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Резиме
_

Пратениците посветуваат само онолку 

време и енергија, колку што е потребно за 

разгледување и одобрување на годишните 

извештаи за работата на Агенцијата 

за спречување корупција (АСК) и за 

разрешување/именување членови на Советот 

на Агенцијата. Со други зборови - тие го 

исполнуваат минимумот од обврските 

предвидени со Законот за спречување 

корупција (ЗСК). 

Механизмите за контрола на Парламентот 

ретко кога ја ставаат Агенцијата во центарот 

на вниманието. Многу почесто таа „одненадеж 

изникнува“ за време на политичките дебати 

кои се водат во Парламентот. Само еднаш во 

тековниот мандат на Парламентот, АСК беше 

предмет на пратеничко прашање. 

Со усвојувањето на ЗСК, на Антикорупциската 

комисија (АКК) за првпат ѝ беше доверена 

надлежноста за директен надзор врз 

антикорупциската институција. Со ова, како и 

да е, воопшто не беше унапредена нејзината 

делотворност. 

Контролата на Парламентот врз Агенцијата 

ја отсликува целокупната слика на 

запоставената парламентарна контрола 

врз извршната власт, системот на спреги и 

кочници (checks-and-balances) кој речиси не 

постои, јавните функционери кои ретко кога 

одговараат за своите постапки и корупцијата 

која останува да биде широко распространет 

проблем. Црногорскиот Парламент најчесто 

се сведува на „машина за гласање“, наместо 

да биде силна институција способна да ја 

охрабри Владата за подобро работење и 

поголема отчетност.

Изборите во 2020 година се закажани за 30 

август. Без разлика на изборните резултати 

и без разлика на тоа колку силна/слаба 

би била поддршката на Парламентот за 

Владата, пратениците од следниот мандат 

треба да работат на натамошно јакнење на 

нивните механизми за контрола со цел да се 

зачува демократската улога на Парламентот. 

Тие треба, исто така, одблизу да го следат 

работењето на Агенцијата под раководство 

на нејзиниот нов директор именуван во јуни 

2020 година и притоа да бидат проактивни. 

Одредени нови „решенија за персоналот“ 

на обете страни може да донесат шанса за 

реформи во областа на антикорупцијата. 
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Систем на спреги и 
кочници во борбата 
против корупција - брод 
што тоне
_

Големите очекувања, и на домашната и 

на меѓународната заедница, во поглед на 

делотворноста на АСК1 треба допрва да 

се исполнат. Во буквално секој извештај, 

Европската комисија наведува дека остануваат 

предизвиците во поглед на транспарентноста, 

интегритетот, непристрасноста, независноста, 

неселективниот пристап, заедно со единствената 

и целосна примена на релевантните закони2.

Домашното граѓанско општество и медиумите 

имаат многупати истакнувано дека Агенцијата, 

иако имено независна3 , е силно поврзана со 

Владата и политизирана4. Нејзините силни 

капацитети најчесто се употребувани против 

опозициските јавни службеници и претставници 

на граѓанското општество5. 

И покрај јасниот неуспех на оваа институција 

да биде непристрасна и независна и и покрај 

нејзиниот јасен недостиг на волја да се справи 

со корупцијата на сите нивоа, Парламентот 

отсекогаш бил задоволен со нејзиното работење. 

Иако пратениците имаат значајни механизми 

за контрола на нивно располагање со кои 

извршната власт и независните институции 

треба да полагаат отчет6, надзорната улога 

на Парламентот е слаба, а повремениот и 

непостојан бојкот на опозицијата од 2016 година7  

ја направи оваа улога уште послаба.

