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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

ВОВЕД 

РАСТ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА ВО АНТИКОРУПЦИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

ВРАБОТУВАЊА ИМА, НО НЕ ДОВОЛНО 

Непополнети систематизации 

Недостигаат инспектори 

Администрација наспроти работа на случаи 

АНТИКОРУПЦИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАКО ВРАБОТУВАЧИ 

Во какви услови работат антикорупциските институции? 

КОЛКАВА Е ПОТРЕБНАТА ИНВЕСТИЦИЈА ВО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ? 

Сценарио 1: Пополнување на моменталните систематизации 

 Сценарио 1.1: Пополнување на систематизациите со моментални 
плати и надоместоци 

 Сценарио 1.2: Антикорупциски институции како атрактивен 
вработувач 

Сценарио 2: Сценарио со пополнети позиции за работа на случаи 
односно предмети 

 Сценарио 2.1: Според моментален просек на плати 

 Сценарио 2.2: Според плати во сродни сектори 

Дополнителна инвестиција: пополнување на инспекциски служби 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

Препораки до Собранието 

Препораки до Владата 

Препораки до антикорупциските институции 
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Извршно
резиме_

Низа на политики и процеси означи период на зголемен општествен фокус кон 

борбата против корупцијата, а со тоа и зголемени очекувања од страна на граѓаните за 

конкретни резултати. Дополнително на политичките заложби, ресурсите и капацитети 

со кои располагаат клучните актери се предуслов за исполнување на очекувањата 

на граѓаните за резултати во борбата против корупцијата. Во овој процес, Државната 

комисија за спречување на корупцијата, Државниот завод за ревизија, Инспекцискиот 

совет и Комисијата за заштита на конкуренцијата се клучни превентивни институции. 

Целта на оваа анализа е да се утврди капацитетот и потребната инвестиција во 

човечките ресурси на овие институции како клучен предуслов за успех во нивната 

работа. Наодите укажуваат дека и покрај зголемената инвестиција во овие институции, 

голем дел од систематизираните места се непополнети, недостигаат кадри кои ќе 

работат на случаи, а примањата се под државниот просек за сродни задачи. Анализата 

дава преглед на моменталната инвестиција, состојбите и предизвиците, а нуди и 

приближна пресметка за потребната инвестиција за нивно подобро функционирање со 

препораки до институциите. Анализата разработува две сценарија со по две варијации. 

Првото сценарио е инвестиција во пополнувањето на систематизациите, а второто е 

инвестиција во кадри кои ќе работат на случаи/предмети. Зависно од сценариото и 

варијации, вкупната сума за овие четири институции варира од 4 до 5 милиони евра на 

годишно ниво. Со пополнување на празните инспекторските места оваа сума стигнува 

до речиси 12 милиони евра годишно.
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Вовед_

Корупцијата е сè позначаен приоритет за граѓаните, а толеранцијата кон корупцијата 

постојано се намалува. Ваквите трендови се препознаени и во програмата за работата 

на Владата на Република Северна Македонија. Kреирањето на позицијата Заменик 

на Претседателот на Владата, задолжен за борба против корупцијата и криминалот, 

одржлив развој и човечки ресурси, како и поставувањето на борбата против корупцијата 

како приоритет во владиниот план „Акција 21 – европски стандарди дома“ се дел од тие 

напори. Во Собранието, во февруари 2019 година се избра новиот состав на Државната 

комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), преку реформиран и инклузивен процес 

со вклученост на граѓанското општество. Две години подоцна, во април 2021 година, 

Собранието ја усвои Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот 

на интереси 2021-2025. Ваквата низа политики и процеси означи период на зголемен 

општествен фокус кон борбата против корупцијата, а со тоа и зголемени очекувања од 

страна на граѓаните за конкретни резултати. Зголемената проактивност, особено од 

страна на ДКСК, беше препознаена и од страна на Европската комисија, иако голем дел 

од случаите започнати од комисијата немаат судска разрешница.

Предуслов за исполнување на очекувањата на граѓаните за резултати во борбата 

против корупцијата, дополнително на политичките заложби, се ресурсите и капацитети 

со кои располагаат клучните актери во тој процес. Тука особено се важни институциите 

што имаат таканаречена превентивна улога во борбата против корупцијата, наспроти 

репресивната улога на полицијата, јавното обвинителство и судството. Тоа се ДКСК, 

Државниот завод за ревизија (ДЗР), Инспекцискиот совет (ИС) и Комисијата за 

заштита на конкуренцијата (КЗК). Сите овие институции имаат ингеренции што 

покриваат клучни аспекти од борбата против корупцијата, како детекција на можни 

случаи на корупција и судир на интереси, притисок на монополизација на одредени 

сектори, како и спроведување на правилата на терен преку ревизија и инспекција. 

Ефикасното функционирање на овие институции е клучно за градење случаи што ќе 

бидат преземени од јавното обвинителство. Од овие четири институции, инспекциските 

служби имаат хибридна, кои покрај превентивна имаат и репресивна функција, имајќи 

ја предвид можноста на инспекторатите да казнуваат. Работата на овие институции 

не е бесплатна и затоа државата треба значително да ја зголеми моменталната 
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инвестиција во секоја од нив, поединечно. При планирањето на антикорупциските 

политики, институциите мора да ги земат предвид финансиските импликации и како 

тоа влијае врз антикорупциските институции и нивниот капацитет соодветно да ги 

спроведат.

