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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ/АПСТРАКТ 
 

Државната комисија за спречување на корупцијата, како што сугерира и нејзиниот назив, 

претставува специјализирано тело наменето за борба против корупцијата и коруптивните 

практики (или антикорупциско тело). Основана е во ноември  2002 година, со донесување 

на Закон за спречување на корупција како знак на политичка волја за борба против 

корупција, но и како резултат на  меѓународните активности на државата во тој период. 

Бројот на потпишани и ратификувани конвенции како и бројните законски измени сами по 

себе не претставуваат гаранција  дека она што е предвидено во нив ќе биде имплементирано 

во целост. 

Палета проблеми кои претставуваат кочница и ја оспоруваат работата на Државна комисија 

за борба против корупцијата (ДКСК) е доста голема. Меѓу најеклатантните се сè уште 

недоволна и неадекватна кадровска екипираност, недоволен и нефункционален простор за 

работа на ДКСК, софтверска неповрзаност со другите институции. Уште не се до крај 

утврдени критериуми за приоритети при покренување на постапката поради што голем број 

на пријави за корупција не можат да се процесираат. Не е донесена (усвоена) национална 

стратегија за борба против корупција. 

Покрај сите напори, не е воспоставена синергија помеѓу ДКСК, Собранието, Владата и 

другите институции, што укажува на недоволно изразена политичка волја за борба против 

корупција. Евидентна е и лошата соработка помеѓу ДКСК и Јавно обвинителство (ЈО) што 

е една од кочниците во нејзината работа. Овој документ претставува напор да се подигне 

видливоста на овие проблеми да се укаже на конкретни слабости и да помогнеме во 

подобрување на работата и процедурите во борба против корупција. 
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ВОВЕД 
 

Ова истражување е направено во пресрет на усвојување на старо-нова Национална 

стратегија за борба против корупција (со акциски план) која требаше да ја усвои Собранието 

уште во февруари, оваа година. Од нејзината реализација во многу сегменти ќе зависи 

отстранувањето на кочниците кои во моментот и стојат на патот на ДКСК подобро да 

функционира и поуспешно да ја води борбата против корупција. 

Од методолошка гледна точка, за потребите на овој документ главно е вршено таканаречено 

десктоп истражување (проучување закони, подзаконски прописи, извештаи и податоци 

достапни на веб-страницата на ДКСК), користена е обемна литература на објавени текстови 

и истражувања на оваа тема, но и интервјуа, изјави, конференции за печат и соопштенија на 

ДКСК. 

Националната правна рамка, во која за првпат е предвиден Закон за спречување на 

корупција  содржи голем број одредби за унапредување на борбата против корупција  и 

нејзиното спречување. ДКСК е основана  во ноември  2002 година, со донесување на Закон 

за спречување на корупција како знак на политичка волја за борба против корупција, но и 

како резултат на меѓународните активности на државата во тој период.  

Со усвојување на Закон за спречување на судир на интереси во 2007 година беа доделени 

нови надлежности на ДКСК во насока на постапување во случаи и преземање мерки за 

спречување на судир на интереси во вршење на власта и доверените јавни овластувања од 

страна на службени лица.  

Иако двата закони неколку пати беа изменувани и дополнувани до 2018 година заради 

зајакнување на позицијата на ДКСК, со нивна примена сепак не се постигнаа очекуваните 

ефекти.  

Поради тоа во јануари 2019 година донесен е Закон за спречување на корупција и судир на 

интереси, со кој дотогашниот Закон за спречување на корупција и Закон за спречување 

судир на интереси беа споени и се зајакнаа надлежностите на ДКСК.1 

Државната комисија за спречување на корупцијата, како што сугерира и нејзиниот назив, 

претставува специјализирано тело наменето за борба против корупцијата и коруптивните 

практики.  

 

Новиот Закон за спречување на корупција и судир на интереси кој беше усвоен на почетокот 

од 2019 година покрај тоа што ги зголеми и ги зајакна надлежностите на ДКСК обезбеди и 

поефективни механизми за постапување, со што се зголемија и очекувањата на граѓаните за 

поефикасно спречување и борба со корупција. Тоа резултираше и со зголемен број примени 

пријави и отворени предмети во однос на последните пет години, се зајакна интегритетот 

на ДКСК и се зголеми довербата на граѓаните во оваа институција, а позитивните оценки 

дојдоа и од меѓународната заедница. Во 2000 година Република Северна Македонија (РСМ) 

стана членка на ГРЕКО (Група држави против корупција) која има за цел да промовира  

                                                           
1„Службен весник на РСМ“ бр.12, 19.01.2019 

https://www.coe.int/en/web/greco
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развој и промена на антикорупциски политики и иницијативи но и да го следи нивното 

спроведување во земјите членки. 

Значаен  напредок на Република Северна Македонија во борбата со корупцијата нотира во 

најновиот извештај Телото на Советот на Европа кое се занимава со мониторинг на 

антикорупциските стандарди во земјите – ГРЕКО. Со тоа, нашата држава направи голем 

исчекор напуштајќи ја групата на „глобално незадоволителни“ држави и зачекори кон 

исполнување на препораките на ГРЕКО од петтиот круг на евалуација. 

