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Вовед  
_
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Антикорупциските политики и наративи заземаат 
сè поголемо место во агендите на владите 
во регионот на Западен Балкан. Корупцијата 
претставува една од главните грижи на граѓаните 
што влијае врз квалитетот на нивниот живот. 
Северна Македонија е една од земјите со сериозни 
предизвици во борбата против корупцијата, чија 
влада, независно од крајниот ефект, произнесе 
силни заложби во адресирањето на овој 
феномен. Оваа кратка студија на јавни политики 
има за цел да ги разгледа механизмите преку кои 
борбата против корупцијата, од фрагментирана 
добива елементи на централизирана политика, 
координирана од страна на Претседателот на 
Владата и неговите заменици и како тоа влијае врз 
механизмите за надзор од страна на Собранието.

Борбата против корупцијата станува клучен 
приоритет во демократизацијата на Балканот. 
Граѓаните во регионот имаат намалена 
прифатливост за корупција, како и недоверба 
во успехот на антикорупциските политики.¹ Тоа 
ја прави корупцијата клучен индикатор врз кој 
граѓаните ја градат довербата во институциите 
и го обликуваат нивното мислење на избори. 
На пример, корупцијата беше една од главните 
теми на парламентарните избори во Црна 
Гора што доведоа до падот на долгогодишното 
владеење на Мило Ѓукановиќ. Прашањата што 
се поврзани со високата корупција во земјата 
креираа нов наратив што создаде навистина 
неповолно опкружување за претходната власт 
и ја позиционираше фрагментираната опозиција 
да постигне историска промена на власта. Во 
Косово, антикорупциските наративи се покажаа 
помоќни од повоениот дискурс и ги тргнаа 
поствоените елити од власт, креирајќи една нова 
надеж дека прашањата за добро управување ќе 
бидат повисоко на агендата и ќе придонесат кон 
подобар живот на граѓаните. Во сите други земји 
од Западен Балкан честите корупциски скандали 
сè повеќе се наметнуваа како приоритетна 
тема сигнализирајќи заситеност на граѓаните 

од проблемите со кои се соочуваат. Граѓаните 
стануваат сè посвесни за распространетите 
ефекти од корупцијата во регионот и како таа 
директно влијае врз нивните животи. На пример, 
загрижувачката состојба со животната средина 
во земјите од Западен Балкан сè појасно се 
поврзува со корупцијата. Овие општествени 
поместувања неминовно придонесоа кон 
опкружување во кое властите мораа да покажат 
дека имаат барем декларативна заложба и идеја 
како ќе се постават во новите околности.

Северна Македонија не беше исклучок од овој 
тренд на зголемен општествен интерес за 
ефикасна борба против корупцијата. Неколку 
години претходно, во Северна Македонија, токму 
корупциските скандали, кои јавноста ги сведочеше 
преку објавените прислушкувани разговори, беа 
една од причините што ги промени односите на 
моќ и придонесе кон промена на власта во 2017 
година. Многу граѓани, граѓански организации, 
како и меѓународни набљудувачи очекуваа од 
новата влада да создаде средина која ќе ги 
надмине тие состојби и ќе овозможи владеење 
на правото, ќе ги процесира големите корупциски 
скандали и ќе придонесе кон намалена корупција. 
Една од клучните алатки за реализација на тој 
процес беше и спроведувањето на реформите 
во клучните институции на извршната власт и 
обезбедувањето услови за непречено работење 
на судството. Полека, но сигурно, се изгради 
основа за наратив дека иако реформите се 
клучни за евроинтеграцискиот процес на земјата, 
сепак на крајот на денот тие се најважни за 
квалитетот на живот на македонските граѓани. 
Пречките на патот на Северна Македонија кон 
ЕУ и новата методологија за пристапување 
приоретизираше реформи, но и опипливи 
перформанси во владеење на правото. Новата 
методологија, дополнително го сврте фокусот 
на важноста на внатрешните реформи, кои во 
најголем дел директно беа поврзани со борбата 
против корупцијата.

¹ Western Balkans 2020: State-Capture Risks and Policy Reforms. SELDI, aприл, 2021. Достапно на:  
<https://seldi.net/wp-content/uploads/2021/04/SELDI_Regional_Anti-corruption_Report_2020.pdf>
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Од фрагментирана надлежност 
до централен фокус 
_

Координацијата на централните институции во 

Северна Македонија отсекогаш била предизвик. 

Приоретизирањето е една од основните причини 

што придонесува одредена тема да се разгледува 

на централно ниво. Во годишните извештаи за 

напредокот на земјата, Европската комисија 

детектира предизвици во координацијата на 

владините политики во однос на преклопувања 

на надлежностите, но и потребата од засилена 

централна координација и контрола на квалитет 

од страна на Генералниот секретаријат.