Целта на оваа анализа е да се утврди капацитетот и потребната инвестиција во човечките 

ресурси на овие институции како клучен предуслов за успех во нивната работа. За да 

добие појасна слика за состојбите во овие четири институции, во изминатиот период 

Институтот за демократија организираше средби со претставници на овие четири 

институции, пратеници и граѓански организации. Овие четири институции одговорија и 

Прашалник наменет за утврдување на состојбата со материјалните и човечките ресурси 

во институциите во земјата кои имаат ингеренции во борбата против корупцијата. 

Прашалникот се состои од шест делови: (1) Број и структура на вработени во 

институцијата; (2) Компензација на вработени; (3) Услови за работа; (4) Професионален 

развој; (5) Финансии и буџет и (6) Дополнителни сугестии од институции. 

Анализата, исто така, дава преглед и на потребната инвестиција во човечките ресурси 

на овие институции, како клучен предизвик за нивниот развој. Изработени се две 

сценарија со две варијации кои даваат приближен увид на висината на потребната 

инвестиција во зависност од можностите на државата, а со цел остварување на 

основните предуслови овие институции да остварат успех во својата работа и да бидат 

предводници на националните напори во борбата против корупцијата. Дополнително 

кон овие четири институции, даден е и преглед на потребната инвестиција во 

инспекциските служби, како клучна антикорупциска компонента. Пресметките се 

направени според податоците доставени од институциите и даваат приближна слика 

со цел до креаторите на политиките, донесувачите на одлуките и јавноста да се укаже 

на потребата од приоретизација за зголемени буџетски алокации за овие институции. 

Анализата разработува две сценарија со по две варијации. Првото сценарио е 

инвестиција во пополнувањето на систематизациите, а второто е инвестиција во кадри 

кои ќе работат на случаи/предмети. Зависно од сценариото и варијации, вкупната 

сума за овие четири институции варира од 4 до 5 милиони евра на годишно ниво. Со 

пополнување на празните инспекторските места оваа сума стигнува до речиси 12 

милиони евра годишно.
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Основната претпоставка и застапувачката порака на анализата е дека политичката 

волја е важен, но не доволен предуслов и затоа релевантните институции мора да ги 

имаат на располагање потребните материјални и човечките ресурси за да постигнат 

успех во борбата против корупцијата. Анализата дава преглед на четири институции со 

претежно превентивни ингеренции и не насочува дека инвестицијата во овие четири 

институции е доволна за борба против корупцијата, имајќи ја превид клучната важност 

на полицијата, јавното обвинителство и судството. Сепак, иако фокусот на оваа анализа 

се човечките ресурси, важно е да се потенцира дека дополнително на тоа е потребна 

и инвестиција во обезбедување на материјални услови и средства за работа на овие 

институции.



ИДСЦС Анализа на јавни политики бр. 37/2021 - ноември 20218

Раст на 
инвестицијата во 
антикорупциските 
институции_

Во изминатите години се забележува тренд на зголемена инвестиција во институциите, 

но тие средства не се доволни. Растот најмногу се забележува кај ДЗР и ДКСК. Два 

индикатора укажуваат на овој тренд. Најпрво, бројот на вработувања во овие институции 

во текот на периодот 2016-2021. Второ, буџетските алокации кон овие институции. Во 

однос на вработувањата, иако кај различни институции трендот (процентуален и во 

апсолутен износ) се разликува, сепак раст е забележан кај сите институции, освен кај 

КЗК. Во однос на овој индикатор, најголем раст се забележува кај ДЗР и ДКСК, а потоа 

ИС (види табела 1). 

Табела 1.	 Број на вработувања по институција (без членови на колективни тела)

Извор: Анкета со институции

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ДКСК 25 24 24 24 23 34

ДЗР 90 87 90 90 98 110

ИС 8 7 7 11 10 10

КЗК 28 27 27 27 27 28

Во однос на големината на распределени средства од Буџетот на Република Северна 

Македонија, може да се забележат два тренда. Прво, дека во споредба со 2016 година, 

висината на буџетски средства е зголемена кај сите четири институции, процентуално 

најмногу кај ДКСК и ИС. Второ, распределбата на средства значително варира од година 

во година што создава непредвидливост во работата на институциите, особено ако се 

земат предвид ребалансите на буџетот што се случуваат во сите години во периодот 

2016-2021 година. Со последниот ребаланс во јули 2021 година, корекција на буџетот 

имаше кај сите институции. Средствата се зголемија кај сите институции, најзначајно 
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кај ИС поради изработка на софтверско решение Е-инспектор, додека намалување 

од помалку од 3% имаше кај ДКСК (види табела 2). Со новиот предлог-буџет за 2022 

година, раст од 10% е предвиден и кај платите на инспекциските служби.1 

Табела 2.	 Распределени буџетски средства во илјади денари (по ребаланс).

Табела 3.	 Буџетски барања и исход

Извор: Анкета со институции

Извор: Анкета со институции, Буџет 2020 и предлог Буџет 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ДКСК 34.822 34.664 27.140 35.603 37.749 59.199

ДЗР 111.697 104.886 95.502 99.800 103.258 114.223

ИС 18.795 19.231 22.430 23.519 19.345 50.035

КЗК 19.629 18.856 20.800 22.173 23.365 23.680

Вкупно 184.943 177.637 165.872 181.095 183.717 247.137

Доволен буџет за 
извршување на 
ингеренциите

Очекуван 
раст

Барање до 
МФ

Исход

ДКСК Не / Да Делумно одобрени средства

ДЗР Не 30% Да Ограничени средства во Буџет

ИС Не 200% Да
Зголемени средства во 

2021, одобрени средства за 
софтвер.