За вицепремиерот задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и 

човечки ресурси, Љупчо Николовски, овој напредок претставува дополнителен стимул и 

поттик на заложбите на Владата за градење на стандарди и принципи за превенција од 

корупцијата во сите области. 

Станува збор за 19 препораки за превенција во делот на корупцијата во Собранието, 

судството и обвинителството, од кои земјава нема исполнето само две. Целосно се 

исполнети девет препораки, а делумно осум препораки. Според министерот за правда Бојан 

Маричиќ, сега Северна Македонија е чекор поблиску до ЕУ, но сепак работата не завршува 

тука и има уште многу да се сработи.2 Ова укажува дека бројот на потпишани и 

ратификувани конвенции како и бројните законски измени сами по себе не претставуваат 

гаранција  дека она што е предвидено во нив ќе биде имплементирано во целост. Сѐ уште 

ДКСК има организациски, кадровски, институционални, просторни и кадровски проблеми 

кои претставуваат кочница поенергично да се вклучи во битка со корупција и успешно да 

ја обавува својата функција. Тоа резултира со бавност во нејзината работата, закочени 

постапки и сѐ уште релативно мал број отворени предмети во кои е евидентна корупција. 

Постапките за добивање податоци од институциите се спори и премногу административни. 

Не се до крај разјаснети обврски околу управната постапка. Институциите многу често не 

покажуваат доволно кооперативност да помогнат во работата на ДКСК, не доставуваат 

благовремено, или воопшто не доставуваат потребни податоци и документи за одредени 

предмети кои се во постапка во Комисијата поради што вработените во Комисијата се 

принудени да ја обавуваат и нивната работа со што се губи ефикасноста. Недостасуваат 

експерти за одредени области кои би помогнале при стручна обработка на пријавите. 

Покрај сите напори, не е воспоставена синергија помеѓу ДКСК, Собранието, Владата и 

другите институции, што укажува на недоволно изразена политичка волја за борба прoтив 

корупција. Палета на проблеми кои претставуваат кочница и ја оспоруваат работата на 

Државна комисија за борба против корупција е доста голема. Меѓу најеклатантните се сè 

уште недоволна и неадекватна кадровска екипираност, недоволен и нефункционален 

простор за работа и софтверска неповрзаност со другите институции.  Уште не се до крај 

утврдени критериуми за приоритети при покренување на постапката поради што голем број 

на пријави за корупција не можат да се процесираат. Можеме отворено да се сомневаме во 

недостаток на политичка волја и намерно непочитување на усвоените закони што ја 

                                                           
2 Соопштение на ДКСК од одржаниот состанок со министерот за правда, г. Бојан Маричиќ, одржан на 1. 
октомври 2020 година 
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стимулира корупцијата. Евидентна е и лошата соработка помеѓу ДКСК и Јавно 

обвинителство што е една од кочниците во нејзината работа. 

Овој документ претставува напор да се подигне видливоста на овие проблеми да се укаже 

на конкретни слабости и да се помогне во подобрување на работата и процедурите во борба 

против корупција. 

 

НЕ(УСВОЕНА) НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА 

ПРОТИВ КОРУПЦИЈА 2020-2024 

Сѐ уште неусвоената Национална стратегија за борба против корупција 2020-2024 со која 

пратениците би ја потврдиле својата политичка волја за битка против корупција е една од  

кочниците за работа на ДКСК. Овој важен документ е доставен до Собрание на Република 

Северна Македонија пред една година меѓутоа поради познатите околности и распуштање 

на Собранието заради предвремени парламентарни избори таа не беше ставена на дневен 

ред и пратениците не водеа расправа по овој документ. Стратегијата во овој момент не се 

имплементира и тоа е еден од акутните проблеми во борбата против корупцијата. Со ова 

поглавје сакаме да укажеме на проблемите и дилемите за нејзината имплементација. 

ДКСК според законот имаше обврска да достави до Собранието стратегија за борба против 

корупција со акциски план за нејзината реализација 2016-2019, (2020-2024). Таа обврска 

ДКСК ја исполни на време, но поради низа околности и предвремени избори Собранието 

не покажа доволно политичка волја и заинтересираност таа стратегија како важен документ 

за борба против корупција да се најде на дневен ред. Со тоа е изгубена уште една година во 

која, таа како дел од вкупната борба против корупција, требаше да се реализира. 

ДКСК во повеќе наврати писмено и преку лична комуникација со надлежните служби се 

обрати до Собранието и побара сугестија и одговор како да се постапува понатаму во врска 

со Националната стратегијата за борба против корупција.3 

„Во врска со Националната стратегија, добивме одговор од Собранието на РСМ во кој нѐ 

известуваат дека согласно член 178 од Деловникот за работа на Собранието со истекот на 

мандатот на составот на Собранието завршуваат сите законодавни постапки и постапки за 

донесување на други акти започнати во мандатниот период. Ова значи дека треба повторно 

да ја поднесеме Стратегијата, но секако откако ќе ги направиме неопходните корекции.4 

Во меѓувреме Платформа на граѓански организации за борба против корупција во соработка 

со ДКСК по неколку состаноци заеднички заклучи дека е потребно да се направи ревизија 

на овој документ и да се предложат евентуални измени и дополнувања.  

