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ВОВЕД
Годината 2020 беше година полна со 
предизвици, но истовремено една од 
најуспешните години за Транспаренси 
Интернешнл Македонија.  Организацијата 
достигна продуктивни истражувања и 
спроведе проекти во областите на висока 
корупција, правно советување и помош за 
укажувачи, проценка на ранливост од 
корупција во правната рамка во однос на 
вработувања во јавниот сектор, како и 
зајакната соработка со граѓанскиот и јавниот 
сектор. 

Транспаренси Интернешнл Македонија 
продолжи со спроведување на тековните 
проекти, но исто така спроведе и нови. 
Центарот за правни совети (ALAC) беше 
активен и покрај пандемијата, а онлајн 
комуникацијата со клиентите беше 
зголемена. 

ТИ-Македонија спроведе и други проекти: 
Проценка на ранливост од корупција во 
политиките и  постапките за вработување, 
со посебен фокус на непотизам, кронизам и  
клиентелизам,Завршување на неказнивоста 
за голема корупција во Западен Балкан и 
Турција, Промовирање на заеднички 
вредности низ Европа, Зајакнување на 
капацитетите на институциите во борбата 
против корупцијата во рамки на 
Платформата на граѓански организации за 
борба против корупција.
 

Д-р Слаѓана Тасева,
Претседателка

Транспаренси Интернешнл Македонија ја 
продолжува борбата против корупцијата  
и активно ги следи владините мерки и 
одлуки во време на пандемија како и 
пост-пандемиското закрепнување на 
државата. Неопходно е граѓаните да 
бидат информирани за случувањата во 
нивната држава и да имаат непречен 
пристап до информации. Транспаренси 
Интернешнл Македонија продолжува да 
ги следи случувањата во областа на 
владеење на правото и ги охрабрува сите 
граѓани да пријавуваат корупција. 



Проект: Центар за правни 
совети (ALAC)

 

Од март 2020 година имајќи ја во предвид   
вонредната состојба предизвикана од 
пандемијата од корона вирусот којашто ја погоди 
исто и Северна Македонија, Центарот за правни 
совети ALAC функционираше скоро 2 месеци 
целосно онлајн. Од 4-ти мај 2020 година работата 
се врати во нормалниот тек како и претходно и се 
одвиваа состаноци со клиенти. 
 

Најчести области на корупција

Недостаток на транспарентност 14

Злоупотреба на службена положба или овластув

Мито 4

Клиентелизам 3

Бирократија 3

Недостаток на транспарентност Злоупотреба на службена положба или овластување Мито

Клиентелизам Бирократија

TИ-М исто така поднесе соопштение до 
медиумите и го објави на својата веб-
страна во врска со промените во Законот за 
заштита на укажувачи објавен во Службен 
весник на Р.С.М бр. 257 од 29.10.2020 во 
врска со намалување на глобите за 
одговорни лица во правни лица и за 
правните лица т.е измени во прекршочните 
одредби во Законот за заштита на 
укажувачи.

Јавноста беше информирана повеќе пати преку 
медиумите, веб-страната на ТИ-М и Facebook 
дека Центарот за правни совети е активен и 
покрај кризната состојба и полицискиот час. ALAC 
тимот ја охрабри јавноста да пријавува било 
какви нерегуларности со коишто се соочуваа 
поврзани со covid-19 и корупција. TИ-М испрати 7 
соопштенија до медиумите и ги информираше 
граѓаните за нивните права, и владата да биде 
повеќе транспарентна во врска со регулативите и 
одлуките донесени за време на криза и 
буџетското трошење.

Правниот тим и следеше регулативите на 
владата и ги анализираше потенцијалните 
ризици од корупција во одлуките што се 
носеа за време на кризна состојба. Овие 
регулативи беа донесени во различни 
области: полиција, јавни набавки, и друго.



