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Вовед 
 

Корупцијата е еден од проблемите, кон кој посериозно и посеопфатно се пристапува. 

Борбата против корупцијата е сложена и долгорочна, и бара холистички пристап, 

изразен преку воспоставување на антикорупциски и отчетни институции. Сепак, 

сеопфатната борба со корупцијата останува предизвик како за развиените така и за 

земјите во развој.1 Различна поставеност на институциите за справување со корупцијата 

постои во различни земји. Ова значи дека постојат и соработуваат различни институции 

во една земја кои имаат мандат и улога во превенцијата и борбата со корупцијата. 

Конвенцијата на Обединети нации (ОН) за борба против корупцијата2 дава генерални 

насоки за поставеност на институциите во членовите 5, 6, 30 и 36. Таков е и случајот во 

Република Северна Македонија. Членот 53 бара од своите потписнички да развијат и 

имплементираат или одржуваат ефективна, координирана антикорупциска политика. Па 

така, согласно истиот член во Северна Македонија, освен што постои едно 

специјализирано тело - Државна комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), чија 

главна улога е превенција и спречување на корупцијата, постојат и други институции 

без кои борбата против корупцијата не би била возможна – Министерство за внатрешни 

работи (МВР) како клучна оперативна институција за истраги на корупција, Основното 

јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција како одговорно за 

понатамошно водење на истрагите, Државниот завод за ревизија  како одговорен за 

спроведување ревизија  во јавните и државните институции, итн. 

Преку овој документ за јавни политики направен е обид да се утврди дали и до кој степен 

постоењето и соработката помеѓу ДКСК и другите институции/тела влијаат на 

корупцијата. Поспецифично, прикажана е природата на интеракција помеѓу 

институциите, дали и како соработуваат институциите, како оваа соработка влијае врз 

корупцијата и што може да се направи за да се подобри нивната соработка, а со тоа да 

се придонесе во успешна превенција и борба против корупцијата. Па така, направена е 

анализа на можните начини или модели на соработка, главните законски акти и 

стратегии со кои е предвидена меѓусебната соработка, оценките на Европската Комисија 

(ЕК) за воспоставената соработка и преглед на показателите за корупција, итн. 

Дополнително за да се даде поцелосна слика на состојбата беа споделени полу-

структурирани прашалници со претставници од клучните институции од земјата, како и 

со антикорупциските агенции во регионот, чија цел беше да се дадат поконкретни и 

подлабоки сознанија за досегашната соработка и отвореноста на институциите за 

понатамошна соработка, како и да се изнајдат начини за подобрување на интеракцијата 

помеѓу надлежните институции и тела. Се анализира и видувањето на претставници на 

граѓанскиот сектор во регионот за состојбата со меѓуинституционалната соработка во 

нивните земји. 

Согласно констатацијата дека превенцијата и борбата со корупција е главна задача за 

целото општество, државата и нејзините институции и структури потребно е да постои 

унифицирана активност и координација помеѓу сите институции и тела за спроведување 

на законите, судските органи и институциите за заштита на правата, кои нормативно се 

вклучени во борбата против корупција или тоа е официјално прокламирано во нивните 

статути.  
 

 

                                                      
1 United Nations Development Programme. 2005. Institutional arrangements to combat corruption: A comparative study. 

Bankok: Keen Publishing. 
2 Закон за ратификација на конвенцијата на ОН за борба против корупција. „Сл. Весник на Р Македонија“ бр. 37/07 
3 Закон за ратификација на конвенцијата на ОН за борба против корупција. „Сл. Весник на Р Македонија“ бр. 37/07 
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Пристапи и модели на соработка 
 

Институционалната поставеност во борбата против корупција подразбира постоење на 

различни јавни институции и тела во земјата кои имаат надлежност или улога во 

превенирање и борба против корупцијата.  Успешна борба против корупција не може да 

спроведе само едно специјализирано тело. Во земјите, специјализираните 

антикорупциски агенции се воспоставуваат во системот заедно со постоечките 

традиционални институции кои имаат надлежност за одредени аспекти од борбата 

против корупцијата како судови, обвинителства, правобранител, државен завод за 

ревизија, итн. Под меѓуинституционална соработка мислиме на тоа надлежните владини 

тела и институции одговорни за борба против корупцијата да комуницираат меѓу себе и 

на ниво на политика и на оперативно ниво. Интеракцијата треба да биде во форма на 

размена на информации, соработка за истраги, споделување на знаења, со цел да се 

сподели одредена експертиза со друга агенција или институција и генерално, учество на 

форуми на честа и постојана основа. 

Успехот на антикорупциското тело значително се потпира на ефективноста и 

соработката од другите комплементарни институции чиј придонес и интеракција играат 

клучна улога. Сепак искуството ширум светот говори дека во многу земји 

меѓуинституционалната соработка останува слаба, или и воопшто да не постои.  