Тимот на Платформата по детална анализа на Стратегијата и акцискиот план предложи 

некои корекции, измени и дополнување на двата документи кои би придонеле во нивното 

подобрување и поголема ефикасност во борба против корупција. 

Но, се отворија низа дилеми како да се пристапи кон процесот на усвојување на ново /стара 

                                                           
3 Интервју со претседателка на ДКСК, Билјана Ивановска на 8.10.2020 
4 Одговор од претседателка на ДКСК, Билјана Ивановска од 9.11.2020 на прашање испратено за потребите 
на ова истражување 
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стратегија 2020-2024. Платформата има доста интервенции на постоечките документи, 

првично на Стратегијата, додека на акцискиот план предлозите за измени и дополнувања се 

повеќе од технички карактер. 

Дилемата беше дали Комисијата пред Собранието да излезе со сосема нов документ што 

може во собраниска процедура повторно да одземе многу време до нејзиното усвојување 

што би била  кочница за работата на ДКСК, или да предложи измени и дополнувања на 

постоечкиот документ кој веќе се наоѓа во Собранието, но како Национална стратегија за 

борба против корупција 2020-2024 со Акциски план. Дилемата ја разреши последното 

писмено обраќање од службите на Собранието до ДКСК со кое се укажува дека постапките 

започнати во претходниот мандат се неважечки и дека треба да се покрене нова процедура.5 

Државната комисија е во дилема, и меѓу самите членови постојат недоумици како да се 

постапи понатаму. Дали на Собранието да му се достави стара стратегија со мали ревизии, 

или да се пристапи кон подготовка на потполно нов документ имајќи ги предвид  сугестиите 

и корекциите кои на постоечкиот документ ги направи Платформата на граѓански 

организации за борба против корупција, кои се и по обем и по содржина значајни. 

Подготовка на комплетно новиот документ секако ќе подразбира, пред нејзиното 

усвојување во ДКСК и пред доставување до Собранието, широка јавна расправа, 

консултации и мислења на експертската јавност и граѓанскиот сектор. 

Ваква методологија за изработка на потполно нова (или ревидирање на старата Стратегијата 

повторно ќе одземе значаен временски период и исцрпување на капацитетите на ДКСК, 

пред таа да се најде во собраниска процедура. Очигледно ќе бидат потребни дополнителни 

консултации пред да се достави најквалитетен можен документ до Собранието. За 

очекување е ДКСК да ги усогласи ставовите на една од седниците и да донесе одлука што 

би било најдобро да се направи со Стратегијата. Треба да се направи сериозна подготовка, 

по што би  следеле процес на нејзини измени и дополнување со предлози и сугестии од 

стручната јавност, Платформата и на други заинтересирани страни и потполно нов 

документ да се достави до Собранието со барање да ја стави на дневен ред пред 

пратениците. Со тоа и пратениците на Собранието би ја потврдиле политичката волја за 

нејзината имплементација. 

Да потсетиме, Националната стратегија за борба против корупција како важен документ во 

борба против корупција, заедно со акцискиот план е обврска на Државната комисијата за 

борба против корупција. Комисијата таа обврска ја исполнила и како документ ја доставила 

до Собранието на Република Северна Македонија, но поради веќе кажаните околности таа 

не беше ставена на дневен ред пред пратениците со што изостана и расправата по овој 

документ.  

Зошто е важна Стратегијата 

Донесувањето на Национална стратегија за спречување на корупција и судир на интереси е 

прва и исклучително значајна надлежност што ДКСК требаше да ја реализира до крај на 

2019 година, но самиот факт што за првпат оваа стратегија ја усвојува Собранието на РСМ, 

го зголемува значењето и обврзаноста за спроведување и говори за одлучноста и 

спремноста на државата  за зајакнување на превенцијата и борба против корупција и 

                                                           
5 Одговор од Служба на Собрание до ДКСК. 
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инклузивност на сите субјекти на системот. Активностите за изработка на национална 

стратегија започнаа уште во август 2018 година и се одвиваа во неколку фази вклучувајќи6:  

Процена на ризици од корупција во која беше изработена „Методологија за проценка на 

ризици од корупција“ како основа за проценка на ризичните области, институции или 

закони кои во најголема мера генерираат корупција во трошење на јавни пари или 

злоупотреба на  службени позиции во јавниот сектор.  Опфатено беше и дефинирањето на 

проблемите подложни на коруптивно однесување кои произлегуваат од недоречена или 

неусогласена законска регулатива, преклопување или недоделени надлежности или слаби 

институционални капацитети. Сите овие активности беа инкорпорирани во Националната 

стратегија за спречување на корупција и судир на интереси 2020-2024 и акционен план.  

