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Заднина - „меки“ надлежности на
Агенцијата за спречување корупција
и координација на борбата против
корупција
Парламентарниот надзор врз Агенцијата за

Покрај овие таканаречени меки надлежности,

спречување корупција и координација на

Агенцијата има надлежност поврзана со

борбата против корупција (во понатамошниот

заштита на лица кои пријавуваат корупција,

текст: Агенцијата) беше воспоставен во

но ова се однесува исклучиво на лицата

облик на специфично парламентарно тело

кои се вработени во институциите на Босна

насловено - Комисија за избори и надзор

и Херцеговина. Агенцијата е овластена да

врз работата на Агенцијата за спречување

им доделува статус на заштитени свиркачи

корупција и координација на борбата против

на овие лица и да ги елиминира штетните

корупција (Комисијата). Комисијата е сочинета

дејствија кои се преземаат против овие

од пратеници, односно членови кои доаѓаат од

лица со давање упатства.2 Сепак, според

обата законодавни дома и двајца претставници

достапните податоци, Агенцијата ретко кога

од академската заедница и еден член од

ги применува своите надлежности за заштита

невладиниот сектор. Пред да ја разгледаме

на свиркачи. Законот за заштита на лица кои

улогата и положбата на Комисијата и како се

пријавуваат корупција во институциите на БиХ

врши парламентарниот надзор, важно е да се

е на сила од 2014 година и според податоците

напомене дека специјализираната Агенција за

од крајот на 2017 година³ , заведени се само

борба против корупција во БиХ има донекаде

16 барања за доделување статус на свиркач

ограничени надлежности, главно однесувајќи

до тој момент. На само три лица им бил

се на активности на координација поврзани

одобрен статус на заштитен свиркач. Пред

со превентивните политики. Агенцијата има

да го разгледаме парламентарниот надзор

овластување за изработка на Стратегијата

и неговиот опфат, потребно е да се има на

за борба против корупција и Акцискиот план.

ум дека, во пракса, Агенцијата главно се

Ова е нејзината најсуштинска улога во поглед

сведува на нејзините „меки“ надлежности при

на креирањето јавни политики. Истовремено,

што мнозинството од луѓето сметаат дека

другите надлежности главно се однесуваат

Агенцијата не е од некоја посебна важност за

на размена на информации со други тела и на

спречување корупција и нејзино казнување

координација на активности помеѓу јавните

и дека Агенцијата дури и го избегнува

институции поврзани со спречување корупција.1

спроведувањето на доделените надлежности.

¹ Член 10. ЗАКОН ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА НА БОРБАТА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈА („Службен весник на БиХ“, бр. 103/2009 и 58/2013)
² Повеќе информации: ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА КОИ ПРИЈАВУВААТ КОРУПЦИЈА ВО ИНСТИТУЦИИТЕ НА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА („Службен весник на БиХ“, бр. 100/2013)
³ „BosniaandHerzegovina: whistleblowinganddistrustofinstitutions“, Угљеша Вуковиќ https://www.balcanicaucaso.org/
eng/Areas/Bosnia-Herzegovina/Bosnia-and-Herzegovina-whistleblowing-and-distrust-of-institutions-184416

Врз што врши надзор Комисијата?
Надлежностите на Комисијата може да

за позицијата вршител на должност - извршен

бидат поделени во две главни компоненти:

директор на јавното претпријатие „Рудник

1) надзор врз работата на Агенцијата и 2)

и термоелектрана (РиТЕ) Гацко“. Законот

учество во именувањето и разрешувањето

за судир на интереси јасно пропишува

на раководството на Агенцијата (Комисијата

дека избраните функционери, носители на

дава предлог, а Парламентарното собрание

извршни функции и советници, за време на

ја носи конечната одлука).4 Податоците кои

имањето на јавната функција и шест месеци

се достапни на официјалната веб-страница

по завршетокот на таа функција не можат да

на Парламентарното собрание5 покажуваат

бидат членови на раководни одбори, надзорни

дека Комисијата вообичаено се состанува

одбори, собрание, раководство, ниту, пак, може

4 до 5 пати годишно, а последниот состанок

да работат како овластени лица во рамки на

бил одржан кон средината на 2018 година.

јавно претпријатие. Интересно е што за време

Комисијата вообичаено го разгледува изборот

на неговиот мандат како заменик-директор на

на кандидати за раководството на Агенцијата

Агенцијата, Анџелиќ беше член на Комисијата

или годишниот извештај за работата на

за одлучување по судири на интереси, па така

Агенцијата. Ниту една практика не потврдува

тој со сигурност бил свесен дека неговиот

дека Агенцијата одржала тематски седници за

премин кон позицијата член на раководен

специфични прашања поврзани со работата

одбор на јавно претпријатие претставува

на Агенцијата. Од друга страна, точно е

прекршување на законот кој го применувал до

дека законската рамка не ѝ дозволува на

неодамна.