КЗК Да 10% Да
Образложение во зависност 

од ставка

1 Предлог Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година, Министерство за финансии. 
Достапно на: https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Предлог-Буџет-на-Република-
Северна-Македонија-за-2022-година-01.11.2021.pdf 

Сепак, и покрај предвидените средства, три од четирите институции сметаат дека 

моменталниот буџет не им е доволен за извршување на нивните ингеренции. 

Очекувањата за раст варираат од 10% кај КЗК, до дури 200% кај ИС. Дополнителен 

проблем претставува и честото одбивање од страна на Министерството за финансии 

на годишните планови за вработувања, поднесени од страна на овие институции.

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Предлог-Буџет-на-Република-Северна-Македонија-за-2022-година-01.11.2021.pdf 
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Предлог-Буџет-на-Република-Северна-Македонија-за-2022-година-01.11.2021.pdf 
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Вработувања
има, но не
доволно_

Непополнети систематизации

И покрај зголемениот број на вработувања во антикорупциските институции, 

моменталниот број на вработени е помал од бројот на предвидени извршители според 

систематизацијата. Иако често систематизациите не ги отсликуваат вистинските 

потреби на институциите, сепак се појдовна основа за подобро разбирање на 

празнините во човечкиот капитал кај антикорупциските институции. Кај ДКСК, 

недостигаат 30 вработени, кај ДЗР 73 места, кај ИС 28, додека кај КЗК непополнети се 

13 работни места (види Табела 3). 

Табела 4.	 Предвидени наспроти потполнети места

Предвидено 
според 

систематизација

Потполнети 
места

Разлика 
(апсолутен 

износ)

Пополнети 
места (%)

Услови за 
работа при 
пополнета 

систематизација

ДКСК 64 34 30 53% Да

ДЗР 183 110 73 60% Да

ИС 38 10 28 26% Не

КЗК 40 27 13 67% Не

Пополнувањето на овие места е клучно за ефикасно работење на институциите. 

Сепак, иако треба да постои тенденција за пополнување на овие места, треба да се 

земе предвид и ограничениот капацитет за апсорбција во рамките на институциите 

за распределба на новите вработени, во рамките на дозволените 5% годишно,2 

односно 5 вработени за институциите со помалку од 30 вработени. Капацитетот за 

апсорбција и правилна распределба на вработените е клучен предуслов за ефективно 

искористување на вработените и нивен придонес кон работата на институцијата. Затоа 

2 Закон за вработените во јавниот сектор. Достапно на: https://aa.mk/content/pdf/Drugi%20
dokumenti/ZVJS/zakoni/zakon_za_vrabotenite_vo_javniot_sektor_0.pdf

https://aa.mk/content/pdf/Drugi%20dokumenti/ZVJS/zakoni/zakon_za_vrabotenite_vo_javniot_sektor_0.pdf
https://aa.mk/content/pdf/Drugi%20dokumenti/ZVJS/zakoni/zakon_za_vrabotenite_vo_javniot_sektor_0.pdf
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Недостигаат инспектори

Покрај празнините во систематизациите кај четирите антикорупциски институции, 

значителен недостиг постои и кај инспекторатите. Во редовните извештаи до Владата, 

ИС посочува на недостигот на инспектори. Покрај недоволните вработувања во 

изминатите години, дополнителен проблем е и старосната структура на инспекторите 

со тоа што значаен број од инспекторите се пред заминување во пензија (за 2021 година 

се предвидени 41 пензионирања) без притоа истите соодветно да се заменат. Ваквата 

старосна структура креира и вакуум на искуство, имајќи го предвид потребното време 

за обука на новите вработени. Според податоците од ИС од 2020 година, од вкупно 1441 

предвидени места, во 2020 година пополнети биле 857 места, односно 59,5%. 

е потребно, институциите внимателно да го планираат својот раст и да развијат начини 

за искористување на потенцијалот на идните вработени. 

Дополнително на ограничениот капацитет за апсорбција, институциите имаат 

ограничен физички простор и соодветна опрема за целосно пополнување на 

систематизацијата. Додека ДКСК и ДЗР имаат физички простор за целосно 

пополнување на систематизацијата, ИС и КЗК одговориле дека немаат канцелариски 

простор за целосно пополнување. Затоа, покрај буџетските алокации за вработени, 

растот на институцијата е условен и со инвестиција во физичките услови за работа. 

Позитивен пример во оваа насока се новите простории на ДКСК кои се во согласност 

со потребите на институцијата.

Табела 5.	 Број на предвидени и потполнети места на инспектори

Предвидено 
според 

систематизација

Потполнети места 
во 20203 година 

Разлика (апсолутен 
износ)

Разлика (%)

Инспектори 1441 857 584 40,5%

Извор: ИС на РСМ

3 Податоци од 2020 година. Моменталниот број на вработени инспектори може да варира поради 
пензионирања и нови вработувања во текот на 2021 година.
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Администрација наспроти работа на случаи

Дополнително на непополнетите места во однос на систематизациите на институциите, 

предизвик е соодносот на вработени со финансиско-административни задачи и 

вработени што работат на предмети, односно случаи. И покрај растот на вработувањата 

во антикорупциските институции, кај сите е забележан недостиг на вработени што ќе 

работат на предмети и случаи во рамките на специфичните ингеренции на институциите. 

На пример, од вкупно 34 вработени во ДКСК, помалку од половина работат на случаи. Кај 

ИС, ако се одземе советот како колективно тело, на случаи работат двајца вработени од 

вкупно 10. Во случајот на КЗК, без комисијата како колективно тело, на случаи работат 

14 вработени од вкупно 27. Соодносот кај ДЗР е поповолен, со 10 вработени од вкупно 

110 што работат административни задачи (Табела 6). 

