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Мерење на успех наместо 
активности 
_

Меѓутоа, доколку постои политичка волја, 

за успешни реформи потребно е да постои 

интегритет внатре во институциите. 

Токму затоа во стратегијата е посветено 

внимание во јакнењето на независноста 

на институциите, како и нивната 

непристрасност и етичност. Но истовремено, 

тоа значи и паралелен процес на изградба 

на капацитети бидејќи квалитетот на 

работата не може да се подобри доколку не 

се зголемат и ресурсите на институциите.

Целите поврзани со транспарентноста 

пак, обезбедуваат изградба на отпор во 

институциите. Вистинската функционална 

транспарентност на одлучување, процеси 

на работа и отчетност во политиката ја 

намалува (но не искоренува) можноста од 

назадување. Токму затоа, подобрувањето 

на транспарентноста претставува значен 

дел од заложбите на стратегијата.

Ако нешто имаме во изобилност во Северна 

Македонија, тоа се стратегии. И покрај тоа, сѐ 

уште се соочуваме со расчекор помеѓу заложбите 

во стратегиите и тоа што се случува на терен. 

Собранието неодамна ја изгласа Националната 

стратегија за борба против корупцијата – 

документ донесен од Државната комисија за 

спречување на корупцијата (ДКСК). Комисијата 

овој документ главно го разви во 2019 година 

низ еден консултативен процес што вклучуваше 

дијалог меѓу комисијата, пратениците, владините 

институции, независните и регулаторните тела, 

невладиниот и бизнис-секторот.

Тоа е добар почеток, но трикот е како да 

заживеат заложбите од стратегијата во 

секојдневната работа на институциите 

и како да се стигне до успех. Клучното 

прашање е на кој начин може да се осигура 

дека стратегијата ќе ги даде посакуваните 

резултати и на кој начин можеме да го 

следиме нејзиното остварување и влијание 

во секојдневниот живот на граѓаните. 

Второто прашање е како може Собранието 

да поттикне успех во борбата против 

корупцијата, преку својата надзорна улога  

врз стратегијата.

Стратегијата за борба против корупција содржи 

12 главни цели, групирани околу четири главни 

теми. Првата тема ги содржи целите поврзани 

со демонстрирање политичка волја и јакнење 

на интегритетот во рамките на институциите. 

Понатаму, дел од целите се однесуваат на јакнење 

на капацитетот на институциите, а третата тема 

е поврзана со транспарентноста. На крај, со 

стратегијата се тежнее на соработка, помеѓу 

институциите, но и заедно со надворешните 

чинители, како новинарите, граѓанското општество и 

бизнис-заедницата.   

Овие цели се значајни бидејќи нивното остварување 

е темелот на борбата против корупцијата. Реформите 

на институциите ќе бидат успешни доколку виреат 

во средина каде што оние со политичка моќ се 

сојузници во борбата против корупција. Само на 

тој начин можеме да видиме промени на долг 

рок, односно состојба во која континуирано ќе се 

инвестира во борбата против корупцијата.
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Меѓутоа, во планот се поставени индикатори што 

го мерат исполнувањето на активностите. Ова 

не овозможува веднаш да е видливо во колкава 

мера се исполнети целите на стратегијата и 

покрај тоа што секоја активност во планот 

е поврзана со барем една од дванаесетте 

цели. На тој начин и прегледот на тоа колкав 

е ефектот од исполнување на стратегијата врз 

секојдневниот живот на граѓаните.

Секако, мерењето на успехот е далеку потешко 

особено на тема - борба против корупција, 

каде што ефектите од активностите може да 

се појават подоцна. Меѓутоа, доколку сакаме 

да одиме чекор понапред, потребно е да се 

направи рамка на известување, која барем 

квалитативно ќе даде одговор на тоа колку и 

како остварувањето на секоја од активностите 

придонело кон остварувањето на стратешките 

цели. За ова веќе постои можност во 

стратегијата, бидејќи постојат релативно добри 

описи на целите, па така известувачите (ДКСК 

и задолжените институции) можат да дадат 

соодветна оценка. Дополнително, комисиите 

во Собранието веќе имаат усвоено понови 

обрасци на известување, по кои технички може 

да се води извештајот.

Но истовремено, стратегиите мора да имаат 

конкретен ефект по животот на граѓаните. 