Ефективна меѓуинституционална соработка, исто така, подразбира адекватни ресурси и 

капацитет дадени на координативното тело, што не е случај во многу земји. Во многу 

земји, меѓу кои и кај нас дополнително на недостатокот на политичка поддршка 

антикорупциските агенции имаат сериозен недостаток на вработени и недоволен буџет 

со малку ресурси алоцирани за меѓуинституционална соработка и координација. 

Недостаток на комуникација и свесност е голем предизвик за ефективна координација 

на антикорупциските напори во многу земји. Имајќи ја предвид нивната природа, 

антикорупциските реформи значително зависат од добра комуникација помеѓу сите 

институции одговорни за нивно спроведување и јавноста.  

Постојат бројни начини на кои земјите можат да ги воспостават модалитетите за 

обезбедување на соработка и координација помеѓу релевантните институции. Властите 

може да усвојат кој било од следниве модалитети:4  

 Работна група –  привремено или трајно воспоставено тело наменски формирано 

за решавање на одреден проблем. Работната група е одговорна за формулирање 

и одбирање решение за проблемот. 

 Комисија или совет за координација – некои власти во рамки на 

антикорупциската легислатива воспоставуваат тело на високо ниво одговорно да 

поставува политики за борба против корупција и криминал, да координира и да 

обезбеди дека институциите си ги извршуваат своите одговорности и преземаат 

активности во рамки на нивната надлежност; 

 Меморандуми за разбирање – со потпишување на меморандуми за разбирање 

може да се регулира соработката помеѓу надлежните институции на оперативно 

ниво во насока на споделување на искуства, размена на информации, 

обезбедување на логистичка или оперативна поддршка и генерално решавање на 

одредени координативни проблеми; 

 Меѓуинституционално споделување на (разузнавачки) информации - еден од 

клучните методи за справување со корупцијата и перењето пари е да се има 

                                                      
4 Dr Roger Koranteng, Coordination Mechanisms for Inter-Agency Cooperation in Combatting Corruption, available at: 

http://www.standardsinpubliclifecommission.ky/upimages/commonfiles/CoordinationmechanismsforInter-
AgencyCooperationinCombattingCorruption_1561741062.pdf 
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точни, сеопфатни и навремени информации од релевантни тела кои се користат 

во истрагата и гонењето на корупцијата.  

Со цел да се воспостави ефективна меѓуинституционална соработка, телото кое е 

одговорно за координирање и следење на антикорупциските политики треба да има 

доволен авторитет, ресурси, капацитет, и политичка поддршка за спроведување на 

своите надлежности и моќ да им наметне на другите министерства и институции обврска 

за спроведување на  мерките и известување за напредокот. 

Доволно внимание треба да се даде на координацијата уште од самиот почеток, земајќи 

ја во предвид уште во фазата на креирање на антикорупциската политика и интегрирана 

во целокупниот антикорупциски систем. 

Унапредување на повеќеинституционалниот пристап ќе обезбеди ефективно справување 

со корупцијата користејќи ги сите достапни алатки кои се на располагање на 

антикорупциските агенции.  Меѓуинституционалната соработка бара засегнатите страни 

да бидат подеднакво обучени, искусни и да имаат заедничка доверба и начин на 

размислување ориентиран кон резултати. 

 

Проценка на соработката меѓу институциите во земјата - што 

можеме да направиме подобро? 
 

Стратешка и правна рамка 
 

Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси со 

акционен план за нејзино спроведување е документ кој го усвојува Собранието на 

предлог на ДКСК. Таа опфаќа период од пет години, а актуелната која сѐ уште не е 

усвоена од Собранието се однесува на периодот 2020-2024 година.5 Покрај главните две 

институции кои ги определил законот, ДКСК и Собранието, самата стратегија во 

акцискиот план ги утврдува сите институции кои треба да се вклучат во спроведувањето 

на истата, и имаат обврска да испорачаат одредени мерки и активности. ДКСК, која исто 

така е одговорна за спроведување на одредени мерки и активности, има за обврска да ги 

координира институциите и да добие навремени информации за статусот на 

спроведување. 

Согласно член 17 од Законот  за спречување на корупцијата и судир на интереси,6  ДКСК 

е должна да соработува со други државни органи во обезбедување на потребните 

информации; да  соработува со национални тела на други држави, како и со меѓународни 

организации на полето на спречување на корупцијата; да разменува информации со 

надлежни тела на други држави и меѓународни организации, врз основа на обврски 

преземени со меѓународни договори ратификувани согласно со Уставот како и да 

соработува со здруженија, фондации, научни институции и приватниот сектор во врска 

со превенција на корупција и судирот на интереси.  

