Република Македонија
ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РЕПРЕСИЈА НА НА
КОРУПЦИЈАТА И ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И НАМАЛУВАЊЕ НА
ПОЈАВАТА НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ СО АКЦИОНЕН ПЛАН
2011-2015 ГОДИНА

период декември 2011 - декември 2012 година

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) во декември 2011 година
ги усвои Државната програма за превенција и репресија на коруцијата и Државната
програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси со Акционен план
2011-2015 (ДП).
Државните програми се споени во единствен документ и Акционен план за нивна
реализација. За разлика од Државните програми од првиот и вториот мандатен период на
ДКСК каде фокусот на дејствување беше ставен прво врз целината на системот, а потоа врз
шест столбови од системот на национален интегритет, Државните програми за тековниот
мандат се насочени кон 11 сектори во општеството во кои проблемите и ризиците од
корупција се најизразени. Смислата на ваквата стратегија е да се дејствува врз искуствено
најизразените ризични општествени сегменти со конкретни активности и мерки чија
реализација се следи континуирано преку индикатори за спроведена активност и за
ефективност во практиката. Активностите се поставени така да го поттикнуваат процесот на
јакнење на институционалниот и на личниот интегритет што е низ искуството на
поразвиените земји потврдена формула за градење долгорочно одржливи антикорупциски
капацитети на земјата.
Во насока на воспоставување одржлив, комплементарен и ефикасен систем за
превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси како стратешка цел, во
Државните програми се утврдени 11 сектори во кои ризиците и проблемите со корупцијата и
судирот на интереси се најизразени - СЕКТОР I - Политички сектор, СЕКТОР II Правосудство, СЕКТОР III - Јавна администрација, СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на
законот, СЕКТОР V- Царина, СЕКТОР VI - Локална самоуправа, СЕКТОР VII - Јавен сектор,
СЕКТОР VIII - Здравство, труд и социјална политика, СЕКТОР IX - Образование и спорт
СЕКТОР X- Приватен сектори СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество.
Утврдени се активностите и мерките за надминување на проблемите и ризиците,
индикаторите за следење на остварувањето на активностите, органите и институциите
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задолжени за одделни активности, временските приоритети, индикаторите за мерење на
ефектите од преземените активности и финансиските импликации на активностите.
Така, во Акциониот план на Државните програми се утврдени 51 проблем/ризичен
фактор, 156 активности за надминување на проблемите иризиците, 220 индикатори за
следење на остварувањето на активностите и 156 индикатори на ефективност како особено
значаен аспект и тоа онаму каде што е можно мерење на ефикасноста во практиката.
ДКСК континуирано ја следи реализацијата на утврдените антикорупциски политики
и активности во целина, и поединечно низ посебен систем на следење на остварувањето на
Државните програми, со веќе утврдената и прифатена методологија, дизајнирана така што
од надлежните институции систематски и директно да се собираат потребните податоци за
статусот на реализација на активностите.
Во втората половина на 2012 година, ДКСК со поддршка на УНДП воведе ВЕБ
апликација за електронско (онлајн) доставување и пополнување на податоците за статусот
на реализација на активностите од Државните програми. Ова претставува новина во
процесот на следење на реализацијата на активностите и е во насока на подобрување и
унапредување на прибирањето, обработката и анализата на податоците.
За таа цел се реализираа четири еднодневни обуки за работа со ВЕБ апликацијата, за
сите номинирани лица од институциите надлежни за доставување на податоци за статусот на
реализација на активностите од Државните програми.
ДКСК како главен координатор и поттикнувач во процесот на реализација и следење
на остварувањето на активностите од Државните програми, а со цел поефикасна
имплентација на Државните програми, реализира и низа активности со повеќе институции за
да им се олесни спроведувањето на активностите од Државните програми.
Согледувања за реализацијата на активностите и индикаторите на активност од
Државните програми во целина и по одделни сектори
Генералните согледувања во однос на остварувањето на Државните програми во
целина се гледа низ следните податоци: од предвидените 156 активности од Државните
програми, во целост се реализирани или реализацијата е во тек вкупно на 93 или 59,6% од
активностите. Од тоа целосно се реализирани 27 или 17, 3% , а во тек се 66 или 42,3% . Не се
реализирани 62 активности или 39,7%. За 1 активност или 0,3% не е доставен податок.
Од предвидените 220 индикатори на активност од Државните програми, реализирани
се 46 или 20,9% , во тек се 81 или 36,8%, нереализирани се 89 или 40,4%, а за 4 индикатори
на активност или 1,8% не е доставен податок. (во прилог на овој извештај е графичкиот
приказ на реализацијата на активностите и индикаторите на активност во Државните
програми во целина)
Соработката за реализација на Државните програми меѓу ДКСК и институциите
надлежни за спроведување на активностите, преку остварената комуникација и реализација
на обврската за доставување на податоците се потврдува како успешна.
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Врз основа на направената анализа на добиените податоци, може да се констатира
дека од 102 институции вклучувајќи ја и ДКСК, кои имаат обврска за доставување на
податоци за Државните програми, само 7 институции не ја исполниле обврската да достават
податоци и тоа: Министерство за транспорт и врски, Лекарска комора на Македонија,
Адвокатска комора на РМ, Стопанска комора на Северно-Западна Македонија, Општина
Врапчиште, Општина Дебар и Универзитетот за туризам и менаџмент -Скопје.

Приказ на реализацијата на активностите во сите 11 сектори од Државните програми
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Во прилог на овој Извештај се поединечните Прегледи за реализацијата на активностите од
Државните програми за сите 11 сектори.
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СЕКТОР I - Политички сектор
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година
Во овој сектор утврдени се 5 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Недоволна транспарентност и надзор врз тековното материјално–финансиско
работење на политичките партии, синдикатот и граѓанските организации
2. Во изборната и другата регулатива што се однесува на изборите постојат слабости што
создаваат ризик од нејзино директно прекршување
3. Висок степен на дискрециони овластувања со големи разлики во нивниот интензитет
меѓу одделни јавни функции
4. Отсуство на ефекти од примена на Законот за лобирање
5. Висок процент на донесување на закони по скратена односно итна постапка, (иако
Деловникот на Собранието утврдува повеќе фази на подготовка на законите), со што не
се овозможува вклучување во законскиот процес на општествено релевантни и
заинтересирани субјекти
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 9 активности, 13 индикатори на
активност и 8 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се 5 и тоа:
Министерство

за

правда,

Државна

комисија

за

спречување

на

корупцијата,

Министерство за финансии, Судски совет на РМ и Собрание на РМ.
Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни, за утврдените 8
индикатори на ефективност се вкупно 3 институции и тоа: Државна комисија за
спречување на корупцијата, Собрание на РМ и Судски совет на РМ.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 5
надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Државна
комисија за спречување на корупцијата, Министерство за правда, Министерство за
финансии, Собрание на РМ и Судски совет на РМ.
Од предвидените 9 активности во овој сектор:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 8 или 89%
-во тек се 1 или 11%
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Од предвидените 13 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 0 или 0%