Оттука, во рамката за известување потребно 

е да се поврзе остварувањето на целите со 

1. Зголемување на  нивото на  политичка одговорност и демонстрирана волја за борба против 

корупцијата  

2. Совесно управување со политичкото влијание во јавниот сектор и спречување на 

политичкото влијание во работата на независните тела и во постапките регулирани со закон

3. Јакнење на интегритетот и отчетноста во јавниот сектор

4. Спроведување на надлежностите во јавниот сектор на законит, транспарентен, етички,  

економичен, одговорен и ефективен начин

5. Обезбедување интегритет и транспарентност при вработувањето и политиките за човечки 

ресурси во јавниот сектор, базирано на систем на вредности и критериуми за квалитет

6. Јакнење на надзорните и контролните механизми 

Табела1: Главни цели на стратегијата

7. Дигитализација во јавните служби

8. Намалување на корупцијата во јавните набавки и во процесот на доделување грантови, 

субвенции и друга државна помош

9. Зајакнување на капацитетите и на посветеноста на органите за спроведување закон, на 

обвинителството и судството во откривањето и санкционирањето на корупцијата, како и 

јакнење на отпорноста на корупција во нивните редови

10. Поддржување на транспарентноста и интегритетот во приватниот сектор

11. Подигнување на јавната свест и спроведување на антикорупциска едукација

12. Вклучување на граѓанското општество и медиумите во борбата со корупцијата во 

општеството и градење личен и професионален интегритет.

Извор: Национална стратегија за борба против корупција
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Националната стратегија се донесе низ еден 

консултативен процес во кој учествуваа повеќе 

страни, вклучувајќи ги најважните чинители. 

Така, во процесот се вклучија оние што креираат 

политика, од извршната власт и законодавниот 

дом. Во дискусијата за националната стратегија 

се вклучија и оние што се задолжени за 

спроведување на законите, како полицијата 

и правосудството. Истовремено, во процесот 

учествуваа и претставници на независните или 

регулаторни тела, како на пример Државниот 

завод за ревизија и медиумскиот регулатор. На 

крај, беа повикани и граѓанските организации. 

Ваквата вклученост на процесот ги обедини 

чинителите од сите структурни делови на 

системот на антикорупција – оние што работат 

на превенција, детекција и прогон, но и оние 

што креираат антикорупциски политики и се 

задолжени за раководење на институциите кои 

може да бидат најранливи на корупцијата.

Ова, барем во теорија, претпоставува дека сите 

вклучени институции ќе ја сметаат стратегијата 

и за сопствена, а не само за документ на 

Антикорупциската комисија. Меѓутоа, во пракса, 

институциите не значи дека ќе им дадат еднаква 

важност на заложбите во стратегијата. За голем 

дел од тие заложби се потребни или време или 

средства, односно ресурси за кои во стратегијата 

не е навлезено во длабочина колкави се. Оттука, 

институциите, ако постои волја, ќе дадат важност 

во оние случаи каде што заложбите не се 

премногу комплексни и можат да се завршат со 

постојните буџети. Ова најмногу се однесува на 

заложбите во првата година, а до почетокот на 

втората година, 2022 година, успехот ќе зависи 

од тоа во колкав обем преземените обврски ќе 

бидат буџетирани.

Затоа, известувањето за остварувањето на 

националната стратегија мора во себе да содржи 

финансиски, односно ресурсни индикатори. Овие 

податоци се потребни за пратениците да можат 

да донесат информирани одлуки и да ги ценат 

остварувањата наспроти инвестицијата со која 

заложбите се остваруваат. Ништо не е бесплатно, 

а најмалку реформите насочени против 

коруптивно влијание од политиката и бизнис-

секторот од една страна и институционалната 

инерција од друга страна.

Стратегијата како средство 
на сите институции
_
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конкретна корист за граѓаните. На тој начин ќе 

се комплетира сеопфатноста на известувањето, 

секако без потреба на почетокот да се 

конструираат комплексни индикатори за успех 

– доволно е да бидат квалитативни. Ова може 

да се спроведе релативно лесно, а ДКСК може 

уште сега да го најави ова како критериум до 

институциите кои ќе ѝ испраќаат податоци. 

Така, покрај известувањето за остварување 

на активности, ДКСК може да ги праша 

институциите како завршената активност 

придонесува кон целите на стратегијата и да 

дадат конкретни лесно разбирливи примери за 

тоа како промените им користат на граѓаните.



Стратегијата како жива 
материја
_

Заклучок
_

Иако е напишана, стратегијата не е исклесана во 

камен. Напротив, таа треба да биде динамичен 

документ, кој на годишна основа треба да се 

менува. Ова произлегува и од променливиот 

карактер на корупцијата, односно откривањето 

нови ранливи зони и санирањето на старите како 

резултат на заложбите во стратегијата.

Тоа не е нешто ново, а во ДКСК постои 

разбирање за ваквата потреба. Оттука, 

Надзорот, при исполнувањето на Националната 

стратегија за борба против корупција, е важно 

средство за да обезбеди дека таа дава конкретни 

резултати за граѓаните, што е цел на секоја јавна 

политика. Клучното што треба да се обезбеди 

за да постои успешен надзор е да се препознае 

дали реформите содржани во стратегијата се 

делотворни и дали ја намалуваат корупцијата 

односно го подобруваат животот на граѓаните. 

