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Вовед
Во 2021 година Транспаренси Интернешнл
Македонија одбележа 15 години од своето
постоење во Македонија и ја доби својата
четврта реакредитација како членка на
глобалната коалиција за борба против
корупцијата Транспаренси Интернешнл која
претставува глобално движење со повеќе од
100 национални ограноци низ светот.

незаконските текови – „Како регулативите
против перење пари се усогласуваат со
заштитата на податоци“, Завршување на
неказнивоста за голема корупција во
Западен Балкан и Турција, Јакнење на
капацитетите на институциите во борбата
против корупцијата.

Следствено,
Транспаренси
Интернешнл
Македонија уште еднаш ја докажа својата
заложба за борбата против корупцијата во
Македонија и за донесување на добри
политики
коишто
допринесуваат
до
суштествени
реформи
во
правната,
политичката и општествената сфера и за
развиена свест кај граѓаните за корупцијата,
но и укажувањето како проактивна практика
којашто ја зајакнува борбата против
корупцијата.
Беа имплементирани и започнати осум
проекти кои ќе продолжат да бидат
спроведувани и во 2022 година: Проценка на
ранливоста кон корупција во државните
институции и власти за просторно планирање,
урбанизам и градежништво, Застапување на
имплементација на законодавството за
укажувачи во Македонија, Зајакнување на
граѓаните да препознаваат и безбедно да
пријавуваат корупција преку Центрите за
правни совети во Југоисточна Европа,
Промоција на заеднички вредности низ
Европа, регионалниот проект - Борба против

Д-р Слаѓана Тасева, Претседателка на
Транспаренси Интернешнл Македонија

Проект: Зајакнување на граѓаните да препознаваат
и безбедно да пријавуваат корупција преку
Центрите за правни совети во Југоисточна Европа

Проектот цели кон поддршка на
граѓаните во спротивставување на
корупцијата преку обезбедување
на правни совети и правна
поддршка. Повеќе од 15 години,
Центрите за правни совети на
Транспаренси Интернешнл – ALAC
ги охрабруваат граѓаните и
организациите да пријавуваат
корупција и ги поддржуваат во
постапката за барање на нивната
правда. Центрите за правни совети
се активни во 59 држави, присутни
на сите континенти, и имаат
обработено повеќе од 250 000
случаи и пријави од 2003 година.

Целта на проектот е да се зајакне демократското
владеење преку активна вклученост на граѓаните
во борбата против корупцијата, да ја оценат
ефикасноста и одговорноста на владата и да
допринесат за системско зајакнување во
политиките и практиките.
Конкретно, проектот се фокусира на следните
цели:
Зајакнување на жртвите и сведоците на
корупција за барање правда во врска со
нивните проблеми;
Вклучување во стратешки застапувања за
допринесување кон системски подобрувања
(правни, административни, институционални)
во борбата против корупцијата;
Зајакнување на способноста и волјата на
институциите да примаат и да постапуваат во
врска со пријави поврзани со корупција;
Да се обезбедат квалитетни услуги на
клиентите во Центарот за правни совети (ALAC)






Во рамки на проектот беа постигнати значајни достигнувања: препораки до Владата
за подобрување на Кодексот на етика за административните работници, допринос за
подобрување на заштитата на укажувачите во Акција 21 - планот на Владата за борба
против корупцијата, како и континуираните правни советувања на граѓаните во
канцеларијата за правни совети со правниот тим на ТИ-Македонија.
По повод Меѓународниот ден на укажувачите за 2021 година, беше издвоен
меѓу другите и објавен успешно решен случај во канцеларијата за правни
совети на блогот на Транспаренси Интернешнл којшто може да се прочита
на следниот линк https://bit.ly/3chJWbO

Состаноци, вебинари и конференции
Слаѓана Тасева, Претседателката на ТИ-Македонија беше
панелист на Специјалната сесија против корупција на
Генералното Собрание на Обединетите Нации за 2021 година
(UNGASS 2021) којашто се одржи од 2 – 4 јуни каде што изјави
дека „Без разлика колку успех е постигнат на различни
полиња до сега, заедничката работа е таа којашто ќе ги
дефинира шансите за фер и одржлива иднина.“

Објавувањето на резултатите од Индексот на перцепција на корупцијата за
2020 година и ниското рангирање на Македонија на 111/180 место со 35
поени во споредба со изминатите години го привлече и вниманието на
Владата и на Вицепремиерот за борба против корупција којшто ја потврди
заложбата на Владата за борбата против корупцијата и соработката со ТИМакедонија во оваа насока.

Меѓу позначајните средби во 2021 година беше и состанокот
со германската амбасадорка во Македонија Н.Е Анке
Холштајн која ја потврди поддршката и заложбата на
Германија за поддршка на работата на ТИ-Македонија во
борбата против корупцијата.