-нереализирани се 11 или 85%
-во тек се 2 или 15 %
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
-НЕМА
НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Недоволна транспарентност и надзор врз тековното материјално–финансиско
работење на политичките партии, синдикатот и граѓанските организации
1.Активност 1. Измена на Законот за финансирање на политичките партии во насока на
поднесување до ДКСК на полугодишни извештаи за тековното работење, како и обврска
годишниот финансиски извештај да се доставува и до ДКСК.
(Приоритет: Втор, Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон: Не; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Индикатор на активност 2. Доставени полугодишни и годишни финансиски
извештаи до ДКСК: Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ,
ɧɨ ɢɫɬɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɜɨ
2013 ɝɨɞɢɧɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на доставени извештаи
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на поведени постaпки врз основа на
поднесени извештаи
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 0.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1 ɢ ɂȿ2:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢɡɦɟɧɢ.
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2.Активност 2. Измена на Законот за банките во насока на овозможување достапност на
ДКСК до банкарските изводи од ж/с-ки на политичите партии, синдикатите и ГО.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за банки и овозможена ефективна
достапност на ДКСК до банкарските изводи од жиро сметките на политичките партии,
синдикатите и ГО: Не; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ.
Проблем 2. Во изборната и другата регулатива што се однесува на изборите постојат
слабости што создаваат ризик од нејзино директно прекршување
3.Активност 1. Измена на Изборниот законик и на Законот за финасирање на политичките
партии во правец на изработка на наменски образец за изборниот извештај приспособен на
видот на приходите и видот на расходите по намени;
-Обврска организаторите на изборната кампања заедно со финансисктте извештаи да ги
достават своите жиро сметки отворени за изборната кампања; -Обврска организаторите на
изборната кампања да достават завршна сметка за финансиско работење во претходната
година за правните лица и нивните донатори; -Наменската жиро сметка да се затвори со
денот на поднесување на финалниот финансиски извештај; -Да се обезбеди проверливост на
податоците за донациите од физичките лица; - За донациите да не може да плаќа трето лице;
-Да се отвори можност изборни донации да се прибираат во точно утврден период порано од
изборната кампања и да се водат на посебна подсметка од која би биле трансферирани на
наменската жиро сметка за изборната кампања; -Во финансирањето на медиумското
претставување да се оневозможат попусти што неможе да се котролираат, а со кои се
пречекоруваат законските лимити за донирање; -На одлуката за распределба на буџетските
средства по основ на освоени мандати на изборите да и претходи ревизија на финансиските
извештаи на организаторите на изборната кампања;-Да се намали рамката на максимално
дозволените лимити за изборната кампања.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Изборен законик и Закон за финасирање
на политичките партии: Не; Надлежни институции: Министерство за правда,
Индикатор на активност 2. Изработен образец: Во тек; Надлежни
институции: Министерство за финансии,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɟɦɚ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ ɂɡɛɨɪɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ ɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ
ɡɚ ɮɢɧɚɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ ɩɚɪɬɢɢ ɜɨ ɫɢɬɟ ɧɚɫɨɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
Ⱦɟɥɭɦɧɨ, ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɪɨɜɟɪɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɞɨɧɚɰɢɢɬɟ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɬɟ
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ɥɢɰɚ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ
ɩɚɪɬɢɢ „ɋɥ.ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ.142 ɨɞ 13.11.2012 ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɪɟɝɢɫɬɚɪɨɬ ɧɚ ɞɨɧɚɰɢɢ ɫɟ
ɞɨɞɚɜɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɡɚ ɭɩɥɚɬɟɧɢɬɟ ɞɨɧɚɰɢɢ ɧɚ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɫɟ
ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚɬɚ ɩɚɪɬɢʁɚ ɢɥɢ ɫɟ ɩɨɞ ɧɟʁɡɢɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ. ɋɨ ɢɫɬɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢ ɤɚɤɨ
ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɞɟɥ ɧɚ ɨɛɪɚɡɟɰɨɬ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɨɬ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɟ ɞɨɞɚɞɟɧɨ ɍɩɚɬɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɧɚɱɢɧɨɬ
ɧɚ ɩɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɨɬ ɢɡɜɟɲɬɚʁ.
Индикатор на ефективност 1. Број на прекршувања на законите и поведени
соодветни постапки; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата
- Податок 0/0;
Индикатор на ефективност 2. Број на донесени одлуки и изречени мерки и
санкции; Надлежни институции: Судски совет на РМ - Податок 0/0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ2:
ȼɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢ ɧɟ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ ɛɚɪɚɧɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɞɟɤɚ ɡɚ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɟ
ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɢ ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ. ȾɄɋɄ ɜɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ʅɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ
ɨɜɢɟ ɞɜɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ.
Проблем 3. Висок степен на дискрециони овластувања со големи разлики во нивниот
интензитет меѓу одделни јавни функции
4.Активност 1. Анализа на дискреционите овластувања во сите сегменти во системот на
власта.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2014)
Индикатор на активност 1. Изготвена анализа: Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата
Проблем 4. Отсуство на ефекти од примена на Законот за лобирање
5.Активност 1. Измена на Законот за лобирање
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за лобирање: Не; Надлежни
институции: Министерство за правда,
6.Активност 2. Работилници, изработка на водич за лобирање, едукација и кампањи
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Изготвен водич за лобирање: Не; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Индикатор на активност 2. Кампања за едукација: Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата,
Индикатор на активност 3. Создадени материјали (програми) за обуки и
определена институција за спроведување на обуки: Не; Надлежни институции: Државна
комисија за спречување на корупцијата,
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7.Активност 3. Етички кодекс за лобисти.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Усвоен етички кодекс: Не; Надлежни институции:
Министерство за правда,
8.Активност 4. Воведување регистер на лобирањето со цел јакнење на надзорот од страна
на ДКСК.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Воведен регистер: Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 1, 2, 3 ɢ 4:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ
ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɥɨɛɢɪɚʃɟ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɡɦɟɧɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɬ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ
ɜɨ ɉɪɟɞɥɨɝ-ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ (2012-2017).
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɢɡɦɟɧɚɬɚ ɧɚ
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɥɨɛɢɪɚʃɟ, ɢɫɬɢɬɟ ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɢɦɟɧɢ ɡɚɤɨɧɨɬ ɜɨ
ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ.
Индикатор на ефективност 1. Број на покренати постапки; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на изречени мерки; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1 ɢ ɂȿ2:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢɡɦɟɧɢ.
АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 5. Висок процент на донесување на закони по скратена односно итна постапка,
(иако Деловникот на Собранието утврдува повеќе фази на подготовка на законите), со што
не се овозможува вклучување во законскиот процес на општествено релевантни и
заинтересирани субјекти
1.Активност 1. Во постапката за донесување на Закон да се вклучуваат коморите, струкови
здружениа, ГО, со цел законите да го опфатат најширокиот круг на интереси не само оние на
политичките субјекти.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
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Индикатор на активност 1. Обезбедени мислења во фазата на подготовка на
законите: Во тек; Надлежни институции: Собрание на РМ
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɚɧ ɊɆ ɤɨɝɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɱ ɧɚ ɡɚɤɨɧ ɧɟ ɟ
ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ, ɬɨɝɚɲ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɨɬ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɞɨ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɡɚɪɚɞɢ ɞɚɜɚʃɟ ɧɚ
ɦɢɫɥɟʃɟ. ɇɨ ɬɨɚ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɟɡ ɦɢɫɥɟʃɟ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚ ɩɪɟɞɥɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɬ. ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɊɆ ɩɪɟɤɭ Ɋɚɛɨɬɧɢɬɟ ɬɟɥɚ (Ʉɨɦɢɫɢɢɬɟ) ɢ ɩɪɟɤɭ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ
ɫɨɜɟɬ ɡɚ ɟɜɪɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ȳɚɜɧɢ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ɩɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚɤɨɧɢ, ɜɨ ɤɨɢ
ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢ ɝɪɭɩɢ, ʁɚɜɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ,
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɫɢɧɞɢɤɚɬɢ, ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢ ɢ ɝɪɚɼɚɧɢ ɲɬɨ ɫɚɤɚɚɬ ɞɚ ɝɨ ɢɫɤɚɠɚɬ
ɫɜɨɟɬɨ ɦɢɫɥɟʃɟ, ɚ ɤɨɢ ɫɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢ ɢɥɢ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢ ɨɞ ɡɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɤɨɢ ɫɟ
ɪɚɫɩɪɚɜɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на обезбедени мислења.
Надлежни институции: Собрание на РМ - Податок 41;
(Нумеричкиот податок ги означува мислењата од Владата на РМ доставени до Собранието
на РМ по одредени предлог закони)
Индикатор на ефективност 2. Број на прифатени мислења и сугестии.
Надлежни институции: Собрание на РМ - Податок 17;
(Нумеричкиот податок ги означува одржаните јавни расправи каде што мислењата и
сугестиите се дел од заклучоците на јавните расправи)
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
СЕКТОР I - Политички сектор
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ
СЕКТОР I - Политички сектор

Закон кој треба

Проблем/

Насока во кој треба

Приоритет/

Статус на

да се измени/донесе

Активност

да се измени законот

Рок на

реализација

нов

реализација

Измена на Законот за

Проблем

1

- поднесување до ДКСК на полугодишни извештаи за

втор

финансирање на

Активност 1

тековното работење, како и обврска годишниот

2012

политичките партии

не

финансиски извештај да се доставува и до ДКСК.

Измена на Законот за

Проблем 1

-овозможување достапност на ДКСК до банкарските

втор

банките

Активност 2

изводи од ж/с-ки на политичите партии, синдикатите

2012

не

и ГО
Измена на Изборниот

Проблем 2

- изработка на наменски образец за изборниот

прв

законик и на Законот за

Активност 1

извештај приспособен на видот на приходите и видот

2012

финасирање на

на расходите по намени; -Обврска организаторите на

политичките партии

изборната кампања заедно со финансисктте извештаи

Не

да ги достават своите жиро сметки отворени за
изборната кампања; -Обврска организаторите на
изборната кампања да достават завршна сметка за
финансиско работење во претходната година за
правните лица и нивните донатори; -Наменската жиро
сметка да се затвори со денот на поднесување на
финалниот финансиски извештај; -Да се обезбеди
проверливост

на

податоците

за

донациите

од

физичките лица; - За донациите да не може да плаќа
трето лице; -Да се отвори можност изборни донации
да се прибираат во точно утврден период порано од
изборната кампања и да се водат на посебна
подсметка од која би биле трансферирани на
наменската жиро сметка за изборната кампања; -Во
финансирањето на медиумското претставување да се
оневозможат попусти што неможе да се котролираат,
а со кои се пречекоруваат законските лимити за
донирање;

-На

одлуката

за

распределба

на

буџетските средства по основ на освоени мандати на
изборите да и претходи ревизија на финансиските
извештаи на организаторите на изборната кампања; Да се намали рамката на максимално дозволените
лимити за изборната кампања.
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Измена на Законот за

Проблем 4

-отсуство на ефекти од примена на Законот за

прв

лобирање

Активност 1

лобирање (недоречености и недоволното познавање

2012-2013

не

на поимот и содржината на лобирањето, како во
политичките така и во другите општествени кругови,
наспроти широко распространетото лобирање надвор
од законската рамка. Ризикот од корупција постои со
непријавување на случаи на лобирање и недозволено
лобирање и негова употреба за скриени нелегитимни
и

нелегитимирани

интереси

финансирани

од

непознати и неконтролирани извори со што се
оневозможува ефикасен надзор)

Измена на Законот за

Проблем 4

-воведување регистер на лобирањето со цел јакнење

втор

лобирање

Активност 4

на надзорот од страна на ДКСК

2013

не
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СЕКТОР II - Правосудство
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 5 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Отсуство на стабилна и трајна независност на судството и судиите
2. Недоволна транспарентност во работењето
3. Отсуство на севкупен капацитет на јавното обвинителство за остварување на новата
улога согласно со Законот за кривична постапка во услови на присутните непокриени
простори за јавнообвинителска заштита на јавните интереси и добра
4. Недоволна самостојност на Државното правобранителство на РМ
5. Отсуство на системски контроли врз работењето на нотарите, извршителите и
адвокатите
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 23 активности, 34 индикатори на
активност и 10 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 16 и тоа:
Министерство

за

правда,

Државна

комисија

за

спречување

на

корупцијата,

Министерство за финансии, Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ, Судски
буџетски совет на РМ, Академија за судии и јавни обвинители на РМ, Врховен суд на РМ,
Совет на јавните обвинители на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Здружение на јавните
обвинители

на

РМ,

ОЈО

за

организиран

криминал

и

корупција,

Државно

правобранителство на РМ, Адвокатска комора на РМ, Комора на извршители на РМ и
Нотарска комора на РМ.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 15
надлежни институции или 94% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Академија за
судии и јавни обвинители на РМ, Врховен суд на РМ, Државна комисија за спречување
на корупцијата, Државно правобранителство на РМ, Здружение на јавните обвинители
на РМ, Здружение на судии на РМ, Јавно обвинителство на РМ, Комора на извршители
на РМ, Министерство за правда, Министерство за финансии, Нотарска комора на РМ,
ОЈО за организиран криминал и корупција, Совет на јавните обвинители на РМ, Судски
буџетски совет на РМ и Судски совет на РМ.
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Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставила
1 надлежна институција или 6% од вкупниот број надлежни институции и тоа: Адвокатска
комора на РМ.
Од предвидените 23 активности во овој сектор:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 12 или 52%
-во тек се 11 или 48%
Од предвидените 34 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 4 или 12%
-нереализирани се 19 или 56%
-во тек се 11 или 32%

Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни, за утврдените 10
индикатори на ефективност се вкупно 8 институции и тоа: Академија за судии и јавни
обвинители на РМ, Врховен суд на РМ, Здружение на судии на РМ, Јавно обвинителство
на РМ, Министерство за правда, ОЈО за организиран криминал и корупција, Совет на
јавните обвинители на РМ и Судски буџетски совет на РМ.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
-НЕМА