Кон изработка на овој документ е пристапено со полна сериозност, а во неговата подготовка 

учествуваа претставници на многу релевантни институции, граѓански сектор, медиумите, 

домашни и меѓународни експерти. Одржани се повеќе работилници и дефинирани бројни 

проблеми кои генерираат коруптивно однесување, а кои произлегуваат од недоречена или 

неусогласена законска регулатива, преклопување или воопшто недоделени надлежности, 

слаби институционални капацитети, слаби или воопшто непостоечки инструменти за 

санкционирање. Акциониот план опфаќа мерки и активности, временски рокови и 

институции кои ќе бидат задолжени за нивно спроведување. 

 

НЕДОСТАТОЦИ И ЛОШИ ФОРМУЛАЦИИ ВО ВАЖНИ 

ДОКУМЕНТИ И ЗАКОНИ 
 

ДКСК има бројни надлежности7 да ги следи изборите, кои произлегуваат од Законот за 

спречување на корупцијата  и судирот на интереси (ЗСКСИ), Изборниот законик, но и други 

прописи. Анализата на овие прописи покажува дека постојат повеќе недоследности во 

нивните одредби, а тоа може значително да ја забави работата на Комисијата, односно да 

доведе до пад на квалитетот во нејзиното работење. Сепак, во законите има и извесни 

позитивни новини за македонското законодавство. 

Овде ќе се обидеме да укажеме на некои законски одредби од Закон за спречување на 

корупција и судир на интереси и Изборниот законик кои претставуваат кочница за добро 

функционирање на ДКСК и нудат „празнини“ кои во одредени ситуации политичките 

партии можат да ги злоупотребат изигрувајќи го Законот. 

ЗСКСИ, всушност, четвртата глава ја посветува на спречувањето на корупцијата во 

политиката. Во овој дел се стимулирани дел од надлежностите на Комисијата во текот на 

изборниот процес. Во членот 31 се предвидува дека Комисијата може по сопствена 

иницијатива (што значи по сопствено сомневање) или на предлог на државни органи, 

политички партии, здруженија или фондации кои работат во областа на спречувањето на 

корупцијата, владеењето на правото или доброто управување да донесе решение за 

                                                           
6 Извор: ДКСК 
7 „Службен весник на РСМ“. бр.12. 19.01.2019, член 17 
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почнување постапка за испитување на финансирањето на политичката партија. 

Согласно членот 31, ДКСК го доставува решението за почнување на постапка до 

политичката партија на одговор (во рок од 15 дена), а има обврска во рок од 60 дена да ја 

заврши постапката за испитување. Ако утврди повреда, ДКСК бара постапување од други 

надлежни органи, односно не може сама да санкционира. Самата формулација во Законот - 

решение, решила е несоодветна и проблематична и претставува кочница за ефикасна работа 

на комисијата.8 Ваква формулација овозможува политичката партија да поведе постапка 

против ДКСК пред управното судство, иако  Комисијата не констатирала уште никаква 

повреда на Законот, туку само решила да иницира постапка.  

Законодавецот не предвидел, дека решението е правен акт и дека во тој случај треба на 

политичката партија  да ѝ даде можност да има правна заштита  или правен лек  (жалба до 

повисока инстанција или тужба до Управен суд). Правна заштита или правен лек 

произлегуваат од  Законот за општата управна постапка кој се применува и на постапките 

кои ги води ДКСК. 

Во случајов, пак, е целосно нелогично политичката партија да има на располагање правен 

лек против решение за иницирање на постапка за испитување бидејќи со тоа решение 

ДКСК сѐ уште ништо не одлучила, па логично е да не може да се поднесе жалба на нешто 

што не е одлучено, односно само ја иницирала постапката. Ако утврди повреда, ДКСК бара 

постапување од други надлежни органи, односно не може сама да санкционира. Сепак, 

самата формулација отвора доволно простор политичките партии, советувани од умешни 

правници, да ги одолговлекуваат постапките преку формалности.9 Од таа причина, 

неопходно е изменување на формулацијата, во овој и сите други членови каде што постои 

ваква нелогичност. Во ЗСКСИ треба да биде само наведено дека во случај на сомневање, 

ДКСК иницира постапка за испитување (без да носи решение). Односно, доколку се 

елиминира формулација решение, ќе се избегне ризикот политичка партија иницијативата 

да ја третира како управен акт за кој според законот ќе мора да биде предвиден правен лек, 

односно право на жалба. Во тој случај како момент на почнување на постапката ќе се земе 

оној кога политичката партија била известена дека против неа има поведено постапка. А не, 

дека била известена дека е донесено решение за почнување на постапка што би се третирало 

како управен акт.10 Ова јасно покажува колку една формулација може да ја спречи работата 

на ДКСК и да биде кочница оваа институција да ја следи законитоста во финансирање на 

изборните кампањи. 

Во дел од јавноста, посебно во дел од научните кругови11 постои мислење дека актите кои 

ДКСК ги носи во своето постапување се управни акти, што упатува на целосна примена на 

Закон за општата управна постапка (ЗОУП). Основа за вакво мислење произлегува од член 

22 став 1 од ЗСКСИ  каде е уредено дека ДКСК на свои седници носи одлуки. 