Во 2020 година Центарот за правни совети (ALAC) имаше 66 пријави од кои 44 се 
однесуваа на недостаток на транспарентност, злоупотреба на службена положба и 
овластување, мито, клиентелизам, и бирократија. Поголемиот дел од случаите беа 
решени со поопширно правно советување од страна на правните советници, како и 
постојана комуникација и состаноци. Комуникацијата со јавните институции во однос на 
Барањата за пристап до информации од јавен карактер во поголемиот дел се одвиваше 
ефективно и правниот центар ги добиваше побараните информации во врска со 
предметите на клиентите. 
Претходната (2020) година беше и година на подготовки за новата датабаза којашто 
правниот центар ја имплементира за успешно водење на предметите на клиентите и 
случаите.  Дополнително, се организираа вебинари, состаноци и обуки, како и редовна 
комуникација со ТИ-Секретаријатот и ALAC ограноците на коишто се разменија идеи, и 
се одвиваше дискусија во врска со развојот на новата датабаза и создавањето на нов и 
безбеден начин на пријавување преку платформата на GlobaLeaks - особено ефикасно 
за укажувачите. Пандемијата од 2020 година предизвикана од корона вирусот 
предизвика невработеност во државата, а со тоа и многу клиенти пријавија во правниот 
центар во врска со незаконски отпуштања од работа и други нерегуларности и повреди 
на работничките права. Генерално, 85% од пријавите беа примени од индивидуи, додека 
7% беа примени од неформални групи на граѓани (најчесто групи на работници или 
граѓани здружени за заедничка цел).
Примарните области на пријавување беа во: градежништвото, здравството, работа и 
вработување, банки и финансии, судство, социјални услуги, образование, локална 
самоуправа, култура, царина (види го графиконот подолу).
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Топ 10 Области на пријавување



Онлајн кампањи 
и информирање 

Објавите на социјалните медиуми (Facebook, 
веб-страна, Instagram) како и медиумските 
соопштенија беа зголемени за време на 
карантинот и комуникацијата помеѓу тимот 
беше зајакната и се одвиваше онлајн. Беа 
примени пријави од граѓаните поврзани со 
отпуштања од работа без известувања, како 
и групи на вработени кои колективно биле 
отпуштани од нивните работни места. 

За време на пандемијата ALAC ја препозна 
важноста на зајакнување на 
промовирањето на онлајн механизмите за 
пријавување и постојано ги промовираше 
овие методи на пријавување, но и 
останатите достапни методи. Беа 
изработени инфографици коишто се 
објавуваа на Facebook и Instagram 
профилите на TИ-Македонија секојдневно. 
Преку инфографиците и објавите, граѓаните 
се повикуваа да пријавуваат било какви 
случаи каде што биле жртви на 
нерегуларности или недостаток на 
транспарентност поради пандемијата. 





Правниот центар на ТИ-М постојано ги следеше мерките и регулативите што беа 
носени од страна на владата за време на кризна состојба. Со особено внимание беа 
анализирани и следени мерките од економски аспект кон индустриите коишто највеќе 
беа погодени од пандемијата, особено угостителскиот сектор, како и финансиската 
помош што беше доделена.
 
Во врска со пандемијата предизвикана од корона вирусот, беа примени пријави кои се 
однесуваа на повреда на работничките права, и права за време на полициски час и 
слично. 
 
ТИ-Македонија испрати соопштение до медиумите во врска со истражувањето на Open 
Budget Index (OBI) за буџетска транспарентност со што ги поттикна Министерството за 
финанси, Собранието и Државниот ревизор да ги вклучат граѓаните и граѓанските 
организации во креирањето и носењето на буџетот. 
 
 
 
 

 Претседателката на ТИ-Македонија Слаѓана 
Тасева на заедничка конференција со 
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска  
ги презентираа резултатите од Индексот за 
одбрана на владите на Transparency International 
Defence and Security. Република Северна 
Македонија беше оценета со умерен ризик од 
корупција во однос на институциите за 
национална одбрана. 

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results


Медиумско присуство, конференции, 
вебинари 

Eурофокус (ТВ дебата): Претседателката на 
ТИ-М д-р Слаѓана Тасева зборува за 
извештајот Анализа на заробената држава - 
Влијанието на легислативата и судството во 
Западен Балкан и Турција којшто беше 
изработен во рамки на проектот: 
Завршување на неказнивоста за висока 
корупција во Западен Балкан и Турција.

