
  

Вовед 

Механизмите за пријавување на 

корупцијата се воспоставени методи за 

пријавување на корупција до властите, од 

страна на жртвите. Заедно со практиката на 

whistleblowing (дојава преку доушници, 

свиркачи), тие овозможуваат откривање на 

сокриените или опскурни практики. Овие 

механизми, во пракса, им овозможуваат на сите 

жртви на корупција  да се вмешаат во борбата 

против корупција и да поднесат претставки 

против поединци или против цели служби. Во 

случај кога многу лица поединечно ги 

пријавуваат своите случаи, ефектот е 

кумулативен и збирот на нивните дејствија 

може да придонесе кон контролирање на 

корупцијата. Следствено, овој механизам може 

да има сличен ефект како и crowdsourcing-от 

(ангажирање на пошироката јавност во 

решавањето на одреден проблем/ситуација). 

Меѓутоа, овие механизми за пријавување на 

корупцијата почиваат на претпоставката дека 

потенцијалните жртви природно се опремени 

со неопходното знаење и индивидуалниот 

капацитет да се вклучат. Без оглед на нивната 

фактичка ефикасност, тие се користат од страна 

на владата за "штиклирање на рубрики" во 

акционите планови за борба против 

корупцијата. Она кое треба да се постави како 

прашање е всушност во која мера се овие 

механизми вистински ефективни во 

евидентирањето на случаите на корупција. 

Исто така, потребно е да се анализираат 

факторите кои можат да ја ограничат нивната 

ефективност, како и придонесот на 

институциите во зголемувањето на нивната 

ефективност.  

Овие прашања се важни за проценување на 

степенот на спроведување на 

антикорупциските политики.  Бидејќи 

Македонија е оштетена со корупциските 

скандали, а сепак согласно перцепцијата за 

корупција и реалните нивоа на корупција, 

рангира далеку под просекот на ЕУ, клучно е да 

се сфати што функционира а што не 

функционира. Намалувањето на корупцијата е 

важен дострел во процесот на пристапување на 

Македонија во ЕУ, бидејќи напредокот во 

областа на владеење на правото е предуслов за 

отпочнување со преговорите.  Овој извештај 

прво ќе обезбеди краток преглед за состојбата 

на механизмите за пријавување на корупција, 

воспоставени во Република Македонија. Потоа 

ќе ги проанализира предизвиците кои 

пошироката социјална средина ги наметнува 

врз (не)успешноста на механизмите за 

пријавување на корупција. Конечно, ќе понуди 

анализа на тоа каков е односот помеѓу 

перцепциите, ставовите и искуствата околу 
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корупцијата и ефикасноста на таквите 

механизми. 

Животниот циклус на 
механизмот за пријавување 
на корупција  

Државните институции во Македонија 

користат два основни начини за пријавување на 

корупција. Клучните институции во ризичните 

сектори како на пример здравствената заштита 

и инспекторатите имаат посебни телефонски 

линии за анонимно пријавување на корупција. 

Овие институции ги вклучуваат:  

Министерството за внатрешни работи, 

Универзитетот во Скопје, Министерството за 

образование и наука, Министерството за 

здравство, Даночната управа, Царинската 

управа итн. Многу други институции имаат 

изготвено и електронски систем на 

пријавување преку кој интернет корисниците 

можат да пријават корупција со пополнување на 

електронски образец. Овие институции треба 

да ги обработат тие претставки и во крајна 

линија да се справат со корупцијата со тоа што 

ќе ги проследат до јавното обвинителство. 

Слични електронски механизми на пријавување 

на корупција се поставени и во неколку 

општини.  

Технолошки најнапредниот механизам за 

пријавување на корупција се користи во 

невладиниот сектор, во локалната канцеларија 

на Транспаренси Интернешнл во Скопје. Оваа 

организација прибира претставки преку 

електронски образец како и преку 

специјализираната интернет услуга 

“Prijavikorupcija.org’, преку која лицата со смарт 

телефони користат апликација за пријавување 

на мито и корупција. Оваа услуга користи 

опционална геолокација за да може географски 

да ја лоцира претставката.  

