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ВОВЕД  
Во согласност со новиот Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси1, 

изборот на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата за прв пат 

беше направен во постапка2 во која учествуваа претставници на надворешни вклучени 

страни. По неколкугодишното „неславно“ работење на претходните состави на 

Комисијата, беше очекувано вака избраниот состав на Комисијата да ја врати довербата 

на граѓаните во оваа институција. Со тоа нагло се зголеми бројот на пријави доставени до 

Комисијата од граѓани и од други заинтересирани лица и субјекти.  

Така, во првите три години од мандатот на оваа Комисија, до неа пристигнуваат годишно 

во просек по повеќе од 500 пријави за корупција и за судир на интереси. Покрај пријавите, 

Комисијата треба да ја проверува состојбата и податоците на илјадници изјави за 

интереси и анкетни листови коишто се доставуваат до неа, ја следи законитоста на 

финансирањето на изборните кампањи, приговорите и пријавите околу неправилности 

во изборните кампањи, спроведува антикорупциска проверка на легислативата и води 

прекршочни постапки.  

Зголемениот број пријави, но и законски ингеренции на Комисијата од една страна, а 

ограничениот кадровски и до скоро и просторно-функционалниот капацитет и 

недоволна соработка на другите институции, од друга страна, наметнаа бројни оценки и 

анализи од општата и стручната јавност за ефикасноста во работењето на ДКСК во 

изминатиот период.  

Констатирајќи ги овие состојби и предизвици, уште во една од првите анализи за 

работењето на Комисијата во првата година од нејзиниот сегашен мандат3, како една од 

мерките за зголемување на ефикасноста на работењето на Комисијата беше предложено 

да се развијат и применуваат индикатори и критериуми за приоритетизирање на 

предметите кои ги отвора ДКСК.  

 
1 Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Службен весник на Република 

Македонија бр. 12 од 19 јануари 2019 година  
2 Според член 12 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Комисијата 

за селекција на кандидати за прет седател и за членови на Комисијата е составена од по два 

пратеници од власта и од опозицијата, еден член номиниран од Народниот правобранител и 

двата претставници на здружението или фондацијата назначени за членови на Советот за 

соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор за областите „демократија и владеење на 

правото“ и „медиуми и информатичко општество“. Исто така, за време на интервјуто со 

кандидатите, покрај пратениците,  прашања до кандидатите можат да поставуваат и 

претставници на здруженијата на но винари и здруженија и фондации во областа на 

спречување на корупцијата, владеење на правото или добро управување.  
3 Сабина Факиќ, Студија за јавни политики: Зголемување на ефикасноста на работењето на 

ДКСК, Платформа на граѓански организации за борба прот ив корупцијата, Скопје, 2020    
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Во истата насока, Платформа на граѓански организации за борба против корупцијата 

разви преглед4 на ранливи зони од корупција, како предлог-места каде што е потребно 

да се насочи вниманието на институциите, почнувајќи од ДКСК.  

Во меѓувреме, и Државната комисија за спречување на корупцијата изработи матрица 

за евалуација на пријавите со критериуми и елементи за карактерот и потеклото на 

пријавите, но без земање предвид на областите за коишто се однесуваат тие.  

Целта на овој документ е да и ги реафирмира заложбите и да и помогне на Државната 

комисија за спречување на корупцијата да применува системски пристап во 

приоретизирањето на пријавите за случаи на корупција и судир на интереси, а во насока 

на зголемување на нејзината ефикасност во работењето.  

 

ПРИМЕНА НА ПРИОРЕТИЗАЦИЈАТА КАКО МЕХАНИЗАМ ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО 

РАБОТАТА НА ДКСК  
Определувањето приоритети, во смисла на работењето на една институција, претставува 

дел од процесот на стратешко планирање во кој се „определуваат приоритетите и целите 

кои се сметаат за најважни, се дефинираат програми, проекти и активности преку кои ќе 

се остварат дефинираните приоритети и се утврдуваат потребните средства за 

реализација на приоритетите преку буџетскиот процес“5. 

Организациско-управувачките науки го дефинираат приоретизирањето едноставно 

како „организирање на работите на начин што прво ќе се решаваат или ќе се справува со 

најважните работи“.6 Тоа понекогаш вклучува организирање на група задачи или работи 

што треба да се завршат и нивно рангирање според различни фактори, вклучително, но 

не ограничувајќи се на, критичноста за решавање, без разлика дали е временски 

чувствителна или не, и колку време е потребно за да се заврши секоја од нив. Ова помага 

да се одреди на што треба да се стави фокусот за да се постигне повеќе.  