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Отсуство на стабилна и трајна независност на судството и судиите
1.Активност 1. Измена на Законот за судовите и на Законот за судскиот совет на РМ со цел
обезбедување поголема заштита на независноста, самостојноста и непристрасноста на
судиите во извршувањето на судската функција.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет Законот за судовите и Законот за судски
совет на РМ. - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɇɟɦɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ ɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɚ, ɫɚɦɨɫɬɨʁɧɨɫɬɚ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ
ɫɭɞɢɢɬɟ ɜɨ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɫɤɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ
ɞɟɤɚ ɜɨ 2010 ɝɨɞɢɧɚ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɊɆ ɝɨ ɢɦɚ ɭɫɜɨɟɧɨ ɩɚɤɟɬɨɬ ɡɚɤɨɧɢ ɱɢʁɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɰɟɥ ɦɟɼɭ
ɞɪɭɝɨɬɨ ɟ ɢ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɨ ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɭɞɫɬɜɨɬɨ. ȼɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɫɭɞɢɢ, ɚ ɞɨɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɟ ɢ ɩɨɞɨɛɪɟɧɢ ɢ
ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ.
2.Активност 2. Измена на Законот за судовите и на Законот за судскиот совет на РМ со цел
оневозможување судиите да извршуваат други дејности и да обавуваат и други професии.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет Законот за судовите и Законот за судски
совет на РМ - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
ɇɟɦɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ ɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ
ɨɧɟɜɨɡɦɨɠɭɜɚʃɟ ɫɭɞɢɢɬɟ ɞɚ ɢɡɜɪɲɭɜɚɚɬ ɞɪɭɝɢ ɞɟʁɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚ ɨɛɚɜɭɜɚɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɮɟɫɢɢ.
ȼɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ ɜɨ ɨɞɪɟɞɛɚɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɧɟɫɩɨʁɥɢɜɨɫɬ ɧɚ
ɫɭɞɢɫɤɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫ0 ɞɪɭɝɚ ʁɚɜɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ,ɨɫɜɟɧ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɨ
ɡɚɤɨɧ, ɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɟ ɜɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨɫɬ ɫɨ ɧɢɜɧɚɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨʁɧɨɫɬ ɜɨ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ
ɫɭɞɫɤɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɫɭɞɢʁɚɬɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɟɞɭɤɚɬɨɪ ɢɥɢ ɞɚ ɞɪɠɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ
ɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɭɞɢɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɞɚ
ɭɱɟɫɬɜɭɜɚ ɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ.Ɂɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɧɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɞɚɜɚ ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɤɚɤɨ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ,
ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɬɚ ɡɚ
ɨɛɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɭɪɟɞɟɧɚ ɜɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ, ɜɨ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɢ ɧɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɧɟɝɨɜɨ ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ.
3.Активност 4. Целосно осамостојување на судскиот буџет со цел

да се овозможи

самостојност во финансирањето на сите активности на судовите, а особено вработувања без
согласност на Министерство за финансии.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Изменет Законот за судски буџет - Не; Надлежни
институции: Министерство за правда, Министерство за финансии, Судски буџетски совет на
РМ,
Индикатор на ефективност 1. Споредбена анализа за ефектите од
променетиот закон
Надлежни институции: Судски буџетски совет на РМ - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɟɞ ɫɟ
ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɬɨɚ ɞɚɥɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ʅɟ ɞɚɞɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɛɟɡ ɞɚɞɟɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨ
ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɢɫɬɨɬɨ, ɚ ɋɭɞɫɤɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ, ɧɨ ɧɟ ɟ ɞɚɞɟɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɞɚɞɟɧɢɨɬ ɩɨɞɚɬɨɤ.
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4.Активност 8. Преиспитување на одредбите кои ги пропишуваат условите за избор на
членови на Судскиот совет на РМ.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Организирани стручни расправи и препораки во
врска со критериуми што мора да ги исполнуваат членовите на ССРМ и соодветни измени на
Законот за судскиот совет на РМ - Не; Надлежни институции: Здружение на судии на РМ,
Судски совет на РМ,
Индикатор на активност 2. Изготвени критериуми за избор - Не; Надлежни
институции: Министерство за правда,
Индикатор на активност 3. Променет Устав и Закон за судскиот совет на РМ
во насока Министерот за правда да не биде член на ССРМ - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1, ɂȺ2 ɢ ɂȺ3:
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɂȺ1 ɧɚɞɥɟɠɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɋɭɞɫɤɢ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ
ɪɟɚɥɢɢɡɪɚɧ ɢ ɞɟɤɚ ɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɜɨ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɚ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɫɭɞɢɢ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨ ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɫɩɪɚɜɢ
ɧɚ ɨɜɚɚ ɬɟɦɚ.
Ɂɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2 ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɤɨɟ
ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ
ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɜɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɢ ɞɟɤɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɟ ɢɡɦɟɧɟɬ -Ɇɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɟ ɱɥɟɧ ɧɚ ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ,
ɧɨ ɛɟɡ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɝɥɚɫ.
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɢ
ɍɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɊɆ ɜɨ ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ, ɢɫɬɚɬɚ ɟ ɨɰɟɧɟɬɚ ɤɚɤɨ
ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ.
5.Активност 9. Измена на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители и Законот за
судски буџет во насока на обезбедување поголема финансиска, кадровска и организациска
самостојност.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет Законот за Академијата за судии и јавни
обвинители и Законот за судски буџет - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,
Академија за судии и јавни обвинители на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 9:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɜɨ 2009 ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɨɜɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɞɨɧɟɫɟɧ ɟ ɧɨɜ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ
ɫɭɞɢɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ. ɇɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɭɞɫɬɜɨɬɨ ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɟ
ɜɟʅɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɫɨ ɞɨɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɋɭɞɫɤɢɨɬ
ɛɭʇɟɬ ɜɨ 2010 ɝɨɞɢɧɚ. ɋɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɫɭɞɫɤɢɨɬ ɛɭʇɟɬ ɞɜɨʁɧɨ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɢ ɬɨɚ ɨɞ
0,4% ɨ 0,8% ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ȻȾɉ, ɫɨ ɪɚɦɧɨɦɟɪɧɨ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɨɞ ɛɭʇɟɬɫɤɚɬɚ 2012 ɩɚ ɫɟ ɞɨ 2015
ɝɨɞɢɧɚ.
ɇɚɫɩɪɨɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ, Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɭɞɢɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ
ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɨɜɢ ɢɡɦɟɧɢ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɟ.
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Проблем 2. Недоволна транспарентност во работењето
6.Активност 2. Зајакнување на транспарентноста со назначување на лице за односи со
јавноста-портпарол на ниво на Врховен суд и Управен суд и по апелациони подрачја, како и
обука на тие лица преку Академијата за судии и јавни обвинители на РМ.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменети актите за

организација и

систематизација на работните места - Не; Надлежни институции: Врховен суд на РМ, Судски
буџетски совет на РМ,
Индикатор на активност 2. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции:
Академија за судии и јавни обвинители на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɂȺ1 ɋɭɞɫɤɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɟ ȼɪɯɨɜɟɧ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ.
ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ, ɧɨ
ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɧɟ ɫɟ ɡɟɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞ ɛɢɞɟʁʅɢ ɞɚɞɟɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɬɢ
ɚɤɬɢ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɡɚɪɚɞɢ ɧɚɡɧɚɱɭɜɚʃɟɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɥɢɰɟ ɡɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɨ ʁɚɜɧɨɫɬɚ-ɩɨɪɬɩɚɪɨɥ ɧɚ ɧɢɜɨ ɧɚ ȼɪɯɨɜɟɧ ɫɭɞ ɢ ɍɩɪɚɜɟɧ ɫɭɞ
ɢ ɩɨ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɩɨɞɪɚɱʁɚ.
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɂȺ2, Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚ ɡɚ ɫɭɞɢɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ
ɨɞɪɠɚɧɢ ɨɛɭɤɢ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
Проблем 3. Отсуство на севкупен капацитет на јавното обвинителство за остварување на
новата улога согласно со Законот за кривична постапка во услови на присутните непокриени
простори за јавнообвинителска заштита на јавните интереси и добра
7.Активност 3. Проверка на кругот на кривичните дела што се гонат по службена должност
во контекст на неопходно проширување

на обвинителската надлежност во јакнење на

заштитата на јавниот интерес, средства и добра.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Спроведени стручни работилници - Не; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Јавно обвинителство на РМ,
Министерство за правда,
Индикатор на ефективност 1. Проширен кругот на јавно обвинителско
постапување по службена должност
Надлежни институции: Министерство за правда - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
ɋɢɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɭɞɢɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ
ɝɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɨɜɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ȳɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɞɟɤɚ ɜɨ ɛɭʇɟɬɨɬ ɧɚ ȳɈɊɆ
ɧɟ ɫɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
8.Активност 5. Транспарентност на стандардите за работењето на јавното обвинителство.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
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Индикатор на активност 1. Подготвени

и објавувени

обвинителските

стандарди (упатства) за постапување - Не; Надлежни институции: Јавно обвинителство на
РМ,
Индикатор на ефективност 1. Објавени упатства на веб страницата на ЈО
Надлежни институции: Јавно обвинителство на РМ - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 5:
ȳɚɜɧɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ⱥɤɰɢɨɧɢɨɬ ɩɥɚɧ 2011-2015
ɝɨɞɢɧɚ(ɫɬɪ.61) ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ: ɋɨɜɟɬ ɧɚ
ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ, Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ, Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɊɆ.ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɨɜɚ ȳɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɛɚɪɚɚɬ ɨɞ ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ
ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ.
9.Активност 6. Преиспитување на условите и постапката за избор и разрешување на Јавниот
обвинител на РМ.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Стручна расправа - Не; Надлежни институции:
Здружение на јавните обвинители на РМ, Министерство за правда, Совет на јавните
обвинители на РМ,
Индикатор на активност 2. Измена на Уставот на РМ, Законот за советот на
јавните обвинители на РМ и Законот за јавно обвинителство - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 6:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȺ1 ɡɚ ɱɢʁɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɟ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɊɆ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢ ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ, ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɞɚɞɟɧɨ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɩɪɚɜɞɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɞɚɞɟɧɨ ɨɞ
Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ.
ɋɨɜɟɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ, ɧɨ ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɧɟ ɫɟ ɡɟɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞ ɛɢɞɟʁʅɢ ɞɚɞɟɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɟɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɢ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ
ɢɡɛɨɪ ɢ ɪɚɡɪɟɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ȳɚɜɧɢɨɬ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥ ɧɚ ɊɆ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȺ2 ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨ 2012 ɝɨɞɢɧɚ.
10.Активност 8. Зајакнување на транспарентноста со објавување на статистики за текот на
предметите, постапувањето и крајниот исход.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Објавени статистики - Не; Надлежни институции:
Јавно обвинителство на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 8:
ȳɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧ ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɚ ɧɚ ɊɆ ɡɚ
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2011 ɝɨɞɢɧɚ. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɟ ɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɟɤɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɨɬ ɫɟ
ɨɛʁɚɜɭɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɫɟ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢɬɟ, ɩɨɫɬɚɩɭɜɚʃɟɬɨ
ɢ ɤɪɚʁɧɢɨɬ ɢɫɯɨɞ, ɲɬɨ ɟ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ʁɚɤɧɟʃɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɚ ɜɨ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ
ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ.
11.Активност 9. Измена на Законот за јавното обвинителство со цел оневозможување
јавните обвинители да извршуваат други дејности и да обавуваат и други професии.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет

закон - Не; Надлежни институции:

Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 9:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɨɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɤɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫɨ
ɨɛɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɞɟʁɧɨɫɬɢ ɟ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɚ ɜɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ.
Ɂɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɫɨ
ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɲɬɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɬɚ ɟ ɜɟʅɟ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɚ.
Проблем 4. Недоволна самостојност на Државното правобранителство на РМ
12.Активност 1. Донесување нов Закон за Државното правобранителство на РМ со цел да се
обезбеди поголема самостојност на Државниот правобранител на РМ, да се дефинира
посебна постапка за негово назначување и разрешување и оваа институција да се направи
независна од извршната власт:
-Да се изготви и спроведе систем за оценување на работата на државните правобранители
-Да се подобри системот на плати на државните правобрабранители и државните
службеници
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Донесен нов закон - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда, Државно правобранителство на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ. Ⱦɪɠɚɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧ ɧɚɰɪɬ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɚ ɡɚɤɨɧ ɡɚ
ɢɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ Ⱦɪɠɚɜɧɨ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɢ ɢɫɬɢɨɬ ɟ
ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɞɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɤɚɤɨ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ.
АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 1. Отсуство на стабилна и трајна независност на судството и судиите
1.Активност 3. Соодветна реакција и поактивен однос на Судскиот совет на РМ како и на
Здружението на судии на РМ во заштита на судиите во случаи на повреда на независноста и
угледот на судиите.
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(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Воспоставен систем на информирање на јавноста
за релевантните факти и околности за конкретни случаи на повреда - Во тек; Надлежни
институции: Судски совет на РМ, Здружение на судии на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ. ɋɭɞɫɤɢ
ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ, ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɩɨɞɚɬɨɤ, ɚ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ
ɝɢ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɜɨ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɩɪɟɤɭ ɫɜɨʁɚɬɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɢ ɢɦɚ
ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ ɦɟɞɢɭɦɢɬɟ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɫɨɨɩɲɬɟɧɢʁɚ ɞɨ ɦɟɞɢɭɦɢɬɟ ɢɬɧ.
2.Активност 5. Подигање на професионализмот, личниот интегритет и углед на судиите
соодветно на нивното место и улога во правосудниот систем и во општеството во целина.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Организирани семинари, јавни дебати

и

работилници кои ќе обработуваат теми за состојбите со независноста , самостојноста и
непристрасноста на судската функција и интегритетот на судиите - Во тек; Надлежни
институции: Академија за судии и јавни обвинители на РМ, Здружение на судии на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Број на одржани дебати/број на учесници
Надлежни институции: Академија за судии и јавни обвинители - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Здружение на судии на РМ - Податок 1: 2; Податок 2: 70;
Индикатор на ефективност 2. Број на одржани обуки/број на обучени
Надлежни институции: Академија за судии и јавни обвинители на РМ - Податок 1: 6; Податок
2: 154;
Здружение на судии на РМ - Податок 1: 2; Податок 2: 10;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ
ɬɟɤ, ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɧɚ ɊɆ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɍɋȺɂȾ ɟ ɜɨ ɬɟɤ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞ ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɡɚ ʁɚɤɧɟʃɟ ɧɚ ɫɭɞɫɬɜɨɬɨ. ȼɨ ɬɚɚ
ɧɚɫɨɤɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɧɢ ɞɜɟ ɬɪɤɚɥɟɡɧɢ ɦɚɫɢ. ȼɨ ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɞɚɞɟɧ ɡɚ ɂȿ1 Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɫɭɞɢɢɬɟ ɧɚ ɊɆ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɬɪɤɚɥɟɡɧɢ ɦɚɫɢ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɥɟ 70 ɭɱɟɫɧɢɰɢ, ɚ ɡɚ ɂȿ2
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɧɢ 2 ɨɛɭɤɢ ɧɚ ɤɨɢ ɛɢɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢ 10 ɥɢɰɚ.
Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɭɞɢɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɢɨɬ
ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ 3 ɨɛɭɤɢ ɧɚ ɬɟɦɚ:1.ɇɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ, ɨɰɟɧɚ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ, ɢɡɛɨɪ ɢ ɪɚɡɪɟɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ 2.ȿɬɢɤɚ ɫɭɞɢɫɤɚ ɢ ʁɚɜɧɨɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɤɚ, ɧɚɱɟɥɚ ɧɚ ɟɬɢɱɤɢɬɟ ɤɨɞɟɤɫɢ, ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɱɟɥɚɬɚ ɧɚ
ɤɨɞɟɤɫɨɬ 3.ȿɬɢɤɚ-ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɢ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɧɚ ɫɭɞɫɬɜɨɬɨ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɨɞɪɠɚɧɢ ɫɟ 3 ɨɛɭɤɢ ɡɚ ɫɭɞɫɤɢɬɟ ɢ
ʁɚɜɧɨɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɧɚ ɬɟɦɚ: 1.Ⱥɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɢ ɦɟɪɤɢ ɢ ɟɬɢɤɚ ɜɨ ɫɭɞɫɤɚ ɢ
ʁɚɜɧɨɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ, 2.ȿɬɢɱɤɢ ɩɪɚɲɚʃɚ ɢ ɩɪɨɮɢɫɢɨɧɚɥɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ
ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ ɢ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɚ, 3.ȿɬɢɱɤɢ ɩɪɚɲɚʃɚ ɢ
ɩɪɨɮɢɫɢɨɧɚɥɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ ɢ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɚ.
Ⱥɤɚɞɟɦɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɭɞɢɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɜɨ ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɞɚɞɟɧ ɡɚ ɂȿ2 ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ
ɧɚ 6-ɬɟ ɨɞɪɠɚɧɢ ɨɛɭɤɢ, ɛɢɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢ 154 ɥɢɰɚ, ɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ1 ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ
ɨɞɪɠɚɧɢ ɞɟɛɚɬɢ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɬɟɦɢ.
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3.Активност 6. Преиспитување на
судиите поради