Постои одредена шема во бројот на 

претставки кои се поднесуваат по 

воспоставувањето на еден механизам за 

пријавување. Вообичаено, кога механизмот се 

поставува за првпат, претставките 

пристигнуваат во голем број, со илјадници. 

Сепак, властите велат дека најголем број од 

претставките не се однесуваат на корупција, 

туку повеќе на незадоволството од работата на 

службениците и функционерите.  

Во последните пет години, бројот на 

претставки значително се намали. Царинската 

управа имаше 50% намалување во бројот на 

поднесени претставки од 2010-2014 од 142 на 71 

поднесок. Ситуацијата е многу слична и во 

другите институции, во кои посебните 

телефонски линии ретко а некои и воопшто не 

добиваат претставки. На пример, за една 

истражувачка сторија од 2010 година, 

Министерството за внатрешни работи одби да 

го открие бројот на примени претставки за да 

“не ги обесхрабри граѓаните” да пријавуваат 

корупција во институциите.
1
 

Најеклатантен пример е Државната 

комисија за спречување на корупција (ДКСК). 

Комисијата се основа како централно тело кое 

треба да работи во областа на спречување на 

корупција. Од воспоставувањето на Комисијата, 

се намали бројот на примени претставки од  

603 во 2003 година до 201 во 2013 година.
2
 

Дополнително, нема јавно достапни збирни 

информации за бројот на претставки кои се 

доставуваат до јавните институции на годишно 

ниво. Водењето на евиденција околу 

поднесените претставки е одговорност на 

секоја институција, а не постои централизиран 

или координиран систем. Многу од 

институциите воопшто не го објавуваат бројот 

на примени претставки, така што е многу тешко 

да се направи проценка. Јавното обвинителство 

нотира дека во 2013 година имало 1.414 пријави 

за злоупотреба на положбата и само 13 за 

поткуп, но не е јасно колку од овие претставки 

се добиени преку механизмите за пријавување, 

ниту пак колку покренати постапки за 

злоупотреба на положбата се однесуваат на 

корупцијата.  

Вообичаено, властите сметаат дека 

намалувањето на бројот на поднесени 

претставки се должи на анти-корупциските 

                                                           
1 ‘Телефонските линии за пријавување на мито и 

корупција се "мртви", MKD.mk 
<http://www.mkd.mk/makedonija/politika/telefonskite-linii-
za-prijavuvanje-mito-i-korupcija-se-mrtvi> [од 14 јуни 2015 
год]. 

2  Годишен извештај за 2013 година (Скопје: Државна 
комисија за спречување на корупција 2014 година); Годишен 
извештај за 2003 година (Скопје: Државна комисија за 
спречување на корупција 2004 година). 
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активности кои ги преземаат самите 

институции преку кои, според нив, 

намалувањето на корупцијата е очигледна 

последица. Меѓутоа, ваквата претпоставка е 

дискутабилна, и всушност доказите упатуваат 

на погрешноста на истата. Извештајот за 

проценка на корупцијата од 2014 година, 

објавен од страна на Македонскиот центар за 

меѓународна соработка (МЦМС) дава една 

компаративна анализа за вмешаноста во 

корупцијата преку две истражувања кои се 

спроведени во 2002 година и 2014 година.
3
 

Резултатите покажуваат дека ситната корупција 

е на исто ниво или бележи мало зголемување. 

Бидејќи претпоставениот број на коруптивни 

трансакции (поткуп или услуги) е ист, 

претставките кои се испратени преку овие 

механизми за пријавување на корупција треба 

да бидат во приближно ист број.  

Едно објаснување за намалениот број на 

поднесени претставки упатува и на самиот 

животен циклус на ваквите механизми. 