Табела 6.	 Број на вработени кои работат на случаи предмети, вкупен број на вработени  
 и предвидена потреба

Број на вработени 
кои работат на 
случаи/предмети

Вкупен број на 
вработени

Предвидена потреба на дополнителни 
вработувања кои работат на случаи/предмети 
(проценка на институциите)

ДКСК 15 34 12

ДЗР 100 110 73

ИС 2 10 6

КЗК 14 27 15

Имајќи ги предвид обемните ингеренции на антикорупциските институции, од особена 

важност е насочување на ресурсите и зголемување на капацитетот за работа на случаи. 

Несразмерниот сооднос влијае врз институциите како од финансиски така и од аспект 

на спроведување на ингеренциите на овие институции што претставува нивна клучна 

задача. Иако административната поддршка е клучна за работата на секоја институција, 

сепак соодносот треба да ги отслика специфичните ингеренции на институцијата со цел 

остварување на зацртаните цели. Според информациите од институциите (Табела 5) кај 

сите може да се види недостиг од вработени што ќе работат случаи и предмети. Според 

сопствената проценка на институциите, во апсолутни бројки, најголем недостиг постои 

кај ДЗР каде што се потребни дополнителни 73 ревизори, потоа кај ДКСК, ИС и КЗК 

каде што, исто така, проценета е потреба од нови вработувања и зголемен капацитет 

за работа на случаи.
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Антикорупциските институции не функционираат во вакуум и важно е на своите 

вработени да им обезбедат услови што ќе ги мотивираат да ги исполнат своите работни 

задачи, но и што ќе соодветствуваат со сложеноста и ризикот во нивната работа. 

Профилот и вештините со кои се стекнуваат дел од вработените во овие институции 

се атрактивни кај приватниот сектор и затоа е важно условите за работа во овие 

институции да се компетитивни со цел задржување на кадарот. Покрај задржување 

на вработените, институциите треба да бидат во позиција да привлечат вработени со 

силни компетенции и искуство. Затоа е важно платите во антикорупциските институции 

да соодветствуваат со просекот во сродните професии, односно квалификации на 

национално ниво. Ова е посебно значајно во однос на привлекување на ИТ-кадри чија 

вредност на пазарот на трудот значително ги надминува можностите на институциите 

и законските ограничувања за платите на административните службеници. Типот на 

работата на антикорупциските институции и потребата кон прилагодување на новите 

трендови за дигитализација во борбата против корупцијата особено ја истакнува 

потребата од ИТ-вештини. Процесот на воспоставување на софтверските решенија 

на ДКСК и ИС дополнително укажа на потребата од инвестиција во оваа насока. 

Доколку се споредат бруто-просечните плати во овие институции со просечните плати 

за сродни работи на национално ниво според Заводот за статистика,4 може да се 

забележат значителни разлики (Табела 7). Овие разлики може да се намалат доколку 

во пресметката се додадат платите на избраните членови на колективните тела кои се 

значително поголеми од платите на останатите вработени во овие институции.

Табела 7.	 Просечна плата во институција (без плати на членови на колективни тела)   
 наспроти национална просечна плата во сроден сектор

Просечна бруто плата 
во институцијата (МКД)

Просечна национална бруто плата за 
сродна работа/квалификација (МКД) 

Разлика (МКД)

ДКСК 52170 60379 (Управувачки дејности; 
советување во врска со управувањeто)                                                                                                                                   

-8209

ДЗР 72153 95500 (Овластен ревизор) -23347

ИС 40095 65500 -25405

КЗК 54017
60379 (Управувачки дејности; 

советување во врска со управувањето)                                                                                                                                 
-6362

Просечна бруто плата во сектор Компјутерско програмирање, 
консултантски и сродни дејности 110 971

4 Просек за период I-VIII, 2021. 

Антикорупциските институции
како вработувачи_
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Во перспектива, антикорупциските институции треба да бидат подготвени да се 

соочат со современите корупциски трендови, како и да ги пресретнат технолошките 

предизвици во иднина, особено во опкружување со зголемениот обем на дигитални 

трансакции и употреба на крипто-средствата. Покрај креирањето на капацитети за 

следење на тековните состојби, антикорупциските институции во перспектива треба 

да укажат на насоки за регулација на одредени сегменти од крипто-средствата и да 

бидат дел од процесот во координација со Народната банка на Република Северна 

Македонија. Напорите на Владата за хоризонтални ИТ-капацитети што ќе им бидат на 

располагање на различни институции дава можност за надминување на дел од овие 

предизвици. Важно е предвидената Агенција за дигитализација на општеството да 

обезбеди поддршка која ќе ги рефлектира и специфичните потреби на антикорупциските 

институции.

Бонусите се важен мотивациски елемент во работата на институциите. Наградата 

за добро завршена работа како додаток на редовната месечна компензација е 

особено важна во борбата против корупцијата бидејќи тоа е област каде што успехот 

најчесто зависи од личната иницијатива и проактивноста, надвор од дневните 

задачи. Вработениот мора да има мотивација да ја напушти својата комфорна зона, 

да презеде иницијатива и да направи опипливо поместување во својата работа. 

Владата, во антикорупцискиот план, најави бонуси врз основа на перформансот на 

антикорупциските институции. Сепак, оваа мерка допрва треба да се операционализира. 

Во меѓувреме, според податоците од прашалникот, бонуси се доделуваат само во КЗК, 

а кај ДКСК се пресметува фиксен додаток на плата. 