                                                           
8 Битраков, Константин. Анализа: „Методологија и инструменти на ДКСК во пресрет на изборите“,  Скопје, 
2020, стр. 14, https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/Analiza.pdf 
9 Ибид. стр. 15-16  
10 Ибид. стр. 16 
11 Ибид. стр. 16 



10 
 

Поистоветувањето на зборот „одлука“ како синонимот на акт со кое завршува секое 

постапување на ДКСК со „управен акт“ се потврди како сериозен проблем и кочница во 

ефикасност на работење на Комисијата. Имајќи ги предвид надлежностите на ДКСК да 

покренува иницијативи пред надлежни органи, примената на одредбите од ЗОУП во секое 

постапување на ДКСК може сериозно да  го закочи функционирање на ДКСК и да го доведе 

во прашање постоењето на нејзината функција. Па оттаму е неопходно да се прецизира 

поимот „одлуките“ како синоним на акт со кој се завршува секое постапување на 

Комисијата, но и да се пропише можноста комисијата да дава препораки, насоки, мислења, 

што нема да бидат по своја суштина обврзувачки, но сериозно ќе влијаат на идното 

постапување на субјектите во системот. 

ЗАКОЧЕН ЗАКОН ЗА УКАЖУВАЧИ  
Имплементацијата на Законот за заштита на укажувачи12 сè уште е на незадоволително 

ниво, а првенствено се должи на  отсуство на политичка волја за воспоставување на 

ефикасен систем за заштита на укажувачите во институции од јавен сектор. 

До крај на минатата година во регистарот на овластени лица за прием  на  пријави од 

укажувачи евидентирани се 105 институции од јавниот сектор кои пријавиле 107 овластени 

лица за прием на пријави од укажувачи (во две институции назначени се по две овластени 

лица). Споредувајќи ги овие податоци со вкупниот број активни институции од јавен сектор 

кои според податоците од 2019 година се 1324, може да се констатира дека само 8 проценти 

од нив ја исполниле обврската за доставување на Известување за овластено лице и неговите 

контакт податоци до ДКСК. Од увид на веб страниците на институциите се забележува дека 

дел од нив постапиле по Закон за заштита на укажувачи и воспоставиле систем на 

заштитено внатрешно пријавување, но не ја исполниле обврската за доставување на 

извештаи кон ДКСК.13 

 

                                                           
12 Закон за заштита на укажувачи, „Службен весник на РМ“ бр. 196. 10.11.2015 
13 Годишен извештај за работата на  ДКСК за 2019 година, стр. 45. 
https://dksk.mk/fileadmin/user_upload/2020/Godishen_izveshta___za_rabotata_na_DKSK_-_2019.pdf 
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Институциите се должни двапати годишно да доставуваат до ДКСК (во јануари 

полугодишен) извештај за примени пријави од укажувачи. Овие податоци за 2019 година ќе 

бидат прикажани во Извештајот на ДКСК за 2020 година. Во 2018 година од споменатите 

1324 јавни институции оваа обврска ја исполниле само 52. Оваа обврска кон ДКСК не ја 

исполниле ни институциите како Министерство за внатрешни работи (МВР), надлежните 

Јавни обвинителства, Народниот правобранител на РСМ и други институции, а од 

приватниот сектор само 10 (приватниот сектор не е обврзан да доставува вакво тип на 

извештаи). 

Законот за заштита на укажувачи е еден од последните инструменти кој Македонија го доби 

за борба против корупцијата - многу очекувања малку резултати. Законот е донесен во 

ноември 2015 година како резултат на т.н. Договор од Пржино, во кој се вградени 

највисоките меѓународни стандарди засновани на меѓународната практика. На овој начин, 

без поголема јавна расправа, ниту од страна на сите засегнати чинители, ниту на оние на 

кои им се наметнуваат обврски, Собранието на Република Македонија го донесе Законот за 

заштита на укажувачи и истиот беше објавен во Службен весник на Република Македонија 

бр.196 на 10.11.2015 година. 

Венецијанската комисија и Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2016 

година на Европската комисија укажува дека се потребни значителни правни, 

институционални и практични подготовки за ефективна  примена на Законот.  

Собранието ги прифати сугестиите, а со измените се овозможува поголема заштита на 

укажувачите и меѓу другото се обезбедува една институција (ДКСК) која ќе врши надзор за 

спроведување на законот. Но, познавачите на оваа проблематика велат дека, согласно 

најновите европски директиви, ова не е доволно. 

Магистерот по правни науки  Бојан Георгиевски, оценува дека постојат некои работи кои 

треба да се подобрат во Законот. Потребна е дополнителна заштита која ќе ги охрабри 

укажувачите да пријавата корупција или криминал или други дејствија кои го нарушуваат 

јавниот интерес. Укажувачите треба да уживаат судска заштита и заштита на интегритетот. 

