристапот со 
„именувај и засрами“ (name and shame). Административните и парични казни 
можат да се изречат само во случај кога со непочитување на усвоениот кодекс 
за корпоративно управување се повредуваат одредени законски одредби, кои се 
само преземени и доработени во кодексот.  

Сепак, се смета дека пазарниот надзор, без инволвирање на регулаторот, е 
најефикасен.  

Државната регулаторна контрола од страна на Комисијата за хартии од 
вредност, на пример во Холандија, многу бргу била повлечена, како резултат на 
критиките од пазарот дека преку вака стриктна државна контрола во суштина се 
гуши самиот пазар. Во Холандија, на пример, некои практики за спречување на 
непријателските преземања биле напуштени исклучиво под притисок на 
пазарот. 

 
7.3. Последици (правни или други) од непридржување до 

одредбите во кодексите 
Значи, правните последици за непридржување до одредбите на кодексите 

може да се разликуваат и од видот на кодексот: дали кодексот доразработува 
постојни законски одредби или, пак, изворно регулира материја, која не е 
уредена со позитивни законски прописи. 

Кога со кодексите се доразработуваат веќе постојни законски норми, 
последиците од повредата на одредбите во кодексите може да имаат правен 
карактер. Така, ако се појде од основната обврска предвидена во многу кодекси 
за корпоративно управување, а тоа е обврската за објавување на годишните и 
финансиски извешати (која е воедно и законска обврска), секоја лажно и 
неточно објавена информација може да повлече цивилна и кривична 
одговорност. 

При повреда, пак, на чисто доброволно прифатени одредби, може да се 
примени пристапот „именувај и засрами“ (name and shame) како повеќе морална 
санкција која се изразува во форма на давање соодветни препораки. Впрочем 
пристапот „именувај и засрами“ можеби, во моментов, е единствениот 
инструмент на располагање за изрекување морални санкции за непридржување 
до доброволните, правно-необврзувачки одредби во кодексите. 

  
7.4. Правна релевантност на кодексите од доброволен карактер 

или дали кодексите од доброволен карактер можат да 
произведат соодветни (ин)директни правни последици 

Во практиката, сосема можно е да се очекува посредно, индиректно 
предизвикување правни последици од непочитувањето на начелата и 
стандардите содржани во доброволните кодекси на однесување. 

а) Вообичаено кога една компанија усвојува етички кодекс на однесување, 
таа нема намера да биде сметана за правно одговорна од страна на кој било 
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државен орган поради непочитување на одредбите од кодексот. Но, судовите во 
случај на спор, како фактор би можеле да ја земат само намерата да се биде 
подведен под некои стандарди и начела, без оглед на субјективната намера во 
поглед на евентуалните правни последици. Дали отсуството на волја за 
нетрпење никакви последици е од значење за судовите или други 
административни тела доколку дојде до повреда на начелата содржани во 
кодексите? Судот или друго административно судско тело може да се обиде да 
ја утврди правната содржина и правните последици на различните форми на 
субјективна изјава на волја. Значи, постои објективна можност и на 
доброволните кодекси на однесување може да им се даде одредена правна 
релевантност, без оглед на намерата, иако во реалниот живот тоа би било 
мошне тешко да се докаже. 

б) Понатаму, од аспект на одговорноста, не изгледа неможно правилата 
усвоени во кодексите да се сметаат за стандард (не е неопходно да се работи за 
правен стандард). Доколку се сметаат за стандард, лажните или заведувачки 
изјави во изјавите за усогласеност со одреден кодекс, можат да доведат до 
одговорност врз основа на повреда на конкретниот стандард. Од друга страна, 
повредата на стандард може да се поврзе со постоење докази за нелегално 
однесување или за невнимание во однесувањето на одредена компанија. Оттука, 
мошне е важно во кодексите јасно да се укаже кои начела се задолжителни и од 
кои не може да се отстапи (веројатно оние што имаат свои корени во законот) и 
начела за кои важи пристапот „примени или објасни“ (comply or explain). 

в) Непочитувањето на етичките или други кодекси на управување можат 
индиректно, преку друг правен инструмент (најчесто договор) да произведат 
правни последици. На пример, постои договор за вработување со конкретно 
дефинирани права и обврски. Меѓу другото во договорот: 

a) само се споменува постоење на посебен кодекс на однесување; или 
b) не се споменува, туку јасно се упатува дека кодексот е составен дел на 

договорот; или 
v) кодексот е испреговаран со соодветниот синдикат и добива еднаков 

правен статус на колективен договор. 
Во случаите под б) и в) може кодексите и нивната содржина да 

предизвикаат конкретни правни последици за непочитувачот, бидејќи се 
составен дел на општите услови за работење на работодавачот. 

Обратно, во случај кога работникот се пријавил за работа во одредена 
компанија токму поради фактот за постоење на одреден кодекс на однесување 
во кој се содржани одредени права, кои експлицитно не се споменати во самиот 
договор за вработување, но се упатува на примена на кодексот и правата 
содржани во него, тогаш повредата на нормите во кодексот може да предизвика 
одредени правни последици.  

Со други зборови, се поставува прашањето: ако со кодекс можат да се 
создадат дополнителни обврски, дали можат да се создадат и дополнителни 
права. Прашања чии одговори ќе треба да се бараат во облигационото право во 
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деловите на целта на договорот, намерата за склучување одреден договор, 
толкувањето на договорот и слично. 

Од аспект на договорната релевантност, може, на пример, да се споменат и 
договорите со деловни партнери - снабдувачи со репроматеријали. На пример, 
една компанија усвојува етички кодекс на однесување според кој ќе се снабдува 
само од деловни партнери што почитуваат одредени стандарди во поглед на 
трудот (не експлоатираат детски труд), човекови права (не прават разлика во 
поглед на вера, раса, пол, сексуална ориентација и слично) или, пак, аспекти на 
животна средина (не користат забранети вештачки ѓубрива). Слично како и во 
претходниот случај: ако постоењето на кодексот само се спомене, тоа е една 
работа, а ако се каже дека е составен дел на правата и обврските од договорот за 
снабдување, одредбите од кодексот ќе предизвикуваат други последици. 
Обратно, што ќе се случи ако снабдувачите на компанијата дознаат дека самата 
компанија - изработувач на кодексот - не ги почитува сопствените, 
самообврзувачки норми од кодексот? Дали ќе може да бараат надомест на 
штета? Слично како и во претходниот пример, компанијата-снабдувач ќе може 
да бара надомест на штета само под услов кодексот да е составен дел на 
договорот или општите услови на работење. 

Дали може да бараат надомест ако во етичките деловни методи се 
повикувате дека не дозволувате користење на детски труд во вашите производи, 
а се докаже дека тоа е лага? Дали потрошувачите можат да бараат надомест на 
штета поради лажни и измамнички изјави? Во литературата, во одговорот на 
ова прашање најчесто авторите се повикуваат на случајот Каски против Најк 
(Kasky v Nike), кој сè уште нема судска разрешница, но е доказ дека кодексите и 
нивните одредби можат да бидат причина за започнување судски парници и 
евентуално да предизвикаат правни последици (надомест на штета). 

Конечно, што ако при упатување јавен повик за запишување хартии од 
вредност, се повикате на постоење на етички кодекс и по купувањето на акции 
се покаже дека тој кодекс не се почитува? Кои се правата на вложувачите? 
Доколку однесувањето на издавачот е спротивно на договорот за прием на 
акциите на котација на берза или на договорот за примарна јавна емисија на 
акции, тогаш последиците можат да бидат во барањето да се симнат од котација 
акциите на таа компанија, поради непочитување на правилата за котација. Но, 
што ако повредата е надвор од облигационото, договорно право? Тогаш 
непочитувањето на етичкиот кодекс може да резултира со скандал, кој ќе се 
одрази на цената на хартиите од вредност на пазарот, што во крајна линија 
може да резултира со барање одговорност од менмаџментот на компанијата.  

Конечно, што ако усвоите кодекс на однесување преку кој се наметнуваат 
поостри стандарди за безбедност на работа од вообичаените, објективни 
стандарди определени со закон? Се смета дека е сосема нормално судот да бара 
почитување на овие зголемени, доброволни и самопреземени поостри 
стандарди. 
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7.5. Преточување на етичките во правни норми  
Во практиката, постепено, одредени аспекти на етичките и други кодекси 

на однесување добиваат свој правен израз. Најпрво, почитувањето на кодексите 
се врши преку измена и дополнување на постојните статути на компаниите. 
Понатаму, тие постепено еволуираат од доброволни во законски правила, а врз 
основа на промена на националните права.  

Со други зборови се поставуваат следните прашања: во кој обем начелата и 
стандардите од кодексите можат да станат дел од правниот систем на една 
земја? Дали „мекото право“ ќе стане „тврдо“ и кога може да се очекува тоа да се 
случи? Дали напорите начелата на мекото право да се држат надвор од дофатот 
на тврдото право се залудни? 

Практиката како да го потврдува пристапот мекото право доста бргу да 
добие правно-нормативен израз или движење на концептот на КСО од 
просветлен самоинтерес да стане јавен интерес (“Enlightened Self-interest to the 
Public Interest.”) 

Така, како пример можеме да го дадеме случајот со заштитата на 
вложувачите пред Енроновата ера и по неа. Нешто што беше саморегулатива 
(soft law), прерасна во императивна законска норма (hard law) со законот 
Сарбанес-Оксли од 2002 година.  

Забележливо е дека оние начела што најмалку се почитуваат, (оние за кои 
најчесто се применува пристапот „примени или објасни“, односно само 
„објасни“), како, на пример, одредбите за објавување на податоците за личната 
заработка на директорите со тек на време се преточуваат во законски норми со 
конкретни санкции (Белгија и Франција). Во Франција со законските измени 
(Loi sur les nouvelles regulation économiques) од 2001 и (Loi sur la sécurité 
financière) од 2003 година се озаконија значителен дел на прашања кои во други 
јурисдикции се сметаат за дел на саморегулативното корпоративното 
управување.  

Во Холандија пристапот на начелото „почитувај или објасни“ (comply or 
explain) има повеќе законски задолжителен пристап, од едноставна причина што 
кодексот за корпоративно управување се јави како реакција на неколку 
скандали на пазарот на капитал. Начелото „почитувај или објасни“ е дел од 
законот, кој воведе задолжителна обврска за котираните компании да објават 
изјава за нивната услогласеност со кодексот за корпоративно управување. Во 
Холандија с¢ уште се води парламентарен спор зошто инструмент што е 
саморегулативен и развиен од страна на приватниот сектор да стане предмет на 
државна контрола.  

Заклучокот би бил дека е подобро на почетокот етичките и морални 
прашања да се уредат преку доброволни начела и стандарди од приватниот 
сектор, без премногу наметнување на државата. Веќе рековме, приватниот 
сектор е во самата база и знае што не е добро и треба да се уреди на некој 
неформален, правно необврзувачки начин.  
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Автономниот деловен морал на почетокот би можел да биде супститут за 
добар дел од регулаторната улога на државата и да се исклучи нејзиното 
непотребно арбитрирање во бизнисот.  

Доволно е со кодексите да се отвори одредено прашање и да се дискутира 
за него. Но, оваа фаза треба да се сфати како пософистициран начин за 
подготовка на постепеното трансформирање на тие начела во законски норми, 
правила и санкции.  

Со други зборови, државата не смее да се амнестира од својата обврска за 
донесување закони во оваа сфера и принципот на доброволност не смее да се 
злоупотреби за одлагање или заташкување на обврската легислативно да се 
уредат и сакционираат материите какви што се заштитата на животната средина 
или заштитата на основните човекови права, корупцијата, конкуренцијата и 
слично. Ова особено важи за континенталните правни системи каде што 
прашањето за моралноста на одредено однесување или дејство е сосема 
ирелевантно во текот на судските постапки и не може да се примени никаква 
законска санкција дококу дејството, иако неморално, е во согласност со 
законот.  

Дилемата постои и во рамките на Европската унија. Дали доброволни 
кодекси или задолжителни правни норми? Додека Европската комисија 
поддржува пристап на доброволни кодекси, Европскиот параламент е 
поригиден и бара директно усвојување на задолжителни правни норми.  

И во рамките на „Упатствата на ОЕСР за мултинационални компании“ на 
прашањето дали законски задолжителни норми или доброволни начела, 
тенденцијата е кон приклонување кон втората опција т.е. судот на јавноста 
преку „именувај и засрами“ (naming and shaming), поздравувајќи ги добрите, а 
морално осудувајќи ги срамните деловни поведенија. Поедноставно. Упатствата 
промовираат соодветно меѓународно деловно однесување преку иновирање 
соодвентни механизми за одговорно однесување и за помагање на компаниите 
да сфатат што е соодветно однесување. 

 
8.  Критики за улогата на етичките и други кодекси на 

однесување 
Се поставува прашањето дали етичките и други кодекси на однесување 

како нов и многу експлоатиран концепт во поново време ќе продолжи да постои 
или ќе исчезне на буништето на историјата како и с¢ останато што претставува 
привремен тренд или мода. 

Во прилог на ваквиот песимистичкиот став во компаративната литература 
се наведуваат:  

- Има недостаток на јасна дефиниција на КСО и секој смета дека има свој 
сопствен цонцепт.  

- Етичките и други кодекси на однесување се само друг збор за 
корпоративната филантропија и дека на придонесите што ги прави 
бизнисот за благосостојбата на општеството (или планетата) треба да се 
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гледа независно од мотивот на претприемачите, а тоа е профитот и само 
профитот.  

- Етичките и други кодекси на однесување го игнорираат развојот на 
економијата и се бават со капитализмот и неолиберализмот, а во својата 
суштина се застапници и гласноговорници за повторно воведување на 
социјализамот и комунизмот на мала врата.  

- Социјалната одговорност на бизнисот започнува и завршува со 
зголемување на профитите, а етичките и други кодекси на однесување се 
само една од можните застранувања во тој прилично праволиниски 
процес.  

-  Етичките и други кодекси на однесување не се ништо друго освен една 
измама бидејќи е тешко да се очекува дека компаниите ќе се подложат 
самите на саморегулатива. Моќните компании намерно ги кршат дури и 
законите, сметајќи ги пропишаните парични казни само како трошок на 
работење, а камо ли да се очекува дека ќе почитуваат некои доброволни 
правила што не подлежат на санкции од кој било вид. Општ заклучок е 
дека с¢ додека начелата се во сферата на доброволноста, придржувањето 
и почитувањето на нивната содржина ќе биде многу ниска и 
незадоволителна;  

-  Од друга страна, законот е еднакво применлив за сите бизниси (one size 
fits all), без одлед на нивната големина, локација или дејност и со самото 
тоа обезбедува загарантирано компетитивно ниво на игра за сите играчи, 
а познато е дека законот располага и со присилни мерки за негова 
примена. Дали не доаѓа до разводнување на законите со постојано 
инсистирање за воведување корпоративна социјална одговорност? 

-  Треба секогаш да се внимава социјалните клаузули во етичките и други 
кодекси на однесување да не се претворат во тројански коњ, односно 
скриена форма на протекционизам, со што ќе се овозможи државно 
мешање во внатрешните работи на компаниите. Имено, не смее повеќе 
да се толерираат ценкањата помеѓу државата и бизнисот во стилот: „Вие 
нам - социјални калузули и заштита на вработените и нивните семејства, 
а ние вам - трговски и монополски концесии“.  

-  Не е потребно етичките и други кодекси на однесување постепено да се 
претворат во закони, бидејќи веќе постои огромна легислатива и 
регулатива за корпоративната социјална одговорност и корпоративното 
управување. Бизнисот едноставно може да колабира до затворање 
обидувајќи се да се приспособи кон сите тие нови закони и регулативи, 
саморегулативи и слично, просто не оставајќи доволен простор за игра 
на теренот. Чуму тогаш целиот концепт на претпримеништво, 
конкурентност и борба на пазарот?  

-  Дали прифаќањето и преземањето непредвидливи одговорности кои 
произлегуваат од концептот на корпоративна социјална одговорност во 
услови кога административно-државните структури се слаби, 
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корумпирани и неефикасни е несоодвентно, па дури и збунувачки од 
практична гледна точка? 

-  Дали невладиниот сектор може да презема регулативни, па макар и 
саморегулативнио функции, кои порано биле во исклучива ингеренција 
на државата? Дали усвојувањето на приватни и доброволни 
саморегулативни инструменти, какви што се кодексите на однесување, 
преку кои се сака работењето и одлучувањето на компаниите да се 
направи потранспарентно е само обид за слабеење или дури замена на 
правото, во области каде што империумот треба да покаже повеќе 
цврстина и одлучност? Кодексите во никој случај не може да се сметаат 
за самостојни, туку само како комплементарни инструменти на правото. 

Емпириски, не е докажана некоја позначајна релевантна врска помеѓу 
постоењето на етички или друг кодекс на однесување и превенирањето на 
корпоративниот криминал и корупција. Напротив, големината на одредена 
компанија и индустриската гранка на која £ припаѓаат компаниите се фактори 
кои имаат врска и влијание врз степенот на повреда и непочитување на 
законите. Поголемите компании во фармацевтската индустрија, на пример, 
многу повеќе вршат корпоративен криминал, отколку помалите компании, во 
областа на туризмот. Големите компании кои својот бизнис го имаат 
ориентирано првенствено кон државниот буџет (најголем дел од приходите ги 
остваруваат преку учество на државни тендери или бизнисот се врзува со 
издавање соодветни административни дозволи) се поподложни на вршење 
корпоративен криминал. 

Каде е решението? Како и обично тоа е некаде на средината. Сосема 
легитимни се интересите на претприемачите за обожување на економскиот 
развој, за брзо воведување напредни, високоризични технологии и за 
остварување поголеми профити. Но, сето тоа под услов истовремено да се даде 
поддршка за подобрување на квалитетот на животната средина, деловната етика 
и човековата благосостојба. 

Рековме, добро е секоја компанија без оглед на својата големина и дејност 
со која се бави да донесе сопствен етички или друг кодекс на однесување, кој 
потоа би можел да биде прифатен и надграден од компании со иста големина и 
иста или слична дејност (таканаречен спиловер-ефект (“spill-over effect”)). 
Имено, каква ќе биде моралната и етичката култура на една компанија зависи 
од нејзините основачи и почетокот на нејзиното работење. Ако тие, основачите, 
развијат добри етички стандарди од самиот почеток, компанијата ќе продолжи 
да се развива во тој правец. Обратно, постојат компании кои, како и 
политичарите, ја толерираат и поддржуваат корупцијата од самиот почеток и 
регрутираат кадар што е подготвен да го поддржи и продолжи тој стил на 
работење. 
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9. Што во меѓувреме? 
Во меѓувреме, додека доброволните, саморегулативни правила не станат 

правни норми, подобро е да не се експериментира со мешање на јавното 
(државно) право во она што како саморегулатива го развил приватниот сектор.  

Во спротивно ќе се уништи она што е самоиницијативност на приватниот 
сектор. Ако приватните компании доброволно решиле нешто да си уредат за 
доброто на сите учесници во создавањето на одреден кодекс, нема потреба таа 
намера и волја да се зачинува со државна интервенција од каков било карактер. 
Со државното мешање само се губи суштината на самата иницијатива и добра 
волја. Секое државно мешање, впрочем, ќе го зголеми отпорот кон идно 
самоуредување на одреден акутен проблем.  

Ќе го дадеме примерот со грешникот. Дали грешникот се покајува и 
исповеда бидејќи гревот е акт насочен против Господ Бог или, пак, се покајува 
во страв да не гори во пеколот во страшни болки? Првото е, секако, подобро. 
Но, во секој случај е подобро да не се греши, без оглед на мотивот. Така и со 
концептот на корпоративната социјална одговорност. Подобро е компаниите да 
ја применуваат како морален концепт од убедување и корпоративна култура, но 
добро е кога го применуваат и поради некои други помалку возвишени цели. 

Конечно, постои и обратна дилема. Дали правните правила може во целост 
да ги заменат етичките и морални начела? Одговорот е, секако, многу 
дискутабилен. Не мора да е морално с¢ што е во согласност со законот. 

Што понатаму? Ако светски тренд во последните две децении е најдобро и 
најефикасно да се заштитуваат правата на капиталот, односно сопствениците, 
тогаш пошироките социјални интереси би можеле да се заштитат преку нивно 
придружување кон сопствениците. На пример, мал дел од акциите при 
приватизации со доминантно странско учество би можеле да им се доверат на 
управување на вработените и/или на претставници на други групи интересенти 
(конституенти), какви што се невладините еколошки или здруженија на 
потрошувачи. На тој начин, тие нема да можат ефективно да учествуваат во 
одлучувањето, но би им се овозможило истовремено да бидат информирани за 
најважните тековни и идни настани во компанијата, но и посоодветно да ги 
артикулираат своите заложби и грижи. 
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8.  Нема алтер 
натива за корпоративниот менаџмент  
 
Д-р Панче Јовановски 
 
 
Корупцијата се дефинира како „... употреба на официјална моќ против јав-

ниот интерес“ или „... искористување на јавната должност за приватни 
добивки.“ Поимот „управување“ подразбира норми, традиции и институции, со 
кои моќта и авторитетот во земјата се спроведуваат. 

Проблематиката на корупцијата е стара колку и историјата на државата!  
Во својата „Политика“, Аристотел во 350 пр.н.е. сугерира дека „...за да се 

заштити благајната од злоупотреба, оставете сите пари да бидат издадени јавно 
пред целиот град и копии од сметките да бидат оставени во различни 
дистрикти“. 

Постои универзална осуда против коруптивното дејствување!  
Многу влади и надлежни институции и агенции посветуваат значителни 

ресурси и енергија во борбата против корупцијата. Но, и покрај тоа, с¢ уште 
нема јасни индикации дека оваа појава се намалила, особено во земјите со 
висока стапка на корупција. Недостатокот на значаен прогрес може да се 
објасни со фактот дека многу програми се просто несоодветни пристапи од 
типот „еден ист модел за сите“ (“One Size Fits All”), кои нудат мала шанса за 
успех. За овие програми да работат, тие мора да го идентификуваат видот на 
корупција кон кој тие целат и да ги најдат основните причини, кои се специ-
фични за секоја држава и владеење. 

Што треба да направат донесувачите на закони за да ја спречат 
корупцијата? 

Искуството сугерира дека одговорот лежи во преземањето индиректен 
пристап и започнувањето со првичните причини. Корисно е да погледнеме врз 
моделот кој ги дели земјите во развој во три широки категории − „висока“, 
„средна“ и „ниска“ − рефлектирајќи ја фрекфенцијата на корупција. Овој модел, 
исто така, претпоставува дека земјите со „висока“ корупција имаат низок 
квалитет на „владеење“ додека оние со „средна“ корупција имаат „солидно“ 
владеење, и оние со „ниска корупција“ имаат „добро“ владеење.9 

Живееме во светот на т.н. економија на знаењето (Knowledge Economy)!  
Некогашната општествена матрица: сила - богатство – знаење, денес во 

високоразвиените држави е заменета со нова: знаење - богатство – сила! Кој 
располага со знаењето – преработени информации, ширум му е отворена 
портата на успехот.  

                                                 
9 Shah, Anwar (2006), „Corruption and Decentralized Public Governance.“ World Bank Policy Research 
Working Paper 3824. 



НУЛА толеранција за корупцијата 

www.transparency.org.mk 66 

Меѓу знаењето и корупцијата постои обратнопропорционална врска: 
Колку е помало нивото на знаење толку е поголема можноста за цутење на 
коруптивниот пиреј. 

Според степенот на знаење, учесниците во коруптивниот процес, 
генерално, може да бидат класификувани во три групи: 

1. креатори − лица кои имаат или умеат да обезбедат доволно количество 
на знаење за успешно менаџирање на коруптивниот процес; 

2. извршители − оперативно тело на коруптивниот процес; 
3. учесници − лица кои немаат доволно или никакво знаење за дадената 

проблематика, со што стануваат мошне плодно тло на корупцијата. Несомнено, 
тие се далеку помногубројни од „креаторите“, но со неспоредливо помало 
квалитативно влијание врз тековите на корупцијата.  

Грижата околу корупцијата паралелно се зголемува со растечките 
индикации за нејзинотo негативно влијание врз напредокот. Докажано е дека 
корупцијата има негативен ефект:  

− врз БДП;10 
− врз корпоративното работење, а со тоа и врз акумулацијата на капитал;11 
− врз јавната инфраструктура;12 
− врз здравствените услуги;13  
− го намалува квалитетот на образованието, 14 итн. 
Меѓу знаењето и степенот на економската развиеност на едно општество 

постои директна правопропорционална врска. Нема алтернатива (There Is No 
Alternative – TINA) на оваа економска закономерност. ТИНА, изразот на 
челичната леди, поранешниот британски премиер, Маргарет Тачер, денес е поз-
нат слоган на корпорациската верзија на глобализацијата. 

Нема алтернатива на неопходноста за дополнителна едукација и на 
креаторите, и на извршителите, и на учесниците во коруптивниот процес. 
Инвестирањето во едукацијата значи фаќање чекор со современите глобални 
трендови и корпоративна економија. При тоа, иднината треба да ја трасира 
сегашноста. Целта да го осветлува патот. Апликацијата на знаењето обезбедува 
иднина на институциите, нивна стабилност и правна сигурност како основни 
предуслови за бизнис-инвестиции. Нема напредок со масовно присутниот 
„генетски нихилистички однос“ кон сè што е ново, или кон сè што не е наше. 
Напротив, во ова време сегашно, време лудистичко, во Република Македонија 
имаме секојдневно пуштање во употреба на најразлични грантови. Добиваме 

                                                 
10 Abed, George T. and Hamid Davoodi (2000). „Corruption, Structural Reforms, and Economic Perfor-
mance in the Transition Economies. “ International Monetary Fund Working Paper No. 00/132. 
11 Gupta, Sanjeev, Hamid Davoodi and Rosa Alosno-Terme (1998). „Does Corruption Affect Income 
Inequality and Poverty?“ International Monetary Fund Working Paper 98/76. 
12 Tanzi, Vito and Hamid Davoodi (1997). „Corruption, Public Investment, and Growth.“ International 
Monetary Fund Working Paper 97/139. 
13 Treisman. Daniel S. (2000): „The Causes of Corruption“: Public Economics, June, 76(3):399-457. 
14 Gupta, Sanjeev, Hamid Davoodi and Erwin Tiongson (2000). „Corruption and the Provision of Health 
Care and Education Services.“ International Monetary Fund Working Paper 00/116. 
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донации, а тоа, народски кажано, не е ништо друго, туку просење. Наместо 
питачење на грантови и разни други донации, наместо финти од нашиот сокак и 
бизниси од пред кооперации, неопходни се реални домашни инвестиции. Без 
нив, нема странски инвестиции, нема интегрирање во меѓународните бизнис-
води и во европскиот дом.  

Без симбиоза на бизнисот со интелектот и знаењето, нема напредок! 
Пред една деценија, конкретно вo февруари 1996 година, беше објавена 

една анализа на светски реномираната Лондонската бизнис школа. Истата била 
направена врз практичните искуства на одредени западни компании што веќе 
инвестирале во Источна и Централна Европа.15 Главните проблеми биле класи-
фицирани во неколку групи. Истите претставуваат одличен водич за 
унапредување на корпоративниот менаџмент и тоа не само во Република 
Македонија:  

1. Висок степен на бирократија, кој во најдобар случај ги отежнува прего-
ворите и го одложува почетокот на вложувањето, а во најлош случај во целост 
ги елиминира потенцијалните странски инвеститори. Според претседателот на 
Европската банка за реконструкција и развој, Жак де Ларосие (Jacques de 
Larosiere) „...комплексниот даночен систем којшто повеќе служи за казнување, а 
се применува слабо и произволно ја забавува економската активност, го 
охрабрува илегалното избегнување на плаќањето данок и ги уништува 
компаниите што се обидуваат да ги регулираат своите даночни обврски. 
Инвеститорите сакаат јасни правила и ефикасен правен систем кој ќе ги 
гарантира нивните права, и како акционери, и како договорни странки“. 