Институциите спроведуваат и обуки за својот персонал. Обуките најчесто се 

организираат во рамки на проекти и донаторска поддршка. ИС дополнително 

спроведува и организира обуки и за инспекторатите.



Колку чини борбата против корупцијата: инвестиција во човечките ресурси 15

Во какви услови работат антикорупциските институции?

Покрај човечките ресурси, надоместоците на вработените и материјалните услови за 

работа се важни предуслови за успехот на институциите. Во однос на просторните 

услови, ДКСК и ДЗР навеле дека се задоволни со својот канцелариски простор, додека 

ИС и КЗК дале средна оценка. Во однос на достапноста на технолошки помагала, сите 

институции дале високи оценки во однос на достапност до хардверски решенија, но е 

потенциран недостиг на лиценциран софтвер, особено кај ДКСК. Потребата од детална 

анализа на хардверот што го поседуваат институциите (во контекст на зголемен пристап 

на институциите до Националната платформа за интероперабилност) е потенцирана и 

во планот на Владата за борба против корупција „Акција 21“. 

Пандемијата со Ковид–19 наметна дополнителни стандарди во однос на условите за 

работа. Секако, тоа се одрази и во работата на антикорупциските институции. Во однос 

на можноста за одржување дистанца при работа во канцелариски услови, сите четири 

институции дале високи оценки. Релативно добро се оценети и можностите за работа 

од дома, како и можноста на институциите далечински да управуваат со документација 

(Табела 8).

Табела 8.	 Услови за работа по различни основи (скала 1 до 5, 1 лошо – 5 добро)   
 (самооценка од институциите)

Канцела-
риски 

простор

Локација 
(комуника-

ција со 
други 

институции

Достапност 
на 

технолошки 
помагала 

(компјутери)

Достапност 
на 

технолошки 
помагала 

(лиценциран 
софтвер)

Мебел

Услови за 
работа во 
Ковид-19 
(дистанца)

Услови за 
работа во 
Ковид-19 
(работа 
од дома, 

далечинско 
управување 
со докумен-

тација

ДКСК 5 5 5 2 4 5 5

ДЗР 5 4 4 4 4 4 4

ИС 3 4 4 3 4 4 4

КЗК 3 5 5 3 5 5 4
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Со цел утврдување на потребната инвестиција во борбата против корупцијата, 

развивме три сценарија за инвестиција во човечките ресурси во четирите 

антикорупциски институции. Пресметките имаат за цел приближно утврдување на 

потребната инвестиција со цел запознавање на носителите на одлуките и јавноста 

со висината на потребната инвестиција. Покрај трошоците за плати, пресметката 

предвидува и еднократен трошок по вработен во висина од 60 000 денари за 

компјутерска и канцелариска опрема. Резултатите од трите сценарија даваат рамка 

која во подоцнежна фаза попрецизно би се пресметала од страна на институциите и 

Министерството за финансии според нивоата на распределување, како и евентуален 

раст на платите во следниот период. Дополнително на трите сценарија, дадена е и 

пресметка за инвестицијата потребна да се пополнат предвидените, но непополнетите 

места во инспекциските служби. Имајќи го предвид ограничување од 5% раст годишно 

потребната инвестиција кај различни институции ќе се постигне за различен број на 

години. Ова е важно да се има предвид во однос на планирањето на средствата низ 

повеќе години што, исто така, е и условено со континуитет во заложбите за инвестирање 

во борбата против корупцијата. Важно е да се напомене дека најголемите ефекти би 

се постигнале преку комбинација на едно од сценаријата и паралелна инвестиција 

во инспекциските служби. Вкупните пресметки според сите сценарија, претставуваат 

годишна инвестиција која како финален резултат би се постигнала за повеќе години и 

која би се додала на постоечките годишни буџети на институциите.

СЦЕНАРИО	1:

Пополнување на моменталните систематизации

Првите две сценарија ја предвидуваат потребната инвестиција на годишно ниво 

доколку се пополнат предвидените места според систематизациите во овие четири 

институции. Првото сценарио предвидува пополнување на предвидените места 

според моменталните просечни плати во институциите. Во второто сценарио се прави 

пресметка на потребната инвестиција при комплетно пополнети систематизации (веќе 

Колкава е потребната 
инвестиција во човечките 
ресурси? _
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вработени + нови) со проектирани плати и надоместоци за сродни професии според 

националниот просек. Второто сценарио (1.2) чини 29 897 000 денари повеќе од првото 

(1.1) на годишно ниво.

Сценарио	1.1:	

Пополнување на систематизациите со моментални плати и надоместоци
(112,5 милиони денари годишно)

Ова сценарио ја предвидува потребната инвестиција на годишно ниво доколку се 

пополнат предвидените места според систематизациите во овие четири институции. 

Како основа за пресметка се празните места во 2021 година помножени по просечната 

бруто-плата во секоја од институциите. На ова сценарио се додадени и предвидените 

трошоци за плати и надоместоци за четирите институции според ребалансот на буџетот 

за 2021 година.