Фундаменталните принципи на 
демократија и владеење на 
правото сѐ уште не се исполнети 
во Македонија. Собранието не ги 
извршува своите функции 
коишто ги опфаќаат контролните 
механизми и следење на 
институциите. Д-р Слаѓана Тасева, 

Еурофокус, ТВ Телма



Пред-изборно мито или 
неопходни економски мерки? - 
Претседателката на ТИ-М 

Слаѓана Тасева за интервју на 
ТВ Алфа, јуни 2020

Претседателката на ТИ-М 
Слаѓана Тасева учествуваше 
на Глобалниот форум за 
незаконски финансиски 
текови и одржлив развој



Проект: „Проценка на ранливост од корупција 
во политиките и постапките за вработување, со 
посебен фокус на непотизам, кронизам и 
клиентелизам“

Транспаренси Интернешнл Македонија 
заедно со Државната комисија за 
спречување на корупцијата го 
имплементираа проектот „Проценка на 
ранливост од корупција во политиките и 
постапките за вработување, со посебен 
фокус на непотизам, кронизам и 
клиентелизам“,поддржан од Амбасадата 
на Кралството Холандија. Во април 2020 
година препораките во рамките на овој 
проект беа презентирани. 
Истражувањето базирано на анализа на 
19 закони и 32 под-закони резултираше 
со 42 препораки и 151 активности за 
спроведување за подобрување на 
процедурите за вработување. 

„Covid-19 пандемијата и мерките кои беа 
имплементирани покажаа уште еднаш дека 

најсигурното место  за работа е јавната 
администрација. Ова е доказ за поголема 

потреба за истражување за ранливоста од 
корупција во јавниот сектор."

Д-р Слаѓана Тасева за целите 
на проектот



Во септември 2020 година беше одржана конференција во рамките на овој проект на кој беа 
промовирани препораките произлезени од истражувањата. Говорници на овој настан беа: Н.Е. 
г-дин Дирк Јан Коп, Амбасадор на Кралството Холандија, г-дин Љупчо Николовски, 
Вицепремиер за борба против корупција, г-дин Јетон Шаќири, Министер за информатичко 
општество и администрација, г-ѓа Слаѓана Тасева, Претседателка на Транспаренси 
Интернешнл-Македонија и Г-ѓа Билјана Ивановска, Претседателка на Државната комисија за 
спречување на корупција.

 
 

Претседателката на 
Државната комисија за 

спречување на 
корупцијата Билјана 

Ивановска изјави дека се 
неопходни итни промени 
бидејќи законската 

регулатива е ранлива, и 
дека предлозите и 
препораките ќе бидат 
упатени до институциите 
коишто е потребно да ги 
променат материјалните 
закони во својата област.



Дополнително, таа истакна дека за 
време на анализата и истражувањето 
повеќе нерегуларности и ранливости 
беа детектирани, како и неадекватни 
вработувања во зависност од 
политичките потреби, институции со 
пет пати повеќе вработени  , а ист број 
на луѓе, како и постоењето на 
институции без вработени. 

Д-р Слаѓана Тасева, претседателката на 
Транспаренси Интернешнл Македонија 
во своето обраќање ја потенцираше 
суштината на спроведената анализа, и 
го истакна проблемот на ризик од 
корупција којшто се олицетворенува 
преку дискреционите овластувања, 
клиентелизмот, кронизмот, непотизмот 
и влијанието од политиката, како и дека 
ранливоста од корупција при 
вработувањата не е нов проблем.

Д-р Тасева, особено потенцираше дека 
Транспаренси Интернешнл Македонија во 

наредниот период врз основа на 
препораките ќе спроведе анализа и 
евалуација за да се оцени дали има 
некаква промена и дали владата, 

собранието и судството се посветени на 
имплементацијата на препораките. 



Амбасадорот на Кралството 
Холандија, Н.Е Дирк Јан Коп во 
своето обраќање истакна дека 
борбата со корупцијата не е 
неопходна само за во ЕУ, туку и 
за граѓаните на Северна 
Македонија, и дека со 
искоренување на корупцијата 
од јавната администрација, тоа 
ќе влијае и на сите други 
аспекти во живеењето.