Набрзо по формирањето на Владата во 

август 2020 година, Владата започна процес 

на трансформација на предизборните 

заложби во владини приоритети и надградени 

институционални аранжмани. Во рамките на 

стратешкиот приоритет „Владеење на правото, 

независност на правосудството, доследна 

и неселективна борба против криминалот 

и корупцијата со широка и обврзувачка 

транспарентност“, Владата презеде активности 

со кои сакаше да покаже дека суштински е 

заинтересирана за подобрување на состојбата 

во овие области. Еден од покрупните чекори 

во оваа насока беше воспоставувањето на 

новата функција на заменик на Претседателот 

на Владата кој е задолжен за борба против 

корупцијата и криминалот, одржлив развој и 

човечки ресурси (КЗПВ). Оваа нова функција 

беше направена со цел за хоризонтална 

координација на антикорупциски политики во 

земјата како: измените на Кривичниот законик, 

подготовката на системот за проверка на потекло 

на пари, електронското следење на предмети што 

произлегуваат од претставки за корупција, како 

и соработка и следење на работата на клучните 

антикорупциски институции.

Стратешката и институционалната заложба за 

борба против корупција, набргу беше проследена 

со донесувањето на „Акција 21“ - План за борба 

против корупција² од декември 2020 година. 

Планот предвидува 18 точки на интервенција 

во различни антикорупциски области. Некои од 

мерките предвидуваат и законски измени, како 

на пример усогласување на законодавството во 

областа на дигитализацијата како механизам 

за борба против корупција, законодавството во 

однос на управните и надзорните одбори, како и 

промена на законот за спречување на корупцијата 

и судирот на интереси.

Дополнително, на планот за борба против 

корупцијата, во март 2021 година, Заменик- 

претседателот на Владата задолжен за европски 

прашања претстави „Агенда: Европа дома“³ како 

рамка на приоритети фокусирани кон кластерот 

„Темели“ предвиден според новата преговарачка 

методологија на Европската Унија. Овој план 

е претставен како комплементарна рамка на 

постоечките стратешки документи и акциски 

планови, а еден од приоритетите е и борбата 

против корупцијата. Во рамките на оваа област 

предвидени се повеќе активности и чекори со 

временски рокови кои предвидуваат вклучување 

повеќе институции од извршната и судската 

власт, вклучително и КЗПВ.

²  „Акција 21 – План за борба против корупција“, Влада на Република Северна Македонија, март 2021. Достапно на: 
<https://vlada.mk/sites/default/files/img/plan_za_borba_so_korupcija_-_akcija_21.pdf> 
³  „Агенда: Европа дома“, Продолжуваме со реформи и европеизација на Северна Македонија. Секретаријат за 
европски прашања, март 2021. Достапно на: <https://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Brosura-Agenda-Evropa-
doma.pdf>
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Координацијата како 
можност и предизвик 
_

Централните планови значително 

придонесуваат кон координирана акција од 

страна на институциите. Исто така, се креира 

и еден нов наратив низ кој претходната работа 

на институциите и очекувањата кои јавноста ги 

има од нив, се сведуваат низ призма на борба 

против корупција. Тоа го зголемува влогот 

и одговорноста на поголем број институции 

кои сега не се само најистурените институции 

како Државната комисија за борба против 

корупцијата, Државниот завод за ревизија, 

Инспекцискиот совет и Комисијата за заштита 

на конкуренцијата туку и на сосема нов 

сет институции кои сега се предвидени да 

придонесат кон успех во борбата против овој 

феномен. Истовремено, покрај вклучувањето 

повеќе институции, исто така, се случува и 

паралелна централизација бидејќи се случува 

поврзување на овие планови директно со 

успехот, односно на неуспехот во борбата 

против корупцијата. 

Успешната координација помеѓу институциите 

ќе биде клучна за успешно спроведување на 

овие планови. Една од точките и на планот 

за борба против корупција е зајакнување 

на меѓуинституционалната координација и 

соработка преку креирање контакт-точки 

на седум антикорупциски институции. Овој 

сегмент на планот е добра основа за подобрена 

координација, но, сепак, недостигаат неколку 

институции како Државниот завод за ревизија, 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, а 

не е предвидена и координативна улога со 

активностите на законодавната власт.

Една карактеристична функција на оваа 

централизација е тоа што се креира нов слој за 

следење и спроведување на централно ниво 

кое се надоврзува на следењето на работата 

и успехот во индивидуалните институции. 