Во Црна Гора не постои Закон за Парламентот 

или Закон за Владата. Па така, процедуралните 

прашања за механизмите за контрола 
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¹ Црногорската АСК беше еден од клучните предуслови на црногорскиот реформски процес за пристапување 
кон ЕУ на полето на борбата против корупција, заедно со основањето на Специјалното државно обвинителство. 
Доделена ѝ е надлежност да заштитува „свиркачи“, да го контролира финансирањето на политичките партии, да 
утврдува и спречува судири на интереси на јавните функционери, да ја контролира нивната имотна состојба и 
приходи, како и да го контролира лобирањето и усвојувањето и спроведувањето на плановите за интегритет на 
црногорските органи. Агенцијата беше предвидена со ЗСК усвоен во 2014 година. 
2 Нон-пејпер на Европската комисија за 2020 година за поглавјата 23 и 24, Црна Гора, јуни 2020 година, достапен 
на: https://bit.ly/3kMABIO3 Агенцијата беше основана од Парламентот, како независно тело со статус на правно лице.
4 Ќерката на поранешниот директор на Агенцијата, Сретен Радоњиќ, е венчана за синот на Премиерот и Заменик-
претседател на ДПС, Душко Марковиќ.
5  Неколку члена на Советот на Јавниот сервис РТЦГ (Никола Вукчевиќ, Горан Џуровиќ, Дарко Ивановиќ), како и 
Генералниот директор на РТЦГ, Андријана Кадија, беа разрешени од нивните позиции како резултат на одлуките на 
Агенцијата дека го прекршиле ЗСК. Вања Чаловиќ, активист од невладиниот сектор и поранешен член на Советот 
на Агенцијата, беше исто така разрешен од таа позиција согласно одлука на Агенцијата.
6 Парламентарно испитување, премиерски час, пратенички прашања, контролни и советодавни расправи.
7 Најпрво, бојкотот беше поддржан од сите опозициски пратеници, најмногу како протест против аферата „Пуч“. 
Подоцна, некои пратеници повремено ќе се придружеа на парламентарните седници за некои специфични теми, 
некои од нив ќе се вратеа на неколку месеци (Демократски фронт), а некои останаа конзистентни со бојкотот 
низ целиот мандат (Демократи на Црна Гора и Граѓанско движење Обединета Реформска Акција - УРА). Аферата 
„Плико“ предизвика уште еден колективен бојкот на почетокот од 2019 година, додека кризата со Ковид-19 врати 
некои од пратениците назад во пленарната сала пролетта 2020 година. 



предвидени со Уставот остануваат несоодветно 

разработени и во пракса - неделотворни8. Ова 

води до тоа Владата практично да го игнорира 

Парламентот, неговите барања за информации, како 

и неговите заклучоци и заклучоците на неговите 

работни тела кога и да ѝ одговара тоа9.

Силната парламентарна поддршка за Владата го 

прави Парламентот „машина за гласање“, наместо 

да биде силна институција способна да ја охрабри 

Владата за подобро работење и поголема отчетност. 

Сѐ на сѐ, парламентарниот надзор во Црна Гора 

отсликува слика на пасивен парламент од една 

страна, неограничена влада и институции од друга 

и систем на спреги и кочници кој постои само на 

хартија во меѓупросторот. 

8 Овие механизми се уредени со внатрешен акт на Парламентот - Деловник за работа, кој не е доволно 
обврзувачки за Владата.
9 Видете: TheParliament’soversightoftheexecutivein 2014, Маровиќ, Јована, Институт Алтернатива, април 2015, 
достапно на: https://bit.ly/2DBa0O7 ; ParliamentaryQuestionsinMontenegro, Маровиќ, Јована, Институт Алтернатива, 
април 2015, достапно на: https://bit.ly/2Ce5DYG ; Parliamentaryoversightintheareaofsecurityanddefense – 2013 
MonitoringReportandImpactAssessment, Бајрамспахиќ, Дина, Сошиќ, Марко, август 2014, достапно на: https://bit.
ly/3gRnvHC 
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Пратениците посветуваат само онолку време и 

енергија, колку што е потребно за разгледување 

и одобрување на годишните извештаи за 

работата на Агенцијата и за разрешување/

именување членови на Советот на Агенцијата. 

Со други зборови - тие го исполнуваат 

минимумот од обврските предвидени со ЗСК¹0. 

Агенцијата често „одненадеж изникнува“ при 

парламентарните политички дебати, но нејзиното 

работење и успешност се ретко во центарот на 

вниманието на фокусираните парламентарни 

дебати и расправи.

Пратенички прашања и премиерски час

Пратеничките прашања и премиерскиот час 

ретко кога се осврнуваат на Агенцијата. Само 

еднаш беше Агенцијата директно таргетирана со 

пратеничко прашање.