На конференцијата свое 
учество имаше и Љупчо 
Николовски, Вицепремиер за 
борба против корупцијата и 
криминалот, којшто нагласи 
дека Владата ќе одреди 
посебен член кој ќе ја следи 
работата на именуваните 
функционери и ќе предлага 
негово разрешување доколку 
некој ги прекршил нормите.

Вицепремиерот на прес-
конференција истакна дека ќе се 
земат предвид препораките во 
однос на повеќе транспарентност, 
отчетност, и ефективност во 
процедурите за вработување во 
државата и во подготовката на 
нови закони за јавни 
функционери и вработувања. 

https://www.youtube.com/watch?v=UbDJAUxGcxQ


Проектот започна во јуни 2020 година 
и е предвидено имплементацијата на 
активностите да трае една година. 
Проектот е поддржан од Проектот на 
УСАИД за граѓанско учество. Проектот 
има намера да го зајакне владеењето 
на правото и транспарентноста преку 
соработка помеѓу институциите, да 
обезбеди техничка помош и 
зајакнување на капацитетите и 
соработката помеѓу Државната 
комисија за спречување на корупција 
и Државниот завод за ревизија како 
надзорни тела и Академијата за судии 
и јавни обвинители која ги обучува 
идните судии и јавни обвинители, 
како институции одговорни за 
спроведување на истраги и 
процесирање на предмети.

Проект: „Јакнење на капацитетите на 

институциите во борбата против корупцијата“

Цел 1: Зголемена и поефикасна соработка помеѓу 
Платформата на граѓански организации за борба 
против корупцијата, граѓански организации и 
медиуми со Државната комисија за спречување на 
корупција, Академијата за судии и јавни 
обвинители и Државниот завод за ревизија;
Цел 2: Подобрена соработка помеѓу Државната 
комисија за спречување на корупција, Академијата 
за судии и јавни обвинители и Државниот завод за 
ревизија во имплементацијата на антикорупциската 
легислатива, етичките стандарди и конфликтот на 
интереси;
Цел 3: Зајакнување на капацитетите на 
институциите кориснички и други релевантни тела 
вклучувајќи го и Парламентот во борбата против 
корупцијата.



До сега беше подготвена 
Методологија за антикорупциска 
проверка на легислативната 
рамка   која ќе биде користена од 
страна на Државната комисија за 
спречување на корупцијата и 
Модул за етика кој ќе го користи 
Академијата за судии и јавни 
обвинители.



Проект: Зајакнување на капацитетите на Платформата 

на граѓански организации во борбата против 

корупцијата
Во јуни 2020, ТИ-М како членка на 
Граѓанските организации за борба против 
корупцијата го заврши 3 годишниот проект 
„Зајакнување на капацитетите на  
Платформата на граѓански организации во 
борбата против корупцијата чија цел е да 
се зајакне влијанието на граѓанските 
организации во борбата против 
корупцијата. Во рамки на проектот беа 
развиени  10 полиси брифови и 5 
истражувачки стории, 2 истражувања беа 
спроведени и бројни состаноци беа 
одржани како и зајакната соработка со 
институции.

ТИ-М како дел од Платформата на 
граѓански организации за борба против 
корупцијата учествуваше во 
спроведување на проектот: „Набљудување 
на успешноста на работата на Државната 
комисија за спречување корупција“, 
поддржан од Фондацијата за отворено 
општество-Македонија. Целта на проектот 
беше намалување на корупцијата преку 
подобрен интегритет на институциите. 
Тимот на ТИ-М учествуваше во подготовка 
и одржување на обука на тема 
антикорупциска проверка на 
легислативата за Државната комисија за 
спречување на корупција и пво анализа на 
предмети на Државната комисија за 
спречување на корупција поврзани со 
вработувањето во јавната администрација.