2. Неможноста или неподготвеноста на источноевропските влади да се 
сопре криминалот кој се повеќе ги одвраќа странските инвеститори. „... Митото 
и парите за заштита во Москва достигнуваат дури 15% од трошоците за 
плати“.16 Освен ова, сè понагласени се размислувањата со кои се изедначува 
корупцијата со процесот на приватизација. Ваквото атрибутирање мора да се 
преоцени, бидејќи корупцијата не е настаната од процесот на приватизација, таа 
постоела и претходно, туку во случајов претставува дополнителен отежнувачки 
фактор, поради фактот дека приватизацијата не е спроведена брзо и согласно 
законските прописи.  

Проценките велат дека „сивата економија“, која според карактеристиките 
на своите активности во Македонија, истовремено е и „црна“, „подземна“, 
„неслужбена“, „неофицијална“, „неформална“, „илегална“, „втора“, 
„паралелна“, економија во „сенка“, изнесува околу една третина (оптимистичко 
видување), па сè до две третини од БДП (песимистичка прогноза). 

Да функционира толкав обем на сива економија, мора да постои голем 
степен на корупција и кај оние што даваат и кај оние што примаат. Помеѓу 
сивата економија и корупцијата постои заемна правопропрoционална врска. 

                                                 
15 London Business School, CISME Discussion Papers 10 Case Studies, Feb., 1996.  
16 Financial Times: “US says Moscow must tackle crime”, 2 April 1997. 
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Оттаму, нулта толеранција на корупцијата подразбира и нулта толернација за 
сивата економија.  

Во периодот 1997-2004 година, просечното учество на готовите пари во 
оптек во паричната маса М1 во Република Македонија изнесува 49,4%, што е за 
10,8 процентни поени над просекот на групата земји од Централна и Источна 
Европа вклучени во компаративно разгледување. Анализирано поединечно во 
рамки на групата, во истиот набљудуван период Бугарија и Романија бележат 
исто така висок степен на употреба на готови пари за извршување на стоковно-
парични трансакции (49,5% и 55,3% од М1, соодветно во просек во 
анализираниот период). Меѓутоа, во последните две години (2003 и 2004 
година), употребата на готовината во овие земји бележи порапиден тренд на 
намалување, отколку во Република Македонија.17 

3. Мал број фирми кои ги задоволуваат стандардите што ги бараат 
странските компании. Иако во источноевропските земји е доста високо нивото 
на техничкото образование, странските компании потрошиле доста време за 
обука на вработените во нетехничките дисциплини, како што се маркетингот, 
контролата на квалитетот итн. Освен ова, работниците тешко се привикнувале 
на тимската работа и работната дисциплина, но и на добиените ингеренции за 
самостојно одлучување и одговорноста. Секоја дополнителна обука на 
вработените индиректно ги зголемува трошоците на работната сила, со што се 
намалува предноста што ја имаат источноевропските држави во однос на 
конкуренцијата. Ова е како дополнителна отежнувачка околност, бидејќи не се 
предвидува дека предноста на евтината работна сила долго ќе биде атрибут на 
источноевропските држави. 

4. Ниската продуктивност е заедничка карактеристика на целиот овој 
регион. Како најчести причини се наведуваат: нискиот морал на вработените, 
лошата состојба на машините и алатите, сиромашната инфраструктура и 
проблемите со снабдување со енергетски горива. Странските инвеститори, пред 
сè, ги интересира калкулацијата за неопходните средства за да се зголеми 
продуктивноста. Според мислењето на експертот на Светската банка, Жан 
Франсоа Ришар (Jean-Francois Rischard) „... aко земјата или компанијата не е 
100% сигурна, работата ќе отиде некаде на друго место“.18 

Згора на тоа, функционирањето на финансиските пазари е обременето со 
многу објективни, но и субјективни дубиози. На македонскиот банкарски пазар 
немаше место за холандската мултинационална корпорација ИНГ (ING), која во 
2006 година имаше вкупен приход во износ од oколу 135 милијарди 
американски долари. На тој начин, домашните олигарси испратија мошне 
негативна порака. Преку процесот на приватизација (интерни акции и 
management by out) речиси во целост се еродирани моќните извори на средства 
во корпоративниот менаџмент: акциите. Обврзниците имаат восприемено облик 

                                                 
17 НБРМ (2005), Анализа на нивото на готовите пари во оптек во Република Македонија и 
причините кои придонесуваат за нивно одржување на високо ниво, Скопје. 
18 Financial Times: “Poor nations ‘nees private investitors”, 4 April 1997. 
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на „пожарникар“. Tие служат за гаснење на претходно направени пожари и 
дубиози, а не како извор на нов капитал.  

Реанимирањето нa анализата на Лондонската бизнис школа не треба да се 
восприеми како комеморативно навраќање на она низ што македонската 
економија помина во последните десет години. Напротив, треба да претставува 
патоказ за примена на корпоративниот менаџмент.  

Земјите со поголем обем на сива економија, ceteris paribus, се соочуваат 
и со поголема корупција! 

Активностите на сивата економија годишно создаваат „милијарди“ долари 
кои не се опфатени во официјалната статистика и не се евидентирани во 
претсметковните книги, со што остануваат неприбрани од државниот дискус. 
Сивата економија е реалност на секојдневниот живот и бележи растечки тренд 
во глобални светски рамки. Нема држава што не се обидува да го контролира 
нејзиниот раст, бидејќи носи сериозни последици, но не постои најдобар или 
општоприфатен метод за проценка на големината на сивата економија. 
Феноменот сива економија претставува интерес на економската наука да ги 
истражува појавните форми и методите за утврдување на нејзиниот обем. 

Сивата економија во земјите во транзиција еволуираше од пасивна експлоа-
тација до активна изнуда. Притоа, не само што се здоби со карактеристиката да 
го задржува напредокот на стопанството, туку таа и го храни организираниот 
криминал, поттикнувајќи ја политичката нестабилност, како и нестабилноста на 
општеството. Релацијата меѓу големината на сивата економија и корупцијата е 
силна и конзистентна. Тие всушност имаат правопропорционален однос. Тоа 
значи дека: земјите со поголем обем на сива економија, ceteris paribus, се 
соочуваат и со поголема корупција. 

Човечката историја богато учи дека постојат бројни класификации на 
најразлични нешта. Нивниот број е правопорционален со бројот на искажаните 
интереси. Ништо невообичаено не е и постоењето на сосем спротивставени 
оценки за иста работа, како што е тековната економска состојба на Република 
Македонија. Сепак, со право, голема гласност добиваат спротивните тврдења 
дека речиси дводецениското транзиционо искуство сурово говори дека 
Република Македонија, економската црна дамка на стариот континент – 
земскиот корупциски рај на сивата економија и бирократијата, еден од 
светските лидери во невработеноста, мора да се соочи со сопствената реалност 
и без никакво одлагање веднаш мора да каже немилосрдно стоп на 
галопирачкиот тренд на економска стагнација. Наместо тоа, Република 
Македонија е држава која во континуитет нема економска програма.  

Пред Република Македонија стои време на т.н. „втор транзиционен 
период“, кој никако не смее да се пропушти. Едноставно, последиците ќе бидат 
катастрофални. Надминувањето на кризната состојба во која длабоко е 
навлезена Република Македонија, освен цврстата одлука, условена од „добрата 
волја“ на политичарите, во најголема мера зависи од брзината и безболноста од 
завршувањето на процесот на стопанските реформи, како специфичен облик на 
„општествена револуција“.  
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Токму затоа, во наредниот период посебно место мора да има државата, 
пред с¢ преку максимално почитување и искористување на вкупните човечки и 
материјални ресурси како неопходност за излез од кризата. Меѓутоа, притоа во 
никој случај не смее идолопоклонички да се глорификува моќта на државата и 
постојано мора да се имаат предвид 1. и 5. правило на Стиглеровите закони за 
економските задачи што државата може да ги извршува. Споменатите правила 
гласат: „Државата не може ништо да направи брзо“ и „Државата никогаш 
не знае каде треба да застане“. Напротив, мора да се има предвид дека 
радикално е променето местото и улогата на државата во современиот начин на 
живеење и стопанисување.  

Според видувањата на Мусгрејв (Musgrave), објавени во 1957 година, 
државата на своите граѓани би требало да им обезбеди: јавни добра и услуги; 
макроекономска стабилност и дистрибуција на цели.19 

Три децении подоцна, нобеловецот Штиглиц (Stiglitz) функциите на 
државата ги наоѓа во: промоција на образованието; промоција на технологијата; 
поддршка на финансискиот сектор; инвестирање во инфраструктурата; 
превенција на деградацијата на животната средина; креирање и водење на 
политика на социјалната заштита, и креирање пазари.20  

За разлика од него, според истражувачи на ММФ, постојат три функции на 
државата – политичка економија, развој и алокација.21  

Последната деценија од дваесеттиот век во земјите во транзиција во 
практиката се развиени бројни (екстремно) различни улоги на државата. Овие 
улоги се класифицираат во шест области:22  

• поддржување на процесот на економска транзиција;  
• обезбедување макроекономска стабилност;  
• поддршка на приватното претприемништво;  
• редефинирање на социјалниот систем;  
• менаџмент со државното портфолио на капитал, и  
• обезбедување јавни инвестиции. 
Досегашното укажување на значењето на државата во нејзините 

регулативни функции имаше за цел да ја посочиме како посебна функција 
потребата за нејзина континуирана борба против сивата економија. 
Оневозможувањето на натамошното нејзино ширење и елиминирањето на 
постојното ниво е крајно неопходна задача што се поставува (особено) пред 
институционалните рамки на земјите во транзиција. Основна цел на 
спроведување на ваквата системска стратегија мора да биде разграничувањето 

                                                 
19  Musgrave Peter (1999): The Early Modern European Economy, MacMillan Press, London. 
20  Stiglitz Joseph (1996): The Role of Government in Economic Development, ABCDE conference 
1996, pp: 11-23. 
21  Gupta Sanjeev, Leruth Luc, de Mello Luiz and Chakravarti Shamit (2001): Transition Economies: 
How Appropriate Is the Size and Scope of Government?, IMF Working Papers No:1616. 
22  Bicanic Ivo (2002): The Economic Role of the State in Southeast European Economies in transition, 
WIIW, Wien, p.3. 
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меѓу приватните и јавните активности, како темел за раскинување на врските 
меѓу одредени економски и политички кругови. Притоа, одбегнувајќи ги 
„замките на локалното дефинирање“, вниманието, освен во брзото и директно 
решавање појавените сопствени слабости, задолжително мора да биде насочено 
и кон причините зошто сивата економија, како појава што зависи од човековото 
однесување, се јавува во сите земји без оглед на нивото на стопанска или 
политичка развиеност.  

Генерално, „стимулативните фактори“ за сивата економија се делат на 
директни и индиректни. Од нив, без претензија на сеопфатност или подреденост 
по апсолутност во значењето, од мноштвото дијагностицирани директни 
фактори во литературата, во Република Македонија ги издвојуваме:  

• Регулатива - По правило, помалку развиените држави имаат преопфатна 
и често нефункционална регулатива. Нејаснотиите во таквата регулатива 
отвораат можности за повеќе различни форми на сива економија и 
корупција. 

• Оданочување - Високото даночно оптоварување продуцира зголемена 
евазија. Избегнувањето на даночните обврски резултира со помал прилив 
на средства во буџетот, што врши притисок за уште повисоки стапки на 
даноците. Спиралата е отворена и нејзин директен производ е натамошен 
раст на вкупните „паралелни“ активности, дополнително обременети со 
„наметнатиот“ трансфер на стопанските субјекти од официјалниот во 
неофицијалниот сектор. 

• Одлуки за државната потрошувачка - Постапката за донесување одлуки 
за видот и нивото на државната потрошувачка најчесто има дискреционен 
карактер. Со нив, во практиката се фаворизираат определени економски 
субјекти од официјалниот сектор кои благодарение на ваквите одлуки ја 
зацврстуваат својата, многу често, монополистичка позиција; 

• Финансирање на политичките партии - Однесувањето на политичарите во 
земјите во транзиција не е значително променето во однос на 
некогашните нивни колеги од времето на социјализмот. Типично, и 
едните и другите ги користат своите функции, нудејќи најразлични 
ослободувања и услуги, во замена за исполнување на одредени партиски 
и лични потреби и интереси. Во таа насока, тие ги казнуваат 
претприемачите од опозицијата, поддржувајќи ги оние од „својата или од 
пријателските“ партии.23 

Во групата на индиректните фактори исто така постојат бројни чинители 
што ја стимулираат корупцијата, од кои ги потенцираме: 

1. Квалитетот на државните службеници, пред с¢ зависи од висината на 
нивните плати, но и особено од алокацијата на човечките ресурси. Често се 
случува вистинските луѓе да не се наоѓаат на вистинските места. Поради 

                                                 
23 Johnson, S.; Kaufman, D.; Shleifer, A. (1997): The Unofficial Economy in the Transition, Brookings 
Papers on Economic Activity, Macroeconomics II. 
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непотизмот и ниските плати, образованиот и поквалитетен кадар го напушта 
државниот сектор. 

2. Казнена политика - Нетранспарентноста на законите, неадекватната ин-
ституционална контрола и структура на казнената политика, овозможуваат зло-
употреба на функциите, најчесто преку правото на споменатите дискрециони 
одлуки.  

3. Државното водство, под кое се подразбираат сите челни луѓе на јавните 
институции кои директно го трасираат патот на однесувањето на службениците 
на пониски нивоа. Во земјите во кои сивата економија има примено „системски 
карактер“, врската меѓу политиката и деловите на официјалниот сектор е толку 
силна што постои заемна голема пресија на преостанатиот дел од економијата. 
Во такви услови сосем е природно дел од претприемачите од официјалниот 
сектор кои не се во „милост“ да преминат во сивата економија. 

Мошне значаен двигател на сивата економија претставува корупцијата, која 
во последните десетина година, пред с¢ од аспект на нејзиното потекло, 
последици и начини за борба токму против неа, побудува с¢ поголемо внимание 
кај научниците, политичарите и пошироката јавност. Многу често се потенцира 
правопропорционалната релација меѓу сивата економија и корупцијата, а дури, 
според некои, премногу радикални, поимања, единствена разлика меѓу овие два 
поима се нивните имиња. Единствената меѓусебна аналогија што важи во 
целост е суровиот факт дека не постои начин за апсолутно целосно и успешно 
нивно квантифицирање, бидејќи „кога сивата економија или корупцијата би 
можела да се пресмета, таа ќе може и да се укине“.24  

Постојат безбројни видувања, но и дефиниции за корупцијата, и тоа од 
крајно едноставни (најпопуларни) – според кои „корупцијата претставува 
користење на моќта на јавниот сектор за приватна корист“,25 па сè до крајно 
сложени, кои сакајќи да го опфатат влијанието на сите круцијални елементи 
(приватен сектор, законска регулатива, доброволно поединечно и/или групно 
однесување, итн.) навлегуваат во бесконечната низа на „преоптоварена 
недореченост“. Наведените облици на однесување, кои освен митото, 
вклучуваат и уцени, изнудување, непотизам и слично, претставуваат класични 
примери на корупција. Сигурно дека корупцијата има и општествени корени. 
Но, општо е прифатено мислењето дека е таа неизбежна карактеристика на 
одделните видови социјални, економски и политички трансформации, во кои 
постои слабост на институционалните рамки, ограничена конкуренција и 
нејасно разграничување меѓу јавните и приватните подрачја на активности.  

Историски факт е дека процесот на јакнење на институциите се одвива 
паралелно со демократизацијата на општеството. Токму поради тоа, како 
базичен предуслов за каква било стратегија за борба против сивата економија се 

                                                 
24 Tanzi, Vito; Davoodi, Hamid (2000): Corruption, Growth, and Public Finances, IMF Working Paper 
No. 00/182. 
25 Tanzi, Vito (1998), Corruption Around the World - Causes, Consequences, Scope, and Cures, IMF 
Working Paper No. 98/63, p.8. 
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наметнува политичкиот консензус што мора да се случи во парламентот, и тоа 
најмалку од две причини: (а) кога во земјите во транзиција би постоела 
адекватна институционална рамка што би ја спречила врската меѓу службениот 
сектор и државата, сигурно ќе се намали политизацијата на регуларната 
економија, но и на севкупниот живот; и (б) намалената политизација ќе ја 
ограничи дискреционата моќ на државните службеници, со што би се добила 
поголема конкурентност во стопанството. 

Елиминирањето на политизацијата, исто така, ќе има и позитивно влијание 
врз квалитетот на понудата на јавните добра, но и ќе ја намали даночната 
пресија. Тоа, пак, повратно позитивно ќе влијае врз економските субјекти да ги 
пренасочат (вратат) своите активности, еден дел или во целост, од сивата 
економија во официјалната економија. Накратко, епилогот би бил зголемена 
конкуренција, подобра алокација на средствата, подобра ефикасност и 
зголемување на вкупната благосостојба. Тоа е немерливо подобра алтернатива, 
отколку натамошното бесприговорно слушање на крајно нерационалните 
изговори на државниците, кои немилосрдно ја употребуваат празната фраза 
дека „сивата економија не е само проблем на земјите во транзиција“.  

Напротив, секоја земја во транзиција, а со тоа и Република Македонија, би 
требало да креира своја стратегија за редукција на обемот на неофицијалната во 
вкупната економија. Развојот и имплементацијата на стратегијата чија цел е 
редукција на нивото на политизирањето на економскиот процес мора да има 
благопријатно влијание врз економскиот процес, и тоа особено кај системските 
реформи, кои имплицираат глобални макроекономски и структурални реформи. 
Основна идеја на административните и законските реформи е упростување и 
рационализирање на постојните правила во насока на ограничување на 
дискреционото право на јавната администрација.  

Наместо досегашното глумење процес, за надминување на ваквите 
состојби, освен цврстата одлука, условена од „добрата волја“ на политичарите, 
во најголема мера зависи од брзината и безболноста од завршувањето на 
процесот од тековната „општествена револуција“, атрибутирана како време на 
првобитна акумулација, како период на создавање на капетани на македонската 
економија. Овој процес, на пример во Соединетите Американски Држави се 
одиграл во периодот на т.н. финансиски капитализам, кој траел од 1850, па 
некаде до 1933 година.  

Теоријата на Дарвин за биолошката еволуција, атрибутирана со познатата 
фраза „преживување на најприспособените“, одекнала како звук од камбана од 
списите на Спенсер, кој биолошките принципи ги применил врз општествениот 
развиток. Тој, всушност, рекол дека можеби, за да се развијат посилните 
активности, послабите социјални институции и бизниси ќе бараат да бидат 
жртвувани.  

Оваа рационализација на деловната етика за преживување на најприспосо-
бените била мошне популарна кај оние што, како приспособени, добро 
преживувале. Луѓето, како Вандербилт, Карнеги, Гулд, Рокфелер (Vanderbilt, 
Carnegie, Gould, Rockfeller) и други членови на т.н. група на „крадци на 
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епохата“ изградиле фантастични империи. Под тркалата на овие моќни 
капетани на индустријата, кои започнале нешто, а завршиле како некој и нешто, 
биле сомелени малите луѓе и нивните мали бизниси. Но, она што е особено 
значајно е фактот дека периодот на финансискиот капитализам бил заменет со 
периодот, чие основно мото било „не е важно како, важно е само возовите да 
пристигнуваат на време“, или со речникот на Транспарентност: „0“ толеранција 
на корумпираноста, „0“ толеранција на сивата економија, а бесконечна доверба 
на знаењето и неговата примена преку корпоративниот менаџмент. 
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9. Извадоци од работилници и тркалезни маси  
 
 
Излагање на учесниците на тркалезната маса одржана на 

12. 02. 2007 г. – Јавен и приватен сектор 
 

 

 
 
 
Мето Јовановски,  
претседател на "Транспарентност – Нулта корупција" 
 
Дозволете ми, прво, во името на невладината организација „Нулта 

корупција“, како организатор на оваа тркалезна маса, да Ве поздравам, да Ви 
посакам добре дојде.  

Овој собир не е ни решавачки ни историски, тој треба да се одржува во одот 
на „Нулта корупција“ кон нејзините цели, но сепак треба да го сметаме за важен 
затоа што е посветен на една рак-рана без чие отстранување или барем 
зацелување ќе ни претстои понатамошно одлагање на развојниот циклус без кој 
ќе продолжи тонењето во сиромаштија и што е најлошо, како последица 
духовното дегенерирање без кое националната и граѓанската припадност и 
самочувство се невозможни, а ризиците, како во поглед на самоодржливоста 
така во поглед и на нашите евроатлански аспирации опасно зголемени.  

Корупцијата не е ништо ново. Каде што има пари, таму со сигурност може 
да се очекува корупција затоа, она што за машината е подмачкувањето - за 
корупцијата се парите. Залагањето за нулта корупција ни се налага и на сите 
нас, тој предизвик да го прифатиме и да го изведеме. 

Но, истовремено, би било добро кога велиме нулта корупција да сме свесни 
за тоа што точно велиме и која прецизна цел сакаме да ја постигнеме. Во 
Америка и во западноевропските земји, а и во остатокот на светот, една 
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неопределена, наводно мала (макар кој да знае колку мала) доза на корупција 
сепак се толерира. Тоа е скоро непишан закон што одлично функционира во 
корист на корупцијата. Единствена држава за којашто јас знам, а во која 
корупцијата е сведена и одржувана на вистинска можна нула, е Финска. Тоа 
покажува и докажува дека се можни две нулти-точки на корупцијата - една 
привидна, релативна и една вистинска, целосна и бескомпромисна. Нагласено 
го споменувам ова со цел да ја подвлечам очигледноста на алтернативата со 
којашто сме соочени и истовремено да укажам или барем само да потсетам дека 
во битката против корупцијата треба да влеземе со однапред направен избор 
помеѓу релативната нулта корупција и целосната, бескомпромисна нулта 
корупција.  

Лично уверен сум во тоа дека целосно, уверено и сфaтено треба да ја 
избереме целосната, искоренувачка нулта корупција. Зашто само така и со таква 
конечна цел може една мала земја каква што е Македонија да се спаси од 
сопките што ја држат во ваквата стагнативна состојба и да ја зајакне нејзината 
позиција како во правец на економскиот раст и подобриот живот така и во 
болните и здодевни спорови со соседите.  

Ни европските земји ни Соединетите Држави не можат и не смеат да ни 
бидат утеха зашто тие можеби и можат ад си го дозволат тој луксуз, ако 
воопшто е дозволив. Затоа ако не друго, токму таа „дозволивост“ направи, како 
што констатира Антони Гиденс, политичарите да се позаинтересирани за своите 
интереси одошто за интересите на другите, на своите избирачи. Тоа, таквата 
комоција на политичарите да бидат не само во партнерство туку и покровители 
на корупцијата и криминалот, е сериозниот ако не и најсериозниот непријател 
на нужната нулта корупција.  

Зашто, внимавајте (!) Овчарот26 не е причина. Тој е само последица. 
Поскоро во трагата и до коренот на корупцијата можеме да и влеземе и да 
допреме до нејзините корени ако го проследиме политичарот кој често е 
препознатлив кога ќе се појави на телевизија со облека и укити (часовници и 
накит) што чинат прескапо. Од друга страна, и ние, кога да е, ќе влеземе или 
можеби влегуваме во зоната на електронската економија во која корупцијата е 
неуловлива дури и за најразвиените високоелектронизирани општества и веќе 
има разорен ефект на стаклена градина што го распарува општествениот 
економски слој. Со така означена корупција, станува очигледно дека нашата 
спасоносна определба може да биде само една - консензус за тотална, 
немилосрдна, беспоштедна нулта корупција.  

Вие сте тие, ние сме тие што треба решително да се определиме или барем 
да го посочиме импетусот што ќе не води по патот кон вистинската цел. Но се 
плашам дека нашите напори лесно можат да бидат јалови и фрустрирачки. Дури 
и за да се тргне кон таа цел, потребно е излегување од зоната на партиското, не 
– државно политиканство коешто дополнително го загадува општествениот 
                                                 
26 Се мисли на случајот „Бачило″ и на „Овчарот″ Иснифарис Џемаили. Во овој случај кој го 
обележа периодот на 1996 и 1997 година 14 лица се осудени за поголем број коруптивни 
кривични дела и перење пари.  
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амбиент опијанувајќи нè со лажни успеси, коишто водат до парадоксот тогаш 
кога ние Македонија ја прогласуваме за рај на инвестиции некој,се плашам 
многу погласно и поефикасно, да ја прогласи за рај на корупцијата и 
криминалот. Корупцијата, колку што е недофатлива или тешко дофатлива таа е 
толку повидлива и со голо око.  

Нема рогозина под која може да се скрие, ако има кој да сака да ја најде. 
Затоа е потребно воспоставување решителна политичка волја за пресметка со 
корупцијата и со криминалот, за што пак, понатаму, се потребни политичари со 
нужниот етички капацитет, идентитет и кредибилитет. Тогаш и ќе можеме да ја 
избереме вистинската и единствена алтернатива помеѓу целосна и релативна 
битка против корупцијата. 

 
 
М-р. Габриела Коневска-Трајковска,  
заменик на претседателот на Влада на Република Македонија 
 
Дозволете ми прво во име на Владата на РМ, во свое лично име и во име на 

Секретаријатот за европски прашања да ја изразам благодарноста што денес 
може да дискутираме за една исклучително битна тема, а тоа е имплементација 
на процесот на борба против корупцијата, посебно на утврдување на степенот 
на извршување на Декларацијата за нулта толеранција на корупцијата. Многу 
ретко во РМ се случуваат настани од овој тип. Документи коишто се потпишани 
и е дадена декларативно поддршка од ваков тип, декларативно потврдување на 
заложбите на различни субјекти во РМ кои работат на борба против 
корупцијата. Да се соберат и истите на една заедничка маса и да 
продискутираат за прашања во однос на процесот на имплементација. Ова, 
практично, е вистинскиот систем и метода по која треба да се работи. Само на 
овој начин ќе може да видиме до каде сме, што е она што ни недостастсува во 
градењето на интегритетниот систем воопшто или `рбетниот столб на РМ за да 
можеме да се носиме сите ние во одделни сегменти на живеењето. Дали е тоа 
јавниот, приватниот сектор, дали е тоа невладиниор сектор, дали се тоа бизнис 
структурите за да покажеме дека сме кредибилни и имаме интегритет за да 
застанеме во борбата со корупцијата. Ќе ми дозволите во оваа пригода да 
нафрлам неколку прашања коишто директно задираат во портфолиото што го 
покривам, но секако претставуваат корпус на прашања кои се од директен 
интерес на сите граѓани.  