Приоретизирањето има две главни димензии. Определување на критичноста на 

работните задачи и нивната рочност, односно временскиот период за којшто мора и 

може да се завршат. Исто така, приоретизирањето може да се направи на целокупното 

 
4 Мартина Илиевска, Миша Поповиќ, Извештај  за работата на Државната комисија за 

спречување на корупцијата ( јануари - јуни 2020), Платформа на граѓански организации за 

борба против корупцијата, Скопје, 2021  
5 Стандарди за управ ување со човечки ресурси, Министерство за информатичко општество и 

администрација, Скопје,  2014 година, достапно на: 

https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Standardi_za_upravuvanje_so_covecki

_resursi.pdf  
6 Според дефиницијата дадена во речникот Мерием -Вебстер  

https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Standardi_za_upravuvanje_so_covecki_resursi.pdf
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Standardi_za_upravuvanje_so_covecki_resursi.pdf
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работење, односно на сите работни задачи и процеси или само на одделни фази од 

работењето.  

Тргнувајќи од претпоставката дека корупцијата во државата е еден од најзначајните 

проблеми на граѓаните што се потврдува и со речиси сите меѓународни извештаи кои го 

анализираат степот на развој на демократијата во општеството и владеењето на правото, 

повеќе од потребно е да се спроведе процес на приоретизација во постапувањето на 

предмети на надлежните институции.  

Прашањето за приоретизација во работењето на ДКСК се наметна уште од првите денови 

на работењето на овој состав на Комисијата (која почна со работа на 8 февруари 2019 

година) и зголемениот наплив на пријави, но и притисок од јавноста за отворање случаи 

по сопствена иницијатива. Оваа појава беше очекувана и воедно колку и да претставува 

сама по себе позитивен исчекор кај граѓаните дека постои институција која го предводи 

процесот во борбата против корупцијата, во себе крие и многу ризици. Идејата за 

приоретизација која ја предводеше Платформата на граѓански организации за борба 

против корупцијата, наједноставно кажано, беше да се менаџира со ризикот – од толку 

многу, најчесто ситни случаи, да нема време за отворање и посветување на големи 

случаи по сопствена иницијатива.  

Од прегледот на оформени предмети на ДКСК според пријави и според случаи по 

сопствена инцијатива, произлегува дека секоја година, пријавите учествуваат со повеќе 

од 90 % во вкупните предмети, што секако само ја апострофира потребата од 

приоретизација.  

 

Годишен преглед на примени пријави и оформени предмети7 

Година 2019 2020 2021 

Основа Корупција Судир на 

интереси 

Корупција Судир на 

интереси 

Корупција Судир на 

интереси 

По сопствена 

иницијатива 

23 66 12 6 16 17 

По пријави од 

граѓани 

687 364 406 80 583 89 

Вкупно  710 430 418 86 599 106 

Вкупно 

предмети 

1140 504 705 

 
7 Според податоците од Годишниот извештај за работа на ДКСК за 2021 година, достапен на: 

https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%93%D0%98 -2021-final.pdf   

https://dksk.mk/wp-content/uploads/2022/03/%D0%93%D0%98-2021-final.pdf
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Според Деловникот за работа на ДКСК8 распределбата на предметите на членовите на 

Комисијата се врши електронски, по азбучен ред на презимињата на членовите, а на 

претседателот на Комисијата по секое трето распределување на членовите. Груба 

пресметка само за потребите на овој документ, вели дека според овој начин на 

распределба, само во 2021 година на секој член му биле распределени по повеќе од 110 

предмети, а на претседателот околу 40. Под претпоставка дека во годината има околу 240 

работни денови, тоа значи дека во просек секој член има околу 2 дена за да работи на 

еден случај.  

Инаку, Деловникот не предвидува повеќе детали за отворањето случаи по сопствена 

иницијативата на Комисијата освен дека за постапување по сопствена иницијатива 

Државната комисија носи заклучок на состанок на колегиум врз основа на што се 

изготвува службена белешка за оформување на предмет.  