Иако согласно Законот за спречување на корупцијата и судир на интереси предвидено е 

да се овозможи пристап до базите на податоци кои се водат во 16 институции и органи, 

тоа сѐ уште не ѝ е овозможено на ДКСК.7 

Други поважни закони кои ја регулираат соработката меѓу надлежните органи се 

Законот за државна ревизија, Законот за јавното обвинителство, Изборниот законик и 

други закони и подзаконски акти. 

                                                      
5 ДКСК, 2019, Национална стратегија 2020-2024, достапна на: https://www.dksk.mk/index.php?id=118&L=556 
6 Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси. „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.12/19 
7 Информација добиена од ДКСК во ноември 2020 
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Институционална рамка - превенција и репресија 
 

Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси ѝ има доделено широки 

надлежности на ДКСК и ја зацврсти во системот како орган специјализиран за 

адресирање на корупцијата. Сепак, нејзината улога во никој случај не е исклучива. 

Попрецизно, со оглед на фактот дека ДКСК нема извршна надлежност, нејзината 

ефикасност во рамките на институционалната шема и нејзината улога зависат од 

постапките на другите институции. Комисијата е зависна од Собранието, кое ги избира 

нејзините членови и го менува Законот, од Владата која го доделува нејзиниот буџет и 

обезбедува институциски капацитет, од Министерството за внатрешни работи кое ги 

истражува сомневањата за корупција, од Јавното обвинителство кое ги реализира 

нејзините иницијативи за кривични гонења и конечно од судството кое одлучува за 

случаи иницирани од Комисијата.  

Клучната оперативна институција за истрага на корупцијата е МВР и специјализирани 

оддели во рамките на полициските сили. МВР поседува оперативни способности и со 

тоа ја има водечката улога во поднесување на кривични пријави.  

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, 

основано кон крајот на 2008 година и Јавниот обвинител имаат одговорност за 

понатамошно изработување на случаи и процесирање на кривични пријави. Во текот на 

истрагата, специјализираното Јавно обвинителство и специјализираните единици во 

рамките на полициските сили соработуваат за собирање на потребните докази со цел 

обвинението да биде доставено до Судот.  

ДКСК ги поднесува своите иницијативи до Јавното обвинителство, но Обвинителството 

ги пренасочува кон МВР кое собира дополнителни докази. Само по тоа, 

обвинителството може да започне со случај.  

Така, во рамките на сегашната институционална шема, ДКСК има важна, но не и 

одлучувачка улога. Нејзините огромни надлежности ѝ овозможуваат способност за 

проактивно откривање и истрага на сомнежите за корупција. Исходот на одредена 

иницијатива на ДКСК главно зависи од интересот и волјата на понатамошните органи 

за гонење на случајот. Меѓутоа, доколку ДКСК не ја користи својата способност, другите 

институции особено МВР и Јавно обвинителство на Република Северна Македонија 

(ЈОРСМ) можат самостојно да преземат водечка улога во борбата против корупцијата.  

Како многу важна новина во институционалната шема, во август 2020 година, Владата 

промовираше нов концепт воведувајќи нова функција - вицепремиер за борба со 

корупција, човечки ресурси и одржлив развој,8 чија улога ќе биде токму координацијата 

на надлежните институции во борбата против корупцијата. Според појаснувањата на 

Владата, улогата на оваа нова функција ќе биде координација на институциите од 

извршната власт. Надлежностите на институциите остануваат непроменети, а нивната 

координација од страна на новиот вицепремиер ќе има за цел поефективна борба против 

криминал и корупција.  

Според експертите во областа ваквата координативна функција е потребна во државата, 

да ги координира и контролира органите на извршната власт во спроведување на 

потребните мерки, се додека се знаат нејзините ингеренции и надлежности. Токму 

новиот концепт беше поздравен и од претседателката на ДКСК потенцирајќи дека покрај 

ДКСК, во превенцијата и борбата против корупцијата треба да учествуваат сите органи 

и институции од власта.9 Сепак, останува да се види дали воспоставувањето на новата 

                                                      
8 Надлежности на новиот вицепремиер, Фактор, 31.8.2020. достапно на: https://faktor.mk/kakvi-nadleznosti-kje-ima-

ljupcho-nikolovski-vo-bprbata-protiv-korupcijata  
9 ДКСК, Соопштение, 4.9.2020, достапно на: https://www.dksk.mk/index.php?id=home  

https://faktor.mk/kakvi-nadleznosti-kje-ima-ljupcho-nikolovski-vo-bprbata-protiv-korupcijata
https://faktor.mk/kakvi-nadleznosti-kje-ima-ljupcho-nikolovski-vo-bprbata-protiv-korupcijata
https://www.dksk.mk/index.php?id=home
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функција ќе ѝ даде на антикорупциската политика повеќе видливост и ќе ги поврзе 

технократските и политичките нивоа, или пак уште повеќе ќе ја донесе во прашање 

независноста на антикорупциските агенции, лоцирани многу блиску до политичка моќ, 

со голем ризик од политичко мешање. 