законската регулатива во врска со разрешување на

нестручно и несовесно работење и разграничување на постапките за

разрешување од дисциплинските постапки.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015)
Индикатор на активност 1. Организирани стручни расправи во врска со
практичната примена на одредбите кои се однесуваат на разрешување на судиите поради
нестручно и несовесно работење и разграничување на постапките за разрешување од
дисциплинските постапки - Во тек; Надлежни институции: Здружение на судии на РМ,
Министерство за правда, Судски совет на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 6:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɧɨ ɞɚɞɟɧɨɬɨ
ɨɛɪɚɡɨɠɟɧɢɟ ɧɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚɬɚ
ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɫɬɪɭɱɧɨ ɢ
ɧɟɫɨɜɟɫɧɨ ɪɚɛɨɬɟʃɟ ɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɪɟɲɭɜɚʃɟ ɨɞ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɢɬɟ
ɩɨɫɬɚɩɤɢ. ȼɨ ɞɚɞɟɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɞɟɤɚ ɫɟɞɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ
ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɫɭɞɢɢ ɫɟ ʁɚɜɧɢ. ɂɫɤɥɭɱɨɤ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɟɞɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɪɚɫɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɧɟɫɬɪɭɱɧɨ ɢ ɧɟɫɨɜɟɫɧɨ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɫɭɞɢɫɤɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢɥɢ ɡɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ
ɧɚ ɫɭɞɢʁɚ, ɨɞ ɤɨɢ ɟ ɢɫɤɥɭɱɟɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬɚ. Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɩɨ ɛɚɪɚʃɟ ɧɚ ɫɭɞɢʁɚɬɚ ɢ ɨɜɢɟ ɫɟɞɧɢɰɢ ʅɟ
ɛɢɞɚɬ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɡɚ ʁɚɜɧɨɫɬɚ. ɉɨɤɪɚʁ ɧɚɜɟɞɟɧɨɬɨ ɩɪɚɲɚʃɟ ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ
ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɟɤɨʁ ɦɟɫɟɰ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɩɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɤɢɬɟ ɢ ɩɨɩɥɚɤɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ
ɧɚ ɤɨɢ ɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬɚ.
ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɢ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ, ɩɪɢ ɲɬɨ ɋɭɞɫɤɢɨɬ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɧɟ ɞɚɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɩɨɞɚɬɨɤ, ɚ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɧɚ ɊɆ ɜɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɧɚ ɊɆ ɫɨ ɩɨɞɪɲɤɚ ɧɚ Ɉɞɞɟɥɨɬ ɡɚ
ɜɥɚɞɟɟʃɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɬɨ ɩɪɢ Ɇɢɫɢʁɚɬɚ ɧɚ ɈȻɋȿ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɝɨ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɉɪɨɟɤɬɨɬ
„ɉɨɞɞɪɲɤɚ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɜɨ ɧɢɜɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɢ ɨɞɥɭɱɭɜɚɱɤɚ ɭɥɨɝɚ ɡɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɧɚ ɫɭɞɫɬɜɨɬɨ, ɩɪɚɜɢɱɧɨ ɫɭɞɟʃɟ ɢ ɱɨɜɟɤɨɜɢ ɩɪɚɜɚ“. ɂɦɟɧɨ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ
ɩɪɨɟɤɬ ɤɨʁ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɞɜɚ ɩɨɞɩɪɨɟɤɬɢ ɧɚ ɬɟɦɚ: 1. „ Ɋɚɡɜɢɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ
ɨɰɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɫɭɞɢɢɬɟ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ“ 2. „ ɂɡɝɨɬɜɭɜɚʃɟ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɡɚ ɨɰɟɧɚ ɧɚ ɬɟɤɨɜɧɚɬɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɬɟ ɫɭɞɨɜɢ ɜɨ ɞɪɠɚɜɚɬɚ“.
4.Активност 7. Зајакнување на капацитетите на судовите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Обезбедени човечки ресурси - Во тек; Надлежни
институции: Судски буџетски совет на РМ, Судски совет на РМ,
Индикатор на активност 2. Обезбедена материјално техничка опременост Во тек; Надлежни институции: Судски буџетски совет на РМ, Судски совет на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 7:
Ɂɚ ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɞɜɟɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ- ɋɭɞɫɤɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɢ ɋɭɞɫɤɢ ɫɨɜɟɬ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ, ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
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Проблем 2. Недоволна транспарентност во работењето
5.Активност 1. Создавање кадровски и технички предуслови за имплементација на
обврските за транспарентно работење согласно со Законот за судовите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2014)
Индикатор на активност 1. Редовно ажурирани постоечките веб страници Да; Надлежни институции: Врховен суд на РМ, Министерство за правда,
Индикатор на активност 2. Објавени сите судски пресуди - Да; Надлежни
институции: Врховен суд на РМ, Министерство за правда,
Индикатор на активност 3. Објавени начелните правни ставови и мислења на
Врховниот суд на РМ - Да; Надлежни институции: Врховен суд на РМ,
Индикатор на активност 4. Објавени годишни извештаи за работењето на
судовите - Не; Надлежни институции: Врховен суд на РМ, Министерство за правда,
Индикатор на ефективност 1. Број на донесени /број на објавени судски
одлуки
Надлежни институции: Врховен суд на РМ - Податок 1: 3489; Податок 2: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на судови /број на објавени извештаи
Надлежни институции: Врховен суд на РМ - Податок 1: 1; Податок 2: 13;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɂȿ1 ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɨɬɨ ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɢ ɧɚ
ɫɭɞɨɜɢɬɟ, ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ-ȼɪɯɨɜɟɧ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ
ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ.
ɂɚɤɨ ɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ2 ɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɢɫɬ ɩɨɞɚɬɨɤ, ɞɟɤɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ
ɚɧɨɧɢɦɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɫɭɞɫɤɢ ɨɞɥɭɤɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɬɟ ɜɨ ɫɭɞɨɜɢɬɟ, ɨɞ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɂȿ1 ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ
ɧɚ ɛɪɨʁ ɧɚ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɫɭɞɫɤɢ ɨɞɥɭɤɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɛɪɨʁ ɧɚ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɫɭɞɫɤɢ ɨɞɥɭɤɢ ɢ ɞɨɫɬɚɜɟɧɨɬɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɨɞ ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢɟ ɪɟɚɥɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ. Ɉɜɚ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɢ ɲɬɨ
ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɂȿ1- ɡɚ ɞɨɧɟɫɟɧɢ „3489“ ɩɪɟɫɭɞɢ, ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɤ „0“ ɡɚ ɨɛʁɚɜɟɧɢ
ɫɭɞɫɤɢ ɩɪɟɫɭɞɢ, ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɫɚɦɨ ɡɚ ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ ɢ ɬɨɚ ɡɚ 2011 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ, ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ
ɡɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɫɭɞɨɜɢ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɚ ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɨɞɥɭɤɢ ɧɚ
ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɬɚɤɨɜ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɟɦɚ ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɧɟ ɝɟɧɟɪɢɪɚ ɟɞɧɚ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɛɪɨʁɤɚ ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɨɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟ.
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɂȿ3 ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɱɟɥɧɢɬɟ ɩɪɚɜɧɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ ɦɢɫɥɟʃɚ ɧɚ
ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ, ɧɚɞɥɟɠɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ -ȼɪɯɨɜɟɧ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ.
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɂȺ4 ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɝɨɞɢɲɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ,
ɢɚɤɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ-ȼɪɯɨɜɟɧ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɟ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ, ɫɟɩɚɤ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɬɨɚ ɤɨɥɤɚɜ ɟ
ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ
ɫɭɞɨɜɢ. ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɨɰɟɧɤɢɬɟ ɢ ɡɚɤɥɭɱɨɰɢɬɟ ɨɞ ɩɪɨɲɢɪɟɧɚɬɚ
ɨɩɲɬɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɧɚ ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɫɭɞɨɜɢ ɫɟ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɪɟɞɨɜɧɨ
ɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɫɭɞ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɨ, ɧɨ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɂȿ1- „1“ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ
ɫɚɦɨ ɡɚ ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ, ɚ ɛɪɨʁɨɬ „13“ ɡɚ ɦɟɫɟɱɧɢɬɟ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɢ ɝɨɞɢɧɢɲɧɢɨɬ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɧɚ ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ.
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6.Активност 3. Воспоставување методологија и редовно статистичко следење на предметите
за дела од областа на корупцијата.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015)
Индикатор на активност 1. Воспоставен унифициран систем за следење на
предметите - Во тек; Надлежни институции: Врховен суд на РМ, Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɜɨ ɬɟɤ,
ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɟɧ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɞɟɤɚ
ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚɩɨɱɧɚɥɚ ɫɨ ɢɡɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɬɚ.
Ɉɞɝɨɜɨɪɨɬ ɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɞɚɞɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ȼɪɯɨɜɧɢɨɬ ɫɭɞ ɧɚ ɊɆ ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɚɬ
ɩɪɟɞɜɢɞ ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɭɧɢɮɢɰɢɪɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɬɟ ɡɚ ɞɟɥɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ, ɬɭɤɭ ɡɚ ȺɄɆɂɋ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɤɨʁ
ɫɟɤɨʁɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɛɢɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢɬɟ,
ɦɟɼɭɬɨɚ ɫɚɦɨ ɞɨ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɮɚɡɚ.
Проблем 3. Отсуство на севкупен капацитет на јавното обвинителство за остварување на
новата улога согласно со Законот за кривична постапка во услови на присутните непокриени
простори за јавнообвинителска заштита на јавните интереси и добра
7.Активност 1. Следење на Акциониот план за имплементација на Законот за кривична
постапка.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Реализирани активности од Акциониот план - Во
тек; Надлежни институции: Министерство за правда, Совет на јавните обвинители на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Создадени услови за ефективна примена на
законот
Надлежни институции: Министерство за правда - Податок 1: 0;
Совет на јавните обвинители на РМ - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢ ɋɨɜɟɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɜɨ ɬɟɤ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɞɨɧɟɫɟɧ ɧɚ
06.08.2012 ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɨɞɥɨɠɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ, ɚ ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ
ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɜɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚɜɟɞɟ ɞɟɤɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ
ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɰɟɧɬɪɢ ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɢɜɨ ɧɚ
ɫɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɚ ɩɨɪɚɞɢ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɡɚ 20-30%,
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɜɨ ɧɨɜɢɨɬ ɁɄɉ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ʅɟ ɝɢ ɢɦɚ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ʁɚɜɧɢɨɬ
ɨɛɜɢɧɢɬɟɥ.
8.Активност 2. Создавање капацитети за овозможување на доминантната улога на јавното
обвинителство во истрагата.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
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Индикатор на активност 1. Формирани Истражни центри и други капацитети
во ЈО - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда, ОЈО за организиран
криминал и корупција, Јавно обвинителство на РМ,
Индикатор на активност 2. Донесени подзаконски акти - Во тек; Надлежни
институции: Министерство за правда, Јавно обвинителство на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Намален број на отфрлени пријави по основ на
застареност на кривично гонење
Надлежни институции: Јавно обвинителство на РМ - Податок 1: 0;
ОЈО за организиран криминал и корупција - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ȳɚɜɧɢɨɬ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥ ɧɚ ɊɆ ɧɚ 14.12.2011
ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚ ɞɨɧɟɫɟɧɨ ɨɞɥɭɤɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɂɫɬɪɚɠɟɧ ɰɟɧɬɚɪ ɜɨ Ɉɫɧɨɜɧɨɬɨ ʁɚɜɧɨ
ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɝɨɧɟʃɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ
ɚɤɬɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ 1 ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ, ɚ 2 ɫɟ ɜɨ ɡɚɜɪɲɧɚ ɮɚɡɚ ɧɚ
ɞɨɧɟɫɭɜɚʃɟ.
ɇɚɫɩɪɨɬɢ ɨɜɚ, ȳɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɢ ɈȳɈ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ
ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ⱥɤɰɢɨɧɢɨɬ ɩɥɚɧ 2011-2015 ɝɨɞɢɧɚ(ɫɬɪ.60) ɧɚɞɥɟɠɧɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ: Ɇɉ, ɋɨɜɟɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɊɆ, ɆȼɊ, ɐɍ ɢ ɍɎɉ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ȳɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɢ ɈȳɈ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ
ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ, ɧɟ ɫɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɡɚ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ ɨɜɚɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ʅɟ ɛɚɪɚɚɬ ɫɚɦɨ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɩɪɚɜɞɚ.
9.Активност 4. Измена на Законот за јавното обвинителство и Законот за кривична постапка
во насока на утврдување на карактерот на иницијативата за кривично гонење како алатка на
специјализираните институции во борбата против организираниот криминал и корупцијата и
постапувањето на јавниот обвинител кон ваквите иницијални акти.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменети закони - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Индикатор на ефективност 1. Број на поднесени иницијативи/број на
превземени истражни дејствија
Надлежни институции: Јавно обвинителство на РМ - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɚ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɢɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨɬɨ
ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨ ɭɫɨɝɥɚɫɭɜɚʃɟ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ.
10.Активност 7. Преиспитување и измена на одредбите со кои се пропишува надлежноста и
составот на Советот на јавните обвинители на РМ.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Стручна расправа - Не; Надлежни институции:
Здружение на јавните обвинители на РМ, Министерство за правда, Совет на јавните
обвинители на РМ,
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Индикатор на активност 2. Измена на Уставот на РМ и на Законот за советот
на јавните обвинители на РМ - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,
Индикатор на активност 3. Министерот за правда да не биде член на СЈОРМ Да; Надлежни институции: Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 7:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȺ1 ɡɚ ɱɢʁɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɟ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɊɆ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢ ɋɨɜɟɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ, ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ
ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɞɚɞɟɧɨ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɩɪɚɜɞɚ ɢ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɞɚɞɟɧɨ ɨɞ
Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ.
ɋɨɜɟɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ɡɚ ɩɪɟɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ ɢ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɫɨ
ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɨɩɢɲɭɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ,
ɬɭɤɭ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤ ɟ ɢɡɦɟɧɚɬɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɊɆ, ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȺ2 ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ, ɧɨ ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ɫɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɢ ɧɚ ɍɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɊɆ, ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ
ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ.ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȺ3 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ, ɱɥɟɧ ɧɚ
ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɟ ȳɚɜɧɢɨɬ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥ ɧɚ ɊɆ, ɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɧɟ ɟ ɱɥɟɧ ɧɚ ɋɨɜɟɬɨɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ.
Проблем 5. Отсуство на системски контроли врз работењето на нотарите, извршителите и
адвокатите
11.Активност 1. Да се зајакне сроведувањето на надзорот со востановување системски
контроли врз работењето.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени

системски контроли

- Во тек;