ТИ-М во текот на 2021 година ќе 
биде дел и од проектот 

поддржан од Resilience Fund. 
Проектот ќе ја земе во предвид 

имплементацијата на 
Стартегијата за финансиски 
истраги за да се откријат 

недостатоците во процедурите и 
институционалните капацитети 
за спроведување на ефикасно 

одземање на имот. Ќе се 
разгледуваат капацитетите на 

финансиската полиција, 
разузнавачките служби и 

обвинителството за делување во 
оваа област. Исто така ќе се 
разгледува и меѓународната 

соработка во овој тип на истраги.



Проект: Промоција на заеднички вредности низ 

Европа
Во март 2020 година, ТИ-М започна со 
имплементација на проектот: „Промоција на 
заеднички вредности низ Европа“. Овој проект се 
имплементира заедно со Транспаренси 
Интернешнл- Унгарија, Асоцијација Експертски 
Форум од Романија и Косовскиот Демократски 
Институт. Активностите треба да се 
имплементираат до август 2021 година.

1.
Зајакнување на 
граѓанската вклученост 2.

Проширување на знаењето на 
граѓаните за ЕУ и придобивките, 
правата и одговорностите со ЕУ 
членство

3.

Промоција на ЕУ вредности 
(владеење на право, 
демократија, транспарентност, 
медиумска слобода, еднаквост)

4.
Дебатирање на 
иднината на ЕУ и 
евроскептицизмот

Aктивност 1 Aктивност 2
Локални настани, онлајн 
работилници, тури, завршна 
церемонија

Меѓународна активност

Aктивност 4

Активност 3
онлајн истражување за 
односот кон ЕУ, каде 
учесниците може активно 
да земат учество, да 
креираат и мислат за 
европските вредности, 
иднината на ЕУ, 
предизвиците и да понудат 
решенија

натпревар за билборди/ 
фотографии/ видеа/ есеи за 
европски вредности

Aктивност 5
Џебна магазин-стил 
публикација



Во рамките на проектот на 21 октомври се одржа 
промотивен настан на кој учество земаа: Др. Слаѓана 
Тасева, Претседателка на Транспаренси Интернешнл 
Македонија, г-дин Никола Димитров, Заменик-
претседател на Владата задолжен за европски прашања, 
Н.Е. Г-дин Дејвид Гир, Амбасадор на Делегацијата на 
Европската Унија во Република Македонија и Н.Е. Г-ѓа 
Анке Холштајн, Амбасадорка на Германија во Република 
Македонија.



Целта на проектот е да ја намали 
корупцијата и заробувањето на 
државата во Албанија, Босна и 
Херцеговина, Косово, Црна Гора, 
Република Северна Македонија, 
Србија и Турција.
За да се оствари тоа, се анализира 
како заробената држава опстојува 
преку недостатоците во судството, 
особено во решавањето на случаи 
на висока корупција. 

Проект: Завршување на неказнивоста за 

висока корупција за Западен Балкан и 

Турција

TИ-Македонија анализираше 30 
случаи вклучувајќи 13 кривични 
дела на висока корупција. Во овие 
случаи злоупотребата на службена 
положба и овластување е најчесто 
кривично дело коешто преовладува, 
а потоа перењето пари и 
прифаќање награди за влијание. 
Помалку кривични дела опфаќаат: 
измама, криминално здружување, 
примање поткуп, давање поткуп, 
фалсификување документи, 
помагање на сторителот во 
извршено кривично дело, 
несовесно работење во службата.
 

Вкупниот број на осомничени во 
случаите е 233. Обвинетите се високи 
функционери во владата; 
министерствата; локалните општини; 
претставници на политичките партии; 
администрација за безбедност и 
контра разузнавање; банкарски сектор; 
претседател и членови на комисија за 
јавни набавки; официјален заменик на 
претседателот на Владата; поранешен 
петти оддел на МВР; вицепремиер и 
други.

Многу од обвинетите се појавуваат 
во повеќе, различни случаи. Ова 
создава основа за подобро и 
појасно разбирање на постоењето 
на мрежа на моќни луѓе создадена 
врз основа на интерес што 
дејствува со злоупотреба на 
службената положба и влијание.