Зголемениот интензитет на поднесените 

пријави се забележува на почетокот на 

примената и соодветствува со расположливите 

средства за промотивни активности. 

Примената на механизмите обично започнува 

со маркетиншка кампања која го зајакнува 

јавниот профил на иницијативата. По 

објавувањето,  жртвите се обидуваат да го 

искористат овој механизам. Откако ќе исчезне 

јавниот профил, се намалува и бројот на 

поднесените претставки.   

Ваквото толкување може да се поткрепи со 

примерот на животниот циклус на 

‘Prijavikorupcija.org’ на Транспаренси 

Интернешнл, и покрај фактот што 

иницијативата потекнува од невладиниот 

сектор. Откако за првпат се спроведе во 2012-

2013 год., услугата броеше многу повеќе 

претставки отколку во текот на 2014 год., и 

првата половина од 2015 год.
4
 И покрај фактот 

што интернет услугата е се уште активна, 

промотивните активности се во помал број, и 

                                                           
3 Emina Nuredinovska, Marija Sazdevski and Borjan 

Gjuzelov, Corruption Assesment Report on Macedonia (Skopje: 
MCIC, 2014), p. 105 <http://goo.gl/g28rhc>. 

4 Во периодот помеѓу 2012 и 2013 год., интернет 
страницата прими 145 пријави. Во периодот помеѓу 2014 
год., и октомври 2015 год., прими 23 пријави.  

помалку жртви на корупција го користат овој 

механизам.  

Опкружувањето на 
корупцијата 

Друго објаснување за намалувањето на 

бројот на пријави на корупција е 

обесхрабрувачката средина која не е погодна за 

успешноста на ваквите механизми.  

Стручњаците утврдија неколку клучни фактори 

кои придонесуваат за успешноста на 

антикорупциските активности како што се 

слободата на медиумите, бројот на 

организации во граѓанскиот сектор, и 

довербата во луѓето (општествениот капитал).
5
 

Иако сите овие се важни во сфаќањето на 

степенот на корупција присутен во Македонија, 

овој извештај ќе се фокусира само на 

последниот фактор, бидејќи истиот директно 

влијае врз степенот на мотивираност на луѓето 

да поднесуваат претставки.  

Истражувањата укажуваат на низок степен 

на довербата во луѓе кои не се познаници. Само 

еден од десет граѓани во Македонија се 

изјаснува дека општо земено, може да им верува 

на луѓе кои не ги познава.
6
 Ова е важен фактор 

во воспоставувањето на мрежи на солидарност 

во склоп на граѓанскиот сектор кои можат да 

делуваат против корупцијата. Понатаму, дава 

околности за оформување на една култура на 

општа недоверба во институциите.  Како 

последица, ваквиот сомнеж ги обесхрабрува 

лицата да остваруваат однос со институциите и 

придонесува кон нивно позиционирање како 

жртви.  

Една студија за мерење на степенот на 

доверба во институциите од 2013 година го 

потврдува гореспоменатото. Повеќе од 

половина од населението немаат доверба во 

судството и околу 42% немаат доверба во 

невладините организации.
7
 Оваа недоверба во 

институциите е темелот на неефикасноста на 

механизмите за пријавување на корупција на 

                                                           
5 Алина Мунгиу- Пипиди "Контролирање на 

корупцијата преку колективни дејствија". Весник на 
демократија, 24 (2013), 101-15.  

6 Ненад Марковиќ и други., Политичката култура во 
Македонија (Скопје: Фондација Фридрих Еберт, 2012 год.). 

7 Александар Кржаловски, Доверба во луѓето и во 
институциите 2013 год (Скопје: МЦМС, 2013 год.)  
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институциите. Гореспоменатово дополнително 

се потврдува со една студија за корупција во 

бизнис секторот, каде што 42% од компаниите 

сметаат дека ако пријават корупција ништо 

нема да постигнат, додека 38% сметаат дека ако 

пријават корупција ќе имаат негативни 

последици
 8

. 