Надлежни институции: Министерство за правда, Адвокатска комора на РМ, Комора на
извршители на РМ , Нотарска комора на РМ ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ
ɫɥɟɞɢ.Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ
ɪɟɞɨɜɧɢ ɧɚɞɡɨɪɢ ɧɚɞ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɢɡɜɪɲɬɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɧɨɬɚɪɢɬɟ. ȼɨɧɪɟɞɧɢ ɧɚɞɡɨɪɢ ɧɚɞ
ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɢɡɜɪɲɬɢɬɟɥɢɬɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɩɨ ɫɨɡɧɚɧɢʁɚ ɨɞ ɝɪɚɼɚɧɢ ɢɥɢ ɩɪɚɜɧɢ ɥɢɰɚ ɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɤɨɢ ɫɟ ɫɬɪɚɧɤɢ ɢɥɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɜɨ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɧɚɞɡɨɪɢ ɧɚɞ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɬɚɪɢɬɟ ɩɨ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɤɢ. Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ ɧɚɞɡɨɪɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ȼɥɚɞɚɬɚ.
ɇɨɬɚɪɫɤɚ ɤɨɦɨɪɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɧɨɬɚɪɢʁɚɬ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɬɚɪɢɬɟ ɜɪɲɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢ ɇɨɬɚɪɫɤɚ
Ʉɨɦɨɪɚ ɧɚ ɊɆ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɜɪɲɢ ɪɟɞɨɜɟɧ ɢ ɜɨɧɪɟɞɟɧ ɧɚɞɡɨɪ (ɩɨ ɩɪɢʁɚɜɚ ɡɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ) ɧɚɞ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɬɚɪɢɬɟ. ɍɩɪɚɜɧɢɨɬ Ɉɞɛɨɪ ɧɚ ɇɄɊɆ ɫɟɤɨʁɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚ ɝɨɞɢɲɟɧ ɩɥɚɧ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ 1/3 ɨɞ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɧɨɬɚɪɢ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɝɨɞɢɲɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɡɜɪɲɟɧ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚ 32 ɧɨɬɚɪɢ. ȼɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɇɨɬɚɪɫɤɚɬɚ Ʉɨɦɨɪɚ ɧɚ ɊɆ ɨɮɨɪɦɟɧɚ ɟ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɩɟɪɟʃɟ ɩɚɪɢ ɫɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ 5 ɱɥɟɧɚ ɤɨʁɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɝɨɞɢɲɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ
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ɧɚɞɡɨɪ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɩɟɪɟʃɟ ɩɚɪɢ ɜɨ 2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɟ ɞɚ
ɢɡɜɪɲɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ 70 ɧɨɬɚɪɢ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɢɬɚ ɧɚ ɥɢɱɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɜɪɲɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɬɚɪɢɬɟ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ
ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɥɢɱɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ.
Ʉɨɦɨɪɚɬɚ ɧɚ ɢɡɜɪɲɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ ɢ ɞɟɤɚ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɜɪɡ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɢɡɜɪɲɢɬɟɥɢɬɟ, ɚ
Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɤɚɬɚ ɤɨɦɨɪɚ ɧɚ ɊɆ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
СЕКТОР II - Правосудство

28


ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ
СЕКТОР II - Правосудство

Закон кој

Проблем/

Насока во кој треба

Приоритет/

треба

Активност

да се измени законот

Рок на реализација

Статус на
реализација

да се измени/
донесе нов
Измена на Законот
за судовите и на

Проблем 1
Активност 1

- со цел обезбедување поголема заштита на

прв

независноста, самостојноста и

не

2012-2013

Законот за

непристрасноста на судиите во извршувањето

Судскиот совет на

на судската функција

РМ
Измена на Законот
за судовите и на

Проблем 1
Активност 2

Законот за

-

со

цел

оневозможување

судиите

да

извршуваат други дејности и да обавуваат и

прв

не

2012-2013

други професии

Судскиот совет на
РМ

Измена на
Законот за судски

Проблем 1
Активност 4

буџет 

- целосно осамостојување на судскиот буџет со

прв

цел

2013

да

се

овозможи

финансирањето
судовите,

а

на

самостојност

сите

особено

активности

вработувања

во

не

на
без

согласност на Министерство за финансии

Измени на Законот

Проблем 1

ги

прв

за Судскиот совет

Активност 8

пропишуваат условите за избор на членови на

2013

ИА1

Судскиот совет на РМ. (Организирани стручни

на РМ

-

преиспитување

на

одредбите

кои

не

расправи и препораки во врска со критериуми
што мора да ги исполнуваат членовите на
ССРМ и соодветни измени на Законот за
судскиот совет на РМ)
Измени на Законот

Проблем 1

за Судскиот совет

Активност 8

на РМ

-изготвени критериуми за избор

прв

не

2013

ИА2

Измени на Уставот

Проблем 1

на РМ и Законот

Активност 8

за Судскиот совет

ИА3

- во насока Министерот за правда да не биде

прв

член на ССРМ

2013

не

на РМ

Измена на

Проблем 1

Законот за

Активност 9

Академијата за

-во

насока

на

обезбедување

финансиска, кадровска

и

поголема

организациска

прв

не

2012-2013

самостојност

судии и јавни
обвинители и
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Законот за судски
буџет

Измена на Уставот

Проблем 3

-преиспитување на условите и постапката за

прв

на РМ, Законот за

Активност 6

избор и разрешување на Јавниот обвинител на

2012-2013

Советот на јавните

ИА2

не

РМ

обвинители на РМ
и Законот за јавно
обвинителство

Измена на Уставот

Проблем 3

-преиспитување и измена на одредбите со кои

прв

на РМ и на

Активност 7

се пропишува надлежноста и составот на

2012-2013

Законот за Советот

ИА2

не

Советот на јавните обвинители на РМ

на јавните
обвинители на РМ

Измена на Законот

Проблем 3

-Министерот за правда да не биде член на

за Советот на

Активност 7

СЈОРМ

јавните

ИА3

прв

да

2012-2013

обвинители на РМ

Измена на Законот

Проблем 3

- со цел оневозможување јавните обвинители

прв

за јавно

Активност 9

да извршуваат други дејности и да обавуваат и

2012-2013

обвинителство

не

други професии

Донесување нов

Проблем 4

-со цел да се обезбеди поголема самостојност

прв

Закон за

Активност 1

на Државниот правобранител на РМ, да се

2012

Државното

дефинира посебна постапка за негово

правобранителств

назначување и разрешување и оваа

о на РМ

институција да се направи независна од

не

извршната власт:
-Да се изготви и спроведе систем за оценување
на работата на државните правобранители
-Да се подобри системот на плати на
државните правобрабранители и државните
службеници
Измена на Законот

Проблем 3

-во насока на утврдување на карактерот на

за јавното

Активност 4

иницијативата за кривично гонење како алатка

обвинителство и

на специјализираните институции во борбата

Законот за

против организираниот криминал и

кривична постапка

корупцијата и постапувањето на јавниот

прв

во тек

2012-2013

обвинител кон ваквите иницијални акти
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СЕКТОР III - Јавна администрација
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 5 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Нецелосно воспоставен децентрализиран систем на управување со јавните средства и
недоволно усогласени процедури за финансиско управување и контрола
2. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа
3. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во институциите на
јавната администрација
4. Отсуство на систематизирани мерки за спречување на корупцијата (планови за
интегритет)
5. Недостаток на јавна контрола врз работата на администрацијата
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 15 активности, 17 индикатори на
активност и 12 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 5 и тоа:
Министерство

за

Министерство

за

правда,

Државна

финансии,

комисија

Министерство

за
за

спречување

на

информатичко

корупцијата,
општество

и

администрација и Управа за финансиска полиција.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци
доставиле 5 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за информатичко
општество и администрација, Министерство за правда, Министерство за финансии и
Управа за финансиска полиција.
Од предвидените 15 активности во овој сектор:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 3 или 20%
-во тек се 12 или 80%
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Од предвидените 17 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 3 или 18%
-во тек се 14 или 82%

Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни, за утврдените 12
индикатори на ефективност се вкупно 4 институции и тоа: Државна комисија за
спречување

на

корупцијата,

Министерство

за

информатичко

општество

и

администрација, Министерство за финансии и Управа за финансиска полиција.
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
-НЕМА

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 4. Отсуство на систематизирани мерки за спречување на корупцијата (планови за
интегритет)
1.Активност 2. Обука за изготвување на планови за интегритет.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за информатичко општество
и администрација,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/број на обучени
лица
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Податок 2: 0;
Министерство за информатичко општество и администрација - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
2.Активност 3. Изготвување и донесување на планови за интегритет.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015)
Индикатор на активност 1. Донесени планови за интегритет - Не; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Индикатор на ефективност 1. Број на донесени планови за интегритет
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Проблем 5. Недостаток на јавна контрола врз работата на администрацијата
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3.Активност 5. Спроведување на обуки за администрацијата

и приватниот сектор за

примена на законот за заштита на лица кои пријавиле корупција.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за информатичко општество
и администрација,
Индикатор на ефективност 1. Број на сроведени обуки/број на обучени лица
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Министерство за информатичко општество и администрација - Податок 1: 0; Податок 2: 0;

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 1. Нецелосно воспоставен децентрализиран систем на управување со јавните
средства и недоволно усогласени процедури за финансиско управување и контрола
1.Активност 1. Воспоставување на целосно децентрализиран систем на управување со
финансиите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Изготвени решенија за внатрешна распределба на
вкупниот одобрен буџет - Во тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на институции кои донеле решенија за
внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 105; (45 институции на
централно и 60 ЕЛС)
2.Активност 2. Изготвување на

процедури за преземање на финансиски обврски и

процедури за плаќање.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изготвени и одобрени

процедури

- Во тек;