Борбата против корупцијата едно од круцијалните, основните начела и 
критериуми за задоволување на политичките критериуми по исполнувањето на 
стандардите за зачленувањето во ЕУ. Без исполнување на политичките 
критериуми нема почнување на преговори, без исполнување на политичките 
критериуми нема доверба и кредибилитет коишто треба да го уживаме пред 
земјите од ЕУ. Без исполнување на политичките критериуми нема полноправно 
членство во ЕУ. Ова се прашања за коишто ние единствено мораме да најдеме 
уникатно решение овде во државата како ќе ги решиме. Можеме да земеме 
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илјадници искуства, но морам да потврдам дека магична формула нема, или - 
уникатен рецепт за решавање на борбата против корупцијата не постои. Секоја 
држава се разликува по одредени специфичности сама по себе. Во неколку 
наврати, по однос на исполнувањето на критериумите и стандардите, дури и по 
принципите на градењето на позициите за преговори, постојано напоменуваме 
дека можеме да земеме многу искуства за да не ги направиме грешките кои ги 
правеле другите држави, но секако верувајте ќе ги направиме сопствените 
грешки. Поразителни се показателите во однос на тоа каде се наоѓаме на 
скалата на „Транспаренси Интернешнал“. Ако споредиме со некои показатели 
од 1999 и она што сега ни се случува во 2005 односно 2006 година, веруваме 
дека никого не може да остави рамнодушен. Од 163 земји да се наоѓате на 105то 
место говори дека нешто сериозно ви недостасува во вашиот систем. Дали се 
тоа постулати кои се однесуваат од аспект на легислативата, дали под знак 
прашање е ставена имплементацијата, дали е политичката волја, дали е воопшто 
соработката на сите релевантни субјекти, се прашања кои заземаат одреден 
процент во давањето на релевантниот одговор. Јас би поставила неколку 
основни принципи коишто се однесуваат на борбата против корупцијата, кои 
пак директно задираат во препораките кои постојано Европската комисија ги 
дава до земјите-членки, до земјите-кандидати и до оние коишто се во процесот 
на стабилизација и асоцијација. Борбата против корупцијата првенствено 
претставува борба на изразена политичка волја на сите чинители во однос на 
нејзиното спречување. Седумдесет до осумдесет отсто во нејзината ефикасност 
се сведува, практично, на имањето волја за релевантно функционирање на 
системот. Можете да имате идеални закони ако не ги применувате, повторно 
немате резултат. Можете да имате идеално предвидени постапки, ако не ги 
применувате, повторно немате резултат. Можете не знам колку обуки да 
спроведете во однос на правосудството, на истражните, на релевантните органи, 
но нема повторно да имате резултат. Затоа велиме дека свесноста, 
транспарентноста и политичката волја се пораки кои ЕУ постојано ни ги 
испраќа во однос на борбата против корупцијата. Ќе ми дозволите денеска да го 
споделам и тоа со вас да кажеме дека овие три основни постулати коишто 
Брисел постојано ги истакнува би требало да бидат наши основни насочници и 
цели во борбата против корупцијата. Ние, дами и господа, едноставно повеќе 
време за игра немаме. Ние не можеме да купиме ни секунда од нашето време, 
ниту од времето на нашите граѓани, ниту од времето на нашите идни генерации. 
Моментумот во кој се наоѓаме е исклучително битен, се надеваме на 
целокупната свесност на сите чинители на РМ. Поодделните забелешки коишто 
ги добивме неодамна од Европската комисија, дадовме изјава дека 
одговорноста лежи првенствено на оние кои се во моментот на власт, но секако 
е одговорност и на сите други чинители. Нема само Владата на РМ да влезе во 
ЕУ, нема само Парламентот да влезе во ЕУ, ќе влезе целата држава во ЕУ. Тоа 
значи дека сите ние во одделни сегменти, а конкретно во денешната тема во 
борбата против корупцијата и во тој корпус против организираниот криминал, 
сите треба да ги сфатиме своите позиции. Зошто го зборувам ова? Искуствата 



НУЛА толеранција за корупцијата 

www.transparency.org.mk 80 

покажуваат дека свој соодветен простор имаат, како правосудните органи така и 
политичката структура, така јавниот сектор, така невладините организации. 
Сите ние мора да бидема единствени во она што го правиме. Зошто? Затоа што 
само на тој начин го добиваме легитимитетот на исполнувањето на заложбите 
за борба против корупцијата и организираниот криминал. Ќе ви дадам еден 
пример. Има една жена којашто во регионот остана запаметена и којашто успеа 
да £ донесе екстремно многу поени на Романија. Тоа е министерката за правда 
на Романија, г-ѓа Моника Маковеј. Дали знаете зошто? Не заради тоа што успеа 
да најде докази против поранешниот премиер на Романија. Напротив затоа што 
успеа да најде докази и против своите министри затоа што дотогаш седеа на 
истото столче или местото до нејзе во Владата на Романија. Зошто го зборувам 
ова? Борбата против корупцијата не може да биде политички обоена. Не смее да 
се помине црвената линија во однос на почитувањето на словото на Законот и 
почитувањето на правната држава. Само на тој начин, детерминирани за 
исполнувањето на стандардите и на критериумите на словото на законот и 
владеењето на законот. На овој начин се добива кредибилитетот. За да се одржи 
овој баланс на интереси, потребна е соработка со приватниот сектор, потребна е 
соработка со невладините организации, потребна е соработка воопшто со 
корпусот на сите чинители во државата кои задираат во интересите на борбата 
против корупцијата и организираниот криминал. Оттука, ќе ми дозволите да 
напоменам дека постојано Европската комисија кажува дека треба да бидеме 
ригорозни и неселективни. Тоа значи дека треба дословно да го применуваме 
словото на законот. Да знаеме дека не постојат личности или воопшто групации 
коишто се над законот и вториот принцип дека не смееме да бидеме 
селективни, односно кога го применуваме словото на законот да знаеме тоа да 
го примени на најсоодветен начин за сите оние коишто ги задира. Борбата со 
корупцијата и со коруптивното однесување немаат своја боја. Не може да се 
каже дека припаѓаат само на една политичка боја, одредена нација, одредена 
полова структура. Напротив, тоа е една појава којашто дефинитивно задира во 
сите сегменти на живеењето и ги опфаќа сите групации во општеството. Да не 
градиме илузии дека може целосно да ја спречиме. Невозможно е тоа. Но треба 
да се сведе и да се одржува на ниво кое не влијае на системот на државата и не 
ги загрозува механизмите на вледеењето на правото. Никој нема илузии дека во 
моментот на решавањето одеднаш ќе ја снема корупцијата, но сите мораме да 
бидеме поставени и детерминирани на целта да не го наруши системот на 
интегритет на РМ. На кој начин ова се прави? Првенствено мора да се 
посветиме на формирање на јавни и приватни партнерства. Тоа е еден од 
основните механизми коишто мораме да ги поставиме. Бидејќи борбата против 
корупцијата претставува интерес од јавниот и приватниот сектор. Ме радува 
што во декларацијата Нулта толеранција на корупцијата дел од механизмите и 
методологиите се презентирани.  

Бидејќи сите постулати за утврдување на борбата против корупцијата може 
да се случуваат надвор од системот, но борбата мора да биде институционална. 
За да биде институцијална значи дека треба да се направи одредена реформа во 
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правосудството, дека треба да се направи одредена реформа во однос на 
легислативата, и конечно во однос на процесот на имплементација.  

Што прави Владата на РМ во овој правец? Конечно знаете дека долго време 
работиме на нацртот на законот за јавни обвинители. Зошто го правиме ова? 
Затоа што утврдивме дека еден од клучните проблеми, зашто немаме да речеме 
ефикасно спроведување на судските процеси, покрај другите. Да не се сфатиме 
дека само Јавното обвинителство е проблем. Но, прибирањето и оценувањето на 
доказите и слободната проценка на доказите од страна на судиите се оние 
сегменти коишто нам навистина ни недостасуваат. Да не се лажеме, случаите 
против корупција се многу тешки случаи. Тешко се докажувааат, сведочењата 
се исклучително тешки, прибирањето и проценувањето на доказите е 
исклучително тешко. РМ без мерки на некои одредени исклучоци, нема големо 
искуство по однос на борба против корупцијата. Ова е софистициран криминал. 
Затоа ни е потребна поддршка од сите чинители на општеството и сите субјекти 
коишто едноставно можат квалитетно да придонесат за прибирањето докази. Во 
овој сегмент правиме целосно детерминирање на повисоки нормативи, на 
оперативни и посебни независни обврски во рамките на јавното обвинителство. 
Менување на надлежностите во однос на МВР во предистражната постапка, и 
секако утврдување на поголем корпус на обуки кои се однесуваат воопшто на 
правосудниот систем. На овој начин веруваме дека целокупната легислатива 
којашто натаму ќе следи со промена на кривичниот закон и законот за кривична 
постапка и промена на дел од законските одредби коишто се однесуваат на 
агенцијата за перење пари, на ДКСК, финансовата полиција, практично ќе се 
создадат услови, системски ќе успееме да го приспособиме системот во РМ за 
борба против корупцијата. Но ова нема да ни гарантира успех. Ова значи само 
дека ќе создадеме законски постулати. Натаму треба да предизвикаме 
провокација на заедничко интегритетно дејствување. Ова се и пораките коишто, 
мислам дека пред оваа трибина, пред вас како релевантни чинители, треба 
денеска да ги размениме со цел навистина Владата да остане детерминирана и 
да успее да покаже резултати во однос на борбата против организираниот 
криминал и корупцијата. Да ве потсетам двата основни постулати на Владата на 
РМ се исполнувањето на политичките критериуми. Во прва визура давање на 
резултати во однос на борбата против корупцијата и оргнизиран криминал и 
исполнување на економските критериуми, создавање на систем на поголеми 
економски реформи, создавање на систем на благосостојба во РМ. Ова се двата 
столба на коишто се потпира програмата на Владата на РМ. Ве уверувам дека 
постојано ќе бидеме партнери ко што преку личен пример ќе успеат да покажат 
дека навистина се детерминирани да ја истераат оваа борба. Горди сме што за 
овие пет-шест месеци не излезе ни еден корупциски скандал којшто е поврзан 
со извршната власт. Веруваме дека на овие принципи и стандарди ќе опстоиме 
и до крајот. Затоа што само преку личен пример може да се дојде до градењето 
на системот на интегритет на државно ниво за коешто сите постојано говориме. 
Се надевам дека Декларацијата ќе има соодветен успех и натамошна примена. 
Да не остане само слово коешто е ставено на хартија, туку реално да даде еден 
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позитивен импакт кон целокупниот систем за борба против корупцијата и 
криминалот. Ви благодарам. 

 
 
Бранко Азески, претседател на Стопанска комора на Македонија 
 
Најнапред да ве поздравам сите. Има три работи кои сакам да ги напоменам 

пред конкретно да придонесам во денешната расправа. Среќен сум поради три 
работи. Прво, високо сме поставени и добро котираме како бизнис-заедница во 
борбата против корупцијата, која е најголемото зло со коешто сега се среќаваме. 
Втора работа е што се вооодушевувам на ентузијазмот на овие луѓе што се овде, 
коишто седат тука, да покрај сите премрежиња со коишто се среќаваме се 
упорни во настојувањето тоа најголемо зло конечно да биде не само 
детерминирано туку и искореното во нашето општество. И третата работа 
којашто сакам посебно да ја напоменам, тоа е можноста ние тука конечно да 
поставиме методологија на нашето работење, којашто треба да ја примени 
целото наше општество, тоа е дека по шест месеци треба да седнеме и да 
видиме што сме се договориле и што сме сработиле и токму така ја сфаќам 
денешната средба, која сакам да ја поздравам - ние да мора да седнеме и да 
видиме што е направено, да детерминираме што е тоа што сме го пропуштиле, а 
да го поздравиме тоа што сме го направиле. Токму така треба да ја сфатите и 
мојата дискусија, којашто ќе биде многу прецизна во 5 точки - што е тоа што го 
направи Стопанската комора на Македонија како најстара бизнис-асоцијација 
во државата во изминатиов период за оваа работа да тргне од мртвата точка. 

Прво во овој период силно го промовиравме партнерството меѓу 
приватниот сектор и Владата, особено подготовката на одредени законски и 
подзаконски акти. Сакам овој собир тука да го информирам од наш аспект дека 
прв пат имаме Влада со којашто во креирањето на законските акти имаме 
беспрекорна соработка. Значи, нема министерство, нема орган во Владата 
којшто во првата подготвителна фаза до сега за ни еден проект немало да не ја 
информира Стопанската комора на Македонија и не побарало мислење. И 
мислам дека тука се создава веќе основа работите да добијат поинаков тек 
отколку оној што досега го репродуциравме и значеше од самиот почеток не 
согласување во донесувањето и спроведувањето на законите како најзначајни 
акти.  

Втората работа: силно го поддржавме проектот на Владата за даночната 
гилотина. Со комплетна имплементација сите наши согледувања се доставени 
до Владата, секојдневно комисијата којашто работи на таа проблемеатика, 
нашиот претставник секојдневно доставува наши предлози на законски и 
подзаконски акти коишто треба да бидат елиминирани или видоизменети за да 
создадеме една поинаква ситуација и мислам дека тука ќе имаме сериозни 
охрабрувања во оваа наша заедничка мисија за којашто сме и денес овде 
заеднички собрани. Меѓутоа, морам да кажам дека во сите тие напори нешто 
останува по страна и денеска сакам да го апострофирам. Тоа се неколку закони 
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со коишто ние мора да се соочиме на овој пат и Владата и приватниот сектор и 
политичките партии. Прво тоа е законот за финансирање на политичките 
партии за којшто и на сите веќе им е јасно дека е извор на коруптивно 
однесување во државата и тој мора да претрпи измена. Затоа што ако постои 
консензус по некое прашање, по оваа проблематика ова е тоа. Мора да се 
изнајде механизам во одреден период финансирањето да биде буџетско за да се 
прекине ова што го имаме 15 години како основен генератор на оваа 
проблематика. Второ, Законот за јавни набавки. Сè уште ние имаме обиди за 
големите проекти за вклучување на надворешните компании за учество, 
меѓутоа ние мораме да продолжиме да изнајдеме во него решенија за тоа да 
стане постојана практика. Со тоа да се елиминираат сите сомневања коишто 
постојат. Трето, Законот за јавни претпријатија во делот за финансирањето. 
Исто така на сите ни е јасно дека јавните претпријатија, тие што останаа, се 
извор на коруптивно однесување кога ќе се дојде на власт. Мислам дека постои 
консузус кај сите за средување на состојбите во таа област. И на крајот, Законот 
за ревизија, за кој извештаите велат дека ревизијата открила во министерствата 
пропусти во работењето, криминални однесувања, коруптивни однесувања и се 
завршува на констатација. Ве молам, значи мора да се видат можностите како 
преку тој закон, односно да се изнајде механизам како тие ќе се санкционираат. 
Затоа што ние во изминатиов период само слушаме во некое министерство, 
орган на управа огромни цифри се споменуваат коишто ниту добиваат некаква 
завршница судска, ниту пак некаква санкција добиваат политичка итн. Тие во 
бизнис-заедницата се детерминирани, практично се апострофирани овие четири 
закони каде што треба уште еднаш да се направи една силна ревизија можеби во 
тој партнерски однос меѓу Владата и меѓу приватниот сектор и другите 
надлежни институции.  

Третото прашање: комората во овој период повторно ја актуелизира 
претходната иницијатаива за отстапување на дел од јавните овластувања на 
бизнис-асоцијациите кои се способни тоа да го вршат квалитетно и ефикасно. 
Ако се сеќавате на собирот во јули, мислам непосредно по изборите јас го 
актуелизирав тоа прашање. Штета што денес, слушнав сте го поканиле, 
министерот за транспорт и врски, не дојде, но јас сум разговарал со него и 
мислам дека постои расположение кај Владата. Тое едно од прашањата што 
исто така генерира корупција. Јас сум приврзаник на коморскиот плурализам. 
Јас знам дека Стопанската комора не може да има монопол на коморското 
организирање. Јас се однесувам така што тоа да биде елиминирано за да 
создадеме конкуренција и тоа не смее да биде пречка сега за враќање на јавните 
овластувања. Значи не е Стопанската комора пречка за тоа. Јас бев тој што 
поднесов иницијатива. Ќе ја вратиме зградата на Стопанската комора, се 
реформираме секојдневно, и не може да се наоѓа оправдание во тоа дека не е 
спремен бизнис-секторот за тоа. Мора да се најде механизам како во целиот 
развиен свет јавните овластувања да се вратат кај бизнис-асоцијациите и тие 
како што најдобро знаат непристрасно меѓу себе да си ги разрешат тие 
прашања. Не тоа да го прави државата и секогаш да се продуцира сомнеж и 
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проблеми во неговото спроведување, коишто се исто едни од генераторите на 
корупцијата. Ние во целиов овој период работиме на тоа и бараме ваша 
поддршка. Сега на тој пат и ве уверуваме дека институционално имаме 
капацитет, а и персонално дека тие овластувања дел по дел ги преземаме. Не за 
да остваруваме некаква имотна корист. Ние тоа ќе го правиме само за 
наплатување на нашите трошоци. Затоа што е реално дека ЦЕМТ-дозволите 
треба да се поделат во делот на еснафот којшто е присутен во делот на нашите 
бизнис-социјации. Не да го прави во нивно име некој којшто нема врска со таа 
проблематика. Така е во цел свет и мислам дека треба да добиеме поддршка на 
тој план од сите вас.  

Четвртото прашање. Комората во изминатиов перид постојано го 
промовира концептот на доброто корпоративно управување кај своите членки. 
Голем број наши здруженија, асоцијации во рамките на комората, како 
здружението за банкарство за осигурување, веќе донесоа свои етички кодекси. 
Ние тој процес до крајот на годината ќе го завршиме кај сите здруженија. 
Практично целиот сектор на нашите асоцијации ќе има свои кодекси на 
однесување коишто треба да претставуваат основа, како што раковме во 
Декларацијата, за надминување на некои проблеми. Исто така и со 
меѓународните организации имаме одлична соработка, со ОЕЦД, имаме 
потпишано договр со меѓународната финансиска корпорација за соработка за 
повеќе едукативни семинари со цел принципите на доброто корпоративно 
управување да ги доближиме до што поголем број наши постојани и 
потенцијални членки. Значи во овој период не седевме со скрстени раце туку 
како бизнис-асоцијација работевме како да се подобри климата меѓу нас и да се 
елиминираат проблемите коишто произлегуваат од нашата бранша. И тука 
морам не случајно да ги напоменам здружението за банкарство и за 
осигурување кај што веќе и во работењето сите чувствуваат дека има цврста 
регулативна норма, цврста контрола над нив, којашто не допушта коруптивно 
однесување. И тоа сега ќе го имплементираме и на другите сектори во 
Стопанската комора.  

И петтото прашање е тоа за што сакам да ве информирам дека првпат 
можеби во работењето на една бизнис-асоцијација, утре во комората во 11 часот 
ќе се одржи средба на бизнис-заедницата со судската власт. Да видиме лично да 
ги расчистиме прашањата еднаш годишно да се состануваме. Да видиме кои се 
проблемите коишто на тој пат постојат, директно. Затоа што ние сме субјекти 
коишто излегуваме секој ден пред правосудството. Има одлична подготовка за 
тоа. Имаме навистина репрезентативен состав на учесници коишто ќе 
разговараат утре на таа тема да отвориме една состојба, едно ново поглавје, 
меѓусебно да се обидеме да ги детерминираме и да ги расчистиме пајажините 
што постојат и коишто репродуцираат недоверба. Зошто имаме стечајни судски 
постапки по 11 години. Зошто во наплата на побарувањата од државните 
институции имаме спорови по седум години. Сите тие се работи кои создаваат 
сомнеж и отвораат прашања коишто треба да бидат основа за разрешување на 
тоа прашање. Ние во координација и со заменик-претседателот на Владата, г-
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ѓата Коневска, којашто утре ќе го поздрави тој собир, ќе направиме напор да 
воспоставиме неколи нови релации од тие коишто постоеле во коишто комората 
посебно беше притисната од своите членки. Проблемите со правосудствоте 
како независна власт ќе ги разрешиме самите. Ние не може да поставуваме веќе 
прашања и да не ги разграничуваме надлежностите меѓу нас и сите се 
препелкаме незнаејќи како да ги разрешиме прашањата. Тука веќе гледам и кај 
Владата и кај невладиниот сектор и кај нас како јавни институции една желба 
веќе работите да се постават на свое место и овие трибини, на коишто 
учествувам со посебо задоволство, одат по тој пат бидејќи тука се разменуваат 
мислења меѓу сите чинители и да знаете дека од нас секогаш ќе бидат 
поддржани и ќе стоиме зад тоа во секој поглед. Благодарам.  

 
 
Џемаил Даути,  
претседател на Стопанска комора на Северозападна Македонија 
  
Најнапред да ве поздравам сите. Стопанската комора на Северозападна 

Македонија е млада комора, која постои година и пол. Со оглед на проблемот за 
кој разговараме и оваа иницијатива во која комората се вклучи во самиот 
почеток имајќи предвид дека нашите членови се директно загрозени од 
корупцијата и нашите членови зедоа активно учество во овој проект.  

Корупцијата како појава во транзициското општество, па оттаму и во 
Македонија по сè изгледа е поприсутна и затоа општеството не успева да 
пронајде соодветно решение за излез од оваа криза. Најпогодени од ова зло се 
бизнисмените, но и сите други сегменти во општеството. Тој однос на 
наметнување на коруптивното однесување ги тера учениците да бидат 
принудени давачи на мито за реализирање на нивните стопански дејности. 
Знаејќи го ова, СКСЗМ презема различни дејства за спречување на корупцијата 
како девијантна појава. Едно од нив е и соработката со „Нулта корупција“ преку 
работилниците, каде што присуствуваа нашите преставници. Треба да се 
поздрави иницијативата на „Транспарентност -Нулта корупција“ која дава 
импулс општеството да биде активно, а особено делот кој е највеќе погоден, а 
тоа е бизнис-заедницата. Според сознанијата кои ги добиваме од нашите 
членови кои секој ден се соочуваат со овие девијантни појави, според анкетите 
и според заклучоците од работилниците, како најкорумпирани се посочени 
државната администрација, судството, царината итн.  

Корупцијата треба да се подели на макро и микрокорупција. 
Макрокорупција, според мене, е лесно докажлива но тешко решлива затоа што 
во игра се моќни луѓе. Микрокорупцијата или шалтерската корупција, од друга 
страна, е уште поопасна бидејќи функционира со мали суми но функционира 
секој час, секоја минута, нон-стоп. Ова е тешко докажливо затоа што тука има 
поврзаност со една група на службеници за што, ако проговори, треба да се 
поздрави со бизнисот. Тоа се однесува највеќе на малите бизниси.  
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За решавање на овие проблеми прво треба да се најде оптимална формула 
за функционерите на Антикорупциската комисија, правобранителството, 
обвинителството и судството поддржано од Собранието, Владата и народот. 
Подигнувањето на свеста кај граѓаните, особено на категориите коишто 
секојдневно се соочуваат со ова општествено зло, е приоритетно. Невладините 
организации треба да го заземат своето место во борбата со корупцијата, сепак 
најповикани се гореспоменатите институции предводени од Антикорупциската 
комисија. Ќе повторам, најистакнати се: катастарот и царината, во анкетите 
меѓу нашите членови, каде што се смета дека и луѓето и институциите треба да 
се тргнат.  

Сепак сметам дека вистинското решение е во зголемување на казните во 
законот за спречување на корупцијата или можна е комбинација од повисоки 
казни, кодекс на однесување, подигнување на свеста и стандардизација на 
јавната администрација. Ако споменам неколку казнени одредби од законот за 
корупција, ќе видите дека се смешни. Тие се движат од 20 000 до 300 000 ден. 
Ние се залагаме тие казни да бидат многу поригорозни.  

 
 
Доц. д-р. Слаѓана Тасева, проектен лидер 
 
Почитувана г-ѓо вицепремиер во Владата на РМ. Почитувани претседатели 

на стопанските комори на Македонија, Екселенции, претставници од 
меѓународните организации, колеги од универзитетскиот сектор, од 
невладиниот сктор и сите денеска присутни заинтересирани за што поактивно 
вклучување во борбата со корупцијата.  

На 9 декември, којшто е светски ден за борба против корупцијата, 
прогласен по повод потпишувањето на конвенцијата на ОН за борба против 
корупцијата, во 2005 г. во РМ беше понудена и потпишана Декларацијата за 
нулта толеранција на корупцијата. Во тоа време потписници на Декларацијата 
беа импозантен број на претставници од политичкиот сектор, од јавниот сектор 
од власта, од невладиниот сектор и од приватниот сектор. Потписите се овде и 
денеска за да се потсетиме на тоа кој сè, со потпишувањето на оваа 
Декларација, се обврзал да презема понатаму активности во рамките на својот 
сектор и за нејзино имплементирање. Потписник на Декларацијата е 
претседателот на РМ, и потпретседтелот на Собранието, претседателот на 
Владата и вицепремиерите за европска интеграција. Јас сите овие работи ги 
гледав во континуитет и затоа мора да продолжиме во континуитет. Не смееме 
да се враќаме од почеток и сега допрва да размислуваме за тоа кој за што се 
обврзал. Последната одредба од оваа Декларација, којашто сите ја имате пред 
вас, е обврска. Таму се вели: се обврзувам дека ќе преземам мерки за 
имплементација на овој документ. Ние заклучивме и тогаш се обврзавме дека ќе 
работиме на имплементација на Декларацијата. Ветивме дека нема да 
дозволиме да остане уште една декларација напишана на хартија за која нема да 
има никакви резултати. Токму затоа преземаме интензивни активности за да го 
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следиме имплементирањето на овој документ за да можеме на крај сите 
заеднички да оцениме уште што треба да се направи и како е најдобро тоа да се 
направи. Не случајно во Декларацијата се издвоени четири сектори. Борбата 
против корупцијата треба да се гледа како возило коешто не може да се движи 
само со едно или со две тркала. Потребно е вклучување на сите: јавниот, 
приватниот, граѓанскиот сектор и политиката. Сите заедно треба да ги прифатат 
своите обврски и да преземат што е потребно, секој во своите рамки, за да се 
зајакне понатаму борбата против корупцијата. За ова мислам дека веќе 
премногу долго зборуваме. Задоволство е да се слушне денеска на оваа 
тркалезна маса, којашто ние ја наменивме за дијалог помеѓу јавниот сектор - 
власта и приватниот сектор. Понатаму во текот на следните месеци ќе 
организираме посебна тркалезна маса на којашто ќе разговараме за 
политичкиот сектор и за граѓанскиот сектор. Целта на овие тркалезни маси е да 
ги соочиме секторите за секој да размислува и разговара за тоа како се 
однесувал и што направил за имплементирање на одредбите од оваа 
Декларација. За да видиме дали тоа е усогласено и дали се работи во соработка 
со другите чинители коишто треба да преземаат мерки во рамките на своите 
надлежности и дали постојат проблеми, од каков вид се тие проблеми и како 
понатаму да ги решаваме. Денеска слушнавме многу позитивни работи кои 
говорат за сериозен исчекор и започнување со имплементација на оваа 
Декларација. Активностите коишто се преземаат од страна на Владата, 
активностите кои овде беа соопштени од страна на претставниците на 
приватниот сектор, сето тоа зборува дека се зајакнува партнерството. Се работи 
и се создава партнерство помеѓу јавниот и приватниот сектор. Во тоа 
партнерство се вклучуваат и сите други, без политиката и политичкиот сектор, 
односно без постоење на јасна политичка волја, не - декларативна. Доста беа 
декларативни заложби. Политиката како фактор, не само да донесе закон туку и 
навистина да ги деполитизира јавниот сектор и јавните институции. Да го 
деполитизира своето влијание во економијата. Да дозволи економијата да се 
развива врз основа на пазарното стопанство, врз основа на правилата и 
конкурентноста. Затоа колку и да сакаме да ги гледаме издвоено работите и 
секој во својот сектор, сепак треба да најдеме начин да седнеме на маса и сите 
заеднички да заклучиме до каде сме стигнале. Отворено да кажеме до каде сме 
стигнале и што е она што ни пречи во однесувањето и работата на другиот за 
тоа да го ставиме на хартија во смисла на дополнителна обврска или акционен 
план како што ние предвидовме според тоа што сме го замислиле. За уште 
еднаш, на завршната голема конференција да ги повикаме највисоките чинители 
од сите овие сектори. На нив ќе им презентираме што е она што останало да се 
направи, да се доработи. Посебно во рамките на нашите активности сме 
ангажирани на работа во делот на приватниот сектор. Претставниците од 
приватниот сектор веќе споменаа дека неколку пати сме се виделе каде што 
разговараме за тоа какви се состојбите во приватниот сектор. Разговараме за 
корпоративното управување и уредување, за потребата да се донесат етички 
кодекси за сите гранки од стопанството. Станува збор за активности коишто 
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треба да доведат до квалитетно корпоративно и еснафско уредување. Но исто 
така, во рамки на тие активности ние слушаме многу за проблемите коишто 
приватниот сектор ги има во својата комуникација со другите сектори. Пред сè 
со јавниот сектор, но исто така и со судството, односно непочитувањето на 
договорите и бавноста на судското решавање. Во делот на приватниот сектор се 
залагаме да се создаде и некаков вид сертификат за добро корпоративно 
управување. Во рамките на проектот ќе бидат создадени и критериуми врз 
основа на кои оној што ќе се кандидира ќе може да добие признание, со што ќе 
се потврди дека таа компанија внатре ги вовела стандардите за нулта корупција. 
Овие активности исто така ќе бидат споени со активностите на мониторингот на 
имплементирање на Декларацијата и сите заедно ќе бидат презентирани на 
завршната конференција. За да стигнеме до целта, јас ќе ве замолам сите сега 
овде присутни да бидеме и понатаму активни. Потребно е да се формираат 
управувачки комитети за секој од секторите. Луѓе од тие сектори, кои во 
соработка со експертите што се вклучени во проектот ќе ги предлагаат 
наредните активности и мерките коишто треба да се преземаат. На крајот еден 
заеднички стеринг-комитет ќе ја утврди досега завршената работа и понатаму 
предвидениот акционен план за она што ќе следи по јуни за поставување на 
системот за превенција и ефикасна борба против корупцијата. И ние во своите 
настојувања се залагаме, а тоа е визијата на Нулта корупција, дека Македонија 
треба да биде држава без корупција, односно да не постои никаков степен на 
толеранција на корупцијата. Ова е накратко моето објаснување за целите на 
проектот. До сега можеме да изразиме само задоволство од подготвеноста за 
соработка, не само со нас туку и сите меѓу себе од сите чинители кои се 
опфатени во оваа Декларација. Ви благодарам.  