Вкупниот износ на штетата за 
државниот буџет од сите триесет 
случаи е приближно 255.198.180,00 
евра врз основа на обвиненијата на 
СЈО и други релевантни информации. 
Вкупно замрзнат или конфискуван 
имот во предметите вреди околу 38 
милиони евра.



Анализата на случаите покажа шема на однесување и создавање мрежи и 
структури на организиран криминал што се користат и за криминал и за 
недозволена лична корист, но исто така и за добивање и манифестирање на 
моќ што доведува до заробување на државата и тоталитарен режим.
Случаите за корупција во кои се вклучени моќни јавни службеници 
честопати се делови од шема отколку од случајни активности. Шемите 
обично се организираат да функционираат одреден временски период со 
цел да се постигне конкретна цел. При утврдување дали кривичните дела од 
корупција се дел од шемата, се разгледува бројот на трансакции, 
времетраењето на прекршоците, бројот на учесници, износот злоупотребен 
и бројот на жртвите.



Случаите покажуваат недостаток на автономија, независност и 
непристрасност на судството.
 
Во сите анализирани случаи, судските постапки се долги и 
постојано одложувани, сите можности предвидени со законите се 
користат преку судството кое не покажа независност во 
исполнувањето на својата улога како посебна моќ.
 
 

 
Во скоро сите судење беа идентификувани два процедурални аспекти: 
одложувања на рочиштата и започнување повторно на судењата од почеток 
како резултат на ваквите одложувања; како и презентирање на материјални 
докази, што во многу случаи тоа траеше многу долго.
 
 



Анализата покажа дека корупцијата на високо ниво не се гони дури и кога 
владејачката партија во Владата се менува.
 
Анализата покажа дека постои голем степен на неказнивост за големата 
корупција.
 



Регионалниот проект резултираше со извештај Анализа на заробената 
држава: Незаконито влијание на легислативата и судството во Западен 
Балкан и Турција. Овој извештај ги оценува клучните фактори коишто ја 
овозможуваат заробената држава во Западен Балкан и Турција: 
неказнивост за висока корупција и наменско донесените закони. 
Извештајот исто така покажува како личните интереси влијаат во 
донесувањето на законите и легислативата.







Транспаренси Интернешнл Македонија направи две видеа во рамки на овој 
проект и дополнително го промовираше регионалното видео на социјалните 
медиуми. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Fatjf_S4xI
https://www.youtube.com/watch?v=xBQU6vSNC_M&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=CiA4ICWRQa8&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=7Fatjf_S4xI
https://www.youtube.com/watch?v=xBQU6vSNC_M&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=CiA4ICWRQa8&t=22s


Проектот Борба против 
незаконските текови – „Како 
регулативите против перење 
пари се усогласуваат со 
заштитата на податоци“ започна 
да се спроведува од 1 декември 
2020 година и е прв регионален 
проект од овој тип спроведен 
помеѓу Северна Македонија, 
Албанија, Црна Гора, и Косово.

Регионален проект: 

Борба против 

незаконските текови – 

„Како регулативите 

против перење пари се 

усогласуваат со 

заштитата на податоци“

Тимот на проектот се состои од по два експерти од секоја од четирите 
држави, еден кој што ќе работи на теми поврзани против перењето на 
пари, а вториот ќе се осврне на одредбите за заштита на податоци. 
Експертите ќе ги анализираат постоечките практики против перење пари 
во четирите држави и каде што е возможно ќе ги откријат пропустите во 
пристапот со заштитата на податоци, како во регулативите така и во 
пракса.
 
Како резултат ќе има четири национални извештаи и еден финален 
регионален извештај кои ќе бидат презентирани на властите. Тие ќе 
состојат информации како борбата против перење пари и борбата против 
финансирање на тероризам наспроти одредбите за заштита на податоци се 
организирани во регионот. 
 
Како последно, ќе се организира конференција или онлајн средба со 
присуство на регионална публика, каде што ќе се изнесат, дискутираат и 
прегледаат наодите.
 
Проектот е поддржан од GIZ од Министерството за економска соработка и 
развој на Германија и Министерството за надворешни работи на 
Норвешка.



За повеќе информации 
посетете: 

http://transparency.mk/

http://transparency.mk/