Оваа недоверба во луѓето и институциите 

го ограничува опфатот на социјалното 

дејствување против корупцијата, и го спречува 

создавањето на чувство на поврзаност помеѓу 

луѓето и институциите со што поединците 

стануваат потенцијални жртви на корупција. 

Јавното мнение дека институциите не работат 

во прилог на јавниот интерес ги отуѓува 

граѓаните кои сметаат дека не можат да добијат 

соодветна заштита од таквите институции.  

Додека сево ова го опишува општото 

расположение на граѓаните кон институциите 

во Македонија, оневозможувачката средина за 

пријавување на корупција е дополнително 

влошена со општата состојба во земјата. На 

почетокот на оваа година, најголемата 

политичка опозициска партија објави 

телефонски разговори меѓу високи 

функционери кои демонстрираат состојба на 

заробена држава. Материјалите упатуваат на 

високо ниво на корупција во јавниот сектор, 

како и целосна контрола на политичката 

партија врз главните гранки на власта 

(вклучувајќи го и судството), како и на 

економијата. 

Постојат докази за злоупотреба во вршење 

на јавните набавки, изборно лажирање и 

проневера. Досега, властите не презеле крупни 

чекори преку кои ќе покажат посветеност за 

отпочнување на истрага за наводите за 

корупција. 

Овој скандал ја покажа неподготвеноста и 

неефикасноста на надлежните институции, и 

истовремено и покажа на јавноста дека 

коруптивната практика може да помине 

неказнето. Истовремено, се создава чувство на 

беспредметност на пријавување на ситната 

корупција во случај кога и повисоките ешалони  

на власт се исто така корумпирани. Така, се 

обележува зенитот на долгогодишната 

перцепција дека корупцијата е сеприсутна. 

                                                           
8 Нурединовска, Саздевски и Ѓузелов, стр.82. 

Уште поважно, така се подучува јавноста дека 

државното дејствување против корупцијата е 

залудно. Согледаната залудност на ваквото 

дејствување е уште еден фактор што 

обесхрабрува пријавување на корупција. Ова 

може да се види при анализата на податоците 

од Извештајот за оценка на корупцијата на 

МЦМС и различните аспекти на влијание на 

корупцијата врз јавноста.
9

 Резултатите 

покажуваат дека пошироката јавност е спокојна 

во поглед на корупцијата, како што ќе наведе и 

следното заглавје на овој извештај.      

Аспекти на корупцијата 

Преку мерење на различните аспекти на 

корупцијата, можеме подобро да научиме какви 

ефекти има истата врз јавноста. Колку што е 

важно да се измери перцепцијата за 

распространетоста на митото и корупцијата, 

исто толку е важно да се испита во која мера 

луѓето толерираат корупција или пак ја сметаат 

за прифатлива. Понатаму, неопходно е да се 

изврши една анализа за разликите помеѓу 

различните групи  во примерокот. Со тоа ќе 

може да се зголеми нашето сфаќање за ефектот 

на корупцијата врз општеството.  

Заеднички гледано, ваквите различни 

аспекти нудат еден увид во опкружувањето во 

кое се реализираат  антикорупциските 

активности. 

1. Дали жртвите на 
корупција можат да ја 
препознаат? 

Веројатноста за пријавување на корупција 

делумно зависи и од способноста на луѓето да ја 

препознаат кога се случува. Ако одредена 

интеракција со претставници на јавните 

институции или одредени нивни дејствија не се 

препознаваат како корупција, тогаш многу 

веројатно е дека луѓето нема да се чувствуваат 

како жртви на корупција, и следствено нема да 

поднесат претставка.  