 
 
Проф. д-р. Лидија Георгиева, експерт 
 
Денеска мислам дека како почеток имавме неколку поенти коишто дадоа 

една добра насока за понатамошна дискусија. Јас не би сакала да повторувам 
некои од тие аспекти што веќе беа отворени, а да останам должна да отворам 
уште неколку насоки за коишто сметам дека се потребни, кои пак, ќе помогнат 
за отворање на поширока дебата во составот во којшто сме сега. Пред сè, јас 
себеси се сметам компетентна за едн друг поширок аспект којшто се однесува 
на делот на мирот и конфликтите и превенцијата. Меѓутоа на проблемот на 
корупцијата и нејзиното влијалние врз процесите на легитимитетот и 
демократичноста на државата, се осврнувам постојано. Пред сè и како 
истражувач и во расправите и дискусиите во рамките на академската заедница. 
Но што е тоа што сметам дека денеска можеме да го отвориме како насока и 
како дискусија во рамките на активностите за спречување на корупцијата.  

Во обидот да дојдам до некој можеби поинаков начин на одговори на 
прашањата коишто се поставуваат секојдневно, оние можеби коишто се 
зависници од информации или од интернет често пати го отвораат делот на 
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постојани прашања во определена тема. Така што за корупцијата како проблем 
на секојдневното живеење успеав да лоцирам барем осум постојани прашања 
коишто се отворени, но не и затворени. Дел од тоа е дали секој од нас има своја 
дефиниција за корупцијата. Секој граѓанин има свој поглед на корупцијата, а 
ние се согласивме во рамките на оваа Декларација дека ние ја прифаќаме 
заедничката дефиниција којашто произлегува и од државната програма за 
спречување на корупцијата. Уште едно од прашањата е: Кои држави се 
најкорумпирани? Се обидовме да дадеме одговор на ова прашање дали се 
државите во развој и државите во транзиција. Јас би додала уште две прашања: 
Дали се тоа постсоцијалистичките држави или постконфликтните држави? Дали 
постои разлика и кои се историските или културните фактори коишто влијаат 
врз појавата или развојот на корупцијата. Уште едно од прашањате е: каква е 
магнитудата на корупцијата? Имаше обиди да се даде одговор и на ова прашање 
меѓутоа лоцирањето на РМ на индексот на Транспаренси е разочарувачки, но 
има уште три други индекси коишто прават композитни податоци за тоа каде се 
наоѓаме ние и за тоа јас, за среќа, не ја најдов Македонија во првите 10. Можеби 
утешителна информација дека не сме во првите десет во овие композитни 
индекси. Ова отвора уште еден друг проблем. Колку ние сериозно се 
занимаваме со проблемот на корупцијата, во нејзиното лоцирање, затоа што 
треба да се постави добра дијагноза, добра прогноза и добра терапија за секој 
проблем, па и во случајот на корупцијата. Мислам дека сме ние на добар 
почеток или на добар пат да воспоставиме еден вид дијгноза за тоа со каква 
корупција се соочуваме. Дали е таа системска или некоја друга форма на 
корупција, дали е на макро- или микрониво, кој ја предизвикува и дали се 
учесниците во овој процес. Во оваа смисла можам да констатирам само дека ни 
недостасуваат и дека мораме да се насочиме кон аналитички пристап со анализи 
и со истражувања коишто ќе ни дадат многу релевантни показатели од каде 
произлегува корупцијата.  

Во однос на она што преостанува да се потенцира е дека во рамките на 
Декларацијата и потписниците коишто преземаа обврска да стојат со својот 
морален и етички кредибилитет зад стратегијата за отстранување на 
корупцијата во нашето општество. Еден сегмент само претставува јавниот 
сектор. Ние го поврзавме денес со корпоративниот сектор. Корупцијата како 
феномен ја дефинираат негде како опашка, но јас ја дефинирам како 
мултиплицирачки процес. Корупцијата предизвикува други комплексни 
криминални феномени. Значи тааа е последица и причина за други криминални 
однесувања. Во таа смисла, не можеме да ја издвоиме од она што претставува 
наше секојдневие. Пред самото отворање на овој настан се обидовме со 
професорот Азири да си одговориме на едно академско прашање - Колку 
проблемот на корупцијата денеска е сериозен и како ние го сфаќаме, нема ли да 
биде засенет од други ризици и други прашања коишто ја загрозуваат 
меѓународната заедница и глобализацијата, којашто предизвикува нови и нови и 
нови приоритети? Знаете прашањата многу бргу поминуваат и нивната 
актуелност нè доведува до она што мора најбргу да го сфатиме. Тоа беше 
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потенцирано неколку пати во воведните дискусии, но јас го сметам тоа за 
круцијално денеска. Политичкиот компромис не го гледам како една синтагма, 
туку го гледам како политичка волја и компромис, како две раздвоени прашања. 
Едното како политичка волја да се поддржи оваа Декларација, а другиот 
елемент е градењето консензус по однос на ова прашање. Постои суштинска 
разлика од тоа дека декларативно ќе поддржиме определени мерки и 
активности и за тоа дека ќе постигнеме консензус за сите прашања коишто се од 
интерес за учесниците и потписниците на оваа Декларација. Декларацијата ги 
посочува централните владини институции, локалната самоуправа и јавните 
служби со своите обврски коишто преостануваат да се лоцираат и да се 
прошират во делот на борбата со корупцијата. Има еден израз кој вели 
децентрализација на корупцијата како процес во нашето општество се 
соочуваме со хоризонтални или вертикални проширувања во овој процес и дека 
ни треба ист таков системски одговор.  

Беа посочени неколку аспекти дадени во рамките на Декларацијата коишто 
Владата ги презела или се во тек на реализирање за да оствари дел од обврските 
коишто произлегуваат од Декларацијата. Дел од нив се однесуваа на законски 
акти коишто се во процедура, но исто така подоцна беше потенцирано дека 
легислативата не е единствениот одговор за јакнењето на јавниот сектор и 
неговата улога во спречувањето и превенцијата на корупцијата. Мислам дека 
јавниот заедно со политичкиот сектор треба да дадат посилен мотив во однос на 
иницијативите, во однос на фактите, на сето она што претставува конкретна 
мерка за реализирање предвидена во рамките на оваа декларација. Беа спомнати 
неколку подзаконски акти, односно законски акти произлезени од 
Декларацијата, од каде што произлегува и обврската за ратификација на 
Декларацијата на ОН за спречување на корупцијата. Таму се наведува дека 
националните држави имаат свои приоритети, свои проблеми и секоја има свои 
рецепти како да го реши проблемот со корупцијата. Дел од тие договори повеќе 
лежи кај вас и во вашето искуство. Во таа смисла беше подвлечено дека 
институциите од јавниот сектор во индексот на перцепција се како 
најкорумпирани институции. Имаме сериозен проблем, а оваа Декларација е 
само еден импулс како да пријдеме на еден процес на спречување на корупција. 
Првото прашање коешто го напишав на моите белешки беше дали постои брзо и 
ефикасно решение на проблемот. Такво нешто досега не успеав да откријам 
ниту пак видов во практичното искуство на другите. Сепак ова е еден 
долготраен исцрпувачки процес во кој сите институции имаат свој придонес. 
Неколку прашања останаа отворени. Мислам дека тука доаѓа и прашањето на 
регулирање на конфликтот на интереси, дали зголемувањето на платите на 
јавната администрација ќе значи намалување на корупцијата а без да се зајакне 
етичкиот кодекс. Има уште многу други отворени прашања. Јас отворив само 
дел од нив, а ќе оставам на вас да ја дополните агендата којашто ни претстои во 
наредниот период. Ви благодарам. 
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Оливера Цветановска,  министерство за економија 
 
Ние сме исто така потписници на оваа Декларација. Сакаме да го истакнеме 

нашиот придонес кон обврските од Декларацијата.  
Дали прашањето ни е наметнато или тоа е нешто што е автохтона потреба. 

Како што ние во министерството за економија ги перцепираме работите, во 
контактите со бизнис-заедницата, во контактите со сите што сакаат да започнат 
деловна активност, да ја развиваат својата деловна активност, корупцијата 
претставува сериозен проблем. Значи проблемот е тука и добро е со отворени 
очи, да знаеме дека претставува негативен фактор во нашите заложби за 
економски развој и за надминување на сите проблеми со кои се соочува нашата 
држава. Значи прашањето ние не го чувствуваме како наметнато. Тоа е изворно, 
тоа е прашање кое не е само во делот на политичките критериуми, тоа е 
прашање кое има длабоко суштинско, економско значење. На некој начин 
корупцијата како појава ги става стопанствениците во нееднаква положба на 
пазарот. Прави дискриминација меѓу некои кои не се подготвени да влезат во 
тој процес на инкриминирани активности, не сакаат никого да потплатат и 
поради тоа се спречени во своите визии за да го развиваат бизнисот наспроти 
другите коишто се спремни за такво нешто.  

Етичкиот кодекс којшто се подготвува во делот на приватниот сектор 
мислам дека е многу добра работа. Суштински корупцијата претставува 
дисторзија на пазарната економија, претставува, дезавуирање на основните 
еконимски законитости и го кочи исполнувањето на критериумите за членство 
во ЕУ.  

Ние треба со многу големо внимание да ги слушнеме стопанските комори. 
Тие не се имплицитно злонамерни во оценките за јавната администрација. Тие 
се реални. Мора сите да ја преземеме сопствената одговорност. Сите ние 
работиме за иста цел и тоа мора да биде меѓусебно искоординирани. Не 
работиме за ништо друго туку за она што значи создавање на визија за напредок 
на нашата држава.  

Ако корупцијата е толку комплексна, и ако постои кај сите консензус за 
борба, треба да сфатиме дека една таква жилава, отпорна појава мораме 
интерсекторски, едновремено и селективно да ја решаваме. Зошто селективно? 
И покрај постоечките механизми за спречување и превенција на корупцијата, во 
некои средини е направено доста, во некои - многу малку.  

Во последните пет-шест години во Министерството се направени неколку 
системски промени. Тие тргнуваа од анализата на коруптивниот ризик во 
надлежностите кои ги спроведува Министерството. Која е евентуалната 
материјална добивка од некоја дозвола, од некое решение и колкав број на 
вработени се вклучени во издавањето на таа дозвола? Констатиравме дека во 
три сегменти ни се јавуваат такви можности.  

Затоа што комисиски ресорски ги делевме правата за увоз без царина на 
определени видови стоки. Знаете дека веќе пет години тоа не го работи 
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Министерството. Со одлука на Владата преминавме на принципот прв дојден - 
прв услужен. Значи автоматизам целосен.  

Втората работа којашто исто така ја направиваме: имавме комисии за 
минимални технички услови. Внимавајте, сака некој трговија да отвора и му 
доаѓа некој да му провери дали ги исполнува висината, светлината итн. Со 
новиот закон за трговија, секој што сака да почне да работи да си се пријави со 
сопствена изјава за материјална и кривична одговорност, самиот трговец да си 
каже. Ги ставивме тие обрасци и на веб-страницата. 

Регулаторната гилотина. Поубаво би рекле регулаторна реформа. Во првата 
фаза знаете ли што констатиравме? Дека во Министерството за економија 
првиот попис на регулатива е од сите области: 583 закони, подзаконски акти, 
одлуки, решенија. Седум книги многу дебели. Дури и прописи од СФРЈ. Сега 
втората фаза е во однос на анализата. Потребата за укинување, редуцирање. Ова 
е исто така и антикорупциска реформа. Со тоа се намалува потребата некој да се 
јави или некој да побара мито. Системските мерки за превенција, пред воопшто 
да се јави корупцијата е една од главните поенти на нашата реформа. Доколку 
создавате потреба деловниот човек да има личен контакт со администрацијата, 
вие создавате и можност за корупција. Тоа мора да се сведе на минимум. Само 
тоа што е неопходно. Системски мора сите министерства во рамките на своите 
сектори да направат анализа за превенција на корупцијата. 

Второто прашање е откажување од сите дискрециони права. Со Законот за 
минерални суровини, со Законот за концесии, исто така, се оди на овој принцип. 
Максимално стандардизирана процедура без какви било дискрециони права. Да 
не оставиме ништо на свеста и дискреционото право на поединецот.  

Натаму јакнење на институциите на контрола и надзор. Сега одиме со нов 
закон за Државен пазарен инспекторат. Покрај законот, потребни се персонални 
капацитети, потребна е информатичка опрема која ќе го поврзува системот со 
другите системи и ќе го прави функционален од аспект на лоцирање на 
евентуалните појави на корупција. 

Четврто, она што е отчетноста на органите на надзор за она што е 
направено и како е направено.  

Како министерство, цениме дека ова се трите столба кои се најважни и на 
кои работиме. Постои систем на оценување на државните службеници, кој 
функционира. Сега ги правиме обрасците за минатата година, имаме кодекс на 
државни службеници имаме механизми кои функционират, закони коишто, на 
некој начин, поведението на поединецот можат да го санкционираат или да го 
наградат. Ние сме во процес на промена на законите заради националната 
програма за приближување до законодавството на ЕУ.  
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Мирјана Димовска,  
претседател на Државната комисија за спречување на корупција 
 
Ќе поведеме една аналогија меѓу тезата што ја извлече г-ѓата Цветановска 

во врска со тоа што Европа го бара од нас и дека заради нас треба да го 
направиме тоа. Аналогија велам со кампањскиот пристап кон нашето 
асоцирање кон ЕУ. Мислиме дека нè тера некој да правиме нешто, па го 
чувствуваме како притисок. Тоа е нашето поимање на потребните промени и 
како општествена клима мора да работиме на тоа. Два момента ќе 
искоментирам. 

Етичките кодекси содржат една слабост, по мое мислење, одлични се како 
етички ориентир, меѓутоа доколку не се врзе со постапување кое би следело, 
доколку не се почитуваат тие принципи, какви последици носи. Тогаш останува 
единствено арбитрарноста и степенот на ефикасност може да биде многу 
различен и недоследен.  

Сакам да искоментирам друг проблем, а тоа е јавната администрација и 
политичките влијанија. Јас и не гледам проблем ако политиката значи свесно 
спроведување на одредена стратегија кон определена цел која е легитимна. 
Повеќе би го децидирала ставот како партиски влијанија. Партиските влијанија 
ги двојам од политичките. Треба да се вратиме чекор наназад како се регрутира 
кадарот во администрацијата. Ако тука имате нагласен партиски ракурс, пред сè 
во одредувањето на раководниот кадар во јавната администрација, неприродно 
е да очекуваме дека тие веднаш ќе заборават од каде се. Зар ние ги 
заборавиваме уставните критериуми, за кои се дебатираше многу.  

Ако ова го релативизираме преку процедурите и преку кадарот, велам 
здравите принципи за добро работење, тоа значи дека релативизираме норма, 
релативизираме пропис, создаваме терен за развој на корупцијата. Во 
спротивно, важи личниот ракурс, важи штабната директива. Не смееме да 
побегнеме од анализата за причините.  
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Излагање на учесниците на тркалезната маса одржана на 

04. 04. 2007 г. – Политички и граѓански сектор 
 

 

 
 
 
Борис Кондарко, СДСМ 
 
Поздрав и поддршка за учесниците и организаторите на трибината, со што 

се придонесува за зголемување на свеста во борбата со корупцијата. 
Вообичаено е за вакви теми да им се дава предност на претставниците од 
владеачките партии, но како и да е, ќе имаме можност да ги чуеме и нив. И оваа 
иницијатива и сите напори што се прават во оваа насока заслужуваат полна 
поддршка од нас како политички партии.  

Она што е карактеристично во овој период во РМ, што често знаеме и во 
дневната политика да го употребуваме, споредуваме каде РМ се наоѓа денес во 
борбата против корупцијата и колку е успешна во тоа. Македонија е сè уште 
рангирана на 105-тото место. И покрај поддршката и покрај сите оние повеќе 
декларативни и маркетиншки заложби што ги прави новата влада за 
искоренуввање на корупцијата, сепак оние што се меродавни тоа да го проценат 
и оние што тоа можат да го почуствуваат гледаат дека не можеме да се 
одлепиме од тоа 105-то место. Се согласивме дека корупција секаде постои и во 
многу поразвиени држави. Не е борбата колку ќе успееме да прикажеме дека 
сме поборници, туку колку ефективно ќе прикажеме дека сме постигнале 
резултати. Резултати не само што недостасуваат туку работата оди на полошо. 
Навистина е загрижувачки тоа што го кажа професорот Иванов, кој навистина 
знаел да биде остар критичар и на претходните влади токму на оваа тема. За 
жал, не чувме ништо подобро и ништо пооптимистичко и за иднината.  
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Борбата против корупцијата е континуирано откривање на криминалот и 
незаконитите дејства. Не може некој да се пофали со тоа што биле откриени 
корумпирани цариници или полицајци за десет–дваесет евра. Тоа е секако за 
поздравување, од таму се почнува. Но синџирот е друг. Каде се началниците и 
нивните шефови? Највисоките нивоа на власта, нивните шефови, нивните 
наредбодавци? Такво нешто досега во Македонија се нема случено.  

Значи, по 5 јули не може да се смета дека корупцијата исчезнала. За жал тоа 
е проблем кој и понатаму се провлекува. Проблем за кој, барем засега, не 
гледаме решение и покрај силните маркетиншки заложби би рекол, а ги има 
сите полуги на институциите да се бори против корупцијата. Имам впечаток 
дека власта во овој период сакајќи да прикаже дека исполнува еден сегмент од 
својата предизборна програма, дел од стоте чекори, со вакви селективни 
маркетиншки примери мисли дека ја завршила работата и дека еднаш засекогаш 
тоа прашање е решено. Реков, корупцијата е континуирана борба и откривање. 
Треба да се зголеми степенот на ефикасност на откривањето и да се подобрат 
резултатите. Тоа е вечен приоритет.  

Не може власта да си става ореол дека е таа најуспешната власт која ја 
искоренила корупцијата. Добро би било да е така и ние би сакале да дадеме 
поддршка во тоа. Да се почитуваат законите подеднакво за сите, а не 
селективно однесување и етикетирање и дискредитирање на поединци. 
Однесување од типот „Кадија те тужи, кадија те суди“ е неприфатливо за една 
демократска држава која претендира да ги исполнува европските стандарди. 

По доаѓањето на новата власт постои определен страв да се говори 
отворено за аномалиите во општеството за корупцијата. Власта е таа којашто е 
секогаш на тапет, бидејќи кај власта постојат најголем број на ризици и 
можности од појава на корупција и криминал. Но и кај власта постојат сите 
законски механизми за откривање, спречување и санкционирање на истите тие 
негативни појави. Јас би сакал да видам дали власта е спремна да се фати во 
костец вистински со тие проблеми. Како што беше прикажано и во оваа 
презентација за финансиските трошоци за изборните кампањи. Секако дека им 
веруваме на резултатите што се добиени со оглед на можностите за собирање и 
доаѓање до истите резултати.  

Имавме една ситуација за време на изборите да проследиме една 
исклучително агресивна кампања на сега владеачката партија која знаеме колку 
чини во електронските и печатените медиуми. Сега од зборови да прејдеме на 
дела. Дали власта е способна да се казни самата себе си? И какви санкции ќе 
примени против самата себе си? За опозицијата е полесно ако се докаже такво 
нешто. На позицијата £ стојат сите мехнизми на власта на располагање. Дали 
власта е подготвена тоа да го направи бидејќи ќе се демистифицира самата себе 
си? Не само што не е подготвена туку, напротив, и по изборите продолжува со 
истите манири. Добро знаеме што се случуваше за време на промоцијата на 
кампањата сто дена влада. Знаеме какви трошоци се направија за тоа. 
Претпоставувам дека ќе дојде времето кога ќе се сумираат направените 
трошоци, кога со помалце страв ќе се говори за незаконитостите што ги прави 
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актуелната власт. Секогаш власта може да најде оправдување, но не знам колку 
тоа оправдување ќе може да го примени на себе. Власта не е таа која треба на 
прес-конференација да изнесе докази против некого. Постојат институции за 
тоа. МВР не е тоа што треба да ги цени доказите дали се соборливи или не се 
соборливи. Власта сее страв со своето однесување.  

Мислам дека овие тенденции се позагрижувачки дури и од самата 
корупција. Ова се тенденции коишто шират апсолутизам и страв, што е 
недозволено за една земја која има кандидатски статус за Европската унија.  

Имавме еден мегаскандал околу термоелектраната Неготино - за 
непосредна спогодба за набавка на мазут во висина од 20 милиони евра. Ние 
говориме, а власта ги замачкува очите со некои, условно речено, ситни риби 
иако и за нив треба да важи законот. Никој во РМ не говори за дваесетте 
милиони евра непосредна спогодба за ТЕЦ Неготино. Дали тоа беше случај за 
слични вакви примери пред 5 јули минатата година? Се разбира дека разликата 
е огромна.  

Имаме слични случаи во здравството, слични кампањи како сто дена влада 
со кампањи за платежните картички. Имаме непотизам, за кој по промената на 
власта, повеќе никој не говори. Се измислуваат нови термини од типот 
концентрација на моќ и останува на тоа. Се применуваат различни аршини и тоа 
не е добро. Нема борба со корупцијата. Имавме ситуации кога оваа власт 
наместо да даде дополнителен импулс и да ја стимулира борбата против 
корупцијата, го направи токму спротивното. Тоа е случајот со измените во 
Законот за спречување корупција со статусуот на членовите на новата 
антикорупциска комисија. Во последен момент, само два дена пред да се 
изгласа Законот во Собранието, министерот за правда го менува мислењето и од 
професионален статус, за кој сегашната владеачка партија се залагаше кога 
беше во опозиција, го прави непрофесионален статусот на овие членови. Се 
разбира дека членовите немаат никаков удел и никаква вина во тоа. За тоа е 
виновен предлагачот на законските измени. Наместо Владата да ја зајакне 
нивната положба, Владата повторно ги гази своите заложби и ветувања за кои 
се залагала кога била опозиција. Лесно можеме да извлечеме и заклучоци и 
паралели од ова однесување.  

Само уште еден пример ќе наведам. Во собраниска процедура е новиот 
Закон за јавно обвинителство и за совет на јавни обвинители. Општ е 
впечатокот дека Владата и преку овој закон сака да создаде простор и 
механизми како да внесе влијание и да доминира преку овој државен орган и да 
спроведува своја политика. Наместо да се даде поголема самостојност и 
независност на овој државен орган се прави токму спротивното. Се наметнува 
над другите со неговите ингеренции и да доминира над другите државни органи 
кои си имаат свои уставни и законски надлежности. Во меѓувреме стигна и 
мислењето на Венецијанската комисија која е дел од Советот на Европа, 
независно мислење со слични забелешки како и оние на опозицијата. Значи 
имаме проблеми во судството, имаме проблематични одлуки, меѓутоа добро е 
што се разбиваат табуата и почнуваат да се коментираат. Како што сите 
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носители на јавни функции се достапни за јавен коментар и критика така би 
требало да бидат и претставниците на третата власт.  

Имаме проблематични одлуки во судството за кои претседателот на владата 
вели дека е шокиран, за кои вели дека Министерството за правда ќе преземе 
мерки да провери и да санкционира доколку имало некои пропусти. Тоа 
претставува директен политички притисок врз судството.  

На крај, една реченица која ја прочитав во дел од овие документи. Реченица 
на извршниот директор на Транспаренси, Дејвид Нусбаум. Тој вели дека 
самозадоволството е најдобар пријател на корупцијата. Оваа дефиниција е 
класичен пример за тоа што се случува со оваа сегашна власт. Затоа би 
апелирал доколку постои политичка волја, овие работи да се тераат на чистина 
до крај, а не да се прави само маркетинг. Примерот со урбаната мафија, власта 
мисли дека со неколку излегувања на терен ќе го реши хаосот на урбаната 
мафија. Се останува на почеток, ништо не е решено. 

 
 
Дарко Алексов, Граѓанска асоцијација Мост 
 
Изминативе години се изнаслушавме зборови како борба против корупција, 

етика, морал, принципи, чесност, одговорност, транспарентност и ред други 
работи.  

Јас ќе говорам за двете поставени теми. Прво во делот на граѓанското 
општество. Најпрвин, не навлегувам во причините, ја оставивме Македонија без 
антикорупциски „вочдог“ (watchdog) во еден од најкруцијалните моменти во 
државата. Страшен проблем. Сакам да замолам да не генерализираме цивилно 
општество, граѓански сектор. Не се на исто ниво оние организации коишто се 
занимаваат со изготвување на рецепти за домаќинство со оние организации 
коишто носат голема одговорност и бараат отчетност и транспарентност од 
инстутуциите на системот и на политичките партии, се разбира. Независноста е 
првото и основно прашање кое денеска мораме да го поттикнеме. Тоа се 
однесува директно на одредена група на закони кои влијаат на нашето 
работење. Во овој момент ние сме независни од државата, но зависни од 
донаторите. Осум години секторот се обидува кај различните власти да 
издејствува измена на Законот за здруженија на граѓани каде што се обидуваме 
да добиеме право да бидеме финансирани од страна на граѓани и од оние 
коишто со нас ќе ги споделуваат вредностите поради кои ние постоиме. Ова е 
одговорот зошто се организираат граѓанските организации. Меѓународната 
заедница сега за сега има интерес, но не се знае што ќе биде понатаму. Ако не 
го смениме законот, ќе ставиме клуч сите и ќе работиме волонтерски.  