Комисијата да се меша во секојдневната работа
на Агенцијата или да има увид во специфични

Со овој случај се потврдува трендот на губење

случаи, на пр. случаите со свиркачи. Сепак,

доверба во институциите кои треба да се борат

Комисијата може да биде предмет на приговор

против корупцијата. Случајот се користи како

за непосветување пoдлабинско внимание

пример или доказ дека, и покрај сите законски

на начинот на кој работи Агенцијата. Во 2016

гаранции и пречки, сѐ уште редовно се

година, Комисијата прерасна во центар на

случуваат политички именувања. Меѓудругото,

јавниот интерес откако го предложи Драган

јавноста сакаше да знае која беше целта на

Анџелиќ за заменик-директор на Агенцијата,

надзорот врз работата на Агенцијата што

односно лице против кое беше поднесена

го врши Комисијата ако кандидатот чиишто

кривична пријава за корупција и злоупотреба

морални и други квалитети биле потврдени

на службените овластувања6 . Кратко

од Комисијата се нашол себеси во судир на

време откако Анџелиќ поднесе оставка од

интереси веднаш откако си поднел оставка.

позицијата заменик-директор на Агенцијата

Во секој случај, граѓанството и јавноста,

за спречување корупција и координација на

општо земено, и претходно предупредуваа за

борбата против корупција, тој беше именуван

неговата контроверзна биографија.

4 Член 18. ЗАКОН ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА НА БОРБАТА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈА („Службен весник на БиХ“, бр. 103/2009 и 58/2013)
5 https://www.parlament.ba/committee/read/19 (пристапено на: 24/08/2020)
6 https://www.frontslobode.ba/vijesti/politika/85455/dragan-andelic-imenovan-za-zamjenika-direktora-agencije-zaprevenciju-korupcije (пристапено на: 23/08/2020)
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Улогата на Комисијата или нејзиниот

е да се воведе услов за минимум еден глас од

парламентарен надзор беа најпроминентни

страна на надворешните членови во рамките

во делот поврзан со изборот на директорот

на мнозинството за да се донесе одлука. На

или заменик-директорот на Агенцијата

овој начин, пратениците не би можеле да ги

поради тоа што Комисијата е обврзана да

носат одлуките сами, ниту, пак, би можеле

изготви, дефинира и објави јавен конкурс,

да ги надгласаат надворешните членови, со

а потоа и да го спроведе. Комисијата е

што важноста на надворешните членови во

одговорна за разгледување и евалуација на

работата на надзорното тело би била значително

примените апликации, спроведува интервјуа

зајакната.

со кандидатите и ја изработува ранг-листата,
како и предлог за Парламентарното собрание,

Босна и Херцеговина има многу комплексна

кое го врши конечното именување. Комисијата

уставна структура придружена од еднакво

ги разгледуваше измените кон Законот за

комплексна институционална рамка.

Агенцијата, вклучително и измените кон

Воспоставениот парламентарен надзор врз

Законот за заштита на свиркачите7 . Сепак,

Агенцијата специјализирана за борба против

јавноста никогаш не беше запознаена со

корупција преку специјално тело претставува

предлозите на Комисијата.

специфично и директно спроведување на
одредбата пропишана со закон дека Агенцијата
е независно тело одговорно за својата работа

Што треба да се подобри?

пред Парламентот.

Составот на Комисијата наиде на пофалби

Контролата која ја врши Комисијата најмногу се

поради вклучување на претставниците на

отсликува преку нејзино учество во изборот и

академската заедница и граѓанското општество.

именувањето на раководството на Агенцијата

Според Деловникот за работа на Комисијата,

(со некои нерегуларности забележани во

седниците може да бидат закажани по предлог

рамките на овој процес), додека работата на

на претседавачот на Комисијата и неговиот

Агенцијата не се сметаше за важна. Седниците

заменик или по предлог на минимум една

на Комисијата треба да се одржуваат почесто

третина од членовите на Комисијата. Ова

со дебата на повеќе теми со цел да се дефинира

значи дека непратениците, претставниците

како вистински парламентарен надзор. Би

на академската заедница и граѓанското

советувале да се изработат одредби кои се

општество би можеле, исто така, да закажат

однесуваат на изборот на членови на Комисијата

седница. Кворумот за работа на Комисијата

од граѓанското општество и академската

се состои од пет члена, а одлуките се носат со

заедница за да се осигура транспарентен избор

просто мнозинство. Сепак, едно нешто што не е

на независни членови врз основа на нивните

пропишано во моментов, а би било посакувано,

компетенции и достигнувања.

7 https://www.parlament.ba/session/SessionDetails?id=3312 (пристапено на: 08/09/20)
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