Многу студии укажуваат дека координацијата во борбата против корупција е 

вообичаено слаба, ретка и неконзистентна.10 Иако улогите и одговорностите на 

различните тела и институции се генерално до одреден степен дефинирани во 

антикорупциските политики и стратегии, има тенденција тие во пракса да стојат само на 

хартија. Институциите назначени за координација обично не преземаат проактивен 

пристап и често пати им недостасува видливост, овластувања и политичка моќ за да ги 

исполнат своите надлежности ефективно. Ефикасноста пак кај сите алки што ја 

сочинуваат борбата против корупцијата и организираниот криминал е слаба и допрва 

треба да се работи на подигање на стандардите и на свеста за овие проблеми.11 

 

Меѓуинституционалната соработка во очите на меѓународните фактори и 

различни показатели 
 

Европската комисија (ЕК) во рамки на Поглавјето 23, Правосудство и фундаментални 

права секоја година ја следи и состојбата со владеење на правото и борбата против 

корупција. Во овогодинешниот Извештај за напредок12 ЕК потврдува дека Северна 

Македонија е умерено подготвена во превенцијата и борбата против корупцијата, 

постигнувајќи добар напредок. ЕК особено ја потенцира проактивноста на ДКСК во 

спречување на корупцијата, отворајќи голем број предмети вклучувајќи ги и оние со 

високи функционери. Според ЕК за да се справи државата со широко распространетата 

корупција навлезена во многу области неопходно е да се обезбеди поактивен пристап од 

сите чинители кои се занимаваат со превенција и борба против корупција. ЕК ја 

наметнува потребата од посеопфатен и стратешки пристап во борбата против 

корупцијата, при што јавното обвинителство треба да биде проактивно во спроведување 

на случаите упатени до него од страна на ДКСК, Државен завод за ревизија (ДЗР) и други 

надлежни институции, а новоформираниот истражен центар/судска полиција во 

канцеларијата на Обвинителството мора да го покаже својот капацитет за поддршка на 

канцеларијата во засилувањето на нејзините истраги.  

Во однос на индикаторите на Светската банка,13 индексот за ефективноста на владата 

кој го оценува квалитетот на формулирање на политиките и нивно имплементирање како 

и кредибилитетот на посветеноста на владата на овие политики и степенот на 

независност на институциите од политички притисоци,  бележи пад од 0,15 во 2017 до 

0,0014 во 2019, и пад на рангот на земјата од 58 на 52 место.15 Индексот за контрола на 

корупцијата во периодот 2017-2019 г. се движи од -0.31 до -0.41, рангирајќи ја Северна 

Македонија од 45 до 38 место меѓу земјите во светот, додека пак индексот за владеење 

на правото од -0,24 во 2017, бележи од во 2018, за повторно да биде оценет на ниво од -

0,24 во 2019 и одржувајќи ја Северна Македонија на 38 место од сите земји во светот. 

                                                      
10 U4 report on anti-corruption policy making 
11 Теофил Блажевски, Горан Ризаов, Проценка на напредокот на Република Македонија во исполнувањето на 

политичките критериуми неопходни за членство во ЕУ, Трет дел: Антикорупцијата и компромисите – невозможна 
мисија 
12 Извештај на ЕК за Северна Македонија за 2020 година, https://www.sep.gov.mk/post/?id=5657#.X7WHsqvPyUk 
13 Повеќе за индексите: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, [пристапено на 8.11.2020]   
14 Појаснување: индексите се движат од -2,5 до 2,5, каде повисоките вредности покажуваат подобри перформанси во 
управувањето  
15 Појаснување: 0 е најнизок ранг, а 100 е највисок ранг 
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Според БТИ16 од круцијално значење е владата да продолжи и да ги интензивира 

реформите за воспоставување на владеење на правото. Одлучни чекори се потребни да 

усвои и имплементира стратегија за реформа во судството и да ја зголеми независноста 

на судскиот систем на сите нивоа. Владата треба да се справи со хроничните проблеми 

на корупција и недостаток на транспарентност во јавните набавки преку јакнење на 

институциите кои се одговорни за превенирањето и борба против корупција. БТИ 

потенцира дека правна рамка за гонење на злоупотреба на функциите е во голема мерка 

воспоставена, но надлежните институции имаат недостаток на ресурси. Според БТИ тие 

треба да ги подобрат капацитетите и нивната хоризонтална соработка, особено меѓу 

антикорупциската агенција и јавното обвинителство.  

Загрижува фактот што според перцепцијата на граѓаните корупцијата е распространета 

во институциите кои покрај ДКСК се најдиректно вклучени во борбата со корупцијата, 

судовите и обвинителството односно 67,8% од граѓаните сметаат дека постои корупција 

во судовите и над 60% корупција во обвинителството и околу 57 % во истражните тела. 