Додека не воспоставиме концепт на public benefit организации кои нема да 
бидат обременети со даноци. Ако почнеме да сметаме тука како организации 
која колку плаќа ДДВ и персонален данок, ќе ни се сврти во глава. Гарантирам 
дека многу силни компании не плаќаат толку. А тоа се директни странски 
инвестиции. Јас така ги викам бидејќи тоа се донации со чија помош во 
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државата се вработуваат млади луѓе и се постигнува одредена промена. Тие 
промени на крајот се гледаат.  

Значи по петнаесет години се направи изборен законик во делот на 
финансирање на изборни кампањи. Прво беа драстично намалени казните, ние 
ги следевме препораките и настојувавме да се зголеми лимитот на дозволени 
средства за изборна кампања со цел да се спречи корупцијата. На овие избори 
државниот ревизор детектира дискрепанца кај една политичка партија од 2,1 
милиони евра во делот на реалната пазарна цена на производот којшто одредена 
куќа го испорачала со таа којашто е вистински фактурирана. Кај другата партија 
- 2,6 милиони евра. Ние правиме муабет дека кампањите чинеле над два 
милиона евра? Кампањите чинеа над четири милиони евра. Една од тие партии 
на име донација пријавува 250.000 евра со име и презиме на луѓе кои ги дале 
парите, а правда 1.270 000 евра. Не се знае од каде дошле парите. Мора да 
подвлечам дека ДИК за прв пат донесе заклучок дека ќе се поведат постапки 
против организаторите на кампањите. Ќе видиме што ќе се случи до крај 
бидејќи сме заинтересирани за самиот процес.  

Ако отидеме малку подлабоко кај политичките партии, ќе видиме каде се 
генерираат сите проблеми. Една наша интерна анализа покажува дека 40% од 
луѓето што беа номинирани на кандидатските листи не живеат и не се родени во 
регионот каде што биле кандидирани. Во контексот на централизирано 
раководство и процес на одлучување, кажете ми една политичка партија која во 
мај објавила независен ревизорски извештај за нејзиното финансиско работење 
во текот на претходната година. Невладините организации тоа го прават. Тоа 
нам ни е обврска потпишана со договорт со донаторот. Ревизор кој ќе го избере 
донаторот за да види како се потрошени парите. Етиката, моралот и принципите 
се длабоко нарушени во внатрепартиските концепти.  

Профилираноста на секторот е основниот предуслов за да имаме ефикасна 
борба против корупцијата и криминалот. Мост не го набљудува финансирањето 
на изборните кампањи затоа што до сега имаше организација тоа да го прави. 
Мост го интересира процедурата, зaконитоста на процесот. Ако секој 
придонесува во својот дел, ќе бидеме најефикасни. Сепак ако се истераат 
процедурите докрај, иницирани од ДИК, ќе бидат позитивен сигнал иако 
казните се смешни. Мора да се унифицира некој стандард за да имаме 
аргументирано презентирање на информациите.  

 
 
Љубица Рубин, Акционер 2001 
 
Се согласувам дека сиромаштијата не е причина за корупцијата, меѓутоа 

сигурно корупцијата донесе до сиромаштија. Корупцијата со вистинско име е 
измама и кражба на народот. Граѓаните очигледно дека не се подготвени, со 
години наназад, корупцијата да ја гледаат како криминал. Ако сега не вклучиме 
црвено светло и не се мобилизираат граѓаните, мислам дека ни нема спас. 
Цената на дадените пари за корупција е точно вкалкулирана во крајната цена на 
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производот или услугата. Оштетени се само граѓаните преку крајната цена на 
производот или услугата. Тука треба да се насочат кампањите кон граѓаните. Не 
постои осуда од заедницата кон луѓето што се здобиле со незаконски капитал. 
Директен проблем за недоаѓање на големите инвеститори е бидејќи не можат да 
направат финансиска конструкција на инвестицијата, бидејќи не можат да 
предвидат за тоа колку мито ќе им биде побарано. На сите нивоа им се бара 
корупција. Целата денационализација почива врз корупција. Сопствениците 
плаќаат на целиот вклучен круг додека дојде до враќање на имотот. Ова лично 
го гледам низ работата. 

 
 
Мирче Адамчевски, претседател на Совет за радиодифузија 
  
Ќе бидам лажно скромен ако не кажам дека податоците кои ги собра 

Советот за радиодифузија придонесоа кон овие резултати што денес ги 
видовме. Новиот состав на Советот кој почна да работи на почетокот на мај 
имаше голем предизвик со мониторирањето на изборите. Се донесе една одлука 
каде што има една одредба сите електронски медиуми да достават ценовници 
според кои ќе ги нудат своите услуги за изборната кампања. Оваа обврска ја 
нема во ниту еден закон. Дури некои медиуми на тоа се повикуваа. Сега тоа е 
обврска наметната преку Собранието. Ова е прво мониторирање од овој вид и 
се дојде до фрапантни резултати. Огромни разлики. Околу мониторирањето 
немавме проблеми. Податоците беа измерени до секунди и потоа беа испратени 
до ДИК, ДЗР, ДКСК и до Транспарентност. Сакам да кажам дека имавме многу 
коректна соработка со сите овие организации и мислам дека треба и понатаму 
да се продолжи со ваква соработка во однос на мониторирањето на кампањите. 
Но веќе надвиснува една опасност. Има обиди да се распушти Советот, односно 
да не постои како независно регулаторно тело, создадено според закон кој е три 
години подготвуван и одобрен од страна на Европската комисија. Владата има 
намера до мај да го протурка тој закон во Собранието. Тоа ќе значи надзор над 
електронските медиуми да има Министерството за транспорт и врски и новата 
агенција која ќе се вика агенција за телекомуникации, радио дифузија и пошти. 
Оправдувањата се дека немало ефикасност. Доколку се спојат во едно тело, ќе 
биле поефикасни. А јас им предлагам за зголемување на ефикасноста да ги 
стават и судовите бидејќи има многу спорови, таму ќе имаат увид и можеби ќе 
бидат поефикасни. Ова е мошне сериозна работа што се подготвува и верувајте 
со тоа овие тела ќе бидат сосема зависни. Новите членови на новото тело ќе 
бидат петмина во комисија која ќе биде директно предлагана од Собранието на 
РМ и извршен директор кој ќе биде биран од тие петмина на конкурс.  

Сегашниот состав на Советот е избран врз основа на овластени предлагачи. 
Здружението на новинари на РМ предлага член, МАНУ предлага, 
Интеруниверзитетската конференција на трите универзитети предлага и само 
тројца се од Парламентот. Од девет, тројца се, условно кажано, партиски. 
Содржината во дифузијата нема да биде регулирана.  
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Ќе се залагам за законски измени да се намалат изворите на корупција а тоа 
е предлогот да се укине платената политичка програма. Има многу европски 
земји каде што воопшто нема платена политичка програма. Има задолжителна 
политичка програма, која е неплатена. Во определено време за сите партии, а се 
одвива во јавниот сервис. Со тоа се дава рамноправен третман на сите учесници 
во изборите. Кај нас ова е направено затоа што медиумите се скапа работа и тие 
мислат дека времето на избори е време кога тие треба да заработат. Начинот на 
којшто се заработува е најразличен. Мислам дека е добар предлогот еден извор 
на корупција да се отстрани ако се изврши измена во законот и се укине 
платеното политичко рекламирање.  

 
 
Зоја Андреева-Трајкова, НСДП 
 
Ќе се произнесам конкретно за активностите на нашата партија. Уште при 

самото формирање целта беше на политичката сцена да се појави една нова 
партија, лева социјадемократска, која ќе се залага за подигнување на 
стандардите во политиката преку транспарентност и јавност во работењето. Ова 
подразбира транспарентност на финансиското работење, вклучително и на 
водењето на изборна кампања. На веб-страницата на нашата партија, за време 
на изборите, а и сега, беа објавени сите донатори и висината на средствата со 
кои се финансираше партијата. Во однос на конкретните објавени анализи што 
ги објави вашата организација се гледа дека НСДП се одлучи за една 
неагресивна политичка кампања. Делевме пропаганден материјал и имавме 
непосредни средби со граѓаните. Интересна е идејата за укинување на платената 
политичка програма. Кога се донесуваше Изборниот законик, се залагавме дел 
од средствата три пати повеќе да се вложи, а после државата враќа три пати 
помалку средства. Можеби и тој член треба да се смени затоа што поттикнува 
корупција. Делата на оваа влада се гледаат. Работиме транспарентно и имаме 
резултати. Мора да биде јасно дека политичарите им служат на граѓаните. Со 
тоа ќе ја засилиме демократијата. Ја поддржуваме оваа кампања и 
декларацијата. 

 
 
Неда Коруновска, ФИОМ 
 
ФИОМ одамна се занимава со поимот или феноменот на корупцијата и се 

обидува да ја поддржи оваа иницијатива од страна на граѓанскиот сектор преку 
која ќе се придонесе кон превенција и искоренување. Во последно време се 
трудиме да ги откриеме оние сиви зони во правниот систем коишто 
овозможуваат појава на вакви криминални дејства. Сигурно финансирањето на 
политичките партии е една од нив. Законот за финансирање на политичките 
партии го исклучува финансирањето во текот на изборите како и Изборниот 
законик, кој само со четири члена го уреди или го остави недоуредено. Сакам да 
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поставам едно прашање. Иако не сме спаринг-партнери со политичарите, сепак, 
како претставник на граѓанскиот сектор, се прашувам како јас ќе се чувствувам 
доколку бев присутна на една ваква тркалезна маса како претставник на ФИОМ 
и државните институции покажат извештај каде што се гледа дека сме 
потрошиле многу повеќе отколку што сме презентирале. Зборуваме за 
потрошени четири милиони евра за два-три месеца. Можеби единствено ние 
имаме буџет годишен со таков износ. Треба сите присутни да разбереме со 
колкави средства и капацитети располагаат политичките партии и какви 
противници или контролори сме ние како граѓански сектор. Политичките 
партии присутни овде дали тоа молчешкум го потврдија. Навистина ми е жал 
што не се чувствуваат повикани да кажат збор или два. Во нормална 
демократија секоја политичка партија ќе сакаше веднаш да се издвои од оние 
поединци коишто учествувале во спроведувањето на кампањата или 
финансиското работење кое покажало толкави нерегуларности. Се надевам дека 
ќе сфатат дека тие не можат да се однесуваат толку неодговорно кон своите 
гласачи. 

 
 
Владимир Георгиев, секретаријат на ДКСК 
 
ДКСК покрај законските надлежности во својата програма, предвиде и 

утврдување на методологија на трошењето на средствата. Извештаите и нашиот 
и овој тука и Државниот ревизорски и на Транспарентност во нијасни се 
разликуваат. На овој извештај немаше никава реакција од медиумите, што за 
прв пат се случува, значи на прав пат сме со овие активности. Делот на 
финансирањето на кампањите мора да се регулира, цените и услугите во 
изборниот законик или нов закон за финансирање на изборните кампањи. 
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Излагање на учесниците на работилница одржана на 

25. 04. 2007 г. – Јавни набавки 
 

 

 
 
 
Доц. д-р. Слаѓана Тасева, проектен лидер 
 
Ви благодарам што денеска решивте да одвоите дел од вашето време да 

поразговараме на неколку теми кои се врзани на проблемот на корупцијата. 
Односно на намалување на можностите на корупцијата кои се дел од нашите 
активности за проектот Мониторинг на имплементацијата на Декларацијата „0“ 
толеранција за корупцијата. Цел на ова работилница е подлабоко да навлеземe 
во прашањето на почитување на законите, значи владеењето на правото во РМ. 
Раѓањето на потребата и почитувањето на етичките кодекси во областите каде 
што постојат и можностите за пријавување на корупција, односот кон лицата 
кои би се решиле во одреден момент да пријават корупција. Управниот одбор 
на овој проект ги разгледуваше точките и обврските коишто произлегуваат од 
Декларацијата. Требаше да ги определи точките на денешната расправа, 
којашто имаше за цел да ги спои јавниот и приватниот сектор. Да најдеме 
заеднички точки. Таму каде што најчесто се судираат имајќи ги предвид овие 
аспекти. Една од најпрепознатливите области во којашто директно се среќаваат 
јавниот и приватниот сектор, заемно комуницираат, тоа е областа на јавните 
набавки. Јавниот сектор, како набавувач, и приватниот сектор, како понудувач и 
заемно да се подготват да ги надминат сите пречки со целосна и правилна 
примена на законите. Директно се судираат со етичкото и неетичкото 
однесување на вработените во двата сектора. И често пати има потреба од 
пријавување на случаи на корупција.  
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Значаен дeл од Декларацијата се граѓанскиот сектор и политиката. Бидејќи 
за сè што зборуваме тука е вклучена и политиката од аспект на постоење на 
политичка волја. Граѓанскиот сектор и медиумите како форум на којшто може 
да се расправа или се вклучени како мониторинг на процедурите на поголемите 
јавни набавки.  

 
 
Д-р. Борче Давитковски, експерт 
 
Ми причинува задоволство да зборувам за една материја којашто повеќе на 

декларативен начин се применува. Како и други работи коишто регулираме во 
државата почнуваме од наопаку. Сведочевме на донесувањето на Законот за 
државни службеници, по што се донесе Кодексот за етичко однесување за 
државните службеници. Потоа почнаа да се донесуваат разни кодекси во разни 
сфери. Она што е врвен приоритет за однесување на оној што е носител на 
власта, кај што ја има власта тие ги оставаме на крај, наместо нив први да ги 
регулираме.  

Во новата програма на ДКСК, кадешто учествував и јас, се наметна 
потребата да се регулира прашањето на носење на кодекс на министрите и 
носителите на високи функции. Донесените кодекси повеќе се декларативни, 
нема нешто цврсто за што може да се фатите. Таков им е карактерот. Без да се 
потенцира санкција или морална осуда доколку не се почитува. Тие се донесени 
колку да се донесат. Во последните 5-6 години нема никаква реакција од 
кршењето на кодексите. Моралната осуда е побитна и од правната. Тие треба да 
имаат поголем одек во јавноста. Така се направени да не можете да се повикате 
ни на морална одговорност. Гледаме како ги прекршуваат тие норми државните 
службеници каде што моралната осуда треба да доминира, но ја нема.  

Во следните минути би ги набележал сегментите за носителите на јавните 
функции што треба да ги регулира. Да се димензионира регулативата на 
етичкиот кодекс, од што ќе произлезе осудата на јавноста или институциите кои 
треба да ценат дали и кој се придржува до кодексот. На пример, англискиот 
кодекс за министри има 450 страници. Која е целта, што се сака да се постигне 
со етичкото однесување. На кои носители на јавни функции се однесува. Често 
министрите се кријат зад одлука на Владата и се избегнува нивната одговорност 
бидејќи вели: „спроведувам одлука на влада“. Ако го земете односот на 
министерот со своите вработени. Едноставно, што е професионалниот дел да се 
одвои од политичкиот. Разликите меѓу стручниот и политичкиот, да се одвојат 
за да се избегне партизацијата. Советниците треба исто така да се уредат. Што 
прават тие? Како учествуваат во креирањето на политиката? Вообичаени се 
норми коишто не се регулиранани, а треба. Односот во неговото патување 
надвор и во земјата. Со колку луѓе треба да оди? Со цела свита, со сопругата 
итн. Односот на министерот со медиумите, на пример. Или зема портпарол па 
тој единствено ќе ги пренесува ставовите или тој по желба одговара на кого 
сака. Тоа е недопустливо. Тие се должни на секој новинар да му одговорат 
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бидејќи тие си ја вршат работата. Да се регулира дали ќе одговара цела влада 
или нивниот портпарол. Тоа мора негде да се пропише. Можеме да примениме 
меѓународни искуства и да ги адаптираме. Пример, примање подароци. Што е 
негово, што на државата итн. Кога се оди на патувања каде тие се пријавуваат? 
Тоа не е регулирано. Кај нас има функција заменик-министер. Тоа е за партиски 
интереси. Државниот секретар се определува по споилс-системот. Трансфер на 
власта се обезбедува со постојани службеници кои ќе го обезбедат трансферот. 
Мора да се стават одредби кои ќе повикаат на политичка одговорност поради 
непочитување на одредбите од кодексот.  

 
 
Живко Темелковски, експерт 
 
Се надевам дека ќе дадам мал придонес со оглед на тоа што три-четири 

години се занимавам со оваа проблематика во МВР. Ако се одбијат сите 
неработни денови излегува дека секој втор ден таму имаме јавна набавка. Јавна 
набавка претствува збир на активности кои ги презема набавувачот со цел да 
обезбеди, одредени стоки, услуги или да извршува одредени работи. Самиот 
поим набавувач е определен со законот за јавни набавки. Тоа се пред сè 
органите на државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа, 
потоа одредени правни лица кои се формирани за задоволување на некои 
потреби од јавен интерес, јавните претпријатија, друштвата со ограничена 
одговорност, акционерските друштва итн.  

Понудувач е секое едно домашно или странско лице кое поденесува понуда. 
За вкупните текови во државата јавните набавки претставуваа клучна алка за 
изградбата на пазарното општество. Преку извршувањето на јавните набавки 
државата станува директен учесник на пазарот. Во јавното набавување 
државата мора да ги почитува основните принципи на пазарното стопанство. 
Обезбедувањето на функционирањето на слободната конкуренција. Ако ова не 
се почитува, доаѓа до нарушување на општествено-економските текови на 
државата. Или до појава на девијантни или ако сакате, наречети ги коруптивни 
појави.  

Со нејзиното законско регулирање се обезбедува целосна јавност на јавните 
набавки. Првиот закон за јавни набавки го донесовме во 1998 година со неколку 
измени, за во 2002 година да го добиеме пречистениот текст на овој закон. 
Согласно со овој Закон беа познати следните постапки:  

- непосредна спогодба до 2600 евра; 
- барање за прибирање на понуди од 2600 евра до 52000 евра; 
- отворен повик, над 52 000 евра и  
- ограничен повик, над 260 000 евра.  
Единствена постапка каде што не постоеше јавност беше барањето за 

прибирање понуди. Не постоеше јавност во смисла на јавно отворање на 
понудите каде што овластени претставници на понудувачите може да 



НУЛА толеранција за корупцијата 

Транспарентност - Нулта корупција 105 

присуствуваат и да имаат можност да ги евидентираат понудите на 
конкурентите.  

Постојниот Закон за јавни набавки донесен е во март 2004 г. Има една 
измена која се однесува на електронските набавки. Со овој Закон се воведоа 
одредени стандарди прифатени во меѓународната практика. Се обезбеди 
поголема јавност во набавките. Целосно информирање на понудувачите за 
потребите на државните органи кога вршат набавки. Севкупно се создадоа 
можности за рамноправно учество на понудувачите на пазарот. Првото начело 
кај набавките е јавноста. Секоја набавка се објавува во службен весник и на веб-
страницата на Бирото за јавни набавки. Планирани и обезбедени финансиски 
средства за на крај да не може да му бидат исплатени на понудувачот. По 
изборот на најповолна понуда, набавувачот има обврска да се обрати до 
Министерството за финансии да добие согласност за склучување на договор со 
најповолниот понудувач, како и потврда за обезбедени финансиски средства. 
Овие два акта набавувачот има обврска да му ги приложи на понудувачот. Со 
тоа понудувачот е сигурен дека парите лежат на сметка и го чекаат по 
реализацијата на набавката. Потоа доаѓа компетентноста на понудувачите. 
Документи за бонитетот на компанијата, односно мислење со извештај за 
бонитетот, кое го дава централниот регистар. Потврда дека не е поведена 
постапка за стечај или ликвидација. Потврда од судот дека не е изречена мерка 
за забрана за вршење на дејност, потврда дека се платени сите даноци и 
придонеси, како и техничка и технолошка способност на понудувачите. Еднаква 
положба на понудувачите. Фер конкуренција, недискриминаторски однос кон 
понудувачите. Со овој Закон се овозможува да нема разлика во поглед на 
понудувачите, дали се домашни или странски и правни или физички лица. Со 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација од 2004 год. чл. 72 зборува дека 
понудувачите од ЕУ под еднакви услови учествуваат со понудувачите во 
Македонија и обратно. Потоа, спречување на монополската положба на 
определени носители на набавката. Порано монополските фирми постојано 
набавувале за јавните набавки. Сега со Законот за јавни набавки нивната 
монополска положба се губи.  

Начелата на економичност, рационалност, ефикасност, во користењето на 
средствата. Двостепеност при одлучувањето. Согласно со Законот, постои 
Комисија за жалби по јавни набавки при Владата на РМ, која одлучува по 
жалби, како и судска заштита. Меѓутоа, за жал, статистиката покажува дека 
малку набавувачи се осудуваат да се жалат по донесената одлука од 
Комисијата. Контролата на јавните набавки се обезбедува преку 
Министерството за финансии, преку централната внатрешна ревизија.  

Овој закон за јавни набавки ги познава следните постапки: 
- отворен повик; 
- ограничен повик (две фази); 
- постапка со набавка со преговарање ( ограничена постапка); Таксативно 

се наброени случаите кога може да се спроведе оваа постапка – со претходно 
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барање до Бирото за јавни набавки. Сепак ова е слаба практика. Не се 
исполнети ни условите од законот, а се одобрува. 

- Конкурс за изработка на проект (градежништво, архитектонски 
решенија и сл.) 

- Ограничен повик за консултантски услуги (интелектуални услуги) и 
- Набавка од мала вредност ( до 3000 евра на годишно ниво) 
Постојниот закон не е усогласен со европските директиви за јавните 

набавки затоа што времето на донесување се преклопи. Јавните набавки се 
погодно поле за корупција. Скоро да нема држава во светот којашто може да се 
пофали дека не ја потресле одредени скандали со јавните набавки. Подготовка 
на спецификации согласно со можностите на одреден понудувач. Тајна 
соработка помеѓу набавувачот и понудувачот. Прекршување на принципот на 
доверливоста. Сите податоци да бидат доверливи. Влијание или наредба на 
членовите на Комисијата за јавни набавки од страна на претпоставено лице. Во 
нашите закони има можност вработен да пријави притисок од претпоствено 
лице. Во јавните набавки не важи начелото на субординација, хиерархија. 
Понудувачите имаат право да дојдат и да извршат детален увид во целата 
документација на компанијата што го добила тендерот, увид во сите документи.  

 
 
Д-р. Драгољуб Арсовски, главен државен ревизор 
 
Функцијата која ја вршам е водење на Државниот завод за ревизија. 

Институција која е во многу допирни точки со денешнава тема. Вашата 
невладина организација работи и има свои сознанија, сака да даде придонес на 
сите полиња, на ваквите собири кои помагаат во спречување на корупцијата. Во 
државата функционираат голем број регулаторни органи. Формирана е една 
структура на регулаторни органи која треба да даде свој придонес и во делот на 
корупцијата, но очигледно дека сè уште не се наоѓа правилен механизам за, тој 
регулаторен систем, да се стави во функција на спречување на корупцијата. Од 
ревизорски аспект, можам да говорам за два вида на кодекси во оваа професија. 
Првите се врзани за ревизорската професија, а другите се врзани за работното 
место ревизор. Кодексите кои се врзани за ревизорската професија се дел од 
меѓународните стандарди. Ја опфаќаат позицијата на професијата ревизор, 
улогата на независното изразување на мислењето, неможноста да подлежи на 
санкции за изразеното мислење, и во согласност со донесената декларација на 
врховните ревизорски институции во светот ИНТОСАИ во Лима 1997 год. Тоа 
што нашата институција го прави во врска со етичкиот кодекс, воопшто во 
финансискиот систем - на нашата веб-страница можете да го видите 
ревизорскиот кодекс кој се однесува на работното место ревизор. Главно 
содржи три вида на етичко однесување: односот кон самиот себеси, тргнувајќи 
од начинот на изразување, однесување, облекување итн; односот кон колегите и 
тимската работа која се врши во институцијата и третата димензија е односот 
кон клиентите или односот во местото каде што се врши ревизијата. Во овај 
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комбиниран кодекс се вклучени и санкционирачки мерки кои, главно, се 
базираат на Законот за работните односи. Во областа за која денес зборуваме 
тоа е неопходно. Финансиите се област подложна на кражби. За сите тие видови 
на кражби постојат и различни видови на одбрана. За денешната тема најдобра 
одбрана е јасен, транспарентен закон кој ја регулира оваа материја.  

Сега ќе споменам некои показатели видени од аспект на Заводот за 
ревизија. Во 2005 година Државниот завод за ревизија изврши ревизија кај 131 
субјект. Кај 107 субјекти беше ревизијата за 2005 година, а кај 15 субјекти тоа 
беше пренесена ревизија од 2004 год. Кај овие 104 субјекти издадени се 253 
извештаи, кои покриваат 65% од јавната потрошувачка. Буџетската - околу 64 
милијарди денари, потрошувачката од локалната самоуправа - околу 5 
милијарди денари и буџетите на фондовите - 66 милијарди. Од вкупно 146 
милијарди денари, вкупно ние покривме околу 95 милијарди или 65 отсто од 
јавната потрошувачка. Ние цениме дека овој процент е сè уште низок. За добра 
проценка треба да се зголеми до 80 или 85 %. Сметаме дека и сега имаме слика 
што се прави со државните пари. Во овие извештаи има 1640 наоди, повеќе од 
300 наоди се однесуваат во сферата на јавни набавки.  

Класифицирани се во односот на тежината. Во 62 извештаи не се 
спроведени постапки за јавни набавки во износ од 340 милиони денари. Во 19 
извештаи нема план ниту регистар за постапки на јавни набавки, недоследно 
спроведени постапки во 43 извештаи, не се спроведуват постапки за јавни 
набавки од мала вредност во висина од 18.7 милиони денара, 10 извештаи 
немаат посебна документација и особено ранлива област на јавни набавки во 
делот на здравството во групни набавки преку Фондот, за што не постои 
евиденција за распределбата - што е примено, што има во залиха, што е 
распределено итн. Вкупните неправилности покажуваат дека нерационално се 
трошат јавните пари. Сè уште е висок процентот, скоро 43 проценти сме ги 
оцениле со негативно мислење. Тоа е најтешката категорија. Има подобрувања 
од година во година, но тоа не е доволно. Во пртходната година биле 48% сега 
се 43% со негативно мислење. Секаде каде што Државниот завод настапува 
битно е прашањето на транспарентност. Ако нема транспарентност, постои 
можност за корупција.  

 
 
Емил Јанчевски, Биро за јавни набавки  
 
Во поглед на излагањето на колегата Темелковски би додал уште два 

елемента. Поставувањето на јавната набавка во планот за јавни набвки и 
реализација на договорите за јавни набавки. Испорака на соодветна стока или 
услуга која не е тендерирана. За жал, јавните набавки го немаат местото кое го 
заслужуваат во РМ. Просекот на средства за јавни набавки во ЕУ се движи меѓу 
10 до 15 отсто од бруто-домашниот производ, а кај нас за тоа немаме точни 
показатели. Кои се сојузници во борбата со корупцијата? Покрај законските 
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пропишани институции, тука се невладините ораганизации, медиумите и 
здруженијата на коморите.  

Државниот завод за ревизија, со оглед на неговите надлежности, дејствува 
постфестум. Комисијата за жалби за јавни набавки би требало со сиот свој 
капацитет да овозможи целосна примена на легислативата на јавните набавки и 
така превентивно би се спречила корупцијата во јавните набавки. Покрај 
транспарентноста, еднаквиот третман и недискриминацијата се недоволно 
применети и оттука доаѓа до голем број жалби.  