                                                           
9 Сите резултати кои се тука прикажани произлегуваат 

од анкетираниот национален репрезентативен примерок од 
1210 испитаници. Истражувањето се базира на Системот за 
следење на корупција изготвен од Центарот за проучување 
на демократијата во Софија.  
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Истражувањата покажуваат дека луѓето 

поседуваат мала способност да препознаат 

корупција во Македонија. Околу 174,000 

граѓани во Македонија (11% од анкетираните) се 

малку способни да препознаат корупција, 

додека 442,000 (28%) поседуваат умерена 

способност.
10

 Во истражувањето се опфати 

примерок на граѓани, од кои се бараше да 

препознаат корупција во понудените единаесет 

примери на корупција. Една третина од 

возрасната популација во Македонија можеше 

да препознае не повеќе од седум сценарија (од 

понудените единаесет), кои содржат корупција. 

Теоретски, ова значи дека еден механизам за 

пријавување на корупција од самиот почеток 

поседува инхерентна ефективност од не повеќе 

од 64%, бидејќи најмалку еден од три типови на 

коруптивни трансакции од понизок степен 

(поткуп, услуга за услуга, подароци итн.) не се 

препознава како злоупотреба на службената 

положба. Овие резултати ја покажуваат првата 

препрека кај механизмите за пријавување на 

корупција.   

Истражувањата покажуваат дека 

способноста да се препознае корупција е 

поврзана со степенот на образование и 

примања. Вообичаено, оние со пониски 

примања и степен на образование имаат 

помала способност да препознаат корупција.  

Од друга страна пак останатите 

демографски критериуми не се поврзани со 

способноста да се препознае корупција. 

Најинтересниот дел од ова истражување е 

сознанието дека оние кои управуваат со 

компании или се сопственици на компании, 

кои се вообичаено повисоко позиционирани на 

општественото скалило, не се подобро 

опремени да препознаат корупција во споредба 

со останатите групи.  

Како последица, ефикасноста на 

механизмите е ограничена дури и кога истите 

се воспоставуваат, освен ако не се 

придружувани со кампањи за јавно 

информирање. 

                                                           
10 Овие и следните бројки се проекција од процентите 

на податоците од анкетата (1200 испитаници) за вкупната 
возрасна популација од Државниот завод за статистика. За 
2013 год., Заводот ја процени возрасната популација на 
1,579,609 граѓани. 

2. Се развива толеранција 
кон корупцијата  

Успешноста на механизмите за пријавување 

на корупција истовремено зависи и од нивото 

на толеранција на корупцијата. Поверојатно е 

припадниците на онаа популација која во 

голема мера не толерира корупција да поднесат 

претставка кога ќе се соочат со корупција.  

Кога испитаниците во истражувањето беа 

запрашани да го оценат степенот на 

прифатливост на учество на пратеници или 

јавни службеници во неколку различни 

коруптивни дела, 45% од испитаниците се 

произнесоа дека во најмалку една таква 

ситуација, таквото однесување е прифатливо. 

Иако постои мало мнозинство на нетолерантна 

популација, резултатите откриваат дека 

загрижувачки голем дел од возрасната 

популација развива одреден степен на 

толеранција кон коруптивното однесување.   

Една потемелна анализа открива дека 

популацијата на возраст помеѓу 40-49 години 

покажува највисок степен на толеранција кон 

корупција. Понатаму, оние со средни примања 

(201-400 и 401-700 евра месечно) се 

потолерантни кон корупцијата отколку оние со 

споредбено пониски или повисоки примања.  

Таквите механизми се потпираат на 

претпоставката дека лицето погодено од 

корупција е нетолерантно, бидејќи 

толеранцијата создава чувство на прифаќање на 

коруптивната практика на таков начин кој 

резултира со неподнесување на претставка. Ако 

голем дел од потенцијалните жртви на 

корупцијата ја толерираат, тогаш механизмот за 

пријавување на корупција е неефективен во 

борбата против корупцијата. 

3. Кога ќе претпоставите 
дека сте ниско платен 
службеник... 