Треба да се напомене дека и во минатото имаше еден (неуспешен) обид за воведување 

приоретизација на антикорупциската проверка на веќе донесените закони врз основа на 

методологија изработена во соработка го граѓанскиот сектор, а дел од Националниот 

акциски план за отворено владино партнерство 2018-2020 година9. Во основа, концептот 

предвидуваше ДКСК во согласност со Методологијата за антикорупциска проверка на 

легислативата да ги избира и приоретизира законите кои ќе бидат предмет на проверка 

врз основа на општи критериуми или поединечни случаи. Поединечните случаи се 

однесуваат на сознанија или пријави и укажувања од граѓанското општество, за 

ризиците од можна корупција и судир на интереси во одредени законски одредби или во 

одредена правна област, информација за нацрт-закон што бил изложен на силно 

лобирање од страна на интересните групи итн.  

Не толку одамна, во 2020 година, веднаш откако стана јасно дека до Комисијата во текот 

на првата година од мандатот беа доставени повеќе од илјада пријави од граѓаните, 

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата предложи концепт 

за развивање и примена на индикатори/критериуми за приоритетизирање на 

предметите кои ги отвора ДКСК, а во насока на зголемување на ефикасноста на 

 
8 Деловник за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата (пречистен текст),  

Скопје, 24.7.202 г.  
9 Национален акциски план за отворено владино партнерство 2018 -2020 година, 

Министерство за информатичко општество и адм инистрација,  Скопје, јули 2018 година, 

достапен на: 

https://ovp.gov.mk/nap/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0

%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8 -

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd -%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bf -2018-2020/  

https://ovp.gov.mk/nap/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bf-2018-2020/
https://ovp.gov.mk/nap/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bf-2018-2020/
https://ovp.gov.mk/nap/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b2%d0%bf-2018-2020/
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работењето. Секако, беше апострофирано дека е потребен пристап што ќе овозможи 

рангирање на сите предмети со давање приоритет на поголемите корупциски предмети, 

а според пристап и критериуми за утврдување на приоритетните предмети кои се јавни 

и разбирливи за граѓаните за да се избегне ризикот од субјективизам.   

Предлогот од Платформата одеше во насока на тоа приоретизацијата да се води од двете 

димензии на ризикот – зачестеноста, односно веројатноста дека ризикот ќе се случи и 

интензитетот, односно штетата што може да ја предизвика случајот.  

Натаму, предлогот сугерираше вака поставената основа да се распредели според сектори 

според класификацијата на функциите на власт: општи јавни услуги; одбрана; јавен ред и 

безбедност; економски активности; заштита на животната средина; домување и 

комунални погодности; здравство; рекреација, култура и религија; образование и 

социјална заштита.  

Притоа, како хоризонтални димензии беа поставени главните надлежности на 

институциите, односно јавниот финансиски менаџмент (вклучително и јавните набавки), 

вработувањето и напредувањето, и надзорот. Предложената вертикална димензија на 

секторите произлезе од нивното рангирање според проценка на двете основни 

димензии на ризици, која секако дека може да се преоценува на одредено време.  

 

1 Пример за рангирање на ранливи зони во 2020 според методологијата на Платформата на 
граѓански организации за борба против корупција (пониски вредности се поважни) 

 
влијание врз 

регулатива 

јавни 

финансии 

вработување надзор 

општи јавни услуги 20 15 18 19 

одбрана 40 37 37 39 

јавен ред и безбедност 16 13 6 14 

економски активности 10 4 10 8 

заштита на животна средина 12 6 17 5 

домување и комунални 

погодности 

24 22 26 23 

здравство 9 1 2 3 

рекреација култура и религија 36 31 32 35 

образование 29 24 21 29 

социјална заштита 34 28 27 33 

 

ДКСК во овој состав веќе навлегува во последната година од својот мандат. Од тука, 

имајќи го предвид досегашното искуство во работењето останува фактот дека 

комисионерите немале доволно време и ресурси да се посветат на предмети кои може 
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да обелоденат случаи од висока корупција, а одлучувале за предмети кои немале 

кривичен елемент од корпусот на корупциски дела. Имајќи ја предвид оваа матрица на 

ранливост, предлогот е ДКСК да ја насочи својата работа во овие зони, односно да одвои 

ресурси за да направи проби и анализи во одредени институции од овие области, со што 

ќе ја зголеми работата по сопствена иницијатива.  

Оттука, идејата за приоретизација не значи да не се посветува доволно внимание на 

секоја пријава што пристигнува до ДКСК за што Комисијата има законска обврска да 

постапи, туку со одредена рационализација, да се развие механизам за посветување 

време и напори кон областите кои се највисоко рангирани според ризиците од корупција.  