 
 
Тони Петрески, МАСИТ 
 
Нам ни е драго што и други разговарат на оваа тема. Сè додека ревизорот 

има работа, ние имаме лоши набавки. Ние треба заедно да ја направиме 
програмата, стратегијата. Ако имплементираме ИКТ во образованието - ако тоа 
го правиме транспатрентно, ќе го направиме системот јасен. Начинот за носење 
на закон за јавни набавки - се носи во брза постапка. Ние не се согласуваме со 
одредени членови во предлог-законот. Има опасност да се уништи домашната 
индустрија на сметка на странските компании. Ние мора да го штитиме 
домашното производство.  

Сакаме да ја примениме ИКТ-технологијата која е меѓународен стандард. 
ИКТ треба да се искористи како пилот-проект преку кој треба да направиме 
стратегија за наредните пет години. 

 
 
Иљми Селами, член на ДКСК 
 
Дали е обезбедена заштита на лицата кои ќе пријават корупција? Донесен е 

Закон за спречување на корупција, со дополнувања во 2004 и 2006 година. Во 
членот 4 став 3, со кој се дава основа на сигурност дека сите граѓани се во 
можност да пријават корупција. Со други одредби се дава заштита на потесен 
круг на лица - службените лица. Станува збор за членот 40 став 1 и 2 , каде што 
се вели дека службеното лице од кое се бара да постапи спротивно на законот е 
должно да му укаже на тој што ја издал наредбата. Во ставот 2 се вели ако по 
неговото укажување, претпоставениот ја повтори наредбата, треба да го извести 
посвисокиот претпоставен и Државната комисија и службеното лице за тоа не 
може да биде повикано на одговорност. Во член 19 став 1 се вели: не може да се 
повика на одговорност лице кое пријавило корупција, му се дава заштита на 
сведок и му се надоместува доколку има каква било штета поради дадената 
изјава или сведочење. Заштитата на сведоци се уредува со Законот за кривична 
постапка. Тоа е главата 19 со чл. 271 а и 270 б.  

Заштитата на лицата кои пријавуваат корупција зависи и од вистинските 
укажувања за вистинските случаи. Заштитата мора да биде вистинска и реална, 
а не само формално и декларативна. Ние сè уште добиваме многу претставки 
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кои се анонимни, поради фактот дека за изнесените наоди со идентитет би се 
изложиле на опасност. За успешна заштита на лицата кои пријавувуваат 
корупција, потребно е Владата и другите институции да ги поддржат и заштитат 
лицата кои пријавуваат корупција. Во оваа заштита активно треба да бидат 
вклучени и чинители од приватниот сектор. 

 
 
Татјана Трајковска, Сектор за централна внатрешна ревизија 
при Министерството за финансии 
 
Нашите искуства се од теренскиот дел, бидејќи не учествуваме во 

подготовките на законите. По две основи ги контролираме јавните набавки. 
Истовремено вршиме внатрешна ревизија и истовремено сме инспектори за 
јавни набавки согласно со Законот за јавни набавки врз основа на член 103. 
Одиме на терен, изготвуваме извештај и доколку констатираме одредени 
неправилности, можеме да поведеме постапка -прекршочна или кривична 
постапка или можеме конечниот извештај да го поднесеме до надлежното 
основно Јавно обвинителство. Нашите констатации мора да добијат поддршка 
од другите надлежни институции - Јавното обвинтелство пред сè. Поголемиот 
дел од поднесените прекршочни пријави застареа поради краткиот рок согласно 
со стариот закон од 2002 година од 1 година. Се изборивме сега да го 
пролонгираме рокот да не биде една година, но сеуште ефектите се слаби. Мора 
да се стави акцент на санкциите. Кога преку тоа ќе ја подигнеме свеста, после 
може да рамислуваме за други механизми. Постојат комисии за јавни набавки 
без правници. Негде тие комисии се составуваат од луѓе кои ќе бидат 
послушни, без соодветно образование.  

Треба да дејствуваме институционално. Можеби повеќе вакви иницијативи, 
да се координираме и недлежните тоа да го спроведат или применат. 

 



НУЛА толеранција за корупцијата 

www.transparency.org.mk 110 

 
Излагање на учесниците на работилница одржана на 05.07.2007 г. – 
Значењето на мерката конфискација во борбата против корупцијата 

 
 

 
 
 
Доц. д-р. Слаѓана Тасева, проектен лидер 
 
Во подготовката за денешната тркалезна маса размислувавме која тема би 

била интересна, нешто што е актуелно и што е од исклучителна важност кога 
зборуваме за борбата против корупцијата. Нешто во што се вклучени сите оние 
столбови кои ги опфаќа Декларацијата Нулта толеранција за корупцијата, како 
јавниот сектор така политичкиот сектор, така и приватниот сектор, но и сите 
други како невладиниот сектор и медиумите. Сметавме дека спојот повторно ќе 
го најдеме во оваа исклучителна тема, односно примената на мерката 
конфискација. Што значи таа кога зборуваме за борба против корупцијата?  

Затоа ги поканивме министерот за правда, од министерството кое ги 
подготвува измените на законот за спречување на корупција, но и законот кој 
понатаму ќе ја регулира материјата за мерката конфискација. Потоа, директорот 
на УЈП, којашто има значајно место во борбата против корупцијата, против 
финансискиот и економскиот криминал. Мерките кои ги преземаат во последно 
време во смисла на откривање на имоти, изрекување на времени мерки – 
заплена и заради понатамошно смрзнување или евентуална конфискација. 
ДКСК со нејзината важна и водечка улога, задоволство е за нас и сите други 
овде што ги имаме и другите чинители коишто влегуваат во оваа Декларација и 
овие столбови. Особено Јавниот обвинител на РМ, бидејќи обвинителството 
треба да биде лидер во борбата против корупцијата, Јавниот правобранител, 
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коишто, веќе гледаме, застанаа на браникот на обезбедување на средствата на 
државата, но и политичарите коишто треба да ги донесат главните одлуки за 
усвојување на клучните закони кога зборуваме за примена на овие мерки затоа 
што ќе видиме при оваа презентација тука се задира во одредени утврдени 
права, правото на сопственост и ограничената примена на овие мерки.  

Јас мојата презентација ја нареков: „Каде одат парите? “Затоа што на крајот 
сè се сведува на тоа - добивање имотна корист. Дали таа е изразена во 
материјална вредност, дали се тоа пари или нешто друго може да биде и 
неважно, но сепак важно е дека станува збор за криминални приноси и за нешто 
со што се здобилнекој на нелегален начин.  

Корупцијата најчесто се финансира со пари во готово, а тоа се формите на 
поткуп. Пота се финансира со префрлање пари на сметка, без оглед на тоа дали 
се сметките во државава или надвор. Исто така може да се финансира на 
најразлични начини во форма на подароци, во форма на услуги и треба да се 
најде начин сето ова да се следи, да се открие, да се пронајде за да може утре 
некому во соодветна процедура да му се одземе или да му биде изречена мерка 
конфискација. Во најсовремените трендови во борба против корупцијата 
превладува ставот дека најефикасно средство за борба против криминалот и 
корупциијата е следењето на парите и одземањето на криминалните приноси од 
оние коишто ги добиле на криминален начин.  

Процесот на прикривање и преправање на криминалните приноси и 
процесот на легитимизирање во нивната понатамошна употреба се нарекува 
перење на пари. Ова е една од најновите дефиниции, којашто ја видов во една 
од книгите што неодамна ги објави Светската банка. Но битно е дека перењето 
на пари е процес којшто го преземаат оние кои се бават со криминална 
активност со цел да ги сочуваат криминалните приноси од евентуална заплена и 
конфискација. Значи, целта на перењето на пари е да се сочува она што се 
добило по пат на криминал од евентуална конфискација. Но, се разбира, 
неопходни се правно-институционални механизми за примена на мерката 
конфискација. Ограничувањето на можностите и начините за легитимизација на 
профитите од корупцијата, како дома така и во меѓународни рамки, создава 
можности за намалување на корупцијата. Доколку се ограничи, имаме шанса да 
ја намалиме корупцијата затоа што ќе нема од што таа да се поддржува. Во РМ 
перењето пари е криминализирано со членот 273 од Кривичниот законик, но 
исто така мерките за превенција се уредени во Законот за спречување на перење 
пари. Друга наједноставна дефиниција за перењето пари е претворање на 
црните во зелени пари. Зошто зелени? Затоа што за прв пат терминот се појавил 
во Америка, а таму доларот е зелен. Така било наједноствано да се претстави на 
претворање на црни пари во зелени и тоа претставува движење на парите 
подалеку од местото каде што се ранливи од заплена и конфискација, во 
областите каде што се безбедни.  

Ние разговараме за зајакнување на системот на мерки за борба против 
корупција и перење пари, а сè уште не сме започнале до крај да 
имплементираме мерки кои значат одвојување на криминалците од 
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криминалните приноси. Основен мотив за преземање на сложени дејства за 
перење пари е фактот дека сопственоста може да предизвика прашање за 
потеклото. Значи доколку со нешто располагаме, може некој, во случајов УЈП, 
да побара увид како и на кој начин е тоа добиено. Иако сега имаме и казнена 
одредба во КЗ којашто овозможува вакви прашања, целта на перачите на пари е 
да се прикрије потеклото на имотот, да се обезбедат од заплена и конфискација, 
да се оствари контрола над тие приноси и да се промени нивната форма. Значи 
да се појават во некаков друг облик. Но најважната цел е нивното користење. 
Тие понатаму да се користат за развивање на криминалните активности или за 
сопствена заштита по пат на корупција. Криминалците си обезбедуваат 
сопствена заштита. Заштита од непримена на механизмите, заштита од 
непочнување постапка, заштита од избегнување на незгодни прашања и 
обезбедување на нивните понатамошни криминални активности и вградување 
во легалните бизниси и обезбедување на имоти и добра. Целта на мерката 
конфискација во борбата против корупцијата овде е многу изразена кога 
станува збор за тоа како се користат криминалните приноси и би рекла дека тоа 
е еден од пресметаните ризици на криминалците: дел од она што се заработува 
по пат на криминал да се даде со цел да се обезбеди заштита.  

Во најголем број случаи имотот или парите за кои станува збор се добиени 
на криминален начин. Процесот на перење на пари се состои во три фази: 
пласман, прикривање и интеграција. Тие постојат онаму каде што постои 
систем за превенција и контрола, а таму каде што не постои развиен систем, 
овој процес е многу скратен, односно со самиот пласман веќе ја постигнуваат и 
интеграцијата во системот. Како што е случајот со државите во кои постои 
висок степен на готовинско плаќање и во државите во кои постои низок степен 
на контрола од страна на институции за финансиското и нефинансиското 
работење. Зошто е потребно спречувањето на перењето пари и конфискацијата 
на криминалните приноси? Затоа што отсуството на овие мерки го зголемува 
степенот на криминалот во една држава, затоа што неконтролираното 
користење на финансискиот систем за овие цели ги загрозува и финансиските 
институции, а и системите финансиски во целост. Користењето на 
криминалните приноси за сопствена заштите по пат на корупција е пресметан 
ризик за криминалот, којшто може да загрози цели системи или цели држави.  

Во однос на тоа, што може да биде претходно кривично дело. За што 
можеме да водиме постапка за перење пари? Како резултат на поведена 
постапка за перење пари може да се изрече мерката конфискација. Кај нас 
законодавецот прифатил дека претходно дело за перење пари може да биде 
секое казниво дело, вклучително и оние од групата коруптивни кривични дела. 
Можно е и започнување постапка за перење на сопствени криминални приноси 
и во тие рамки изрекување на мерката конфискација.  

Од 2004 г. во КЗ е воведена мерката конфискација. Ние повеќе имавме 
некакви историски препреки од вградување на овој термин во законите кај нас. 
Затоа што кога се зборуваше за конфискација по правило се мислеше на нешто 
што неправедно се правело во периодот по војната, каде што неправилно биле 
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конфискувани имоти. Затоа не само во Македонија, туку и во дргугите држави 
од Југоисточна Европа беше тешко да се воведе овој термин во законодавството 
затоа што беше неприфатлив за граѓаните. Стоеше една одредба којашто се 
викаше одземање на нелегално стекнат имот. Сега ја имаме мерката 
конфискација и зборуваме за мерка, не за казна. Тоа е мерка којашто може да се 
изрече и тогаш кога не е до крај завршена казнената постапка поради одредени 
фактички или правни пречки. Или не е можно водење кривична постапка 
против одредено лице и исто така конфискуваниот имот може да биде вратен и 
во друга држава.  

Начинот на кој таа се врши може да биде имотната конфискација. Значи да 
се одземе тоа што е стекнато со кривичното дело, а не спаѓа во групата на 
предмети за извршување и одземање. Натаму може да биде вредносна. Не мора 
да го бараме токму тоа што некој го земал, ако зборуваме за корупцијата, но 
може да видиме нешто што е во соодветна вредност. Конфискацијата е можна и 
од трети лица, значи може да се најде и кај некого кај кого е оставено за да се 
обезбеди. Може да се конфискува дури и од лица коишто откупиле одреден 
имот кој е платен во несразмерна вредност. Мерката може да се врши и од 
правни лица.  

Во примената на оваа мерка многу цврсто се запишани во меѓународните 
документи заштитата на човековите права. Секогаш мора да се внимава до крај 
да се утврди начинот на којшто некое лице се здобило со нешто за да може да се 
оди во примена на оваа мерка. И кај нас во Уставот е заштитено правото на 
располагање со имот.  

Претходните мерки на мерката конфискација се заплената и замрзнувањето, 
кои најчесто се вршат во претходните постапки. Заради ова е неопходно да се 
одговори на прашањата дали може да се води постапка за перење пари 
паралелно со докажување на постапката докажување на постоење на основано 
кривично дело? Во кои услови може и како да се изрече мерката заплена и 
смрзнување и кои органи во каква постапка може да побараат изрекување на 
таква мерка. Јас би сакала денеска малку да ги поттикнам нашите гости од 
надлежните органи овде за да го искажат своето искуство како е тоа можно и 
како може да се прави овде во РМ. Исто така, дел од проблемите можат да 
бидат и прашањата за имунитетот и прашањето на поткупите во 
транснационалните бизниси, затоа што тоа некогаш е вградено во деловните 
договори или затскриено со некакви тајни. Исто така значајно прашање е како 
да се сочува вредноста на имотот којшто е запленет или смрзнат до 
евентуалната конфискација. Затоа што не знаеме како ќе заврши постапката.  

Мора да се бориме за зајакнување на конфискацијата како мерка и 
нејзината примена, за да се олесни постапката кога се трга од парите да се 
стигне до криминалот, што за жал сè уште не е можно. Но конфискацијата е 
неопходна кога зборуваме за намалување на криминалот или за спречување на 
корупцијата и владењето на правото во една држава. Затоа би рекла дека оваа 
тема беше неправедно запоставена и во експертските дискусии и во нашето 
законодавство и уште повеќе во практиката и во примената кога зборуваме за 
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судските постапки, затоа што многу малку мерки се сретнуваат во нашата 
досегашна правна практика.  

 
 
Михајло Маневски, министер за правда на Република Македонија 
 
Најпрво да се заблагодарам на поканата да учествувам на оваа работилница. 

Добро е што оваа тема е поставена на оваа работилница. Може да констатираме 
дека од констатации кои долго време ги повторуваме, преминуваме кон 
изнаоѓање на конкретни мерки и решенија за тоа што значи конфискација на 
имот здобиен со казниви дела или пленување на тој имот. Се разбира во 
изнаоѓањето најадекватни законски решенија, мерки што треба да бидат 
преземени од надлежните органи. Свесни сме за тоа дека почесто поефикасни 
се самите мерки што можат да бидат изречени, кои се однесуваат на одземањето 
на имотот, конфискувањето на целокупниот имот којшто е резултат на сторено 
казнено дело, отколку самата казна. Сторителот може да смета на тоа дека може 
да биде откриен за помало казниво дело а тоа да биде основа за да се испита 
целиот здобиен имот и тој имот да биде предмет на конфискација. Не смее да 
му се остави простор на ниту еден сторител на казниво дело којшто ќе се здобие 
со имот на нелегален начин. Опсервација на одредени мерки во која било 
постапка. Дали е тоа казнена, управна или друга постапка која има за цел да ја 
воспостви нарушената законитост во врска со начинот на здобивањето со имот 
и разполагањето со тој имот.  

Ние веќе имаме одредени резултати од ова што го спроведуваме 
изминатите неколку месеци. Значи веќе тргнуваме од таа нулта толеранција на 
корупцијата, за што имаме и одредени искуства во практиката. Работата на УЈП, 
на ДКСК и на нас како Министерство за правда да прејдеме кон 
осовременувањето на одредени решенија, подобрување на одредени решенија 
во законите, коишто не ги решаваат прашањата до крај. Сега работиме на 
изменувањата и дополнувањата на Законот за корупција. Тој закон се менува по 
втор пат. И накусо сакам да ви кажам што е ново во тој закон.  

Со Законот се создава обврска на секое лице спрема кое ќе биде започната 
постапка за испитување на имот и имотна состојба, тоа лице да го докаже 
потеклото на имотот и изворите на средствата за здобивањето со тој имот. Ова 
значи префрлање на товарот на докажување од државниот орган, на лицето 
спрема лицето за кое се води одредена постапка. Значи тоа лице треба да го 
докаже потеклото, доколку располага со недвижен имот од големи вредности 
или со движен имот од голема вредност за коишто основано се сомнева дека ги 
надминуваат неговите легални извори на здобивање со таков имот, тоа теба да 
биде предмет на преиспитување и секако, тоа треба да подлежи на одредени 
мерки. УЈП се среќаваше со определено несоодветно однесување, ненавремено 
одговарање, некогаш и намерно, да не се дава одговор или да се одговара 
половично итн. со цел да не се дојде до утврдување на вистината. Сега се 
создава обврска на секој државен орган, на секое правно лице кое е должно да 
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достави во определениот рок сè што е потребно до УЈП. Доколку тоа не се 
стори, со Законот се предвидува определена одговорност за сторено казнено 
дело со кое е пропишана казна до една година затвор, ако се работи за 
недоставување на податоци на УЈП, но ако се тоа службени лица во одредени 
државни органи, тогаш казната за непостапување може да биде лицето коешто 
нема тоа да го стори може да биде казнето и со затвор до три години. Тоа е 
измената што е утврдена од Владата на РМ.  

Се зајакнува положбата на УЈП, која има ингеренции да ја испитува 
имотната положба на лица за коишто постои сомневање дека се здобиле со имот 
на нелегален начин или на дел од имотот доколку се утврди разлика меѓу 
легалните и нелегалните средства здобиени од тоа лице. Тргнувајќи од 
обврските коишто постојат во инстутициите на системот треба да се постави 
прашањето за кривична одговорност за имотот здобиен со казнено дело. Во тек 
се измени и дополнувања на Кривичниот законик. За најтешките кривични дела 
се предвидени покрај казните и посебни мерки за кои сметаме дека ќе ги 
погодат сторителите на кривичните дела. На пример, за кривичното дело 
трговија со луѓе пропишуваме мерка спрема сторителот на кривичното дело - 
предметите и недвижностите кои се извршени во сторувањето на кривичнотот 
дело се одземаат. Под удар на законот ќе бидат сите објекти, хотели, мотели, 
кафеани, станови каде што се врши тоа кривично дело, каде што се врши 
проституција или се кршат елементарните права. Тоа ќе ја зголеми ефикасноста 
во борбата со криминалот и корупцијата. Кривичното дело перење на пари, 
трговијата со луѓе и трговијата со дрога, тоа е високата корупција, во прв ред 
доаѓаат најсложените и најсофистицираните кривични дела. Кога ќе се постави 
прашањето како ние ги откриваме и ги гониме овие кривични дела. Доаѓаме до 
одредени тешкотии кои со овие и посебните истражни мерки, се надеваме дека 
ќе обезбедиме поефикасно откривање и докажување на овие кривични дела, но 
она што треба да биде предмет на посебна опсервација тоа е конфискувањето на 
имотот. Ова го уредуваме со закон и ги следиме различните искуства во 
различни земји - Холандија, Ирска, и од други држави од Европа. Ако ги 
анализирате тие решенија, ќе видите дека секоја држава на различен начин се 
бори против корупцијата преку една ефикасна мерка како што е 
конфискацијата.  

Како може да се конфискува имот доколку постои сомнение дека е 
нелегално добиен? Или ако постојат основи на сомневање дека е сторено 
кривично дело или колку имотот може да се поврзе со одредено казнене дело. 
Докажувањето премина од државниот орган кај лицата кои се здобиле. Законот 
за кривичната постапка, беше добро кажано и од г-ѓата Тасева, дека во нашиот 
систем не е непозната мерката конфискација. Ќе се согласите дека корупцијата 
на високо ниво често се крие во тајноста на банкарските сметки. Тие понекогаш 
ја кријат корупцијата и приносите стекнати од кривични дела. Како да се 
постигне баланс меѓу строгите банкарски правила и потребите на државите да 
се борат ефикасно против корупцијата?  
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Ние констатиравме во минатото дека имавме долга приватизација со 
неправилности, дека некои луѓе се здобија со огромни богатства со таа 
приватизација. Можеби има и некои започнати постапки, но за жал, нема 
никаква завршница. Знаете отпори ќе има, многу силни. Силен, со знаење 
опремен кадар во тие институции, опремени институции ќе бидат способни да 
се борат против најсофистицираните облици на кривични дела. Затоа ние 
создаваме специјализирани органи, создаваме финансиска полиција, посебни 
оддели во органот за внатрешни работи, посебни оддели во УЈП, Дирекција за 
спречување перење пари, ДКСК - гледате колкав обем на институции кои 
државата ги опремува, кадровски ги екипира. Сепак некои работи не се 
поставени како што треба, некогаш недостасува законска легислатива, која сега 
ја надополнуваме. Но веројатно најважно е да се смени свеста, ние мора да го 
менуваме односот, мора да се вршат одговорно и совесно функциите кои се 
извршуваат. Да бидеме свесни дека тие луѓе стекнуваат позиции кои се над 
системот и со тоа можат да вршат определени политички влијанија.  

 
 
Проф. д-р. Лидија Георгиева, експерт 
 
Да потсетам дека ние сме потписници на сите три конвенции коишто се 

однесуваат и на делот на мерката конфискација и очекуваме дека нашето 
законодавство ќе биде уште поуспешно во реализирањето на меѓународните 
стандрди.  

 
 
Мирјана Димовска, претседател на ДКСК 
 
Постои една општа клима дека тој што прави прописи ги решава и 

практичните и нормативните проблеми. Во еден генерален однос кон потребата 
за зајакнување на примена на ваквата мерка мислам дека ќе биде една од 
битните поенти на оваа дискусија. Во секој случај, благодарам за поканата на 
оваа работилница на тема чија актуелност е особено поттикната од 
активностите во реформата на домашното казнено право. Претресувањето на 
одредбите од општиот дел на Казнениот закон во однос на институтот 
конфискација на имот, имотна корист здобиени со казниво дело. Знам дека 
двата правци напоредно се развиваат. Првиот во согледување на практиката и 
степенот на примена на мерката конфискација од страна на судовите, како 
спроведување на тие норми, особено новелите од 2004 година затоа што има 
податоци дека првичната примена не е задоволителна. И второ, во правец на 
анализа на нашата нормативно-правна особеност со новите одредби од европско 
производсто, така да речам, содржани во рамковната одлука на Советот на 
министрите на ЕУ од 2005 год. Во смисла на проширување на примената на 
конфискацијата, не само за имотната корист здобиена со конкретно казниво 
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дело, туку и користа здобиена од сторителот обвинет за учество во 
злосторничко здружение.  

Познато е создаденото уверување дека затворот и не мора да е така страшен 
ако ти остане ќарот нечепнат. И дека уште сега овие прашања создаваат извесна 
пречувствителност или нервоза кај оние коишто го доживуваат како 
еднонасочна наменска политика.  

Јас сепак ќе се држам до тоа што е факт. Совладувањето на организираниот 
криминал и корупцијата во чија основа и како мотив и како цел се наоѓаат 
моќта или имотната корист има норми кои мора да ги примениме и кои во 
борбата против мафијата, конфискацијата ја сметаат како неопходно средство 
со кое се блокира движењето на сомнителниот капитал. Значи сразмерно на 
поставената цел е товарот на докажување на легалното потекло на имотот да се 
префрли врз обвинетитот. Уште сега се гледаат одредени отворени прашања 
или дилеми во процесот на проценка и градење на нормите. Едно од прашањата 
е: Зошто конфискацијата судовите многу малку ја применуваат кога постои 
законска основа? Секој имот или имотна корист здобиени со казнено дело да се 
одземаат, што не е без значење и од аспект на практичната реализација на 
зајакнатата примена на мерката конфискација. Судиите имаат потреба од чиста 
законска нормативна позиција и практично решени прашања, што значи и 
проценка на имотот, идентификација на криминално здобиени имоти, негово 
развлачување, за да може да се изрече соодветно димензионирана мерка 
конфискација.  

Новиот режим би ја следел логиката на делото 359-а од Казнениот закон за 
прикривање на потеклото на несразмерно здобиен имот, каде што има 
предвидено конфискација на имот за кој се прикрива и данокот кон државата. 
Ако се погледнат кривичните дела кои спаѓаат во групата корупција има 
несомнено и други каде што смислата на вака поставената конфискација се 
гледа праволиниски и би можело и таму да се утврди и применува таа мерка. 
Корупцијата значи лоша употреба на законот и моќта што тие ја даваат и каде 
што крајната цел е здобивањето со противправната корист, но и друга 
исплатлива корист. Конфискацијата е средство со кое ефектно се реализира 
превентивната функција на репресијата, како општа полза носи кон владеење на 
правото.  

Се вели дека во посебниот дел на Кривичниот законик да се издвојат делата 
за кои заедно со казните би се изрекувала конфискација на имот здобиен во 
последните пет години за кој сторителот нема да докаже дека е легално 
здобиен. И веднаш прашањето зошто пет? Ако е логиката општиот рок на 
застареност на побарувањето од граѓанското право, дали тој рок е соодветен на 
смислата на конфискација, на криминално здобиениот имот. Ова прашање е дел 
од нашата транзициона приказна и мора да создадеме можност да се постигне 
рамнотежа. Има и други порашања за решавање и совладување во кривично-
правното законодавство. Политичката волја ја смествуваме во градењето на 
прописите. Нашата цел е корупцијата да ја направиме високоризична и 
нискоисплатлива дејност.  
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Горан Трајковски , директор на УЈП  
 
Да напоменам дека УЈП во сите овие постапки е само оперативен орган кој 

ги извршува дадените задачи. Така што од позиција на човек кој доаѓа од УЈП 
можам да кажам дека непобитно е чувството дека законодавството е многу 
диспропорционално со состојбите внатре во институциите, така што сега имаме 
една многу интересна состојба. Сега имаме современо, применливо 
законодавство кое го поздравува Европа. Од друга страна, имаме стари 
рудиментирани институции. Како и да навлезете во анализата внатре во 
институцијата, дали станува збор за УЈП, или останатите институции, па дури и 
за институции вчера формирани ќе видите дека добар дел од вистината се 
сведува само на насловот на институцијата.  