 Следниот аспект кој е поврзан со 

успешноста на механизмите за пријавување на 

корупција е степенот на подложност/ 

податливост на коруптивни практики. Тоа е 

мерка со која се мери степенот на коруптивно 

однесување на лице во улога на ниско платен 

службеник или во ситуација кога се соочува со 
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проблем кој треба да го реши/надмине. Колку е 

повисок степенот на подложност, помала е 

веројатноста да се пријави корупцијата, бидејќи 

трансакцијата (повторно) се смета за нормално 

однесување. Разликата помеѓу 

подложност/податливост и толеранција е во 

тоа што првото е начин на усвојување на 

коруптивни практики како прифатлива 

животна стратегија од страна на поединците во 

случај кога се ставени во таква ситуација.   

Според истражувањето, бројот на граѓани 

подложни на корупција е голем. Ако 

резултатите се проектираат на целокупното 

население, околу 521.000 граѓани (33% од 

истражувањето) би биле корумпирани, ако се 

најдат во улога на ниско платен службеник, или 

кога се соочуваат со проблем кој треба да се 

реши/надмине. Околу ист број (33%) ќе 

покажат мешано однесување (т.е ќе бидат 

корумпирани во едно од дадените сценарија). 

Остатокот од 426.000 граѓани (27%) не се 

подложни на корупција. 

Една потемелна анализа открива дека 

мажите се поподложни на корупција од жените. 

Помладите генерации пак се чини дека се 

поподложни, а самата податливост опаѓа со 

возраста. 

Резултатите покажуваат дека повеќе од 

милион возрасни граѓани во Македонија 

(целокупната возрасна популација се проценува 

на околу 1,6 милиони) се подложни на 

корупција. Овие граѓани попрво би се 

прилагодиле на дадена корумпирана ситуација 

отколку да ја пријават, што пак резултира со 

помалку од една третина од возрасната 

популација во земјата која би поднела 

претставка. 

4. Под притисок од 
корупција 

Аспектите наведени досега во документот 

се однесуваат на предусловите за успешно 

спроведување на механизмите за пријавување 

на корупција. Тие може да објаснат зошто една 

жртва на корупцијата би поднела или не би 

поднела претставка против службеник или 

институција. Сепак, постојат и аспекти кои се 

протегаат и подалеку и ја опишуваат 

распространетоста на корупцијата. Овие 

аспекти се корисни за проценка на ефикасноста 

на механизмите за пријавување на корупција, со 

оглед на тоа што може да се измери бројот на 

поднесени претставки наспроти 

претпоставената распространетост на 

корупцијата. Првиот таков аспект е притисокот 

од корупција. Со таквиот притисок се опишува 

односот на трансакции меѓу институциите и 

граѓаните, при што службеникот наведува 

(имплицитно или експлицитно) дали се 

очекува мито или услуга за услуга. 

Истражувањето покажува дека во голема 

мера поткупот е коруптивна практика која се 

очекува, и дека таквото очекување во пракса се 

задоволува. Повеќе од една четвртина од 

граѓаните на Република Македонија, околу 

410.000, (26%) се изложени на притисок од 

корупција. Од оние кои имаат реална 

интеракција со јавните институции, тоа 

претставува повеќе од половина. Затоа, 

теоретски гледано, во 2013 година би требало да 

има најмалку 410,000 претставки поднесени за 

притисок од ситната корупција во Македонија. 

Деталната анализа не покажува некоја 

посебна поврзаност, бидејќи корупцијата е 

толку сеприсутна што статистичката анализа 

врз основа на 1210 испитаници не може да 

открие значајни разлики помеѓу помалите 

групи. Меѓутоа, ако се објаснуваат само 

анкетираните податоци, без обиди за 

генерализација, постои одредена разлика во тоа 

на кој начин притисоците од корупција влијаат 

врз различните социјални групи. На пример, 

полицајците се посклони да вршат притисок 

врз мажите отколку врз жените, потоа 

општинската или судската администрација 

врши поголем притисок врз сопствениците или 

менаџерите на деловните субјекти. 