Само едно пратеничко прашање, од вкупно 

1 171 поставени во тековниот мандат на 

Парламентот11 , се однесуваше директно на 

работењето на АСК12 . Ова прашање единствено 

отвори можност министерот од истата партија да 

ја пофали Агенцијата и да истакне колку добро и 

непристрасно ги исполнува своите обврски.

¹0 Агенцијата директно дава отчет пред Парламентот. Парламентот ги именува и разрешува членовите на Советот, 
кои потоа го именуваат директорот на Агенцијата - лице кое е задолжено и одговорно за севкупното работење на 
Агенцијата. Советот на Агенцијата ги поднесува годишните извештаи за работата на Агенцијата до Парламентот. 
Исто така може да поднесува посебни извештаи за специфичните прашања од делокругот на нејзината работа. 
Закон за спречување корупција (Службен весник на Црна Гора, бр.053/14, 19/12/2014).
11 Од втората половина на 2016 година до средината на 2020 година, Премиерот примил 139 прашања на 13 
поединечни седници, а министрите примиле 1 032 прашања на 17 седници. Годишни извештаи за работата на 
Парламентот за 2016, 2017, 2018, 2019 и записници од седниците одржани во 2020 година, сите достапни на: 
www.skupstina.me
12 Парламентарна седница одржана на 29 март 2017 година.
13 За време на основањето на Агенцијата (2015 година), Министерството за правда беше одговорно за 
изготвување на подзаконските акти и документи во согласност со ЗСК, со цел уредување на работата на 
Агенцијата.
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Правете го само она што 
навистина морате 
_

Единственото пратеничко прашање во 
врска со Агенцијата беше поставено 
од пратеникот Никола Ракочевиќ од 
владејачката Демократска партија на 
Социјалистите (ДПС) и беше насочено кон 
Министерот за правда, Зоран Пажин13. 
Тој сакаше да знае дали АСК е опремена 
со доволно организациски и технички 
капацитети и персонал да ги исполнува 
своите обврски кои произлегуваат од ЗСК, 
Законот за финансирање на политичките 
партии и изборните кампањи и Законот за 
лобирање.



Разгледување на извештаите за работата 
на Агенцијата

Дури и исполнувањето на законскиот минимум 

од обврските на Парламентот во поглед на 

Агенцијата се покажа како безначајно. Само три 

седници од тековниот мандат на Парламентот 

беа фокусирани на извештаите за работата на 

Агенцијата за 2016, 2017 и 2018 година¹4. 

За сите три седници, АКК изготви Извештај од 

разгледувањето на извештајот на Агенцијата 

со истиот заклучок - прифаќање и усвојување 

на Извештајот. Само еден од трите извештаи 

изготвени од АКК содржи препораки за 

Агенцијата¹5. Како и да е, ниту Комисијата 

ниту Парламентот немаат никогаш извршено 

контрола дали Агенцијата ги исполнила тие 

препораки¹6. 

И покрај навидум исцрпувачките седници за 

извештаите за работата на Агенцијата за 2017 

и 2018 година, судејќи по нивната должина¹7, 

немаше вистинска анализа на работата на 

Агенцијата. Повторно, наместо ова се одвиваа 

политички дебати. Парламентарното мнозинство 

дискутираше колку добро Агенцијата ја врши 

својата работа и со колкав притисок се соочува 

од јавноста. Опозициските пратеници 

истакнуваа дека Агенцијата е под директна 

контрола на Владата, колку слабо била 

оценета од Европската комисија во нејзините 

извештаи и колку нејзините капацитети 

се злоупотребувани против опозициските 

функционери и претставниците на граѓанското 

општество¹8. Ниту еден од пратениците не 

предложи конструктивни решенија за тоа 

како да се подобри работењето на Агенцијата. 

Реалната слика за недостигот на интерес кај 

Парламентот за Агенцијата беше покажана во 

2017 година, кога пратениците посветија само 

16 минути на резултатите на Агенцијата од 

првата година од нејзиното постоење¹9. 

На Парламентот му недостига проактивност 

во контролата врз Агенцијата.  Агенцијата 

редовно подготвува и објавува квартални 

извештаи за своето работење. Сепак, 

ниту еднаш во последните четири години 

Парламентот или АКК не ги дискутирале овие 

извештаи ниту, пак, некогаш побарале да биде 

изработен и поднесен посебен извештај од 

страна на Агенцијата.