Она што е забележливо е дека граѓаните не веруваат во изводливоста на јавните 

политики и институции за борба против корупција. Ваквиот песимизам е опасен и ги 

подгрева  повисоките стапки на прифатливост и вклученост во корупција.17  

 

Меѓуинституционалната соработка во очите на релевантните чинители во 

земјата и регионот 
 

Сите земји во регионот имаат консолидирана институционална поставеност односно 

имаат основано централизирани агенции за борба против корупција и законската рамка 

што ја регулира нивната работа е солидна, со мали исклучоци. Антикорупциските 

агенции од регионот имаат потреба од поддршка и блиска соработка со другите 

институции во антикорупцискиот ланец, особено со полицијата и обвинителството. 

Сепак, националните парламенти и влади во целиот регион, кои го назначуваат 

раководството на агенциите, очигледно немаат политичка волја да назначат раководство 

кое ќе обезбеди независност и ефикасност на овие агенции, без никакво политичко 

мешање и кое е способно ефикасно да се справи со корупцијата на високо ниво. Иако 

антикорупциските агенции низ целиот регион се овластени со надлежности да 

контролираат многу широк спектар на судир на интереси на јавни службеници, во 

пракса, високите службеници претежно остануваат надвор од досегот на овие 

институции.18 

 

Со цел да се испита природата на интеракција помеѓу институциите, дали и како тие 

соработуваат, како оваа соработка влијае врз корупцијата и што може да се направи за 

да се подобри соработката, а со тоа да се придонесе во успешна превенција и борба 

против корупцијата, беа доставени прашалници до три групи на испитаници - државни 

институции и органи за спроведување на законите од Република Северна Македонија, 

кои работат во областа на борба против корупција, антикорупциските агенции од 

регионот и претставници на граѓанскиот сектор од регионот. Прашалникот беше 

испратен до 40 државни институции и органи, антикорупциски тела и обвинителства од 

земјата и регионот и до 6 граѓански организации од регионот (членки на СЕЛДИ -

Регионалната мрежа за антикорупција). И по неколкукратни  потсетувања да се одговори 

                                                      
16 Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) 2020, Macedonia Country report: https://www.bti-
project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_MKD.pdf [пристапено на 8.11.2020]  
17 Извештај за проценка на корупцијата, Ниво на корупција, МЦМС, 2020 https://mcms.mk/images/docs/2020/izveshtaj-za-

procena-na-korupcijata-vo-severna-makedonija-2020.pdf 
18 Антикорупциските агенции во Западен Балкан: Исполнување на ветувањата, 2019, СЕЛДИ, 

https://mcms.mk/images/docs/2019/anti-corruption-agencies-in-the-western-balkan-countries-delivering-on-the-promise.pdf 
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на прашалникот заклучно со 6 ноември пристигнаа вкупно 10 одговори (што веројатно 

се должи и на променетите услови на работа и рестрикции поради КОВИД19), на чија 

основа ќе се базира анализата.  

 

Република Северна Македонија  
 

Од контактираните институции, прашалникот го пополниле претставници од 

Министерството за правда, ДКСК, Управата за финансиско разузнавање, Управата за 

финансиска полиција и Апелациониот суд од Штип. На прашањето дали постои добра 

соработка меѓу надлежните институции, поголемиот дел од институциите одговориле 

потврдно, но сепак сите додаваат дека постои простор за подобрување и проширување 

на соработката. 
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Сите институции имаат воспоставена 

формална соработка со другите надлежни 

институции во вид на потпишани 

Меморандуми за разбирање. Во 

потпишаните меморандуми за разбирање 

вклучени се сите институции кои имаат 

надлежност во борбата против корупцијата. 

Од институциите беше побарано да ја 

наведат природата на комуникација со 

останатите институции и што опфаќа 

воспоставената соработка. Според 

одговорите, институциите во најголем дел 

разменуваат информации и податоци, 

учествуваат на заеднички состаноци, 

преземаат заеднички активности, истраги и 

случаи, иницијативи, и сл. Некои од 

заедничките активности кои ги навеле се 

состаноци, соработка во рамки на работни 

групи за подготовка на предлози на закони, 

други прописи и акти во областите 

превенција и борба против корупција и 

перење пари, вклучувајќи ја 

меѓуинституционалната соработка во 

истите области, проектни активности 

(национални, регионални и меѓународни), 

активности за собирање придонеси за 

анализа и известување на домашни 

национални и меѓународни институции, 

заеднички дејствија и истраги, давање 

информации во системот за водење на 

евиденција на случаи за корупција и перење 

пари кој се води при Министерството за 

правда, итн. Состаноците најчесто се 

организираат по потреба, а само една од 

институциите наведува дека одржува 

месечни состаноци  со останатите надлежни 

институции.  