Регионален проект: Борба против незаконските
текови – „Како регулативите против перење пари
се усогласуваат со заштитата на податоци“

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 поддржан од GIZ од
Министерството за економска соработка и развој на Германија и
Министерството за надворешни работи на Норвешка.
Проектот резултираше со проценка на националните правни и
институционални легислативи на секоја од државите, како се
приближуваат до 4-та и 5-та Директива на Европската Унија
против перење пари. Публикацијата е достапна на:
https://bit.ly/3cjefyM

Проект: Застапување на имплементација на
законодавството за укажувачи во Македонија
Во октомври 2021 година започна да се спроведува проектот
Застапување на имплементација на законодавството за
укажувачи во Македонија кој има за цел влијание врз
соодветна практична имплементација на законодавството за
укажувачи преку обезбедување на континуитет во
соработката со соодветните институции, подигање на свеста
кај граѓаните и ажурирање на интерактивната веб
-платформа за укажувачи https://ukazuvac.mk/

Во рамки на овој проект беше изработена публикација со законската
регулатива - Законот за заштита на укажувачи на Македонија,
Правилник за заштитено внатрешно пријавување, Правилник за
заштитено надворешно пријавување, останати правни акти, но и
Директивата на ЕУ за заштита на укажувачи. Публикацијата започна
да се доставува до сите јавни институции на територијата на
Македонија кои имаат и кои немаат назначено овластено лице за
заштитено внатрешно пријавување со цел да ги информира за
започнување на проектот и за законската обврска во оваа насока.

Во рамки на проектот беа изработени и видеа кои имаа за цел да ја
информираат јавноста за Законот за заштита на укажувачи и за тоа
како и каде може да пријават за неправилностите со кои се соочуваат.

Проект: Јакнење на капацитетите на
институциите во борбата против корупцијата
Проектот којшто се спроведе во рамки на USAID програмата за
граѓанско учество во период од јуни 2020 - јули 2021 година
допринесе до зајакнување на владеењето на правото и
транспарентноста преку соработка помеѓу институциите,
обезбедување техничка помош и зајакнување на капацитетите и
соработката помеѓу Државната комисија за спречување на
корупција и Државниот завод за ревизија како надзорните 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.

Во рамки на проектот беше организирана и завршна конференција на која беа
презентирани резултатите од проектот. Говорници на конференцијата беа: г-ѓа Слаѓана
Тасева, Претседателка на Транспаренси Интернешнл-Македонија, г-дин Љупчо
Николовски, Заменик на Претседателот за борба против корупцијата и криминал, одржлив
развој и човечки ресурси, г-дин Горан Лазаревски, Директор на Проектот на УСАИД за
граѓанско учество, Драго Кос, Претседател на работната група за поткуп на OECD (Chair of
OECD Working Group on Bribery), г-дин Владо Георгиев, Член на Државната комисија за
спречување на корупција, Проф. Д-р. Наташа Габер Дамјановска, Директорка на Академија
за судии и јавни обвинители.

Проект: Проценка на ранливоста кон
корупција во државните институции и
власти за просторно планирање,
урбанизам и градежништво
Транспаренси Интернешнл – Македонија преку својата досегашна
работа за потребите на Државната комисија за спречување на
корупцијата оцени дека еден од секторите кои се најранливи на
корупција и конфликт на интереси е секторот урбанизам, просторно
планирање и градежништво. Во соработка со канцеларијата на
EWMI во Скопје, Транспаренси Интернешнл – Македонија (ТИ-М)
спроведе сеопфатна анализа и методолошка проценка на ризик за
ранливост од корупција во државните институции и органи за
просторно планирање, урбанизам и градежништвото.

Во текот на 2021 година, особено на почетокот од годината беше
промовирана и онлајн кампања преку инфографици и информативни
содржини во однос на транспарентноста и отчетноста од страна на
владите во врска со вакцините против вирусот COVID-19.

Во насока на оваа кампања беа
објавени и онлајн написи и кампања
за
привремено
запирање
на
заштитата
на
интелектуалната
сопственост на COVID-19 вакцините.

Проект: Завршување на неказнивоста за
голема корупција во Западен Балкан и
Турција
Во рамки на овој проект беа истражувани случаи на корупција и закони
донесени „по мерка“ коишто се овозможувачка околина за владеење на
корупцијата наместо владеење на правото.
Овој проект беше спроведен заедно со Секретаријатот на Транспаренси
Интернешнл и партнерите од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,
Косово, Албанија и Турција и поддржан од Европската унија.
Беше подготвена публикација во која се дава преглед на случувањата
поврзани со случаи на висока корупција и закони скроени по мерка.
Целта на овој проект беше придонесување кон намалување на
донесувањето на ваков тип на закони и да го насочи вниманието на јавноста
кон потребата за казнивост за вакви дела.

Проект: Промоција на заеднички вредности низ Европа
Во рамки на проектот кој започна да се имплементира од април 2020 година до
мај 2021 година беа спроведени повеќе активности. Основната цел на проектот
е да се промовираат европските вредности како што се владеењето на правото,
демократија, транспарентност, слобода на медиумите, еднаквост и солидарност
помеѓу Истoчно – европски земји и кандидатските земји. Дополнително на тоа
проектот се обиде да ја поттикне вклученоста на граѓаните и нивно вклучување
во демократските процеси на локално, национално и меѓународно ниво.
Во рамките на проектот беше организиран и конкурс за најдобра фотографија
која требаше да ги илустрира европските вредности. Беа добиени 10
фотографии, од кои се одбрани 3 фотографии.

За повеќе информации
посетете
http://transparency.mk/