5

¹4 Во периодот од ноември 2016 година до август 2020 година, Парламентот одржа 76 редовни и 8 вонредни 
седници.
¹5 Извештајот на Антикорупциската комисија од разгледувањето на Годишниот извештај за работата на АСК за 
2017 година, бр. 00-72/18-16/2, 31/5/2028, достапен на: www.skupstina.me
¹6 Препораки: Да се формира работна група за изменување на ЗСК и да се подобри комуникациската стратегија 
на Агенцијата со цел подобрување на јавниот настап на Агенцијата во домашните медиуми.
¹7 Дебатата за Извештајот за 2018 година траеше околу пет часа, додека дискусијата за Извештајот за 2017 
година траеше околу три часа.
¹8 Фонографски записи од 9-тото заседавање на Парламентот од Првата редовна пролетна седница во 2018 
година, со почеток на 18 јуни 2018 година (дебата за Извештајот на Агенцијата за 2017 година одржана на 2 јули 
2018 година) и фонографски записи од 6-тото заседавање на Парламентот од Првата редовна пролетна седница 
во 2019 година, со почеток на 16 мај 2018 година (дебата за Извештајот на Агенцијата за 2017 година одржана на 
18 јуни 2019 година), сите достапни на: www.skupstina.me (пристапено на 10 август 2020 година).
¹9 Во тек на 16 минути, претставник на Советот го презентираше резимето на Годишниот извештај за 2016 година, 
а Претседавачот со Комисијата ги презентираше гледиштата на Комисијата за извештајот. Опозицијата не 
присуствуваше на седницата.
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фактот што за првпат на Комисијата ѝ беше 

доверено вршењето директен надзор врз една 

антикорупциска институција21 воопшто не ја 

зајакна нејзината делотворност.

АКК се покажа пасивна во однос на употребата 

на нејзините механизми за контрола. Од 

втората половина на 2016 година, таа има 

одржано 31 седница, од кои само четири 

советодавни и нула контролни расправи.

Антикорупциската комисија - би можела 
да биде „невеста“, но не сака да се „вери“

Ѝ требаше одредено време на АКК 

да се позиционира себеси (или да 

биде позиционирана) во рамките на 

институционалната рамка за борба против 

корупција и организиран криминал. До 2015 

година, таа „секогаш беше деверица - а никогаш 

невеста“. Со други зборови, се справуваше 

со сите видови антикорупциски проблеми 

како засегната комисија, но никогаш не беше 

водечка при ниту еден од нив20. Како и да е, 

20 Компетенциите на Антикорупциската комисија вклучуваат мониторинг и анализа на работата на државни 
органи, институции, организации и тела вклучени во борбата против корупција и организиран криминал, како и 
разгледување прашања и проблеми кои произлегуваат од спроведувањето закони, стратегии и акциски планови 
во областа и предложување мерки за нивно подобрување. Комисијата е задолжена за разгледување претставки 
и нивно упатување до надлежните органи. Прочитајте повеќе: Милошевиќ, Милена, Anti-corruptionCommittee – 
CureofPlacebo?, Институт Алтернатива, ноември 2012 година, достапно на: https://bit.ly/2PUaZeE
21 Во 2014 година, со усвојувањето на ЗСК, оваа Комисија се стекна со дополнителна надлежност во поглед на 
директниот надзор врз АСК и именувањето членови на нејзиниот Совет.
22 Ваквата советодавна расправа траеше само 15 минути. Записник од седницата бр.2 на Антикорупциската 
комисија, одржана на 9/3/2017 година, записникот е достапен на: www.skupstina.me
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Година Вкупен број  
седници

Контролни 
расправи

Советодавни 
расправи

ноември - декември 2016 година 0 0

2017 8 0 2

2018 5 0 0

2019 14 0 2

2020 4 0 0

Табела 1: Преглед на контролните и советодавните расправи одржани од АКК во периодот 2016-2020

Сите, од четирите одржани советодавни расправи, 

беа во поглед на работата на АСК, но без никаков 

ефект. По две од расправите, АКК единствено 

заклучи дека „сѐ е во ред“ и дека Агенцијата добро 

си ја врши работата. Комисијата не ѝ даде ниту 

една препорака на Агенцијата за тоа како да се 

подобри нејзината работа и што би можело да 

се сработи на подобар начин. Не побара никакви 

дополнителни податоци или документи да бидат 

поднесени до членовите на Комисијата. 