Од една страна е желбата да се направи еден брз исчекор, а истовремено 
колку што е поголема желбата толку е поголема опасноста да издишеме во 
добрите желби. Сега на УЈП £ се избиени сите аргументи дека сме имале 
законска спреченост, прибирањето на податоците, што ни е реален проблем, 
секојдневен проблем. Сега Министерството за правда го решава на еден 
премногу сериозен начин со една закана од казна, директен атак на нивната 
слобода, да се подигне свеста, степенот кај државните службеници при 
постапувањето. Никој да не може да се крие зад бирократските постапки. 
Меѓутоа тоа што мене ме плаши, бидејќи внатре во системот ги согледувам 
нештата, да не случајно изгори некој невин. Ние мора да бидеме свесни дека во 
оваа држава, ваква каква што ни е, немаме квалитетни податоци. Значи не 
секогаш станува збор за неажурност, несовесно постапување, колку што во 
одредени случаи постои неможност да се генерира квалитетна информација.  

Во моментов значи импровизираме во недостиг на средства, ова е прашање 
на средства. И оттука, ќе напраам мала дигресија, кога ќе кажат во 
образложението за носење на еден закон не се потребни средства. Затоа што 
нема закон нема член за кој не се потребни средства. Со цел побрзо да помине 
не биле потребни средства, секако дека се потребни средства. Факт е дека ние 
работиме во услови на ограниченост со ресурси. Една буџетска политика на 
намалување на трошоците на јавната администрација, на намалување на јавната 
администрација. И тоа е премногу генерализиран поим, генерализирана 
категорија. Што е јавна администрација? Што од јавната администрација е 
навистина гломазно, неефикасно и треба да биде предмет на редукција, 
рестрикции и кратења? Каде и колку треба да се отвори прашањето за 
поставување на една буквално приоритетна листа врз која основа би се 
извршила соодветна алокација на средствата? Можеби нескромно, меѓутоа јас 
ќе ви кажам дека конкретно каква било инвестиција во УЈП, не случајно 
кажувам инвестиција, не се тоа буџетски трошења, туку тоа се буџетски 
инвестирања, на многу краток рок десеткратно можат да се вратат. Тоа е чиста 
емпирија, прашање на бројки. Министерството за финансии да инвестира во 
УЈП, во софтвер кој ќе се одрази во генерирање на квалитетна информација во 
катастарот за конечно во Македонија да знаеме што како држава поседуваме од 
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недвижен имот. Во Централниот регистар да видиме што поседуваме од 
заложниот имот. Поставено е прашањето на конфискација, за да се конфискува 
нешто, треба да постои. Ние имаме парадоксални ситуации. Знаеме дека нешто 
постои, не можеме да докажеме, а го гледаме со голи очи, да еве го имотот. 
Имотот го врзуваме со одредени личности, меѓутоа ако сакаме да бидеме 
сериозни во одредена постапка, постапка на оданочување во посебните даночни 
постапки, ние ќе се обратиме до Јавниот обвинител, ние мора да бидеме 
исцрпни во она што го кажуваме. Сега доаѓаме во една ситуација да ги чепнеме 
работите, ќе дојдеме до некоја фаза, внатре меѓу органите едноставно не постои 
таков податок. Знаете смислено години наназад се правени невидливи сопки во 
законите. Можеби некаде е прашање на запирка, некаде прашање на зборче, 
меѓутоа кога ќе дојде времето да се примени една таква одредба тој орган што 
треба да ја спроведе ќе се соочи со сета своја неспособност. Потоа таа 
неспособност почнува во след. Кога еден орган ќе генерирате со многу 
фалинки, после ниту Јавниот обвинител може да биде виновен што ги отфрла 
нашите пријави. Доколку Јавниот обвинител застане зад сите недостатоци кои 
ние како управа сме ги генерирале, потоа можеби ја бараме вината во судовите. 
Од таа причина не би требало да се генерализира дека ако некоја крајна 
инстанца како судовите испадне дежурен виновник. 

Да имаме квалитетна конфискација, да имаме квалитетна борба против 
корупцијата, да имаме квалитетна борба против криминалот, потребни ни се 
квалитетни информации, што е неопходно за 21 век. Да се генерираат системите 
кои ќе направат информации или да се помириме со фактот дека не можеме да 
бидеми ефикасни како што сакаме за 2007 година кога клучни институции, 
тргнувајќи од Катастарот, каде што нема никаква внатрешна поврзаност. Тука 
не може да стане збор за поврзување со други институции, па и тие да можат да 
ги следат податоците и информациите. Во тој случај ирелевантна би била 
казната за недоставување на информации до Управата доколку тоа стане 
системско прашање. Ја разбирам таа казна доколку пости систем па некој тоа го 
злоупотребува, опструира за информацијата да не биде проследена да стигне на 
вистинското место. Нема ефикасна борба со корупција и криминал без 
финансиски средства. Колку повеќе инвестираме во оваа борба толку поголеми 
ќе бидат резултатите. Ако сакаме да има институции кои треба да ги спроведат 
новите законски решенија ќе мораме многу да инвестираме.  

 
 
Љупчо Шврговски, јавен обвинител на РМ 
 
Ќе се обидам со мојата дискусија да појаснам некои прашања кои беа 

отворени, поттикнат од последнава дискусија на Г-динот Горан кога зборуваше 
за немањето логистика, немањето на софтвери, на квалитетни информации и 
податоци, со кои се соочува УЈП. Сега можете да замислите со какви проблеми 
ние се соочуваме кога во барање за меѓународна правна помош треба да 
проверуваме одредени банкарски сметки, треба поименично да ги знаеме сите 
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банки, коресподенти, нерезидентни итн. Треба да дојдеме до квалитетна 
информација за да можеме да ја примениме оваа мерка. Значи ако ние кај нас 
имаме вакви проблеми, можете да замислите со какви проблеми се соочуваме 
во преостанатиот дел. Во контекст на тоа што беше во медиумите експлоатирно 
деновиве. Неопределувањето на привремени мерки во врска со постапката што 
се води против господинот Смиленски. Ние не предложивме такви мерки за 
обезбедување, иако во неколку наврати се обидовме по меѓународни канали да 
добиеме информации за поединични банки или сметки за лицето против кое се 
води постапка, ние немаме добиено никаков одговор. Ова го кажувам во 
контекст на излагањето на господинот Трајковски дека не треба секогаш да се 
фрла вината на судовите или на обвинителите итн. Затоа што сепак ние сме дел 
од еден глобален систем и тоа така функционира без соодеветна логистика од 
органите не можеме да успееме во нашата заложба.  

Слушнавме искажување дека оваа мерка недоволно се изрекува од страна 
на судовите е факт и тоа е точно. Мислам дека во еден дел има и оправдување 
за неизрекувањето на оваа казнено-правна мерка. Добро е што сега се работи на 
донесување на еден закон за конфискација со кој ќе се оневозможи 
понатамошното, условно, неефикасно постапување на судовите. Ако судот 
треба да ја изрече оваа мерка, не би имал никаков проблем да ја изрече доколку 
се работи за движни предмети. Можете ли да замислите сега судот ја изрекува 
оваа мерка а истата се однесува на недвижен имот. Конкретно треба да се 
конфискува фабрика. Дали сметате дека од моментот кога таа мерка ќе биде 
изречена до моментот кога таа пресуда ќе стане правосилна, дали имаме 
решение кој ќе раководи со таа фабрика? Во таа фабрика има 500 вработени. 
Треба да се набават репроматеријали! Како државата ќе реагира. Ние во 
моментот немаме инструменти бидејќи немаме такво тело што ќе менаџира во 
конфискацијата со такви недвижности. Како судот да си земе за право да ја 
изрече таа мерка, бидејќи постапките ни се долги кога се работи за посложени 
предмети, таа фабрика во меѓувреме може да стане руина, може да отиде во 
стечај. Мора внимателно да се постапува. Кај движните предмети судот мора да 
биде похрабар, бидејќи тука не може да има никаков проблем.  

Од искуствата разменети со странските колеги и експерти прашањето на 
нивните антикорупциски комисии, нивната улога е токму лоцирањето на 
правните празнини коишто може да бидат извор на коруптивно однесување. За 
кривичното дело здобивање со несразмерна имотна корист, добро сте 
забелажеле дека ние имаме таква кривично-правна норма којашто претстваува 
условно одбрана од евентуално коруптивно однесување. Меѓутоа ако со 
измените на Законот за спречување на корупција товарот за докажување на 
несразмерно добиениот имот го префрламе на лицето против кое водиме 
постапка, тогаш ние ќе мора да направиме и измена на овој член од Кривичниот 
законик бидејќи таму товарот на докажување е на државата - што не е во ред. 
Дали конфискацијата треба да се користи и во административната постапка? Во 
Италија се однесува само на дела кои се таксативно наброени и се однесуваат 
од областа од организираниот криминал и корупцијата. Десетина кривични дела 
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за кои доволно е да постои основано сомнение за во административна постапка 
да се конфискува имотот. Значи ние не треба да чекаме правосилно завршување 
на предмет за да можеме да ја ефектуираме оваа мерка. Затоа што во една многу 
рана фаза на постапката, при повисок степен на основаност за одредено лице 
дека сторило кривично дело, можете вие уште во таа фаза, не како што е сега со 
предлогот за обезбедување, којшто ние преку јавниот правобранител ги бараме 
од истражниот судија да ги донесе за одреден имот да се стави надвор од 
правниот промет. Да одиме со една понапредна постапка којашто ќе внесе и 
страв кај оние против кои ќе се води истата. Сметам дека со овој закон 
навистина ќе овозможи поефикасно работење на сите институции. 

 
 
Оливера Китанова, јавен правобранител на РМ  
 
Апсолутно се согласувам дека е неопходно поставување на конфискација 

како казна. Мерката ја имаме. Доколку не се воспостави тогаш ќе бидеме 
неефикасни и Јавниот обвинител и Јавниот правобранител и УЈП и ДКСК, сите. 
Меѓутоа сметам дека конфискацијата како таква треба да се воспостави така 
што нема да остави простор за злоупотреба. Треба да бидеме многу внимателни. 
На ова линија апсолутно се согласувам со господинот Горан кога вели дека 
треба квалитетни информации и би додала точни, конструктивни, јасни и 
децидни. Без нив ние не можеме да функционираме. Треба да има 
меѓуинституционална соработка. Таа постои, но треба да се издигне на уште 
повисоко ниво. Добро што товарот на докажување нема да биде кај државните 
институции туку кај лицето кое е осомничено. Често пати во моите настапи, ме 
прашуваат дали ќе се вратате парите од Бачило, Упа Ентерпрајз итн. Веднаш да 
кажам дел од парите можат да се вратат, меѓутоа дел - не. Јавното 
правобранителство има механизми, како што се времени мерки, против 
извршување итн. Сметам дека мерката конфискација можноста за враќање на 
парите би ја издигнала на повисоко ниво .  

 
 
Борис Кондарко, СДСМ  
 
Благодарност за поканата од името на СДСМ и ги поздравувам присутните. 

Уште на првото прсисуство укажавме дека го поддржуваме ваквиот начин на 
дебати кои придонесуваат за борбата против корупцијата. Македонија е 
рангирана на 105 место на листата на корумпирани држави. Ќе се надоврзам на 
претходните дискутанти и би ги поделил тешкотиите со кои се среќаваат на 
објективни и субјективни. Субјективна е тешкотија е политичката волја кај 
извршната власт. Како објективни се оние работи за кои говореа претходно кои 
секако и извршната и законодавната власт мора да им обезбедат услови да ја 
извршуваат својата работа. Она што го кажа господинот обвинител дека 
големите корупциски скандали можат да ги направат само високо 
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позиционирани државни функционери - тоа е точно. Во јавноста малку се 
говори за актуелни случаи. За нетранаспарентно или сомнително трошење на 
државни пари за што не се поведени постапки. Треба да се почитува принципот 
на еднаквост пред законот. За никој за кој ќе се докаже во соодветна процедура 
дека е виновен не може да има отстапка. Бидејќи Владата го прокламира тој 
принцип. Во спротивно би имало опасност од дневно етикетирање 
омаловажување, одредени политички пресметки, што не е добро, со што 
крајниот ефект би изостанал. Мерката конфискација значи да, но во една јасна 
стандардизирани процедура. Одговорните во Владата и институциите мора да 
поведат сметка за еднаквата и неселективната примена на законите.  

Ќе наведам еден конкретен пример, врзан за Законот со јавни набавки. 
Укажувањето дека треба да се скратат роковите во постапувањето со 
процедурите во врска со набавките, тоа се прави и тоа е во ред. Истовремено се 
зголемува цензусот од 3 на 5 илјади евра за склучување на непосредна 
спогодба, односно без обврска да се распише јавен тендер. Од една страна 
имаме образложение да се забрза процедурата, а се залагаме за 
транспарентност, а ги стимулираме непосредните спогодби.  

 
 
Блаже Стојановски, ВМРО НП 
 
Сите досегашни активности доведоа до една ситуација, конфискацијата на 

имотот кај правните лица. Кај потеклото на имотот мора да се оди внимателно. 
Прво при утврдувањето на имотот кај правните лица, како ќе се врши 
конфискација на компанија доколку е во сопственост на две или повеќе лица? 
Дали претходно физичка делба може да се направи, како тоа ќе се направи? 
Што со акционерските друштва? Ако е еден сопственик како ќе се впаричи тој 
имот? Дали ќе се оди во стечај? Немаме податоци за околу 50% недвижен имот, 
а ние треба да конфискуваме.  

Второто прашање е во контекст на потеклото на фирмите? Дали на сите 
лица ќе им се наложи или според кои критериуми тоа ќе се прави? Дали судот, 
дали обвинителот или некој друг? Мора да се спречи злоупотребата. Има многу 
прашања кои ќе произлезат од оваа тема и заслужуваат внимание.  

 
 
Доц. д-р Слаѓана Тасева, проектен лидер 
 
Не би сакала да излеземе од овде со размислувањето дека не можеме ништо 

да направиме, дека институциите ни се немоќни, немаме капацитети. Мислам 
дека многу може да направиме. Мерката конфискација во некои држави 
доколку се зајакне полесно се обезбедуваат средства за работа на службите 
коишто, пак, тоа го работат. Процентуалната поделба, делење на она што се 
добива по пат на конфискација. Процентот или оди во целост каде што луѓето 
работат за примена на оваа мерка. Можеби треба малку поинаку да се 
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организираме. Во Хрватска полицијата кога ќе работи на еден кримнален 
настан паралелно со кривичната пријава кај обвинителот доставува и 
финансиска изјава за тој случај. Паралелно со криминалната се води и 
финансиската истрага, а ние чекаме случајот да стигна кај јавниот обвинител, па 
да оцени дали ќе води постапка, па тогаш да се занимаваме со имотот на 
лицето. Мислам дека можеме малку поинаку да се поставиме. Во полицијата 
можат да седат офицери за врска од УЈП и обратно. Додека не се направи 
евиденција можеме да функционираме по примерот офицер за врски. Ако треба 
конфискација да знаеме што ќе заплениме. Зошто во меѓувреме немаме што да 
конфискуваме. Да не заборавиме дека во светот постои правилото дека сè што е 
добиено од нелаглано здобиен имот е нелегално,значи и таа компанија што 
можеби десет години работи успешно, но и плаќа даноци, ако таа компанија 
настанала на нелегален начин, сè што се создало од неа е нелегално, колку и да 
вреди сега.  

Во меѓународните конвенции човековите права се многу јасно поставени. 
Не можеш да одземеш нешто за што не си многу сигурен, бидејќи потоа 
надоместоците се наплаќаат повеќекратно. Прашањата кои ги отворивме се 
решени во другите земји, некаде лицата на кои им е извршена конфискацијата 
управуваат со имотот, некаде има други решенија, пример, забрана за 
отуѓување - додека трае постапката не може да се отуѓува. Ова беше само 
почеток на оваа расправа. Да им заблагодариме на учесниците и се надевме дека 
присутните ќе ги отворат заемно овие прашања и ќе имаме резултати. 
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10. Извадоци од работилници 
 
 
Излагање на учесниците на првата работилница одржана на 

24. 01. 2007 г. – Сектор трговија 
 
 
Џемаил Даути, Стопанска комора на Северозападна Македонија 
 
Од самиот почеток ние го поддржавме овој проект и се сложивме да ја 

потпишеме декларацијата, со што ќе се приклучиме на овој антикорупциски 
фронт. Најголем дел од нашите членови се мали и средни претпријатија, од кои 
значаен дел се трговски претпријатија, кои и најчесто се на удар на корупцијата. 
Во насока на создавање на кодексот, се остварува и уште еден паралелен 
процес, а тоа е и подигањето на свеста. Меѓутоа, едно треба да ни биде јасно, во 
овој сектор многу мал број од компаниите имаат воспоставено систем на 
корпоративно управување, 99% компании имаат индивидуално управување. 
Второ, ова највеќе се односува на интерното управување на компаниите. Во 
македонските услови корупциското однесување највеќе е надвор од 
компаниите, во државните институции.  

Сакам да истакнам дека кодексот не треба да е само кодекс туку тој треба 
да добие законска сила ако сакаме да се спроведува. Сепак мора и санкциите да 
бидат ригорозни ако сакаме да има некаков ефект. Со тоа корупцијата би се 
категоризирала во тешки кривични дела. Нам ни недостасува делот за легална 
корупција, како ние што го именуваме, а тоа е лобирањето. Да се донесе закон 
за лобирање. Со тоа би се решиле многу ситуации што се однесуваат на 
авансирање за штитење на интересите на компанијата, бизнисот или одредени 
структури. Во Македонија недостасува закон за лобирање, па иницијативата 
може да потекне од тука.  

 
 
Шефки Алити, Кифер 
 
Денес овде повеќе се зборуваше за кодекс на однесување на компаниите. 

Јас мислам дека во иднина треба да направиме многу јаки програми за кодекс 
на однесување на државниот апарат, па потоа реципрочно - кодекс на 
однесување за раководителите на фирмите. Јас имам долг стаж на работење во 
државни органи, па и во приватни фирми и сум трета регистрирана фирма во 
Македонија. Ќе наведам еден пример: за време на комунистичкото управување 
на земјата секој секретаријат за внатрешни работи имаше двајца, тројца, 
инспектори задолжени за борба против корупцијата. Кога во Тетово имавме 
двајца, тројца такви инспектори кога јас работев во Урбанизам, тие гo 
контролираа во детали секој допис, па сега ти повели земи мито. 
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Затоа апелирам - кодекс на однесување на фирми, ама и на државни 
службеници. Мене многу ми се допадна една дискусија на г. Азески, кого многу 
го ценам, кој рече дека е крајно време државата да го намали државниот апарат 
на пола и да го плати добро за да не гледаат во туѓите џебови.  

 
 
Доц. д-р. Слаѓана Тасева, проектен лидер 
 
Ги слушнав претходните дискутанти и нивните ставови дека ова за што 

зборуваме треба да се вгради во закони или да се донесат одредени законски 
акти. Веројатно тоа ќе биде и една од препораките што ќе произлезат од овај 
проект за да видиме што е она за што не постои законска одредба и кои закони 
треба да се дополнуваат. Затоа што во најголем дел, за овие работи, за 
државните службеници веќе постои етички кодекс, за што разговаравме и вчера 
на состанокот на донаторската конференција во Владата, дека е потребно 
интензивирање на имплементацијата на тој етички кодекс.  

Се разговара интензивно за целиот систем за превенција на корупцијата за 
да се види кои од законите се применуваат, на кој начин и кои се резултатите од 
тоа. Затоа што во дел од овие области регулатива постои, закони постојат, 
постојат дури и тела кои треба да ја следат примената на тие закони, но ништо 
од тоа не функционира. Тој дел, што се однесува до Владата, се интензивира и 
зајакнува. За мене како човек кој работеше на анализа на индикаторите на 
ефикасноста во Државната комисија за спречување на корупцијата во 
правосудството, и за сите што учествувавме во тие дебати изненадувачки беше, 
да употребам благ израз, фактот дека 30% од судовите во Македонија не знаеја 
дека постои етички кодекс за судии, документ кој е донесен пред повеќе од 
десет години. Одговорите што ги добивме беа дека не знаат дека постои такво 
нешто и дека треба да се донесе. Значи во некои области не е проблем 
донесувањето кодекси, закони и регулатива, туку тоа што тие не се 
применуваат. Ние потрошивме илјадници долари, фунти на обуки за да ги 
имплементираме законите, затоа што не ни се обучени судиите, полицајците, 
администрацијата, за што се потрошени многу средства за да ги обучат како да 
ги имплементираат законите. Она на што сакам да укажам сега во интерес на 
насочување на нашата дебата, ние во организацијата Транспарентност - нулта 
корупција, се зафативме со целосно следење и имплементирање на 
Декларацијата. 

Затоа сметајќи дека целосно треба да се работи на овој документ и на 
неговата имплементација, ние ја поделивме работата на два дела. Едниот дел, за 
кој нашата оценка е дека постои многу малку регулатива и закони во смисла на 
корпоративното уредување, е токму овој дел, секторот на стопанството, 
приватниот сектор. Затоа сакавме и повеќе и поинтензивно да работиме за да ги 
препознаеме проблемите за да видиме како треба да реагирме, а ќе предлагаме 
мерки што ќе треба и на друго место да се преземат. Но добро е самите внатре 
во својот двор да си ги поставиме правилата. 
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Излагање на учесниците на втората работилница одржана на 

01. 02. 2007 г. – Сектор: големи индустриски компании 
 
 
Златко Попоски, ЕСМ-ЕВН 
 
Една од целите на Одделот за интерна ревизија во АД ЕСМ-ЕВН е токму 

борбата против корупцијата. Одделот за интерна ревизија е составен од два 
тима: за техничка и за финансиска ревизија 

Со доаѓање на странскиот капитал се чувствува големо влијание, а тоа се 
гледа и преку подобрувањето на работењето. Значи онаму каде што до скоро се 
сметaше дека не може да се направи ништо, сега таму се преземаат огромни 
чекори, се прават напори и резултатите веќе се во нагорна линија. Се менува 
односот и на вработените и на потрошувачите, јасно е дека се работи за 
приватна фирма и многу поинаку се размислува. Веќе тоа се чувствува, како во 
областа на намалување на загубите така и во кражбата на електрична енергија, а 
исто така и во областа на зголемување на наплатата.  

Сега со оваа иницијатива и ние сме поттикнати да работиме на оваа 
можност за изготвување на етички кодекс, што би било полезно и за 
сопствениците и за нашите вработени.  

 
Проф. д-р. Горан Коевски, експерт 
 
Ја потврдувате тезата дека странското учество во компанијата придонесува 

кон намалување на корупцијата, зборувам внатре во компанијата.  
 
Слободан Богдановски, ФЗЦ 11 Октомври - Куманово 
 
Оваа фабрика спаѓа во групата големи претпријатија. Тоа е акционерскo 

друштво кое е приватизирано 100 %. Големите претпријатија кои извезуваат над 
90%, како ние во Европската унија, каде што ова за што сега зборуваме е 
надминато веќе одамна. Сакам да напоменам еден пример. Влегувањето на 
доминантните сопственици во фабриката го смени начинот на работа. Нашите 
врски со нашите набавувачи, кои се приватизираа или беа пред нас 
приватизирани, дали од Македонија или од надвор, кои донесоа кодекси, нè 
принудија и ние да размислуваме во оваа насока.  

Ќе го спомнам Ју-ес стил (US Steel) од Србија. Кога го приватизираа 
доминантни сопственици од Америка, тие веднаш нè информираа за кодексот 
во кој јасно стои односот на нивните вработени кон нас како соработници и 
односите кај нив во компанијата. По ова, соработката се одвива многу полесно 
и подинамично. Тоа што е договорено доаѓа точно на време, тогаш кога е 
договорено. Тоа нешто го спроведе сега и Митал Скопје, нормално и Макстил. 
Приватните претпријатија ги намалуваат овие проблеми. Кога ние се појавуваме 
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на домашниот пазар, кога ние конкурираме за одредени зделки, се соочуваме со 
проблемот на коруптивно однесување на некои нивоа кои сега сè повеќе и 
повеќе ги снемува. И ние како претпријатие направивме кодекс на однесување и 
го доставивме до сите наши партнери, информација за тоа како треба да работат 
отсега со нас. Го прифативме на база на искуствата што ги имаат 
претпријатијата слични на нашето. Ја поздравувам оваа работилница и сигурно 
дека треба да се донесе кодекс за деловно работење, со што ќе им се помогне на 
нашите претпријатија, а со тоа и на нашата држава. 

 
 
Јулијана Масларкова, Окта 
 
Ние сме една од компаниите што меѓу првите завршија со приватизација со 

странски капитал. Ги слушам колегите од ЕСМ и се потстувам на 1999 г., кога 
таа фаза ние ја поминавме. Беше многу тешко бидејќи немавме искуства. Се 
сеќавам кога беше споменато дека треба да се издвојат од една страна 
акционерите - сопственоста, значи да се издвои кој го води управувањето и чија 
е сопственоста. 

Не можеме да зборуваме за корупција во нашите редови, но сме принудени 
да ги почитуваме правилата на една компанија што котира на светскиот пазар. 
Тоа е Хеленик петролеум. Тие се многу познати, имаат воспоставени правила и 
ние ги почитуваме. Тие се приспособени на домашните услови, на домашното 
законодавство. Сепак најчесто имаме проблем со добивање на некој документ 
навремено, не го добиваме тогаш кога го бараме. Покрај напорите, ние сè уште 
се сретнуваме со тој проблем на добивање на документи за подолго време од 
она што очекуваме. Оваа ваша активност е за поздравување. Таму каде што се 
сретнале трговците со проблеми, се среќаваат и луѓето од индустријата.  

 
 
Бранко Маневски, МЗТ – ХЕПОС 
 
Хепос е акционерско друштво, кое брои окулу 450 вработени, газда е 

Италијанец со 79 отсто учество. Нашето производство 99% е извозно 
ориентирано. Македонскиот пазар е мал за Хепос. Ние произведуваме опрема за 
шински возила, патнички, товарни вагони... Оваа тема денес што е отворена 
сметам дека треба да се однесува за државните органи и таму да се воведе. 
Бидејќи најголем број на проблеми произлегуваат баш од нив, од бирократското 
однесување. Корупција е и кога не ти бара пари, а ти го држи документот во 
фиока. Тоа е премолчено барање мито за да можеш побрзо да си ги реализираш 
работите. Конкретно и нашето законодавство придонесува за одредени 
проблеми.  

Чест проблем е вадењето дозволи, каде што се бара едни исти документи да 
се вадат повеќе пати. Можеби оваа процедура за гилотината ќе доведе до некои 
олеснувања.  
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Излагање на учесниците на третата работилница одржана на 
07. 02. 2007 г. – Сектор мали и средни индустриски компании 

 
 

Светлана Нечева, А.Д. Реплек 
 
Доаѓам од фармацевската индустрија од фабриката за лекови Реплекфарм, 

која постои на макeдoнскиот пазар од 2000 г. Фабрика што успеа со добрата 
инвестиција, со паметното работење и добрите развојни планови и денес, по 
шест години работење, да произведе палета од над сто видови лекови, 
генерички производи во согласност со сите видови стандарди и закони. 
Фабрика што веќе успеа да работи со надворешни компании со Русија, со 
Албанија и бившите југословенски држави. Да ги задоволиме стандардите што 
ги наметнува Европската унија и државите на бившиот социјалистички сојуз. 
Секој ден се соочуваме со проблемите што ни се заостанати од минатото. Се 
обидуваме максимално да ги надминеме. Решивме дека ќе ги почитуваме сите 
постоечки стандарди и нема да дозволиме никој да не уцени за да опстанеме на 
овој пазар. Затоа што доаѓам од фармацевтска индустрија морам да ви признаам 
дека начините на уценување се различни. Не мора да биде тоа 
административниот апарат.  

На пример, постои закон - не постојат подзаконски акти. Постои рамка што 
дозволува индивидуални толкувања - кој како сака. Во Република Македонија 
од 1998 година постои закон за лекови и ниту еден подзаконски акт. За некои 
работи се повикуваме на стариот закон од 1977 година. Значи толкувањата се 
различни исто како и можностите што се оставени.  