Табела 9.	 Приближна пресметка: недостиг х просечна бруто плата во институции х 12   
 месеци + еднократен трошок

 

Недостиг
според

стемати-
зација 

Просечна
плата

во инсти-
туција

Дополнителни 
месечни
трошоци

Еднократен 
трошок по 
вработен 

(60 000 мкд)

Дополнителни 
годишни

трошоци (мкд)

Дополнителни 
годишни 
трошоци

(евра) 

ДКСК 30
52,170 

ден
1,565,100 ден 1,800,000 

ден 20,581,200 ден 334,654 €

ДЗР 73
72,153 

ден
5,267,169 ден 4,380,000 

ден 67,586,028 ден 1,098,960 €

ИС 28
40,095 

ден
1,122,660 ден 1,680,000 

ден 15,151,920 ден 246,373 €

КЗК 13
54,017 

ден
702,221 ден 780,000

ден 9,206,652 ден 149,702 €

Вкупен проектиран 
трошок

 
 
 

112,525,800 
ден 1,829,688 €
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Сценарио	1.2:	

Антикорупциски институции како атрактивен вработувач 
(302 милиони денари годишно)

Второто сценарио предвидува идеална ситуација со пополнети систематизации 

(моментално вработени и предвидени) со плати еквивалентни на просекот за сродни 

професии на национално ниво.

Табела 10.	 Приближна пресметка: недостиг х национален просек за сродна дејност х 12   
 месеци + еднократен трошок

 

Предви-
дено по

системати-
зација

Просечна
плата на 

национално
ниво за
сродна
дејност

Месечни 
трошоци

Еднократен 
трошок по 
вработен

Годишни трошоци 
(мкд)

Годишни 
трошоци 

(евра)

ДКСК 64 61,994 ден
3.967.616,00 

ден
3.840.000 

ден 51.451.392 ден 836.608 €

ДЗР 183 95,550 ден
17.485.650,00 

ден
10.980.000 

ден 220.807.800 ден 3.590.371 €

ИС 28 65,500 ден
655.000,00 

ден
600.000 ден 8.460.000 ден 137.561 €

КЗК 13 60,379 ден
1.630.233,00 

ден
1.620.000 

ден 21.182.796 ден 344.436 €

Вкупен 
проектиран 

трошок

 
 
 

301.901.988,00 
ден 4.908.975 €

5 Пресметано по среден курс, 1 евро = 61,5 денари.
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Табела 11.	 Приближна пресметка: недостиг х просечна бруто плата х 12 месеци +   
 еднократен трошок

Недостиг 
на 

вработени 
што ќе 

работат 
на случаи 

Просечна 
плата

Дополнителни 
месечни 
трошоци

Еднократен 
трошок по 
вработен

Дополнителни 
годишни трошоци 

(мкд)

Дополнителни 
годишни 
трошоци 

(евра)

ДКСК 12 52,170 ден 626,040 ден 720,000 
ден 8,232,480 ден 133,861 €

ДЗР 73 72,153 ден 5,267,169 ден 4,380,000 
ден 67,586,028 ден 1,098,960 €

ИС 6 40,095 ден 240,570 ден 360,000 
ден 3,246,840 ден 52,749 €

КЗК 15 54,017 ден 810,255 ден 900,000 
ден 10,623,060 ден 172,733 €

Вкупен 
проектиран 

трошок

 
 
 

89,688,408 ден 1,458,348 €

СЦЕНАРИО	2:

Сценарио со пополнети позиции за работа
на случаи односно предмети

Второто сценарио предвидува ситуација при пополнување на позициите за работа 

на случаи проектирани од страна на институциите. Првата пресмета (Сценарио 2.1) е 

според моменталните просечни плати во институциите на проектираните позиции од 

страна на институциите (види Табела 6). Втората пресметка (Сценарио 2.2) е според 

просечните плати во сродни сектори на државно ниво според податоците на Државниот 

завод за статистика. Тука се пресметани постоечките заедно со проектираниот 

недостиг. Второто сценарио (2.2) чини 10 800 340 денари повеќе од првото (2.1) на 

годишно ниво.

Сценарио	2.1:	

Според моментален просек на плати 
(89,7 милиони денари годишно)

Сценариото 2.1 ја предвидува потребната инвестиција доколку се пополнат потребни 

вработувања за работа на случаи/предмети проектирани од институциите. На ова 

сценарио се додадени и предвидените трошоци за плати и надоместоци за четирите 

институции според ребалансот на буџетот за 2021 година.



ИДСЦС Анализа на јавни политики бр. 37/2021 - ноември 202120

Сценарио	2.2:	

Според плати во сродни сектори 
(260 милиони денари годишно)

Табела 12.	 Приближна пресметка: моментални + недостиг х национален просек за сродна  
 дејност х 12 месеци + еднократен трошок

 

Вработени 
што работат 
на случаи + 
проектиран 

недостиг

Просечна 
плата на 

национално 
ниво за 
сродна 
дејност

Дополнителни 
месечни 
трошоци

Еднократен 
трошок по 
вработен

Дополнителни 
годишни

трошоци (мкд)

Дополнителни 
годишни 
трошоци 

(евра)

ДКСК 27 (15+12)  61,994 ден 1,673,838 ден 1,620,000 
ден 21,706,056 ден 352,944 €

ДЗР
173 (100 + 

73)
95,550 ден 

16,530,150 
ден 

10,380,000 
ден 

208,741,800 
ден 

3,394,176 €

ИС 8 (2+6) 65,500 ден 524,000 ден    480,000 
ден 6,768,000 ден 110,049 €

КЗК 29 (14+15) 60,379 ден 1,750,991 ден 
            

1,740,000 
ден 

22,751,892 ден 369,949 €

Вкупен проектиран 
трошок

 
 
 

  259,967,748 
ден 4,227,118 €
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Табела 13.	 Приближна пресметка: недостиг х референтна плата генерален инспектор х 12  
 месеци + еднократен трошок

 

Недостиг 
на 

вработени 
што ќе 

работат на 
случаи 

Бруто
плата

група 1, 
подгрупа 

1

Дополни-
телни

месечни 
трошоци

Еднократен 
трошок по 
вработен

Дополни-
телни

годишни 
трошоци

(мкд)