92%

8%

Јавни институции кои назначиле 
овластено лице за прием на пријави 

од укажувачи

Вкупно институции - 1324

Со овластено лице за пријави 
од укажувачи - 105
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Има уште една спротивност во македонскиот Закон и во однос на тоа што го предвидува 

европската директива. Каналите за пријавување, кај нас се од редовите на државните 

институции, а во европските насоки тие треба да бидат во државните институции, но 

одделени финансиски и структурално од нив. Европската предлог-директива предвидува 

каналите за пријавување што се дел од самата институција да бидат воспоставени во самата 

институција, но да бидат финансиски и структурално независни за да не бидат подложни на 

влијание од државата или од некои институции.14 

КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛНА 

СО БРОЈОТ НА ДЕЛАТА ЗА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И 

КОРУПЦИЈА 
  

Конфискација на имот стекнат на незаконит начин како една од мерките која може да ја 

дестимулира корупција на високо ниво не се применува пропорционално со бројот на 

делата за организираниот криминал и корупција. Тоа претставува еден од елементите кој ја 

оспорува и кочи борбата против корупција. 

Евидентирано е отсуство на мерка конфискација како во нејзината основна форма, така и 

во форматот на проширена конфискација. Кај нас и во нашето законодавство најчесто при 

ваквиот криминали се гони сторителот, а неговиот имот стекнат  на нелегален начин 

останува „заштитен“, што е еден од елементите на неефикасна борба во сузбивање на  

корупција и организираниот криминал и претставува една од кочниците за ефикасност на 

ДКСК. 

„Неопходно е обвинителството да ги користи одредбите во законот кои  дозволуваат барање 

и изрекување на мерка конфискација, особено што овој вид на предмети- предмети од  

областа на организираниот криминал  и корупција, се во голем степен предмети кои се 

подобни за барање и аплицирање на оваа мерка“.15 

Вицепремиерот за борба против корупција Љупчо Николовски, на зум-состанок со 

претставниците на ГО во врска со ова прашање изјави дека Владата е свесна за потреба од 

донесување на Закон за потекло на имотот и дека ќе настојува тоа да се случи.16 И 

министерот за правда Бојан Маричиќ при посетата на ДКСК во разговор со претседателката 

и членовите на антикорупциска комисија ја нагласи потребата на зајакнување на 

антикорупциските политики и  евентуална измена на законите во оваа област.17 

Република Северна Македонија ги има ратификувано меѓународните конвенции кои се 

однесуваат на конфискација на  нелегално  стекнатиот имот, а направено е и  усогласување 

на домашното законодавство со директивите на Европската Унија кои се однесуваат на оваа 

                                                           
14 Интервју со м-р Бојан Георгиевски, одржано на 2 ноември 2020 година 
15 Аврамовски, Дарко., Петровска. Натали. Конфискација на имот во судските постапки поврзани со 
корупција. Скопје 2019. стр.6-8, 
http://www.antikorupcija.mk/uploads/records/file/Policy%20brief%20A4T,%20November%202019.pdf 
16 Зум-состанок со претставници на ГО на 12.11.2020 
17 Соопштение на ДКСК од 1.10.2020 г. 
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област. Покрај тоа државата е и понатаму често критикувана дека не се справува соодветно 

со корупцијата, посебно со таканаречената висока корупција која често се покажува на 

прсти дека нејзините носители се поранешните или актуелните политичари и високи 

државни функционери. Поради тоа и граѓаните и стручната јавност се почесто го 

покренуваат прашањето за потеклото на имот и барат финансиски истраги и конфискација 

на нелегално стекнатиот имот. Меѓутоа во Законот поголем акцент е даден на одземање на 

предметите со кои е извршено кривичното дело или се резултат на кривичното дело, па во 

таа смисла  одземање се однесува во главно на  подвижни предмети и согласно ова, оваа 

одредба не може да се третира како конфискување на имотот во права смисла на зборот.18  

Интересно е што и во Кривичниот законик наизменично се користат три различни термини: 

„конфискација“, „пленување“ и „одземање“, без притоа да постои јасно разграничување при 

употреба на овие поими и без да бидат дадени дефиниции за овие поими во членот 122 од 

КЗ.19 

Иако  мерката конфискација е предвидена во КЗ во 2004 година, првите пресуди во кои е 

изречена оваа мерка се од 2008 година што се должи на недоволно јасна постапка за 

конфискација, слаб капацитет и недоволни ресурси во специјализираните институции за 

спроведување на финансиска истрага поради што конфискација како една од алатките за 

борба против корупција сеуште слабо и ретко се применува. Со еден збор, бројот на 

изречени мерки конфискација е непропорционално помал од бројот на осудени лица поради 

што државата сѐ уште високо се котира како корумпирана и со политички влијанија врз 

судство. 