Во фармацевската индустрија постојат и други форми на корупција, во 
смисла на нелојална конкуренција. Произведовме лек што беше сосема по 
стандардите на фармацевтската индустрија, технологија, „фармакопеја“, ја 
докажавме неговата ефикасност, затоа што мора таа да се докаже за да може да 
биде ставен во промет во Република Македонија. Се обидовме дури и да 
направиме заштеда на фондот за здравство. Го понудивме по цена многу 
пониска од странскиот понудувач. Овозможивме достапност на лекот до 
пациенти што се многу специфична категорија. Ни се случи хаос - губење на 
имиџот на фабриката.  

Во нашата фирма постои сектор што се вика human resources - човечки 
ресурси. Тоа не е кадрово одделение. Покрај тоа што се занимава со 
вработувања, со годишни одмори, едукација на кадри, доедукација итн. се 
занимава и со проблемите - кој кого тужел и зошто. Во овој сектор ги опфаќаме 
и етичките кодекси, односите меѓу вработените и хиерархиските односи. Се 
обидуваме транспарентноста во одредени нивоа да биде почитувана и да биде 
правилно разбрана. Добро е да се стигне до тие кодекси.  
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Ристо Франгов, Винојуг 
 
Кога анализирав кој е поподложен на корупција, од контактите со луѓето, 

најчесто тоа се малите фирми што успешно работат. Оние што се борат развојот 
да го забрзаат. Имаат услови да го забрзаат развојот. И оние што се на граница 
дали да опстанат или не. Тешките услови за стопанисување и комплицираните 
процедури создаваат поволна клима за корупцијата.  

Инаку, денес има повеќе знаење од некогаш. Млади луѓе кои знаат. Сега 
пазарите се отворени, некогаш имавме затворен југословенски пазар. Може да 
дојде опрема на време, сè е отворено. Поважно е да се решат проблемите со 
пакувањето и комерцијалниот квалитет за што треба некои вложувања. И пак 
доаѓаме до платите. Со ниските плати нема мотив кај вработените. Паѓа 
квалитетот на производството.  

Тогаш немаше услови за налет на една страшна корупција како што е сега. 
Сега корупцијата е прашање на опстанок, а не дали сакаме или не. Државата 
преку својата политика тоа треба да го елиминира и добри се овие работилници, 
коишто треба да го чујат мислењето на тие што се терен, на тие што работат и 
како тоа може да се изведе. Не им пречи на тие што работат еден професор да 
има две-три илјади евра. Не пречи и тој што врши контрола да има две илјади 
евра. Но, да не го малтретира. Тоа го прави поради тоа што е малку платен. 
Мора државата да ја сведе бирократијата на минимум и добро да ја награди. 

 
 
Маре Атанасова, Л-Д 
 
Апсолутно е точно дека власта не треба да се меша во бизнисот. Ќе ви 

кажам пример за комуналиите.  
Странските инвеститори се граѓани од прв ред, а ние сме од втор. Како 

нашите пари да не се пари. Не треба да се дава шанса за коруптивно 
однесување. Мојата девиза е дека за мали и средни претпријатија не треба да се 
плаќаат комуналии. Од тие пари да се создадат нови работни места, нови 
производи за да може да се создава капитал. Не му посветуваме внимание на 
производството. Не може без база - надградба.  

Почнав да работам во 1992 г., технолог инженер сум, 30 години сум 
работела производство. Имаше кредити за бизнис. Јас имав одлична програма. 
На сите им дадоа, мене не ми дадоа. После ми кажаа дека немало како да ми 
побара десет отсто од кредитот. Многу претпријатија уништија. Ги наведоа да 
земат кредити со високи камати и претпријатијата пропаднаа. Им земаа 
провизија уште на почетокот. Со високи камати. Без пласман на производство. 
Нема гарантирана цена, нема наплата. Нормално е да пропаѓаат.  
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 Ѓоко Петровски, Турбо Инженеринг 
 
Почнавме да се жалиме на Владата. Мислам дека темата на собирот е како 

ние да се организираме. Јас сега прв пат чув за овие кодекси, кои се одлични. 
Мојот став е дека фирмите мора во еснафот да се здружуваат и покрај другите 
проблеми. Да видиме што можеме ние. Да видиме ние, кои сме дел од појавата, 
да видиме ние со нашето помало учество, како да влијаеме за таа работа.  

Сфатив дека во стопанските комори е местото каде што мора овие 
иницијативи да се развиваат. На овие работилници и на вакви слични 
иницијативи да го дигнеме нивото на знаење. Кај што нема информации и 
знаење, таму има корупција. 
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Излагање на учесниците на четвртата работилница одржана на  

13. 03. 2007 г. – Сектор услужни дејности 
 
 

 
 
 
Миранда Абази, Центар за развојот на бизнисот – Тетово 
 
Да ја поздрававам иницијативата бидејќи сте пристапиле од бизнис-

перспектива. Како што знаењето е моќ, така незнаењето може лесно да се 
злоупотреби. Сакам да кажам дека корупцијата е базирана на незнаењето. Значи 
дека се манипулира со маси што не ги знаат своите права. Покрај кодексот, кои 
се другите мерки преку кои ќе се бориме против корупцијата? Можеби во 
иднина би требало граѓаните да бидат поинформирани за нивните 
потрошувачки права. Тие треба да знаат каде да пријават или што да направат. 

 
 
Вајадин Дути, министерство за економија 
 
Светот го тресат лошите дела на луѓето. Затоа се бара помош од етиката 

како наука за способноста за разликувањето на доброто и лошото. Следење и 
прифаќање на доброто, а отфрлање на лошото. Етиката треба да му овозможи 
секому знаење и сила да постапува правилно. За да опстанеме, тоа е неопходно. 
Етиката е единственото средство преку кое можеме да ја обезбедиме иднината, 
рекол Фридрих Маер. Нашите деца мораат да изучуваат етика за да живеат 
човечки.  
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Подигањето на нивото на интегритетот во рамки на јавните служби се 
истакнува како стратегија во борбата против корупцијата. Кодексот е 
општествен морален ориентир и показател како треба да се насочат во 
практиката. Тука се подразбира и една широка скала на вредности компетентно 
образование, успешност, способност, јасност, искуство, вештина, честитост, 
искреност, праведност, трпеливост, истрајнот и претпазливост.  

 
 
Касам Шаќири, Јета-аир 
 
Теоретски сите сме согласни. Со оваа иницијатива се гледа една искра. 

Вашата искра е на другата страна од тунелот и се надевам дека ќе успееме да 
поминеме на другата страна. 

Мораме да работиме на интегритетот на личноста што е на раководна 
функција - човек што е правичен, позитивен. Со неговиот авторитет да ги води 
работниците во вистинска насока.  

Нашиот приватен сектор е директно зависен од јавниот сектор. Бавна 
администрација. Во борбата со корупцијата се почнува од горе кон долу. Сега 
треба да се разбистрат главите. Проблемот во приватниот сектор е формирање 
на црни листи во кои ќе ги засрамат нечесните фирми. Едукацијата е исто важен 
елемент. 

Не недостасувааат идеи. За реализација на идеја треба капитал. Нам тоа не 
ни е достапно. Мора да има симбиоза со пристапот до фондовите. Челниците 
треба да им понудат фондови на приватниот сектор и на оние што имаат 
потреба за развој и со тоа ќе се намали и корупцијата.  

 
 
Радмила Блажевска, Технолаб 
 
Ја поздравувам оваа идеја за кодекс на однесување. Овој кодекс да се 

усогласи во приватниот сектор иако корупцијата најчесто се јавува во односот 
меѓу јавниот и приватниот сектор. Како ќе се заштити приватниот сектор од 
конкуренцијата? Или како ќе се заштити пријавувачот на корупцијата? Ова се 
двете клучни точки за кои треба да се најдат решенија кога ќе се составува 
кодексот.  

Што доколку конкурентска фирма со намера да наштети пријавува или 
споменува корупција?  

Тој кодекс се однесува на трудови односи, човекови права и заштита на 
животната средина. Тој кодекс ќе биде усогласен помеѓу фирмите. Дали тој 
кодекс ќе се применува и внатре, во работењето на фирмата? И уште еден 
аспект - Како ќе ја заштите фирмата од претходен вработен доколку сака да £ 
наштети на таа фирма? 
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Михаил Кирков, Мај принт 
 
За едно се согласуваме, а тоа е дека треба да се донесе кодекс. Како ќе го 

наречеме - дали на етичко или на деловно однесување. Во практиката се 
случува да имаме прекршување на деловноста, па потоа доаѓаме до 
корупцијата.  

Значи црни листи - тоа мора да се направи. Ние имаме црни листи на 
неплаќачи. Тоа се приватни фирми исти како нас. Сте ја завршиле работата и 
тие не плаќаат. Тие треба да се идентифицираат под итно. Точно е тоа дека ние 
сами тоа треба да си го средиме. Немаме еснаф. Овие фирми го расипуваат 
имиџот.  

 
 
Селим Превала, Ледар 
 
Ја поздравувам средбата. Мојата мала фирма е и агенција за недвижен имот. 

И ние имавме големи проблеми на почетокот за да почнеме со активност. Во 
градежништвото е неверојатно. Треба да изгубиш неколку месеци за да ги 
собереш сите документи, да се изнамачиш. Сè уште има луѓе што работат по 
теркот на стариот систем. Не ги интересира ништо освен плата на први. Треба 
да се смени менталитетот. Тој што не е за на шалтер, треба да се смени. Тој не 
одговара на задачите, нека си оди. Добро е да имаме едношалтерски систем. Но 
оди бавно. Само се зборува, а ништо не се придвижува. 
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Излагање на учесниците на петтата работилница одржана на 

09. 4. 02007 г. – Сектор банкарство и финансии 
 

 

 
 
 
Ѓорѓи Јанчевски, прв генерален директор на НЛБ Тутунска Банка 
 
Банките што имаме странски капитал веќе го имаме тој кодекс на 

однесување. Веќе го имаме тој комплајанс офисер (compliance officer). Во 
рамките на поголемите корпоративни системи како што е НЛБ-групацијата, ние 
тоа го применивме од пред две години. Оваа ваша иницијатива во секој случај е 
за поздравување. Сепак искуството од финансискиот сектор може да се пренесе 
и кај другите банки, бидејќи принципите на корпоративно управување и во 
банкарскиот сектор сè повеќе треба да се применат. Во делот на корупцијата 
сме градирани како земја што е на високо место во поглед на корупцијата. Ја 
има во сите сектори. Покрај транспарентноста, подобрувањето на правниот 
систем, начинот на управувањето, како и овој кодекс би требало да придонесат 
да се намали корупцијата во државата.  

 
 
Бранко Тозија, прв генерален директор на Еуростандард банка 
 
Еуростандард банка исто има кодекс на етичко однесување, кој постои од 

самото формирање на банката во 2001 година. Банката го прифати Глобал 
компакт на Обединетите нации, нивниот модел.  

Во новиот закон за банки вметнат е комплајанс офисер, но не од овој 
аспект. 
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Ѓорѓи Јанчевски, прв генерален директор на НЛБ Тутунска Банка 
 
Би сакал да дополнам. Кај нас комплајанс офисер е независен во однос на 

дејствувањето. Нешто како интерната ревизија што постои во банкарскиот 
сектор бидејќи ако може генералните директори да дејствуваат, тогаш не би бил 
комплетен во функционирањето. Така што има независна позиција во поглед на 
известувањето. Дали се работи за перење пари, дали за некој инциденти кои се 
случуваат кај однесувањето на вработените. Во такви ситуации ги известува 
генералните директори, управниот одбор, интерната ревизија и нормално во 
Љубљана ги известува бидејќи таму има централен комплајанс офисер.  

 
 
Маја Андреевска-Блажевска, Стопанска банка 
 
Како членка на НБГ-групацијата и членка на ИФЦ ЕБРД (IFC EBRD) од 

2001 година го има кодексот. Одговорноста на комплајанс офисер, кој го следи 
усогласувањето на однесувањето на вработените според кодексот спаѓа и на 
секторските директори. Со оглед на фактот дека банката е навистина голема 
има 1300 вработени. Поделена е во тринаесет сектори и секако оваа комплексна 
област не може да биде контролирана само од еден човек, управувана и 
менаџирана. Затоа тука се вклучени и останатите секторски директори, како 
допoлнителна контрола и помош на овој офисер. До мај е рокот кога кај нас во 
банката треба да го утврдиме ревидираниот текст на кодексот на етика. Нашиот 
кодекс се базира на околу 15 принципи, кои во Грција на национално ниво се 
усвоени од сите банки.  

Банките што имаат странски капитал имаат обврска да го усвојат и 
применуваат кодексот и да го почитуваат на доброволна основа. Добро би било 
да се направи во рамките на Стопанската комора на Македонија, што, 
претпоставувам, беше и идејата. Да се направи еден посебен кодекс на 
финансиски работници, кој покрај банките, ќе ги вклучи и Комисијата за хартии 
од вредност, Централниот депозитар, Македонска берза, инвестиционите 
фондови итн. Така што тој унифициран кодекс да биде за финансиско работење 
и да се почитува како еден уникатен документ, бидејќи во секоја банка, повеќе 
или помалку, принципите на кодексот се исти. Се сомневам дека нашите 
акционери би се согласиле, или сите да имаме еден унифициран кодекс. Секој 
во рамките на своето работење. Бидејќи сите горе-долу имаме специфични 
начини на работа или на ораганизираност на работењето на банките. Така што, 
убаво би било во рамките на стопанската комора да се усвои еден единствен 
кодекс на финансиски работници.  
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Павлина Черепналковска, прв генерален директор на Алфа банка 
 
Многу банки имаме одамна кодекси. Не гледам дека преку документите ќе 

ги елиминираме проблемите.  
Сметам дека е важен интегритетот на личностите што ја водат банката, што 

управуваат со банката, органите на банката, и проблемот уште лежи во 
акционерите. Тие се изворот кој насочува дали некоја банка ќе ги почитува 
законите или не. Затоа ни се случи тоа што се случи со Експорт-импорт банка. 
Не затоа што немало кодекс. Проблемот е подлабок. Суштината е во 
акционерите. На кој начин станале акционери? Што бараат од раководниот тим? 
Колку органите се ефикасни? Колку органите преземаат мерки? Колку 
правилно се информира? Интегритетот на тие луѓе е битен. Оттука произлегува 
и корупцијата и митото. Тоа е суштината. Мора законската регулатива многу да 
се заостри. Ако некој директор во некоја банка ги почитува насоките на 
акционерите, овозможува преку неговите фирми да влече капитал, не се 
потребни кодекси. Ако некој биде на црна листа, не гледам полза од штетата 
што ќе биде направена.  

 
 
Наталија Михајловска, ПроКредит банка 
 
Ние имаме кодекс на однесување кој е унифициран на ниво на ПроКредит 

холдинг - најголемиот акционер во банката. Кодот на однесување се потпишува 
од сите вработени при самото вработување, но тие се должни и да го 
потпишуваат на годишно ниво. Целта е да се подигне свесноста на вработените 
за постоење за овој документ. Се одржуваат и редовни семинари, постои 
комплајанс департмент (compliance department) и јас сум раководител на тој 
сектор. Ние ја следиме комплетно усогласеноста со целата законска регулатива 
меѓутоа и со внатрешните процедури. Во нив е вклучен и кодот на однесување 
во соработка со внатрешната ревизија и менаџментот на банката со цел 
успешно да се спроведува.  

 
 
Доц. д-р. Слаѓана Тасева, проектен лидер 
 
Денеска за разлика од сите претходни работилници имаме еден обратен 

процес, би рекла. Разговараме со еден сектор што има правила за корпоративно 
работење. Разговараме како тоа да го уредиме на ниво на сектор. Фактот дека 
другите немаат етички кодекси пречи и во вашата работа. Причина - 
компетитивност, еднакви можности за работење, негативни влијанија и 
однесување професионално, фер во рамки на бизнисот. Зборуваме за уредување 
по пат на кодекси за корпоративно работење токму во насока на тоа да се 
зајакне интегритетот на овој сектор. На институциите поодделно и на секторот 
заедно. Ова е најчуствителниот сектор преку кој се мери и стабилноста. Дали 
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економијата на одредена држава е здрава? Како може да се поддржи понатаму 
развојот на економијата да се попречи и дејствувањето во смисла на судир на 
интереси. Тоа може да се случува и во раководните структури, или 
дејствувањетоо од страна на акционерите што влијаат на носењето на одлуките 
на луѓето што управуваат со секторот или со институцијата. Но по правило би 
требало ваквите кодекси да дејствуваат за да оневозможат вакви дејства. Во 
спротивно се загрозува институцијата. Може да загуби многу. Дури составен 
дел на овие кодекси се и принципите на спречување на перење на пари што 
можат да донесат до губење на рејтингот, што е најопасно. Доколку една банка 
го загуби угледот и рејтингот, тоа претставува прашање за тоа како понатаму ќе 
работи.  

Дел од овие работи за кои зборуваме веќе се уредени и со кривичниот 
законик. Дел од она што најчесто го работи комплајанс офисер во банките. Во 
сферата на имплементирање на регулативите, директивите, законите, 
конвенциите во делот на спречување на перење на пари, поконкретно ќе 
зборувам, веќе се вградени во кривичниот законик. Доколку не се пријави 
сомнителна трансакција, доколу не се пријави трансакција на одреден износ, 
доколку не се обезбедат услови за едукација на вработените за да ги познаваат 
овие мерки и редица други одредби коишто постоеја во меѓународните 
конвенции и документи ние веќе ги вградивме. Проблемот е што и тука немаме 
резултати. Значи имаме и уредување во кривичниот законик затоа што се смета 
дека мора да се зајакнат мерките за превенција и борба против перењето пари и 
посебно во последно време дека мора да се имплементираат од аспект на борба 
против тероризам.  

Прашањето дека треба да постојат мене ми беше денеска и предизвик и 
задоволство да разговарам со сектор којшто има што да ни каже за да може да 
ги уредиме сите други. Секогаш кога разговараме на оваа тема се гледа во 
другиот двор, најмногу во комуникацијата со јавната администрација, 
комуникацијата со државата. Вашето искуство да се пренесе. Како 
функционираат овие кодекси внатре кај вас! Дали тоа може да профункционира 
кога зборуваме за акционерите или за оние што може да влијаат на носењето на 
одлуките.  
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Излагање на учесниците на шестата работилница  

одржана на 18. 05. 2007 г. – ИТ сектор 
 
 
Глигор Дачевски, Applify 
 
Уште кога ја добив поканата ме заинтересира овој документ. Тоа за што се 

залагате јас го доживеав како искуство од мојата партнер-компанија од 
Холандија.  

Ние сме фирма која работи софтвер. Кај нас е договорено дека ние ќе 
работиме по сите правила. Вака се работи многу подобро, но конкуренцијата 
кога работи нелегално може да се создаде проблем. На четири места бев да ми 
направат статут и се разочарав. Тогаш тие ми пратија статут кој има улога на 
кодекс во одредени сегменти.  

Не се соочуваме многу со нашите проблеми за корупција и мито бидејќи 
работиме за странство. Но знам од пријателите и од моите минати искуства дека 
имаат проблеми со инспекции и слично. 

Нашите договори со вработените се долги и уредени. Кога ги утврдивме 
платите и давачките, се случи конкурентните фирми да ги покачат само нето-
платите и почнаа да им земаат луѓе на конкурентските фирми. Потпишуваат 
договори за работа со бланко отказ. Во ИТ-секторот барем има работа не знам 
зошто прифиќаат. Сето ова се прави во компаниите, а тие добро котираат. Овие 
компании мора да се стават на црна листа. 

Можеби е решение да се работи на едукација на младата популација. 
Верувам дека повеќето од луѓето се чесни и тоа мнозинство треба да се 
искористи. 

 
 
Жарко Никодиновски, Нико компјутери 
 
Повеќе време сум во бизнисот. Мене специјалност ми е хардверот.  
Ќе почнам од јавните набавки. Најголем тендер во регионот и пошироко. 

Во овој тендер има многу недоследности. Јавноста ја нема нигде. Ниту 
невладините организации, ниту фирмите. Не мислам дека климата е сменета. 
Јас ќе ви кажам дека ваква немаштија немало одамна. Не влегуваат во фирмите. 
Нема продажба. 

Ваков тендер без пилот-проект не може да се прави. Ние за сто евра 
правиме тест-пилот. Мора да се знае кој ќе одговара доколку нешто не чини. 
Нема потпис од сервисер кој ќе гарантира.  

Порано, тој што ќе дадеше најголема цена, победуваше. Денес одат под 
цени. И тоа со цени пониски од фабричките. Тука само може да не ја испорача 
робата.  
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За големите тендери треба да се сегментирани вертикално. Нема фабрики 
што произведуваат цели компјутери. Ние ја плаќаме и работната рака. Зошто 
ние да не ги склопуваме кога и така имаме многу невработени. Овие 
компјутери, кој ќе ги одржува? Сите македонски фирми се елиминирани со овој 
тендер. Ниту една од нас не ги исполнува нивните критериуми. Ние уште имаме 
компјутери од Кина кои стојат нови. Не знам каде води ова. Кај нас проблемот е 
поголем со тоа што нема кој да се нафати да ги одржува.  

 
 
Доц. д-р. Слаѓана Тасева, проектен лидер 
 
Пред една година правевме анализа на системот за ефикасноста на јавнвата 

администрација. Кај сите се забалежуваше намалување на ефикасноста за 60%. 
Како е тоа можно со компјутеризацијата. Слушнавме дека е намален квалитетот 
на услугите.  

Како член на ДКСК прв случај ни беше договорот со Мајкрософт. Како 
може да склучи договор со назначен производител. Не добивме до крај одговор 
што се случува и не добивме конечен одговор колку тие компјутери се во 
кондиција. Се чудеа зошто во полициска академија баравме легален софтвер. Да 
поставиме правила на игра. Да обезбедиме конкурентност и надвор. 

Нешто што нам ни одговара, ќе го прикриеме. Тоа што не ни одговара, ќе го 
потенцираме итн. Зборуваме да воспостгваме правила на корпоративно 
работење. Правила за работење во овој сектор. Ние овие проблеми ги знаеме. 
Зборуваме вие колку сте спремни. За да се постигне она добро управување 
треба да придонесат и едната и другата страна. Корпоративен менаџмент, 
транспарентност во работењето за да постигнеме подобри стандарди воопшто 
во целиот сектор.  
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Излагање на учесниците на седмата работилница одржана на  

11. 06. 2007 г. – Агро-сектор и медиуми 
 
 

 
 
 
Решат Камбери, МТВ 
 
Требаше да ги продадеме телекомуникациите и сeга добиваме за 2005-та 

дивиденда од 120 милиони евра од која 70 милиони излегуваат надвор. Тоа се 
наши пари коишто треба да се изнесат од Македонија. Окта, којaшто изнесува 
машина надвор, која ќе ја префарба, па ја враќа како инвестиција и така не 
плаќа даноци итн. Или Рамстор, Веро, кои отвораат маркети кои околу себе ќе 
затворат повеќе мали продавници и ќе донесат своја роба... Дали ова е 
направено поради некоја провизија или смислено. Народот пати поради 
провизии. 

Регулаторната гилотина требаше да се даде на долга јавна дебата, а не да се 
затвори до септември. Дали можат да се засрамaт митаџиите? Дали правните 
акти се доволни за да можат одредени политчки групации да почнат да ги 
применуваат врз себе, или пак почнуваат да важат од следниот мандат за 
следната гарнитура? Како тука да влијаеме? Преку какви модуси?  

Новинарите би требало да бидат на страната на јавноста. Ако критикуваш 
некого, не можеш да напредуваш. Најлошо за општеството се корумпирани 
новинари. Можеби полошо од политичарите бидејќи новинарите се 
подолготрајни. Можеби здравата непартиска конкуренција би ја подобрила 
работата. Професиоанлците во Македонија не се на вистинските места. 
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Гонева Катерина, Лион 
 
Во кондиторијата користам аграрни производи па ќе си земам за право да 

кажам нешто. Прошетав во некои кондиторски фирми во Турција и видов. Тие 
за нивните ниски цени на прозводот имаат вработено работници на возраст од 
12 до 18 години. И кога ќе се омажат, ги отпуштаат и вработуваат нови. Тука 
нема кодекс. Ако надвор од нашите граници прават така, како ние ќе го 
решиме? Нема да го решиме. Јас се прашувам како толку евтино продаваат по 
багателни цени кога состојките чинат пари. Јас во Веро и Рамстор не можам да 
продавам, високи се давачките.  

 
 
Снежана Андреева, ДЗЦ Илинден 
 
Потекнувам од најниската гранка на општествотото, земјоделието. Таму 

работат и најниските слоеви луѓе, кои само таму можат да работат. Еден ваков 
кодекс таму не поминува. Потребна е свест, висока свест, која треба да се бара 
кај главата. За нас е лесно. Ние само ќе се придружиме. Нелојалната 
конкуранција нè уништи. Дојдовме во еден пропаднат комбинат, кој го 
оживеавме борејќи се прво против судството. Второ наследивме работници што 
работеле во систем каде што не работеле, а имале права. Да поднесат тужби за 
сè да пропадне. Ние се бориме да ги научуме работниците дека треба да 
сработиме за да земеме. Тие се акционери кои работат против себе. Се врзуваат 
со адвокати и судии и тужат за средства што се нивните плати.  

Знам колку се важни овие стандарди. Многу би сакала ова да проработи во 
нашата фирма.  

 
 
Благоја Андоновски, Екстра меин 
 
Ми беа интересни двете излагања на професорите. Знаете кога некои луѓе 

тоа го работеле, го проучувале, знаат да го претстават на начин на кој ние 
останатите ќе ги препознаеме вистините. Би се задржал на една големема 
вистина. Мислам дека итарпејовштината полека умира. Вистинскиот проблем е 
незнаењето. Ако јас знам дека некој се поставува само така да му се понуди 
мито, единствена одбрана е да се биде информиран и на тие луѓе да им се стави 
до знаење дека некој не се плаши од нив и тие потоа се повлекуваат. Значи 
знаењето, информираноста е најзначајна во борбата со корупцијата. 

Ние приватниците имаме голем проблем со дозволите од јавните служби. 
При увоз на суровини одредена процедура на кланица од Европа трае 30 дена. 
Таа суровина е берзанска, која е во моментот добра за мене. Јас ја договарам 
доколку нарачката ја добијам за недела дена. Тука се јавува проблем. Така е за 
сите дозволи. Зошто тоа да постои не знам, кога денес при информатичко 
општество и интернет, сè е лесно и едноставно. Светот е глобално село. 
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Електронска пошта и потпис и не би требало да трае повеќе од три дена. Можат 
сите проверки многу бргу да се направат. Ако не за три, нека биде за една 
недела. 

Во однос на кодексите се големи вистини. Во фирмите кои постојат на 
пазарот го применуваат кодексот, но некаде не е ставен на хатија. Во однос на 
„именувај и засрами“ (name and shame), постои како практика во македонското 
стопанство.  

 
  
Џемаил Даути, претседател на Стопанска комора на 
Северозападна Македонија 
 
Дојдовме до финалето и добивме еден текст од експертската група. Кој јас 

внимателно го прочитав и ќе ги изнесам моите забелешки. Овој предложен 
кодекс се однесува на десет до петнаесет компании најголеми фирми од 
Македонија. Фирми што имаат огромен број акционери кои се поставени 
корпоративно и можат тоа да го применуваат. Јас предлагам покрај овој кодекс, 
да се состави еден за мали и средни претпријатија, кој е применлив. Нема 
ништо лошо ако имамае два кодекса.  
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