Дополнителни 
годишни 
трошоци 

(евра)

Инспектори 584
57,037 

ден
33,309,608 

ден
35,040,000 

ден
434,755,296 

ден
7,069,181 €

ДОПОЛНИТЕЛНА	ИНВЕСТИЦИЈА:

ПОПОЛНУВАЊЕ	НА	ИНСПЕКЦИСКИ	СЛУЖБИ	

Дополнително на трите сценарија, важно е да се додаде потребната инвестиција во 

инспекциските служби, односно потребата од вработување на 584 нови инспектори 

во рамките на вработувања што би се реализирање во повеќе години. За потребите 

на оваа пресметка, како референтна плата за вработување на инспекторите се зема 

бруто-плата на државен службеник од група 1, подгрупа 1 од 57 037 денари.  

Пресметките според сите сценарија укажуваат на значителна сума што е потребно 

да се инвестира во борбата против корупцијата. Сепак, ако се земе предвид дека 

оваа инвестиција би се спровела низ повеќе буџетски години, апсолутната сума е 

остварлива, имајќи ја предвид проектираната цел. Дополнително, успех во борбата 

против корупцијата, директно или индиректно, може да врати односно да заштеди 

значителен број средства од Буџетот.

При исполнување на кое било од предвидените сценарија, клучно е да се напомене дека 

инвестицијата би имала ефект само доколку е проследена со јасна политичка волја и 
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Табела 14.	 Сумиран преглед на сценарија

Сценарио 1 – 
Пополнување на 

моменталните 
систематизации 

(само нови 
вработувања)

Сценарио 1.2 – 
Пополнување на 

моменталните 
систематизации 
(моментални и 

нови со повисоки 
плати)

Сценарио 2.1 
–Дополнителни 
вработувања 
за работа на 

случаи/предмети 
по моментални 

плати

Сценарио 2.2 
– Моментални 

вработени 
на случаи + 

проектирани по 
повисоки плати

Потребна 
инвестиција (мкд)

112,525,800 ден 301,901,988 ден 89,688,408 ден 259,967,748 ден

+ Моментални 
издатоци за плати 

и надоместоци 
(2021)

159,479,000 ден / 159,479,000 ден /

Вкупно 
проектиран буџет 

(мкд)
272,004,800 ден 301,901,988 ден 249,167,408 ден 259,967,748 ден 

Вкупно 
проектиран буџет 

(евра)
4,422,842 € 4,908,975 € 4,051,503 € 4,227,118 € 

+ Инспекторати 
(дополнително 

на моменталниот 
буџет на 

инспекторатите, 
агенциите и 

одделенијата 
за инспекциски 

надзор)

434,755,296 ден 434,755,296 ден 434,755,296 ден 434,755,296 ден 

Вкупно со 
инспекторати 

(мкд)
706,760,096 ден 736,657,284 ден 683,922,704 ден 694,723,044 ден 

Вкупно со 
инспекторати 

(евра)
11,492,034 € 11,978,167 € 11,120,694 € 11,296,310 € 

процес на вработувања што ќе гарантира интегритет и ќе ги минимизира партиските 

влијанија. Само преку вработување на квалитетни кадри може да се очекува поврат на 

инвестицијата и успех во борбата против корупцијата.



Колку чини борбата против корупцијата: инвестиција во човечките ресурси 23

Заклучоци и 
препораки_

Во изминатиот период се забележува зголемена инвестиција во превентивната страна 

на борбата против корупцијата, но постојат низа предизвици. Прегледот на четирите 

институции укажува на континуиран раст на буџетските алокации и зголемен број 

вработувања. Сепак, преку непополнетоста на систематизациите, ограничените услови 

за работа, неповолниот сооднос на административните службеници и вработените 

што се фокусирани на случаи, како и неконкурентни компензации, се ограничувачки 

фактори во работата на овие институции и го ограничува нивниот долгорочен развој. 

Борбата против корупцијата станува сè посложена и успехот е условен со можноста на 

овие институции да привлечат квалитетни кадри што ќе бидат мотивирани да придонесат 

во нивната работа. Преку компетитивни плати и поволни услови за работа, овие 

институции треба да имаат можност да бидат во тек со најновите дигитални трендови 

што сè повеќе ќе го креираат опкружувањето во нивната работа. Пресретнувањето на 

трендовите на иднината може да се обезбеди само со континуирано инвестирање во 

човечкиот и технолошкиот капацитет на антикорупциските институции. 

Адресирањето на состојбите во однос на човечките и материјалните ресурси во борбата 

против корупцијата подразбира вклученост на повеќе типови актери, вклучително 

и самите антикорупциски институции. Врз основа на податоците во анализата, како 

и повеќекратната консултација со чинители од законодавната и извршната власт, 

анализата нуди насочени препораки до Собранието, Владата и антикорупциските 

институции.
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ПРЕПОРАКИ	ДО	СОБРАНИЕТО

Зголемени	 буџетски	 алокации. Пратениците треба проактивно да ги следат 

напорите во борбата против корупцијата, како од аспект на перформанси така и од 

аспект на ресурсите на клучните актери. Преку надзор, но и континуирана меѓусебна 

соработка, пратениците ќе имаат поблизок увид во нивната работа и нивните 

капацитети. Таквата соработка треба да резултира со зголемени буџетски средства, 

кои за антикорупциските институции ќе дојдат како предлог од пратениците. Таквиот 

пристап ќе покаже дека пратениците се заложени за борба против корупцијата и 

проактивно работат за овозможување на сите потребни услови.