За две од одржаните расправи нема 

јавно достапни записници. За време на 

советодавната расправа за контрола и 

супервизија на локалните избори од 2017 

година во Никшиќ, по презентирањето 

од страна на директорот, ниту еден од 

пратениците немаше никакво прашање за 

него. Сепак, беше заклучено дека Агенцијата 

целосно ги исполнува своите компетенции и 

дека постигнала одлични резултати22.



Заклучок и препораки
_

Досега, Парламентот беше екстремно пасивен 

во поглед на надгледувањето на Агенцијата. На 

парламентарните пленарни седници, Агенцијата 

е најчесто предмет на политички дебати. Ретко 

кога во центарот на вниманието на Парламентот 

се укажува на работењето и резултатите на 

Агенцијата. АКК не ја користи доволно својата 

надлежност за да врши соодветна контрола врз 

оваа институција и не е доволно проактивна во 

барањето информации. Повеќе се решава за 

основни и неефикасни советодавни расправи, 

завршувајќи со технички заклучоци. Пратениците 

посветуваат само онолку време и енергија, колку 

што е потребно за да се исполни минимумот 

од обврските предвидени со ЗСК. Со цел да 

биде ефикасен во надгледувањето на АСК, 

следниот мандат на Парламентот треба да ги 

користи постоечките овластувања и механизми 

за контрола во поголема мера и да работи на 

понатамошно јакнење на својата контролна 

функција.
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1. Парламентот треба да го усвои Законот 

за Парламентот и да ги прецизира, 

меѓудругото, своите механизми за 

контрола и процедури кон независните 

институции (како што е АСК), во 

согласност со Уставот и посебните закони 

(како што е ЗСК);

2. Кога ги користат советодавните 

механизми, пратениците треба да 

избегнуваат политички дебати и наместо 

тоа да се фокусираат на поставување 

специфични прашања за работата на 

Агенцијата;

3. Антикорупциската комисија и 

Парламентот треба да ги дебатираат 

сите квартални извештаи за работата на 

Агенцијата; 

4. Антикорупциската комисија треба, по 

секоја дискусија за работата на Агенцијата, 

да усвојува заклучоци и јасни препораки и 

да го следи нивното спроведување;

5. Пратениците треба да ги користат 

своите механизми за контрола врз 

Агенцијата во поголема мера, наместо да 

се ограничуваат единствено на нивните 

обврски предвидени со Законот за 

спречување корупција.  

Црногорскиот Парламент и Агенцијата за спречување корупција „Како да се спаси брод што тоне“



Прилог 1: Преглед на советодавните расправи одржани од Антикорупциската комисија со теми и заклучоци

Година Седница Времетраење Тема Заклучоци

9/3/2017 Втора 

седница

15 минути Спроведување на Планот 

за контрола и супервизија 

на локалните избори од 

2017 година во Општина 

Никшиќ 

Агенцијата целосно ја спроведе 

контролата на сите локални 

буџетски единици и политички 

субјекти кои учествуваа 

на изборите (Демократска 

партија на Социјалистите и 

Социјалдемократи на Црна Гора). 

Агенцијата изврши контрола 

преку увид во сите деловни 

книги и други документи на 

политичките субјекти и други 

субјекти на контрола (Компанија 

за електродистрибуција и 

снабдување, Електростопанство 

Никшиќ и Водоснабдување и 

канализација)  

8/12/2017 Седма 

седница

1 час 15 

минути

Напредок во борбата 

против корупција од 

основањето на Агенцијата 

и преглед на следењето 

на локалните избори 

во Мојковац, Петњица, 

Цетиње и Тузи

Агенцијата целосно ја 

спроведе контролата и 

осигура спроведување на сите 

законски обврски од Законот за 

финансирање на политичките 

субјекти и изборните кампањи, 

Законот за избор на советници и

20/11/2019 26-та седница Не е достапен 

записник.

Измени на ЗСК и 

Законот за финансирање 

политички субјекти и 

изборните кампањи 

Не е достапен записник.