НЕПОТПОЛНА ЕКИПИРАНОСТ НА ДКСК 
 

Новиот инклузивен и транспарентен начин на изборот на членовите на Комисијата ги 

зголеми очекувањата не само на домашната јавност туку и на меѓународната заедница за 

сосема нов пристап и начин на работа на ДКСК - професионалност, стручност, 

неселективност во постапувањата, јавност и отсуство на политички влијанија. Со Закон за 

спречување на корупција и судир на интереси утврдени се 29 надлежности кои ги има 

ДКСК.20 

Меѓу другите тука се и развојот на антикорупциски политики и подобрување на 

антикорупциска клима, што директно зависи и од капацитетите и решавање на проблемите 

кои се кочница за нормално функционирање на ДКСК. Тука спаѓа и соработка со државни 

органи која сѐ уште не е на завидно ниво за да обезбедува сопственото непречено 

функционирање. Просторните услови за работа на ДКСК се доста лоши, а решение не е 

пронајдено. Најавена е реконструкција и адаптирање на постоечкиот деловен простор, но 

средствата уште не се обезбедени. Од предвидените 51 работни места  пополнети се 24, што 

претставува 47 проценти на пополнетост. Неповолна е и состојбата со раководната 

                                                           
18 Аврамовски, Дарко., Петровска. Натали. Конфискација на имот во судските постапки поврзани со 
корупција. Скопје 2019. стр. 9. 
http://www.antikorupcija.mk/uploads/records/file/Policy%20brief%20A4T,%20November%202019.pdf 
19 Ибид. стр. 6 
20 ЗСКСИ, член 17 
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структура, раководители на сектори, одделенија и советници, бидејќи од 15 предвидени 

раководни места пополнети се едвај една петтина, односно само три.  

Со оглед дека со новиот Закон за спречување на корупција и судир на интереси на 

Државната комисија ѝ се доделени нови надлежности, мерки и механизми за нивно 

спроведување, постоечката организација и расположливите човечки ресурси воопшто не 

можат да одговорат на потребите за ефикасно и ефективно остварување на надлежностите.  

Поради тоа беше изготвен Годишен план за вработување во ДКСК и по добиена согласност 

од Министерство за финансии, во текот на 2019 година преку два јавни огласи вработени 

се шест административни службеници, односно четири се нови вработувања, а две лица од 

постоечкиот кадар се унапредени на повисоките работни места.21 Меѓутоа и тоа е сѐ уште 

недоволна кадровска опременост на институцијата. ДКСК има доставено План за 

вработувања до надлежното Министерство, кој во неколку наврати е ревидиран.   

Министерот за правда Бојан Маричиќ неодамна ја посети Државната комисија за 

спречување на корупцијата22 каде оствари средба со претседателката и членовите на 

антикорупциската комисија. На средбата се дискутираше и околу можностите за 

зајакнување на капацитетите на Државната комисија за спречување на корупцијата што би 

помогнало за поефикасна превенција и борба против корупцијата. Во фокусот на средбата 

беа препораките на ГРЕКО од Петтиот круг на евалуација, кој е на тема „Спречување на 

корупција и промовирање на интегритет кај централната власт (највисоките извршни 

функции) и органите за спроведување на законот“. 

„По претходен разговор со министерот Бесими, до Министерство за финансии (МФ) 

доставивме нов План за вработувања со кој за првото полугодие од годината предвидовме 

8 нови вработувања и 7 унапредувања. Се договоривме со ребалансот на Буџетот за второто 

полугодие од годината да направиме измена и дополнување на Планот за уште 8 

вработувања“.23 

Меѓутоа на ДКСК уште не ѝ е обезбеден доволно функционален простор за работа. 

Планирано беше оваа институција да се пресели во потполно нов поголем и функционален 

простор. Меѓутоа поради истрошените ресурси на државата во борба со ковид 19 овие 

планови за сега се одложени. Едно од решенијата кое го предлагаат вработените во ДКСК, 

и кое на некој начин привремено би го решило овој проблем е преадаптација на постоечкиот 

деловен простор, со оформување на неколку нови канцеларии за нововработени кои се 

очекуваат во 2021 година. 

И министерот Бесими и вицепремиерот Николовски при неодамнешната посета на ДКСК 

изразија спремност овој проблем итно да се реши. „Се понуди поддршка за остварување на 

некои од отворените прашања  на Државната комисија за спречување на корупцијата како 

што се обезбедување на деловен простор, како и обезбедување на доволно буџет за 

остварување на законските надлежности на ДКСК во насока на изработка  на софтверско 

                                                           
21 Извештај за работа на ДКСК од 2019 година стр. 10  
22 Соопштение од посетата на министерот Бојан Маричиќ на ДКСК на 1.10.2020 год. 
23Од интервју преку електронска пошта со Претседателката на ДКСК на 8 октомври 2020 година 
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решение за пополнување и електронско доставување на образецот за имотна состојба и 

интереси и за Регистарот за избрани и именувани лица“.24 

 

СОФТВЕРСКА И МЕЃУРЕСОРСКА (НЕ)ПОВРЗАНОСТ 
 

За ефикасна работа на ДКСК неопходна е софтверска и меѓуресорска поврзаност помеѓу 

институциите кои по својата функција се вклучени во борба против корупција. Тука пред 

сè се мисли на Јавното обвинителство, банките, институциите кои ги следат текот на парите 

и се борат против перење на пари, односно триесетина такви институции со кои ДКСК и 

покрај неопходна потреба, софтверски и меѓуресорска не е поврзана.  