Сите институции одговориле потврдно на 

прашањето дали во последните три години 

имале заеднички иницијативи/активности со другите институции. 

Важно е да се потенцира дека на прашањето дали има институција со која не 

соработуваат, а која би можела да ја подобри ефективноста во борбата против корупција, 

сите институции одговориле негативно со што може да се заклучи дека во 

институционалниот ланец учествуваат и соработуваат сите надлежни тела. 

Од институциите беше побарано и да ги потенцираат предизвиците во спроведување на 

своите надлежности, како и во развивањето на ефективен однос и соработка со другите 

институции кои се вклучени во борбата против корупција. Како предизвици 

институциите ги наведуваат недоволната транспарентност, потребата од поголема 

достапност на информации, потребата од поредовна меѓусебна координација, 

поврзување на базите на податоци и редовни повратни информации за случаи, 

Со цел да направиме мал увид во 

комуникацијата и соработката којашто ја 

воспоставила ДКСК во својот нов состав со 

други институции во земјата и регионот, 

направивме анализа на нејзината веб-страница 

каде може да се види дека во периодот јануари 

2019 - октомври 2020 објавени се неколку 

информации за одржани средби со државни 

институции од земјата: 

- средба од Агенција за борба против 

корупција во Република Косово во насока 

на размена на искуства и најдобри 

практики пред сѐ за теми од областа на 

спречување на корупцијата при 

пријавување на имотната состојба, но и 

справување со судирот на интереси. 

- присуство на Четвртиот состанок на 

Шибеник мрежата на агенции за 

спречување на корупцијата на Советот на 

Европа во Тунис, со цел зајакнување на 

меѓумедитеранските партнерства и 

размена на добри практики во областа на 

антикорупцијата; 

- одржан состанок со Државната изборна 

комисија, Министерството за правда и 

Државниот завод за ревизија;  

- одржани средби по барање на ДКСК со 

претставник од Платформата на 

граѓанските здруженија за борба против 

корупција, министерката за финансии 

Нина Ангеловска, и со советникот за 

економски прашања во Владата на РСМ 

Фатмир Битиќи, во врска со мерките од 

третиот пакет за справување со КОВИД19; 

- одржан состанок со Мила Царовска, 

Министерка за образование; и  

- состанок со Љупчо Николовски, Заменик-

претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија, задолжен за борба 

против корупција, одржлив развој и 

човечки ресурси.  

Според достапни информации во медиумите 

ова не се единствени средби и активности кои 

ги имала ДКСК, но останатите не се објавени 

на нивната веб-страница.  
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усовршување на соработката особено во насока на размената на податоци и информации 

и потребата од јакнење на кадровските и техничките капацитети во институциите.   

На прашањето како може да се подобри/рационализира комуникацијата и соработката 

помеѓу институциите, претставниците на институциите одговориле дека тоа може да се 

направи преку зголемување на транспарентноста на институциите, организирање на 

заеднички работилници и семинари, воспоставување на механизам на формална 

координација меѓу институциите или координација од една точка, електронско 

поврзување и размена на податоци односно усовршување на процесот на размена на 

податоци и информации, унапредување на користењето на дигиталните алатки за 

спроведување на активностите за меѓуинституционалната соработка, и сл.19 

Во насока на потребата од координација од една точка, како позитивна новина 

институциите ја посочуваат веќе започната пракса на редовни средби, на иницијатива на 

новиот вицепремиер.  

Имајќи на ум дека размената на информации е клучна во интеракцијата помеѓу 

институциите, се јавува потреба од координиран начин на споделување на информации 

или централизирана дата база од која институциите ќе споделуваат и добиваат податоци. 

Токму за таа цел во март 2019 година се потпиша меморандум за соработка20 кој го 

уредува користењето на Систем за собирање и обработка на статистички податоци за 

превенција и репресија на корупција и перење пари од страна  на 49 потписнички.21 

Системот е воспоставен првенствено со цел да се зајакне меѓуинституционалната 

соработка во преземањето активности за превенција и борба против корупција и перење 

пари, да се обезбеди централизирана евиденција на податоци за текот на постапките за 

предметите за случаи на корупција и перење пари, на национално ниво; за потребите на 

изготвување на статистички извештаи и материјали за придонес кон извештаите на ЕК 

и други меѓународни институции и организации, како и да за потребите на градење на 

политики за превенција и борба против корупција и перење пари.22 Според целите и 

бројот и опфатот на институциите потписници, Меморандумот е прв и единствен од 

таков вид инструмент за меѓуинституционална соработка на национално ниво.  

Дополнително, институциите беа прашани дали имаат остварено и регионална 

соработка со сродни тела, на што дел од институциите (ДКСК и Управата за финансиско 

разузнавање) одговорија дека имаат воспоставено и соработка со сродните 

специјализирани институции за превенција и борба против корупција од регионот. 