Во меѓувреме, и Државната комисија за спречување на корупцијата изработи матрица 

за евалуација на пријавите со критериуми и елементи за карактерот и потеклото на 

пријавите, но без земање предвид на областите за коишто се однесуваат тие. Според тој 

концепт, секоја пријава се бодува според 32 елементи доколку станува збор за пријава за 

корупција или според 36 елементи доколку станува збор за пријава за судир на интереси.  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ  
Во услови на изразена корупција во државата, потребата за создавање на механизми за 

репресија кои ќе претставуваат унапредување на досегашните алатки е повеќе од 

очигледно и значајно. И покрај фактот што ДКСК го користи својот целосен расположлив 

човечки и административен капацитет, сепак не успева да изгради позначаен број 

предмети кои ќе придонесат кон поголема репресија во корупцијата. Непостоењето 

пофункционален механизам за рационална распределба на ограничените време и други 

ресурси за работа на секоја пријава ја доведува институцијата во состојба на 

неефикасност и неефективност со што ѝ се оневозможува целосно и успешно 

спроведување на една од нејзините основни надлежности, односно да покренува 

предмети по сопствена иницијатива. Ова, во одредена мера, може да ја поткопува и 

довербата на граѓаните кон институцијата. Имено, постојаното доминантно постапување 

по пријави кои во најголем дел завршуваат без постоење на елементи на корупција или 

судир на интереси доведува до тоа граѓаните да ја преиспитуваат улогата на оваа 

институција и нејзините капацитети да ги исполнува своите надлежности за борба со 

корупцијата.  

ДКСК во своите интерни акти не посветува преголемо внимание на начинот на 

постапување на предмети по сопствена иницијатива. Не се прави градација на 
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оформување на предмети преку пријави и сопствена иницијатива. Деловникот на ДКСК 

не ги третира предметите по сопствена иницијатива како позначајни.  

Оттука, почитувајќи ги законските норми за постапување по пријави, потребно е ДКСК да 

усвои интерен акт за приоретизација на предмети со што ќе креира начин и постапка за 

постапување. Овој акт треба да содржи основа за рационализација на предметите на 

ДКСК заснована врз ризикот, веројатноста за настанување и интензитетот. Оваа 

рационализација треба да се води според најризичните сектори во државата кои во себе 

ќе ги опфаќаат и хоризонтални димензии: јавниот финансиски менаџмент (вклучително 

и јавните набавки), вработувањето и напредувањето, и надзорот. 

Истовремено, потребно е ДКСК да ги зајакне своите капацитети за спроведување и на 

своите други надлежности што ќе доведе до намалување на ризиците од корупција. 

Антикорупциската проверка на легислативата како механизам за превенција од 

корупција во законите, предлог-законите и подзаконските акти е механизам кој ќе го 

надмине овој ризик и ќе овозможи ДКСК да детектира кои области и законски решенија 

имаат „тесни грла“ кои може да овозможат коруптивни дејствија.  

 

  



9 

 

Проектот е имплементиран од: Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), 

Северна Македонија 

Во соработка со: 

Центарот за студии на демократијата, Бугарија 

Албански центар за економски истражувања, Албанија 

Институт за демократија и медијација, Албанија 

Центар за граѓански иницијативи, Босна и Херцеговина, 

ЗаштоНе, Босна и Херцеговина 

Партнерство за општествен развој, Хрватска 

Институт Риинвест, Косово 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје, Северна Македонија 

Центар за демократска транзиција, Црна Гора 

Институт Алтернатива, Црна Гора 

Центар за современи политики, Србија 

Турска Фондација за економски и социјални студии, Турција 

 

 

Овој извештај е продуциран со финансиска поддршка од 

Европската Унија (ЕУ). Содржината е исклучива одговорност на 

SELDI.NET и не неопходно ги претставува погледите на ЕУ. 

 

 

Координација и извршен секретаријат 

Македонски центар за меѓународна 

соработка 

 

П.Фах 55 ул. Никола Парапунов 41 а 

Скопје, Северна Македонија 

тел: +389 2 3065 381 

факс: +389 2 3065 298 

Знаење и застапување 

Центар за студии на демократијата 

 

 

5 Alexander Zhendov Str. 

1113 Sofia, Bulgaria 

тел: +359 2 971 3000 

факс: +359 2 971 2233 

е-пошта: seldi@online.bg 

 

 