Наставниците вршат поголем притисок врз 

граѓаните со пониски примања отколку врз 

оние со средни примања.  

5. Жртвите на корупција 

Последниот аспект е фактичката вмешаност 

во корупција. Укажува на обемот на ситната 

корупција преку идентификација на 

коруптивните интеракции помеѓу граѓаните и 

јавните институции. Овие резултати помагаат 

во оценување на бројот на таквите трансакции 
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и надвор од перцепциите и очекувањата, ја 

прикажуваат фактичката коруптивна практика.  

Проценките укажуваат дека речиси секој 

втор граѓанин кој имал некаква интеракција со 

јавните институции морал да се послужи со 

поткуп, во форма на подарок, готовина или 

услуга за услуга. Од вкупната возрасна 

популација, тоа подразбира секој петти 

граѓанин, што пак резултира со повеќе од  

331,000 граѓани (22% од анкетата). Ако се 

проектираат резултатите од истражувањето на 

севкупната возрасна популација во земјата, оваа 

бројка претставува минимален можен број на 

коруптивни трансакции кои се одвивале во 

текот на 2013 година. 

Самата раширена вмешаност во 

корупцијата повторно, не овозможува 

донесување на битни заклучоци околу 

поврзаноста помеѓу жртвите и некоја 

конкретна општествена група. Во склоп на 

проектираните 351,000, не постои статистички 

релевантна непропорционална вклученост на 

одредена група. Ако се разгледуваат само 

анкетираните испитаници, без генерализација, 

се чини дека оние со пониски примања се 

повеќе вклучени во коруптивни практики, т.е се 

жртви на корупција. Истовремено, овие 

испитаници со пониски примања се помалку 

резистентни на корупција.  

 Заклучоци и препораки 

Според антикорупциските стручњаци,  

заробената држава е начин на управување кој и 

победничката и губитничката страна го 

прифаќаат како средство за завршување на 

работите.
11
 Ова важи кога зборуваме и за ситна 

корупција. Следствено, способноста да се 

примени механизам за пријавување на 

корупцијата, и успешноста на таквите 

механизми зависи од справување со широко 

распространетиот сентимент дека ништо не 

може да се направи.  

Нужно е јавните институции да покажат 

политичка волја да се справат со високото 

ниво на корупција и државна контрола. На 

                                                           
11 Алина Мунгуи- Пипиди, Во потрага по Моби Дик низ 

сите мориња и океани: Контекстуални опции при борбата 
со корупцијата (Белин: Херти школа за управување, 2011 
год.)  

тој начин би се создале околности за граѓаните 

повторно да ја вратат довербата во јавните 

институции. Исто така, ова може да поттикне и 

ефект од врвот надолу (trickledown effect) и да 

афирмира индивидуална интервенција во 

пријавувањето на ситната корупција.   

Механизмите за пријавување на корупција 

треба да обезбедат заштита против ситната 

корупција. Со тоа што претставува механизам 

на ангажирање на пошироката јавност во 

решавањето на одреден проблем 

(crowdsourcing) во борбата против корупција, го 

содржи и потенцијалот да ги опреми јавните 

институции со постојан проток на информации 

и да го олесни нивниот товар при истражување 

на корупцијата. Затоа, таквите механизми треба 

постојано да се негуваат и адаптираат со цел да 

бидат еднакво достапни за различните 

социјални групи.    

Сепак во Македонија, се чини дека таквите 

механизми се прилично неефективни. 

Неспособноста на потенцијалните жртви да ја 

препознаат корупцијата, уште на почетокот ја 

ограничува ефективноста на тие механизми. 