Во услови на централизирање на наративот 

за борбата против корупција на високо 

владино ниво, прашањето кое неминовно се 

поставува е каде ќе се лоцира одговорноста, 

односно заслугата при спроведување на 

плановите. Дали тоа ќе биде Претседателот на 

Владата, вицепремиерите носители, или, пак, 

раководителите на индивидуалните институции 

од чија активност зависи спроведувањето 

на плановите. Одговорот на ова прашање ќе 

утврди и додадена вредност на плановите.
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Целосната имплементација на двата плана 

неопходно е поврзана со законски измени и 

поддршка од пратениците. Затоа е важно да 

биде воспоставена континуирана соработка 

помеѓу пратениците и Владата со цел 

вклучување на пратениците во порана фаза 

на дизајн на предвидените законски решенија. 

Таквиот процес би го зголемил легитимитетот 

на измените со што би се постигнале и 

поодржливи резултати. Иако се работи за 

планови кои ги спроведува Владата, сепак, 

имајќи ја предвид клучната улога на Собранието 

при спроведување на одредени делови од 

планот, важно е да се обезбедат механизми 

за координација помеѓу задолжените лица 

во Владата, засегнатите институции и 

собраниските комисии. Таа соработка може 

да варира од помалку амбициозна редовна 

комуникација, но и да премине кон структурна 

консултација и заедничко прецизирање на 

мерките, особено тие што предвидуваат 

законски измени.

Централизираното координирање на борбата 

против корупцијата го менува и пристапот 

на Собранието на Република Северна 

Македонија во однос на следење на прогресот 

во борбата против корупцијата. Од симултан 

фокус на повеќе институции сега следењето 

добива и централна димензија, преку директно 

набљудување на перформансот на Претседателот 

и замениците-претседатели во Владата. Тоа му 

овозможува на Собранието можност успехот 

во борбата против корупцијата да го следи на 

едно ново ниво кое досега било распределено 

преку индивидуалниот перформанс на повеќе 

антикорупциски институции. Пратениците имаат 

можност да ја искористат систематизацијата на 

активностите застапени во плановите како рамка 

за следење и евалуација.

Собранието треба активно и периодично да 

го оценува спроведувањето на различните 

активности од планот. Изразената централна 

поставеност на антикорупциските заложби ја 

засилува двојната известувачката улога на 

антикорупциските институции. Покрај тоа што 

дел од нив за својата работа му одговараат 

на Претседателот на Владата во рамките на 

предвидените планови, активности и рокови, 

исто така, се одговорни и кон Собранието. 

Координацијата помеѓу централната власт и 

Собранието е клучна со цел заеднички да се 

утврди дали исполнувањето на одредниците 

предвидени во плановите ќе се смета за успех и 

од страна на пратениците во Собранието.

Дополнителна задача за 
Собранието? 
_
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Резиме
_

Зголемениот притисок за опипливи резултати 

во борбата против корупцијата создаде нова 

регионална динамика и изменети приоритети 

на владите во регионот на Западниот Балкан. 

Соочена со очекувањата на граѓаните, како и 

зголемениот фокус на владеење на правото во 

преговарачкиот процес со Европската Унија, 

Владата на Република Северна Македонија 

ја надгради институционалната рамка со цел 

подобра координација на политиките. Креирањето 

посебно портфолио на Заменик-претседател на 

Владата, задолжен за борба против корупција, како 

и објавата на два акциски плана за борба против 

корупцијата придонесе кон централизирање 

и подигнување на антикорупцискиот наратив 

и перформанс во рацете на Претседателот на 

Владата. Ваквиот процес создаде една нова 

рамка различна од фрагментираниот пејзаж 

на институции и активности во кој досега се 

спроведуваше борбата против корупцијата. Овој 

процес делумно ја префрлува одговорноста 

за успехот во борбата против корупцијата 

на Претседателот на Владата и неговите 

заменици. Иако плановите претставуваат 

владина активност, сепак Собранието е 

клучен сегмент при нивна имплементација и 

потребна е поблиска комуникација и порано 

вклучување на пратениците при дизајнирањето 

на политиките чија имплементација зависи од 

законски измени. Од аспект на Собранискиот 

надзор, Собранието е потребно да изнајде 

начин како ќе го прилагоди следењето на 

антикорупциските институции во услови на 

централни координирани активности и од каде 

ќе ја бара одговорноста за спроведувањето.
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Информации за 
проектот  
_

Информациja за  
авторoт  
_

„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. 

ИДСЦС е тинк тенк организација која го истражува 

развојот на доброто управување, владеењето 

на правото и европските интеграции на Северна 

Македонија. ИДСЦС има мисија да ја помогне 

граѓанската вклученост во носењето одлуки и да 

ја зајакне партиципативната политичка култура. 

Преку зајакнување на слободарските вредности, 

ИДСЦС придонесува кон соживот помеѓу 

различностите.

Марко Панковски е постар истражувач во 

Центарот за добро управување при Институтот 

за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје и 

Rethink.CEE Fellow во German Marshall Fund of the 

United States.

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