Надлежни институции: Министерство за финансии
Индикатор на ефективност 1. Број на институции кои донеле процедури за
преземање на финансиски обврски и процедури за плаќање
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;
Проблем 2. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа
3.Активност 1. Основање и екипирање на единици за внатрешна ревизија (ЕВР) во сите
буџетски корисници од законодавната, извршната и судската власт и фондовите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Основани ЕВР и вработени внатрешни ревизори
согласно критериумите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,
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Индикатор на ефективност 1. Број на основани ЕВР и број на потребни
внатрешни ревизори согласно со критериумите
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 53; Податок 2: 74; (Основани
се 100% ЕВР, а 61,6% се вработени ревизори)
4.Активност 2. Измена на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола во насока на
воведување лиценца за внатрешните ревизори.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет закон - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на издадени лиценци
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;
5.Активност 3. Основање и екипирање на единици за финансиски прашања (ЕФП) во сите
буџетски корисници од законодавната, извршната и судската власт и фондовите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Основани ЕФП и вработени лица согласно
критериумите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на основани единици за финансиски
прашања /број на потребни вработувања во единиците за финансиски прашања
согласно критериумите
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 45; Податок 2: 0;
(Процент на реализација на ЕФП е 60%)
Проблем 3. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во институциите на
јавната администрација
6.Активност 1. Изготвување на Стратегија за управување со ризици и Регистар на ризици кај
директните буџетски корисници и фондовите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изготвена Стратегија за управување со ризици Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за финансии,
Индикатор на активност 2. Изготвен Регистар на ризици - Во тек; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на изготвени стратегии за управување со
ризици и регистри на ризици
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Податок 2: 0;
Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
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7.Активност 2. Спроведување на годишни само-проценки на одделни високоризични
процеси во системот за финансиско управување и контрола.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени само-проценки - Во тек; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени самопроценки
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Министерство за финансии - Податок 1: 0;
Проблем 4. Отсуство на систематизирани мерки за спречување на корупцијата (планови за
интегритет)
8.Активност 1. Измена на Законот за спречување на корупцијата со воведување на законска
обврска за донесување на планови за интегритет.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет ЗСК - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɨɜɚɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ
2012 ɝɨɞɢɧɚ.
Проблем 5. Недостаток на јавна контрола врз работата на администрацијата
9.Активност 1. Изготвување насоки за спречување, откривање, известување и постапување
со неправилностите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изготвени и донесени насоки - Во тек; Надлежни
институции: Министерство за финансии, Управа за финансиска полиција,
10.Активност 2. Спроведување на обуки за стручно оспособување на лицата задолжени за
пријавување на неправилности согласно Програма за обука на АФКОС.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изготвена Програма за обука - Во тек; Надлежни
институции: Министерство за финансии, Управа за финансиска полиција,
Индикатор на активност 2.Спроведени обуки-Во тек;Надлежни институции:
Министерство за финансии, Управа за финансиска полиција,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ2:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɜɚɤɜɢ ɨɛɭɤɢ ɞɚ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɟɞɚɬ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2013 ɝɨɞɢɧɚ ɫɨ ɩɨɦɨɲ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɬ TAIEX.
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Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/број на обучени
лица
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Управа за финансиска полиција - Податок 1: 0;
11.Активност 3. Изготвување на Национална стратегија за спречување на неправилности и
измами за заштита на финансиските интереси на ЕУ во РМ.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изготвена и усвоена Национална стратегија - Во
тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
ɉɪɜɢɨɬ ɫɨɫɬɚɧɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɛɨɪɛɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɢɡɦɚɦɢ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚ ȿɍ ɫɟ ɨɞɪɠɚ ɧɚ 23.11.2012
ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɩɚɪɬɢɰɢɩɢɪɚɚɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ,
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɚɛɨɬɢ, ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɡɚ
ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɩɪɚɲɚʃɚ ɩɪɢ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ, Ⱦɪɠɚɜɟɧ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɚ, ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ȳɚɜɧɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɢ ȾɄɋɄ. ɇɚ ɫɨɫɬɚɧɨɤɨɬ ɛɟɲɟ ɡɚɤɥɭɱɟɧɨ ɞɟɤɚ ɜɨ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ
ɝɪɭɩɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɤɥɭɱɚɬ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɞ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢ ɨɞ ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ
ʁɚɜɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ. ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɤɨɢ ɩɚɪɬɢɰɢɩɢɪɚɚɬ ʅɟ ɪɚɛɨɬɚɬ ɧɚ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɬɟɤɫɬɨɬ, ɡɚ
ɩɨɬɨɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɨɱɢɧɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɟɧ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ.
12.Активност 4. Законско уредување заради обезбедување систематска и институционална
заштита на лицата кои пријавуваат корупција (whistle blowers).
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет ЗСК - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɨɜɚɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ
2012 ɝɨɞɢɧɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на пријавени случаи на корупција
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚ ɡɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ ɬɟɤ:
Ɂɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ ɬɟɤ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɡɚ ɤɨɢ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɧɟɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɤɨɟ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɩɨɞɟɬɚɥɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ.
Ɂɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɞɟɥ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɫɟ ɡɟɦɟɧɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨɢ ɭɩɚɬɭɜɚɚɬ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɫɟ ɜɨ
ɬɟɤ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
СЕКТОР III - Јавна администрација
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ
СЕКТОР III - Јавна администрација

Закон кој треба

Проблем/

Насока во кој треба

да се

Активност

да се измени законот

Приоритет

Измена на Законот

Проблем 2

- во насока на воведување лиценца за

за јавна внатрешна

Активност 2

внатрешните ревизори

Измена на Законот

Проблем 4

-

за спречување на

Активност 1

донесување на планови за интегритет

Измена на Законот

Проблем 5

-законско уредување заради обезбедување

прв

за спречување на

Активност 4

систематска и институционална заштита на

2012-2013

Статус на

/Рок на реализација реализација

измени/донесе
нов
прв

во тек

2012-2013

финансиска
контрола
воведување

на

законска

обврска

за

прв

во тек

2012-2013

корупцијата

корупцијата

лицата кои

во тек

пријавуваат корупција (whistle

blowers)
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СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 3 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Недостаток на транспарентност во работењето
2. Недоволна координација и ефикасност на институциите
3. Недоволна транспарентност и отчетност во однос на откривањето на имотната
состојба на јавните функционери
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 11 активности, 20 индикатори на
активност и 10 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 8 и тоа:
Министерство

за

правда,

Државна

комисија

за

спречување

на

корупцијата,

Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за
внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Царинска управа на РМ, Управа за
финансиско разузнавање и Управа за јавни приходи на РМ.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци
доставиле 8 надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за внатрешни работи,
Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за правда,
Управа за јавни приходи на РМ, Управа за финансиска полиција, Управа за финансиско
разузнавање и Царинска управа на РМ.
Од предвидените 11 активности во овој сектор:
-реализирани се 1 или 10%
-нереализирани се 5 или 45%
-во тек се 5 или 45%
Од предвидените 20 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 2 или 10%
-нереализирани се 8 или 40%
-во тек се 10 или 50%
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Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни, за утврдените 10
индикатори на ефективност се вкупно 5 институции

и тоа:

Државна комисија за

спречување на корупцијата, Министерство за внатрешни работи, Министерство за
информатичко општество и администрација, Управа за финансиска полиција и
Царинска управа на РМ.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 2. Недоволна координација и ефикасност на институциите
1.Активност 3. Спроведување обуки за работење со базите на податоци и остварување на
комуникацијата по електронски пат.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Да; Надлежни институции:
Министерство за информатичко општество и администрација,
Индикатор на ефективност 1. Број на одржани обуки /број на обучени кадри
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација Податок 1: 14; Податок 2: 133;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɞɟɤɚ
ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɜɤɭɩɧɨ 15 ɨɛɭɤɢ, ɚ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɭɲɬɟ 1
ɨɛɭɤɚ.
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɨɞɪɠɚɧɢ 14 ɨɛɭɤɢ ɢ 133 ɨɛɭɱɟɧɢ ɤɚɞɪɢ. Ɇɟɼɭɬɨɚ ɜɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɜɨʁ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɤɨɢ ɫɟ ɤɭɦɭɥɢɪɚɧɢ ɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ
ɬɪɢ ɩɟɪɢɨɞɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2010 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ 9 ɨɛɭɤɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɫɟɬɟɧɢ
ɨɞ 165 ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ, ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2011 ɝɨɞɢɧɚ 3 ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɢ ɩɨɫɟɬɟɧɢ ɨɞ 110 ɞɪɠɚɜɧɢ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɢ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ 2 ɨɛɭɤɢ ɩɨɫɟɬɟɧɢ ɨɞ 58
ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ. Ɉɬɬɭɤɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɞɟɤɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɦɟɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Недостаток на транспарентност во работењето
1.Активност 1. Изготвување на функционална веб страна во Управата за финансиска
полиција и нејзино редовно (континуирано) ажурирање.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
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Индикатор на активност 1. Изготвена веб страна со објавување на сите
содржини достапни за јавноста - Во тек; Надлежни институции: Управа за финансиска
полиција,
Индикатор на активност 2. Обезбедени ресурси за редовно ажурирање на
веб страната - Не; Надлежни институции: Управа за финансиска полиција,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ:
ɂɡɝɨɬɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ, ɛɟɡ
ɩɨɞɟɬɚɥɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨ ɤɨʁɚ ɮɚɡɚ ɟ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ. ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɫɟɭɲɬɟ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ.
Проблем 2. Недоволна координација и ефикасност на институциите
2.Активност 4. Подобрување на кадровско техничката екипираност на институциите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Доекипирани институции со соодветен кадар

-

Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство
за внатрешни работи, Управа за јавни приходи на РМ, Управа за финансиско разузнавање ,
Управа за финансиска полиција, Царинска управа на РМ,
Индикатор на активност 2. Исполнети стандарди за техничка опременост на
институциите - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата, Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни приходи на РМ, Управа за
финансиско разузнавање , Управа за финансиска полиција, Царинска управа на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ:
ȼɨ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ, ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢ
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɧɟ ɫɟ ɩɨɩɨɥɧɟɬɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɢ ɨɜɢɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɜɢɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɞɨɟɤɢɩɢɪɚɧɨɫɬ ɧɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɤɚɞɚɪ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɫɨ „ɧɟ“. ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɨ ɪɚɡɭɡɧɚɜɚʃɟ
ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɱɨɜɟɱɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɨɬ
ɛɭʇɟɬ ɡɚ 2013 ɜɨ ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɧɟ ɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɚ. ȼɨ ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ
ʁɚɜɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɧɚ ɊɆ, ɜɨ ɬɟɤ ɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɧɚ ɂɌ ɮɨɪɟɧɡɢɤ ɥɚɛɚɪɚɬɨɪɢʁɚ ɜɨ ɍȳɉ ɤɚɤɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ
ɞɚɧɨɱɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɤɨɟ ʅɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɟɤɢɩɩɢɪɚ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɤɚɞɚɪ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɚɛɨɬɢ ɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɜɬɨɪɢɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɨ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɟ ɧɚɛɚɜɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɚ ɨɩɪɟɦɚ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ. ȼɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɚɛɨɬɢ ɞɟɥɭɦɧɨ
ɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɜɨ ɨɞɞɟɥɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ. ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɨ ɪɚɡɭɡɧɚɜɚʃɟ, ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢ ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɧɚ
ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤ ɟ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ
ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɢ ɞɟɤɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɩɨɛɚɪɚɧɢ ɫɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
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3.Активност 5. Подобрување на кадровско техничката екипираност на институциите за
примена на специјални истражни мерки.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Доекипирани институции со соодветен кадар

-

Не; Надлежни институции: Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска
полиција, Царинска управа на РМ,
Индикатор на активност 2. Исполнети стандарди за техничка опременост на
институциите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за внатрешни работи, Управа за
финансиска полиција, Царинска управа на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɚɛɨɬɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɝɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɥɚ ɞɜɚɬɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ. ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɞɨɫɬɢɝ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɜɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɧɟ ɫɟ
ɞɨɟɤɢɩɢɪɚɧɢ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɤɚɞɚɪ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚɬɚ ɨɩɪɟɦɟɧɨɫɬ, ɚ ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤ ɟ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɨɞ
ɞɨɧɚɰɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
Проблем 3. Недоволна транспарентност и отчетност во однос на откривањето на имотната
состојба на јавните функционери
4.Активност 1. Откривање на имотната состојба и интересите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменети ЗСК и ЗССИ во делот кој се однесува на
прецизирање на лицата кои имаат обврска да пријават имотна состојба и интереси, до кого
се поднесува и начинот на постапување (ДКСК и единици во институциите) - Не; Надлежни
институции: Министерство за правда,
Индикатор на активност 2. Изменети ЗСК и ЗССИ во насока на воведување на
Регистар на функционери - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,
Индикатор на активност 3. Воведување обврска за пријавување промена на
интереси - Не; Надлежни институции: Министерство за правда,
Индикатор на активност 4. Изменти ЗСК и ЗССИ во делот за проверка на
податоците од Анкетните листови и Изјавите за интереси - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Индикатор на ефективност 1. Институции кои имаат обврска да достават
податоци за функционери/ институции кои доставиле податоци
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на избрани и именувани лица/број на
извршени проверки на имотната состојба и судир на интереси во ДКСК
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Број на формирани единици во институциите
(одделенија и оддели)/ број на проверени Анкетни листови и Изјави за интереси
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
42


Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1, ɂȺ2,ɂȺ3 ɢ ɂȺ4:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ 1,2 ɢ 3 ɧɟ
ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ, ɧɨ ɞɟɤɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɞɟɤɚ ɨɜɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɡɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɜɢɞ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ.ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɂȿ4
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɭɞɢɪ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ (“ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ.6/12),
ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɧɚ 51-ɬɚ ɋɟɞɧɢɰɚ, ɨɞɪɠɚɧɚ ɧɚ 20.03.2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɝɨ ɞɨɧɟɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɨɬ
ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬ – ɍɪɟɞɛɚ ɡɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɡʁɚɜɢɬɟ ɡɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ.
ɉɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɞɟɥɨɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚɬɚ ɧɚ ɚɧɤɟɬɧɢɬɟ ɥɢɫɬɨɜɢ, ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ
ɧɚ ɤɨɪɭɩɢʁɚɬɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɨʁ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ʅɟ ɛɢɞɟ ɡɟɦɟɧ ɩɪɟɞɜɢɞ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ.ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ
ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢɡɦɟɧɢ.
5. Активност 2. Спроведување обуки за обврзниците за поднесување на Анкетни листови и
Изјави за интереси.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/број на обучени
лица
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 2. Недоволна координација и ефикасност на институциите
1.Активност 1. Воспоставување на унифицирани и усогласени бази (Закон за електронско
управување).
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Воспоставени унифицирани бази на податоци - Во
тек; Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација,
Индикатор

на

активност

2.