Институциите се на став дека регионалната соработка може значително да се подобри 

со размена на искуства преку организирање на работилници, организирање на 

меѓународни проекти, учеството во активности во рамки на регионалните 

иницијативи/мрежи/организации, итн. 

 

Црна Гора  

 

Според видувањата на надлежните тела за борба против корупција23- Специјалното 

јавно обвинителство и Агенцијата за спречување корупција во Црна Гора постои добра 

                                                      
19 Одговори на испратениот прашалник 
20 Меѓуинституционална соработка за борба против корупцијата и перење пари , МИОА, март 2019 

https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/2369 
21 Меморандумот претставува инструмент за соработка меѓу правосудните институции, Државната комисија за 

спречување на корупцијата, Државниот завод за ревизија, Министерството за правда, Министерството за внатрешни 
работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа, Управата за финансиско разузнавање, Управата за јавни 
приходи, Управата за извршување на санкциите, Агенцијата за управување со одземен имот, Министерството за 
информатичко општество и администрација, Агенцијата за администрација, Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен 
22 Податоци обезбедени од Министерство за правда во ноември 2020 
23 Одговори на прашалник, ноември 2020 
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комуникација и соработка помеѓу институциите вклучени во превенцијата и борбата со 

корупцијата. Истите имаат воспоставено формална соработка преку меморандуми за 

разбирање со Даночната администрација, Агенцијата за катастар, Агенцијата за 

спречување на перење пари итн. Меморандумите за разбирање ја уредуваат размената 

на релевантни информации. Агенцијата за спречување на корупција нема воспоставено 

соработка со Јавното обвинителство, за која смета дека значително би ја подобрило 

ефективноста во борбата против корупцијата. Исто така, надлежните институции имаат 

воспоставено комуникација и соработка со специјализираните институции од регионот. 

Интеракцијата според нив може да се подобри преку поширока соработка, размена на 

информации, редовни заеднички активности и состаноци, конференции и слично. 

 

Србија 

 

За разлика од земјите со една надлежна институција, Србија има дисперзирана 

институционална рамка со една антикорупциска агенција, антикорупциски совет и јавно 

обвинителство за организиран криминал (со полиција).24
 Антикорупциската агенција 

смета25 дека постои добра соработка со сите институции кои работат на превенција и 

борба против корупција. Тие склучиле меморандуми за соработка со Јавното 

обвинителство, полицијата и други административни тела со кои се регулира размената 

на информации. Антикорупциската агенција соработува и со агенциите од регионот. 

Одржување на редовни состаноци според нив може да ја зајакне ефективната превенција 

и борба против корупција. 

За разлика од видувањата на надлежното антикорупциско тело, граѓанскиот сектор има 

спротивставено мислење.26 Според одговорите на претставникот на граѓанскиот сектор 

постои проблем во комуникацијата меѓу советодавното тело Антикорупциски совет на 

Србија и државните институции и министри кои одбиваат да му обезбедат на советот 

неопходни информации за истрагите за случаи кои укажуваат систематска корупција. 

Според нив државната администрација во целина не соработува со Антикорупцискиот 

совет што значително ја уназадува ефективноста во превенирањето и борбата против 

корупцијата. Разгледување на работата на надлежните антикорупциски тела од страна 

на собранието преку суштински дебати во врска со годишните извештаи за работа на 

овие тела може значително да ја рационализира комуникацијата и соработката помеѓу 

надлежните институции на национално ниво. На регионално ниво соработката пак може 

значително да се подобри преку креирање на тело под закрила на ЕУ кое ќе служи за 

размена на добри практики и координирање на политиките. Дополнително ЕУ треба 

одблиску да ја следи работата на антикорупциските агенции и да иницира заеднички 

состаноци меѓу националните агенции и регионалните антикорупциски тела. 

 

Албанија 
 

Со оглед дека не е добиен одговор на прашалникот од страна на антикорупциските 

институции во Албанија, прикажано е само гледиште на граѓанскиот сектор, според кое 

во Албанија не постои добра соработка помеѓу надлежните органи.27 

Институционалната превенција и борба против корупција се гледа како монополизирана 

                                                      
24 The Relationship of the National Assembly of the Republic of Serbia to the Agency for Prevention of Corruption, Dr. Luka 

Glusac, IDSCS, септември 2019, https://idscs.org.mk/en/portfolio/the-relationship-of-the-national-assembly-of-the-republic-of-
serbia-to-the-agency-for-prevention-of-corruption/  
25 Одговори на прашалник, ноември 2020 
26 Одговори на прашалник, ноември 2020 
27 Одговори на прашалник, ноември 2020 

https://idscs.org.mk/en/portfolio/the-relationship-of-the-national-assembly-of-the-republic-of-serbia-to-the-agency-for-prevention-of-corruption/
https://idscs.org.mk/en/portfolio/the-relationship-of-the-national-assembly-of-the-republic-of-serbia-to-the-agency-for-prevention-of-corruption/
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и контролирана од страна на власта во Албанија. Реформата на судскиот систем се 

одложува и истиот е политички контролиран од партијата на власт и не е активно 

вклучен во борбата против корупцијата. Според граѓанскиот сектор недостига и 

регионална соработка со надлежните тела од регионот. 