Посебно како кочница се појавува нефункционална соработка помеѓу Јавното 

обвинителство и ДКСК. Постојат објективни и субјективни причини. Во ЈО за неговата 

ефикасна функционалност треба(ше) да бидат формирани истражни центри кои би 

доставувале податоци по референтен обвинителен акт за секој случај, и такви податоци би 

доставувале и до ДКСК доколку постојат елементи за корупција. Со оглед дека во ЈО не е 

воспоставен таков систем, ЈО и ДКСК не се функционално поврзани, ефикасност на ЈО не 

е на високо ниво што често се толкува и како опструкција од страна на поединци или групи 

во ЈО. Поради тоа ДКСК е принудена често за одредени случаи да ја одработува работата 

на ЈО што и одзема време, енергија и ги исцрпува ресурсите. Мора сама да спроведува 

истрага за одредени случаеви, наместо тоа да го одработи ЈО. Но, и кога ДКСК ќе ја 

доработи нивната работа и ќе дојде до одредени сознанија кои евидентно укажуваат на 

корупција и криминал и ќе ги достави до ЈО, тоа треба да подигне обвинителен акт што оди 

многу споро или воопшто не се случува, а јавноста вината ѝ ја префрла на ДКСК.  Може да 

се заклучи, дека главната кочница во овој сегмент е слабата организациона поставеност на 

ЈО и непостоење линк помеѓу овие две институции, ДКСК и ЈО.25 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 
 

Постапките за добивање податоци од институциите се спори и премногу административни. 

Институциите често не покажуваат доволно кооперативност да помогнат во работата на 

ДКСК, поради што вработените во Комисијата се принудени да ја обавуваат и нивната 

работа со што се губи ефикасност. Овие постапки треба се забрзаат и да се воспостави 

подобра меѓуресорска соработка помеѓу институциите.  

Покрај сите напори, не е воспоставена синергија помеѓу ДКСК, Собранието, Владата и 

другите институции, што укажува на недоволно изразена политичка волја за борба прoтив 

корупцијата. Потребно е таа да се воспостави. 

                                                           
24Ибид. 
25 Ибид. 
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Во ДКСК недостасуваат експерти за одредени области кои би помогнале при стручна 

обработка на пријавите. Недоволен и нефункционален простор за работа, софтверска 

неповрзаност со другите институции и останати проблеми се кочница во работа на ДКСК.  

Потребна е итна доекипираност на ДКСК, решавање на техничко технолошко проблеми, 

како и проблемите со деловен простор. Не се до крај утврдени критериуми за приоритети 

при покренување на постапката поради што голем број на пријави за корупција не можат да 

се процесираат. Потребно е што порано да се донесат критериуми за приоритети при 

покренување на постапките. 

Евидентна е и лошата соработка помеѓу ДКСК и Јавно обвинителство што е една од 

кочниците во нејзината работа. Потребно е да се воспостави подобра соработка помеѓу овие 

институции. Сѐ уште не е донесена  Националната стратегија за борба против корупција со 

која пратениците би ја потврдиле својата политичка волја за борба против корупцијата. 

Потребно е што побрзо да се донесе и усвои во Собрание. 

Постоечката организациона поставеност и расположливите човечки ресурси не можат да 

одговорат на доделени нови надлежности, мерки и механизми за нивно спроведување и 

потребите за ефикасно и ефективно остварување на надлежностите. Потребно е да се 

искористат сите можности и расположливи законски решенија за зајакнување на 

капацитетите на Државната комисија за спречување на корупцијата што би помогнало за 

поефикасна превенција и борба против корупцијата. 

Имплементацијата на Законот за заштита на укажувачи сѐ уште е на незадоволително ниво, 

а првенствено се должи на  отсуство на политичка волја за воспоставување на ефикасен 

систем за заштита на укажувачите во институции од јавниот сектор. 

Потребно е доусогласување на овој закон со меѓународната пракса и дополнителна заштита 

која ќе ги охрабри укажувачите да пријават корупција или криминал или други дејствија 

кои го нарушуваат јавниот интерес.   

Број на изречени мерки конфискација е непропорционално помал од бројот на осудени лица 

поради што и државата сѐ уште високо се котира како корумпирана и со политички 

влијанија врз судство. Постојат повеќе различни термини кои се користат во Законот: 

конфискуван имот, одземени предмети,  привремено одземен имот, трајно конфискување 

на имотот. Потребно е да се направи воедначување на користената терминологија, како и 

да се направи соодветно разграничување на конфискацијата и одземањето на предмети кои 

се наменети за извршување на кривично дело или кои произлегуваат од кривичното дело. 

 

Во ЗСКСИ и Изборниот законик постојат повеќе недоследности во терминологијата и 

нивните одредби што може значително да ја забави работата на Комисијата, односно да 

доведе до пад на квалитетот во нејзиното работење. Потребно е да се прецизираат поимите 

„решение“, „одлуките“, како синоними со кои се завршува секое постапување на 

Комисијата. 
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