Поддршка	 базирана	 на	 перформанси. Средствата и поддршката од Собранието 

не треба да се безусловни. Пратениците треба да постават јасни очекувања од 

институциите за опипливи резултати во рамките на нивните области. Собранието 

треба да практикува редовни тематски надзорни расправи за нивната работа каде што 

ќе се разговара и за нивните капацитети и предизвиците во работата.

Зголемена	 комуникација. Една од клучните компоненти во осигурување на 

поголеми средства и ангажман од страна на Собранието во поддршка на работата на 

антикорупциските институции е нивната меѓусебна соработка. Меѓутоа, во случајот 

на антикорупциските институции, таа соработка често е ограничена на комуникација 

поврзана исклучиво со годишното известување. Ваквата пракса ги ограничува 

пратениците да знаат повеќе за работата на овие институции, кои се нивните 

предизвици и како можат да ги поддржат. Институциите и пратениците треба да најдат 

начини за непосредна и континуирана комуникација.

Натпартиски	 консензус. Пратениците треба да тежнеат да градат натпартиски 

консензус за прашања во областа на борбата против корупцијата и обезбедувањето 

подобри услови за работа на антикорупциските институции. 



Колку чини борбата против корупцијата: инвестиција во човечките ресурси 25

ПРЕПОРАКИ	ДО	ВЛАДАТА

Зголемени	средства.	Потребно е Владата и Министерството за финансии да ги земат 

предвид барањата на антикорупциските институции и да ги вметнуваат во предлог-

буџетите и долгорочно да го планираат начинот како ќе се постигне потребното ниво 

на инвестиција. Покрај пополнувањето на систематизациите на антикорупциските 

институции и инспекторатите, Владата треба да работи на обезбедување подобри 

материјални услови за овие институции. 

Континуитет. Владата треба да се воздржи од предлог-ребаланси на буџетот што 

можат да влијаат врз континуитетот и извесноста во работата на антикорупциските 

институции. Предвидливоста е особена важна со цел институциите да го планираат 

својот развој, активностите и очекуваните резултати на подолг рок, од пет до десет 

години.

Привлекување	 дефицитарни	 кадри.	 Преку иницирање на измени во Законот за 

административни службеници да овозможи флексибилност за висината на примањата 

во професии што се дефицитарни и чии месечни примања се значително над 

моменталните. Тоа е особено важно со цел привлекување ИТ-кадри. Хоризонталните 

механизми, како предвидената Агенција за дигитализација се важен чекор напред, 

но институциите исто така треба да имаат на располагање свои независни кадри со 

познавања во карактеристични области поврзани со борбата против корупцијата, 

како дигитална форензика. Владата треба да им овозможи на овие институции да 

привлекуваат експерти и во други области важни за работата на институциите. 

Ограничување	 на	 трансфер	 на	 вработени.	 Владата треба да се воздржи од 

трансфер на вработени помеѓу институциите чии квалификации не се во согласност со 

потребите на антикорупциските институции. Трансферот на вработени е добра алатка 

за оптимизација на ресурсите, но таа мора да осигури дека не се нарушува работата на 

институциите.
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ПРЕПОРАКИ	ДО	АНТИКОРУПЦИСКИТЕ	ИНСТИТУЦИИ

Мобилизација	на	дополнителни	ресурси. Антикорупциските институции треба да 

разработат капацитети за мобилизација на средства, дополнително на буџетските 

алокации. Неколку од антикорупциските институции веќе имаат искуство во користење 

вакви модели на дополнително финансирање преку директна соработка со донатори 

или партнерство со граѓански организации. Соработката на Инспекцискиот совет со 

Европската банка за обнова и развој, или, пак, соработката на ДКСК со донатори и 

граѓански организации, како дополнување на сопствените капацитети, се позитивни 

примери. Ваквите напори можат значително да ги зголемат капацитетите на 

институциите како од аспект на директен бенефит од поддршката, така и долгорочно 

преку градење на капацитетите на вработените што ќе бидат обучени да работат на 

слични типови активности во иднина. 

Опипливи	резултати. Обемот на поддршка на институциите од страна на Собранието 

и Владата зависи од резултатите што тие ги имаат. Затоа антикорупциските институции 

треба активно да работат да ги минимизираат можностите за слабо управување и да 

го максимизираат својот импакт во рамките на сегашните ресурси. Со својата работа 

овие институции треба да покажат дека потенцијалната дополнителна инвестиција во 

нив ќе има корист за граѓаните. 

Известување	и	транспарентност.	Известувањето на антикорупциските институции 

кон Собранието (и Владата) треба да биде насочено кон извештаи фокусирани на 

резултати, дополнително на фактографски и технички информации од нивното 

работење. Извештаите на институциите мора да се јасен показател за ефектот од 

работата на институциите кон подобрувањето на животот на граѓаните. 

Интегритет	 во	 вработувањата. Антикорупциските институции мора да вложат 

големи напори при обезбедување вработувања базирана на интегритет и да ги 

одвратат партиските влијанија при вработувањата и да алармираат во случај на 

партиски притисоци.
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вклученост во носењето на одлуки 

и да ја зајакне партиципативната 

политичка култура. Преку зајакнување 

на слободарските вредности, ИДСЦС 

придонесува на 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

Информации за 
авторот_
Марко	Панковски	е постар истражувач 

во Центарот за добро управување при 

Институтот за демократија „Социетас 

Цивилис“ – Скопје. 

Информации за 
проектот_

Линк_
Ова	издание	е	електронски	достапно	
на:
-	
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/колку-чини-

борбата-против-корупцијат-2/
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