 

Косово 
 

Со оглед дека не е добиен одговор на прашалникот од страна нa институциите во Косово, 

прикажано е само гледиште на граѓанскиот сектор, според кое во Косово постои 

формална комуникација помеѓу надлежните институции но имплементацијата на 

заеднички активности не е на задоволително ниво.28 Дополнително институциите кои се 

задолжени за превенција и борба против корупцијата немаат извршна моќ, а судските 

институции не играат активна улога. Според граѓанскиот сектор потребна е и поголема 

регионална соработка и споделување на искуства помеѓу соседните земји затоа што сите 

се соочуваат со слични проблеми. 
 

Во студијата на мрежата СЕЛДИ29 која го анализира функционирањето на 

антикорупциските агенции во регионот со цел поефикасно справување со корупцијата 

се укажува на потребата од: значително подобрување на ресурсите на агенциите, 

односно зголемување на нивните буџети и понатамошно зајакнување на капацитетите 

на човечките ресурси; подобрување на соработката на агенциите со органите за 

спроведување на законот, обвинителството и судовите преку меморандуми за соработка, 

процедури, одржување на заеднички обуки, итн.; воспоставување на подобра 

регионална соработка помеѓу антикорупциските агенции со цел да се следат случаите на 

корупција надвор од границите на земјите; и дополнително зајакнување на 

институционалната рамка на антикорупциските агенции во регионот со цел да се 

обезбеди поголема независност и слобода на дејствување. 

 

 

Научени лекции  и препораки 
 

Врз основа на направената анализа, утврдивме дека институциите споделуваат 

информации, заеднички активности (истраги, обвиненија, и сл.), се среќаваат на 

закажани и ad hock состаноци. Сепак треба да се зајакне соработката особено преку 

потпишување на меморандуми за разбирање и соодветна имплементација на истите. 

Иако добра пракса претставува потпишување на Меморандумот за систем за собирање 

и обработка на статистички податоци и воведување на редовни координативни 

состаноци сепак соработката треба да се прошири и во суштинска превенција и борба 

против корупција.  Па така, за успешна и ефикасна меѓуинституционална соработка 

потребно е да се исполнат некои предуслови. 

 

Согласно законските одредби како надлежна за координирање на институциите и 

обезбедување на непречена интеракција, а со цел спроведување на ефективна 

меѓуинституционална соработка, на ДКСК треба да ѝ се дадат ресурси, капацитет и 

политичка поддршка за извршување на својот мандат и принуда на ресорните 

                                                      
28 Одговори на прашалник, ноември 2020 
29 Антикорупциските агенции во Западен Балкан: Исполнување на ветувањата, 2019, СЕЛДИ, 

https://mcms.mk/images/docs/2019/anti-corruption-agencies-in-the-western-balkan-countries-delivering-on-the-promise.pdf 
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министерства и другите релевантни органи и институции да ги спроведат мерките и да 

известат за напредокот.  

 

Доволно политичко и оперативно внимание да се даде на координацијата на 

антикорупциските напори и истата треба да биде интегрирана во воспоставената 

антикорупциска рамка. Одговорност за координација треба да се додели на ДКСК или 

на новиот вицепремиер, во насока на обезбедување на потребната политичка моќ за 

справување со ресорните министерства и други институции и органи, за да се обезбеди 

политичка поддршка и видливост и да се преземе лидерство во промовирање на 

координацијата и доколку е потребно да се принудат другите институции да 

соработуваат.  

 

Ефективната соработка во полето на борба против корупција е долгорочен процес кој 

бара време и ресурси алоцирани во насока на градење на доверба. Додека ad hock 

соработка на одредени случаи може да придонесе кон овој процес, сепак потребно е да 

се пристапи кон соработката како долгорочен и тековен процес. Потребно е да се 

воспостават јасни правила за соработката помеѓу вклучените институции, а соработката 

може да се зајакне и преку организирање на редовни меѓуинституционални форуми, 

работилници, дискусии итн. 

 

Проактивна стратегија за споделување на системски информации помеѓу институциите 

може да помогне во градење на односи на доверба и да ја зајакне долгорочната 

соработка. Напредокот во информатичката технологија отвора нови можности на ова 

поле, обезбедувајќи иновативни алатки за промовирање на ефективно споделување на 

податоци и информации меѓу институциите, како што е развивањето на 

меѓуинституционална база на податоци, компјутеризиран систем за следење на 

управувањето со случите, итн.  
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