Оттука, потребно е да се набљудуваат три групи 

информации:

1. Како исполнетите активности ги 

остваруваат целите зададени во 

стратегијата – цели кои треба да доведат 

до добро управување;

структуриран начин на консултации 

кон крајот на годината ќе овозможи 

рефлексија на актуелноста на заложбите 

и активностите. На тој начин, ДКСК во 

известувањето за стратегијата ќе може 

да приложи и предлог за ревизии до 

Собранието кој ќе го вклучува здобиеното 

знаење низ повеќе сектори, внатре во 

системот, но и во надворешните групи, 

како на пример невладиниот сектор.

2. Со колкави ресурси се остварува 

стратегијата и дали е потребно 

да се зголеми инвестицијата во 

антикорупциските активности;

3. Во колкава мера стратегијата е 

актуелна и што е тоа што треба да се 

дополни.

На овој начин надзорот е фокусиран кон 

утврдување на успех и неуспех, но таа состојба 

ја поврзува со инвестицијата како значаен 

фактор на прогрес и израз на политичката 

волја, неопходна за антикорупцијата.
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ДКСК може да обезбеди значаен исчекор во тоа 

како се известува за исполнување стратегии и со 

тоа постави пример за повисока отчетност пред 

пратениците и граѓаните. Меѓутоа, известувањето 

за овие три параметри има значајна улога и во 

обезбедување подобри можности задолжените 

институции да ги остваруваат целите. Така 

ДКСК во наредниот период треба да го направи 

следното:

1. Да изработи листа на прашања кои 

институциите треба да ги одговорат 

за секоја остварена активност, а ќе 

дадат информации како активностите 

Резиме за ДКСК
_

ги остваруваат целите и го подобруваат 

животот на граѓаните.

2. Да побара од институциите да проценат 

колкави ресурси се потребни за остварување 

на заложбите за 2022 година и во раната 

фаза да работи со линиските министерства 

и Министерството за финансии за да се 

обезбеди соодветно буџетирање.

3. Почнувајќи од септември 2021 година, да 

започне серија консултации за да утврди 

дали и какви ревизии ѝ се потребни на 

стратегијата.
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Пратениците често во своите дискусии зборуваат 

токму за оценки дали определени политики се 

успешни или неуспешни. Меѓутоа, извештаите 

од институциите кои тие ги набљудуваат ретко 

во себе содржат такви информации. Напротив, 

ориентирани се да покажат статистички 

информации без толкување дали и зошто 

определена промена е успех, а уште помалку да 

дадат практични информации за тоа како тоа 

значи подобрен живот на граѓаните.

Со оглед на важноста на Националната стратегија 

за борба против корупција, вистинско време е 

да се направи позитивен исчекор, и заедно со 

ДКСК да се договори како треба да се известува 

за неа. Оттука, Собранието треба да води јавна 

расправа по известувањето за остварувањата на 

Националната стратегија водејќи се од:

1. Расправа која ќе се базира на оценка 

на успехот. На овој начин, пратеничкиот 

надзор ќе биде фокусиран на тоа како 

активностите придонесуваат реално 

на животот на граѓаните. Со ова, 

парламентарната контрола ќе се заостри 

Резиме за пратениците
_

во функција на граѓаните и ќе може да се 

базира на проценка и на ефикасност, но и на 

ефективноста на мерките во стратегијата;

2. Расправа која ќе вклучи експертиза 

на надворешни актери. Вредноста 

на знаењето и искуството на јавните 

службеници во рамките на институциите 

е неодминлива и тие секако треба да 

бидат дел од јавната расправа. Меѓутоа, 

невладините организации, новинарите, 

бизнис-секторот и академијата ја следат 

работата на институциите, а некои од 

нив имаат развиено и алатки со кои го 

оценуваат нивниот успех. На пратениците 

им требаат различни гледишта и оценки 

за да се информираат и да донесат 

правилни одлуки, особено за ефикасноста 

и ефективноста на јавната служба во 

остварување на заложбите од стратегијата.

3. Собранието не треба да се ограничи 

на една расправа годишно, туку низ две 

фази треба да изврши свое влијание врз 

веројатноста за успех на стратегијата. 

Така, додека јавната расправа е очекувано 

да се случи набрзо по годишниот извештај 

на ДКСК, пратениците при носење на 

буџетот треба да расправаат во која мера 

заложбите од стратегијата се обезбедени 

со финансии.
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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.

Миша Поповиќ е постар истражувач и програмски 

координатор на Центарот за добро управување 

при ИДСЦС. Член е на Одборот на Платформата 

на граѓански организации за борба против 

корупцијата

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

9„Огледалце, огледалце, како ни оди против корупцијата?“ Насоки за надзор врз националната стратегија