25/12/2019 28-ма 

седница

Спречување корупција - 

заштита на свиркачите и 

лобирање

Не е достапен записник



Линк
_

Ова	издание	е	електронски	достапно	на:

https://idscs.org.mk/mk/portfolio/црногорскиот-

парламент-и-агенцијата/

Информација за ИДСЦС
_

Информација за 
проектот
_

ИДСЦС е тинк тенк организација која го 

истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските 

интеграции на Северна Македонија. Мисијата 

на ИДСЦС е да помогне во граѓанската 

вклученост при носењето одлуки и да 

ја зајакне партиципативната политичка 

култура. Преку зајакнување на слободарските 

вредности, ИДСЦС придонесува за соживот 

помеѓу различностите.

Антикорупциски разговори во Парламентот 

е проект насочен кон зајакнување на 

надзорната улога на пратениците во областа 

на борбата против корупцијата. Проектот е 

финансиран од Националната фондација за 

демократија од САД.

Контакт	податоци	за	ИДСЦС

_
Адреса: ул. Мирослав Крлежа

бр. 52/1 /2, 1000 Скопје

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 ,

електронска пошта: contact@idscs.org.mk



Информација за авторот
_

Ана	Џурниќ	е истражувач на јавни политики 

во Институтот Алтернатива, тинк тенк од 

Подгорица, Црна Гора, од јануари 2015 година. 

Таа е првенствено одговорна за координација 

на проекти и истражување во управувањето со 

јавни финансии – јавни набавки, отчетност и 

превентивниот дел од борбата против корупција. 

Одблизу ја следи работата на црногорската 

Агенција за спречување корупција. Ана е автор 

на бројни IA- публикации, како  што се Centralised 

Procurement: The Beginning of the Long Road 

(Централизирани набавки: Почетокот на еден 

долг пат), LowValueProcurementinMontenegro: 

WithoutTransparencyorCompetition 

(Набавки со ниска вредност во 

Црна Гора: без транспарентност или 

конкуренција), InsteadofReforms, StatusQuo: 

ControlofAssetsDeclarationsand 

ConflictofMontenegro (Наместо реформи – 

статус кво: Контрола на изјавите за имотна 

состојба и судир на интереси во Црна 

Гора), ConfidentialProcurementinMontenegro: 

FarfromPublic’sControl (Доверливи набавки во 

Црна Гора: далеку од контрола на јавноста) итн. 

Таа е коавтор на IA MonitoringReportonthe PFM 

Reformin 2017 and 2018: Theothersideofthecoin 

(Извештај од мониторингот на реформите во 

управувањето со јавните финансии во 2017 и 

2018 година: другата страна на кованата пара). 

Ана е член на истражувачкиот тим WeBER 

(Овозможувачки проект за граѓански надзор 

на реформата на јавната администрација 

во Западен Балкан 2015 - 2018). Таа има 

учествувано во спроведувањето извештаи 

и подготовка на Регионалниот извештај 

за следење TheWesternBalkan PAR Monitor 

2017/2018. Таа е, исто така, коавтор на 

WeBERNational PAR Monitor – Montenegro и на 

WeBER краткиот документ за јавни политики 

Montenegro – FrontrunnerLaggingBehind (Црна 

Гора – Предводник кој заостанува назад). Ана е 

член на владината Работна група за преговори 

за Поглавје 5 – Јавни набавки од 27 јули 2018 

година. Таа учествуваше во програмата TRAIN 

2017 (тинк тенк организации кои обезбедуваат 

истражување и совети преку интеракција и 

вмрежување), поддржана од германското 

Сојузно министерство за надворешни работи 

(Пакт за стабилизација за  Југоисточна Европа) 

и која се спроведува од германскиот Совет 

за надворешни работи (DGAP). Ана е автор 

на краткиот документ за јавни политики 

BetweenPartyPatronage, NepotismandCorruption: 

LocalSectorEmploymentinMontenegro (Помеѓу 

партиско покровителство, непотизам и 

корупција: Вработување во локалниот сектор 

во Црна Гора) изготвен во рамките на оваа 

програма. Ана ја има завршено владината 

Програма за професионална обука на дипломци 

на Институтот Алтернатива. Има дипломирано 

Меѓународни односи на Факултетот за политички 

науки во Подгорица, Црна Гора.
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