Дополнително, додека притисокот од 

корупција е присутен во околу 410,000 

интеракции, а најмалку 331,000 се смета дека 

вклучуваат некаков вид на поткуп, јавните 

институции добиваат претставки кои се бројат 

само во стотици. Ако се разгледуваат 

предметите за кои се покренува постапка од 

Јавниот обвинител и се споредуваат со бројот 

на проценети предмети за ситна корупција, 

тогаш само околу 0,4% од трансакциите кои 

вклучуваат поткуп завршуваат со гонење.   

Постојните механизми за пријавување на 

корупција во јавните институции мора да се 

ревидираат. Електронското поднесување на 

пријави во јавните институции мора да се 

ревидира и наместо секоја институција да си 

има свој систем, истиот треба да се 

централизира за лесна агрегација и 

следење. За да може јавноста да ја оцени 

посветеноста од страна на државните органи во 

справувањето со таквите претставки, мора 

јавно да се објават статистичките податоци 

за бројот на поднесоци и одговорите на 

истите од страна на Државната комисија за 

спречување на корупција и Јавниот 

обвинител.   
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Едукативните материјали и информации 

за поднесување на пријави треба да бидат 

навремено достапни во јавните служби. Ова 

треба да биде континуирана практика во 

секојдневното работење повеќе отколку само 

еднократна јавна кампања. Бидејќи 

истражувањата упатуваат дека постои ниско 

ниво на свесност за коруптивните практики, а 

високо ниво на толеранција за таквите 

практики, ваквите препреки треба да се 

ублажат со нагледна едукација преку 

едноставни достапни примери, како и јасни 

упатства за како и каде да се пријави корупција.  

Дополнително, јазот кој постои помеѓу 

практикуваната и пријавената корупција мора 

проактивно да се следи. Јавните институции 

треба континуирано да ги анкетираат 

нивните клиенти за да откријат дали 

добиената услуга содржела коруптивни 

елементи. Ова може да им помогне на 

институциите да ја потиснат толеранцијата која 

ги хендикепира механизмите за пријавување. 

Меѓутоа, сево ова ќе има ефект само ако се 

објават успешните примери на гонење на 

корумпирани службеници. Во спротивно, 

останува голем предизвикот да се мотивираат 

жртвите да реагираат. 

Конечно, и организациите од 

граѓанскиот сектор треба да реализираат 

микро- студии за испитување на ефектот на 

корупцијата врз одредени општествени 

групи. Анкетниот пристап кон истражување 

среде подемот на коруптивните практики не 

може да понуди нијансирана анализа со која би 

се утврдиле особено ранливите групи. До сега, 

истражувањето прелиминарно упатува на 

поврзаност помеѓу образованието, возраста и 

приходите од една страна, а од друга, 

изложеност или прифаќање на корупција. Ова 

треба понатаму да се истражи, со примена на 

сеопфатни методологии. Бараните нијанси од 

таквите проучувања ќе понудат увид и може да 

резултираат со длабински препораки и 

предлози за јавните институции кои работат со 

специфични групи.  Она што е јасно е дека 

едукација за анти-корупција мора да се 

вгради во училишните наставни програми 

бидејќи младите генерации се 

потолерантни кон корупцијата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институтот за Демократија, “Социетас 

Цивилис” Скопје, е тинк- тенк кој се занимава 

со прашања на доброто управување и 

европската интеграција. Неговата мисија е 

поддршка на демократските процеси преку 

промовирање на политики базирани на докази 

кои се инклузивни за сите засегнати страни.  

Повеќе информации за нашата работа може да 

се најдат на: idscs.org.mk facebook.com/IDSCS и 

twitter.com/idscs_skopje 

 

Овој извештај за политики е изготвен во 

рамките на Програмата TRAIN 2015 (тинк-тенк 

организациите обезбедуваат истражување и 

совети преку интеракција и вмрежување), кој е 

поддржан од страна на германското Сојузно 

министерство за надворешни работи (Пактот за 

стабилност за Југоисточна Европа)  и 

реализирано од страна на германскиот Совет за 

односи со странство (DGAP). 

 