Доставени

известувања

до

МИОА

за

воспоставување на базите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за информатичко
општество и администрација,
Индикатор на ефективност 1. Број на новорегистрирани и усогласени бази
на податоци
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација Податок 1: 0;
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ
ɛɚɡɢɬɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɝɢ ɜɨɞɚɬ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ, ɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɆɂɈȺ ɜɨɞɢ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɛɚɡɢɬɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɤɨɢ
ɦɟɼɭɫɟɛɧɨ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɚɬ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɩɚɬ. Ɉɪɝɚɧɢɬɟ ɫɟ ɞɨɥɠɧɢ ɞɚ ɫɟ ɭɫɨɝɥɚɫɚɬ ɫɨ
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ. ɋɟɭɲɬɟ ɧɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɢ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɚ ɡɚ
ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɛɚɡɢ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɢɚɤɨ ɜɟʅɟ ɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɚ ɪɚɡɦɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɩɪɟɤɭ ɜɟɛ
ɫɟɪɜɢɫɢ ɧɢɡ ɩɢɥɨɬ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɂɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɢɥɧɨɫɬ.
2.Активност 2. Поврзување на базите на податоци во информациски систем за комуникација
меѓу институциите по електронски пат.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Воспоставен систем на меѓусебна поврзаност на
базите на податоци - Да; Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и
администрација,
Индикатор на активност 2. Издадени сертификати за функционалност на
информациските системи

- Не; Надлежни институции: Министерство за информатичко

општество и администрација,
Индикатор

на

ефективност

1.

Број

на

издадени

сертификати

за

функционалност на информациските системи
Надлежни институции: Министерство за информатичко општество и администрација Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɨ
ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɢɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɢɥɧɨɫɬ ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɚ ɟ ɦɟɼɭɫɟɛɧɚ ɩɨɜɪɡɚɧɨɫɬ ɧɚ
ɛɚɡɢɬɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɫɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɜɟɛ ɫɟɪɜɢɫɢ, ɧɨ ɞɟɤɚ
ɫɟɭɲɬɟ ɧɟ ɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɬɟ ɫɢɫɬɟɦɢ.
3.Активност 6. Стручно усовршување и оспособување на кадрите за спроведување на
специјални истражни мерки.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки, семинари, работилници - Во
тек; Надлежни институции: Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска
полиција, Царинска управа на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Број на одржани обуки/број на обучени кадри
Надлежни институции: Министерство за внатрешни работи - Податок 1: 27; Податок 2: 50;
Управа за финансиска полиција - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Царинска управа на РМ - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 6:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɚɛɨɬɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɨɛɭɤɢ,
ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɞɟɤɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
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ɫɬɪɭɱɧɢ ɨɛɭɤɢ, ɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɩɥɚɧɨɬ ɡɚ ɨɛɭɤɢ ɧɚ
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ 2013 ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɨɛɭɤɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɫɤɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡɚ ɫɬɪɭɱɧɨ
ɨɫɩɨɫɨɛɭɜɚʃɟ ɧɚ ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ, ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɦɟɪɤɢ.
4.Активност 7. Воспоставување систем на размена на податоци, што опфаќа методологија
за унифицирано собирање, одржување и размена на податоци меѓу Органите за
спроведување на законот со цел следење на криминалното однесување.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2014)
Индикатор на активност 1. Воспоставена Национална база на податоци за
криминалистичко разузнавање - Во тек; Надлежни институции: Министерство за внатрешни
работи,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 7:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɚɛɨɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ. ȼɨ ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɨɛʁɚɜɟɧ ɟ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɟɧ ɬɟɧɞɟɪ ɢ ɞɨɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɨɞ 9 ɞɨɦɚɲɧɢ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢ ɤɨɧɡɨɪɰɢɭɦɢ. Ʉɨɦɢɫɢʁɚɬɚ ɡɚ ȳɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ
ɢɡɜɪɲɢ ɞɟɬɚɥɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɧɭɞɢ. ɇɚ 30 ɦɚɪɬ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɧɟɫɟɧɚ ɟ
Ɉɞɥɭɤɚ ɡɚ ɩɪɟɤɢɧ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɨ ɞɟɤɚ ɧɢ ɟɞɟɧ ɨɞ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɧɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɜɨ ɰɟɥɨɫɬ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɨɞ ɬɟɧɞɟɪɫɤɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɚ
ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ ɪɚɡɭɡɧɚɜɚɱɤɚ ɛɚɡɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ. Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚ ɟ
ɩɨɫɟɛɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɨ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɪɟɜɢɡɢʁɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɢ ɜɨ ɧɚʁɤɪɚɬɨɤ ɦɨɠɟɧ ɪɨɤ ɬɟɧɞɟɪɨɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɛʁɚɜɟɧ. ȼɨ Ȼɭʇɟɬɨɬ ɧɚ
ɆȼɊ ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ ɪɚɡɭɡɧɚɜɚɱɤɚ ɛɚɡɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɲɬɨ ʁɚ ɨɬɫɥɢɤɭɜɚ ɰɜɪɫɬɚɬɚ ɪɟɲɟɧɨɫɬ ɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ ɰɟɥɨɫɧɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ.
5.Активност 8. Зајакнување на соработката меѓу ДКСК и Органите за спроведување на
законот. (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Остварени периодични средби

- Во тек;

Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата,
Индикатор на активност 2. Донесени заклучоци и утврдени насоки за
натамошно делување - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата,
Индикатор на ефективност 1. Број на остварени средби и донесени
заклучоци од средбите
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 1;
Индикатор на ефективност 2. Број на остварени средби и теми опфатени на
средбите
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 1;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 6:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʁɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ
ɫɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɫɨ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɬ. Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɤɚɤɨ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɨɪ ɢ ɞɜɢɠɟɱɤɚ ɫɢɥɚ ɧɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɬ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɢ ɪɟɩɪɟɫɢʁɚ ɧɚ
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ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ ɫɭɞɢɪɨɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ, ɧɚ 12 ʁɭɧɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɨɞɪɠɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɪɟɞɛɚ ɫɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɬ.
ɇɚ ɫɪɟɞɛɚɬɚ ɩɨɤɪɚʁ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢɬɟ ɨɞ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭɜɚɚ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɞ: Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɚ, Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪ ɧɚ
ɧɟɞɜɢɠɧɨɫɬɢ, Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɢɡɛɨɪɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ, Ʉɨɦɢɫɢʁɚɬɚ ɡɚ ɯɚɪɬɢɢ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬ,
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɚɛɨɬɢ, ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɨ ɪɚɡɭɡɧɚɜɚʃɟ, ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ, ɐɚɪɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ, Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ
ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɠɚɥɛɢ ɩɨ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɋɨɜɟɬɨɬ ɡɚ ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɢʁɚ,
ȳɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ ɢ Ⱦɪɠɚɜɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɊɆ. ɐɟɥɬɚ ɧɚ
ɫɪɟɞɛɚɬɚ ɛɟɲɟ ɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɢ ɞɨɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ, ɚ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɚɞɟ ɩɨɬɬɢɤ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɞɭɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɤɭ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ
ɦɟɼɭɫɟɛɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ.ɇɚ ɫɪɟɞɛɚɬɚ ɛɟɚ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɡɚɤɥɭɱɨɰɢ ɢ ɭɬɜɪɞɟɧɢ
ɧɚɫɨɤɢ ɡɚ ɧɚɬɚɦɨɲɧɨ ɞɟɥɭɜɚʃɟ.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот

Реализација на активности од ДП

ˀ̛̛̖̣̌̚
̛̬̦̌
ʻ̛̖̬̖̣̌
̛̛̬̦̌̚
ʦ̨̡̯̖

10%

45%

45%
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ
СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот

Закон кој треба

Проблем/

Насока во кој треба

Приоритет

да се

Активност

да се измени законот

/Рок на реализација

Статус на
реализација

измени/донесе
нов
Измена на Законот

Проблем 3

-

за спречување на

Активност 1

прецизирање на лицата кои имаат

корупцијата и

ИА1

обврска да пријават имотна состојба и

во

делот

кој

се

однесува

на

Законот за

интереси, до кого се поднесува и

спречување судир

начинот

на интереси

единици во институциите)

на

постапување

(ДКСК

прв

не

2012-2013

и

Измена на Законот

Проблем 3

- во насока на воведување на Регистар

за спречување на

Активност 1

на функционери

корупцијата и

ИА2

прв

не

2012-2013

Законот за
спречување судир
на интереси
Измена на Законот

Проблем 3

-воведување обврска за пријавување

за спречување на

Активност 1

промена на интереси

корупцијата и

ИА3

прв

не

2012-2013

Законот за
спречување судир
на интереси
Измена на Законот

Проблем 3

- изменти ЗСК и ЗССИ во

за спречување на

Активност 1

проверка на податоците од Анкетните

делот за

корупцијата и

ИА4

листови и Изјавите за интереси

прв

во тек

2012-2013

Законот за
спречување судир
на интереси
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СЕКТОР V - Царина
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година

за период
декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 3 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување на стандардните
постапки и процедури од страна на вработените во Царинската управа
2. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во Царинската управа
3. Недоволно развиен систем на комуникација и соработка со јавноста

За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 13 активности, 20 индикатори на
активност и 12 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 2 и тоа: Државна
комисија за спречување на корупцијата и Царинска управа на РМ.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 2
надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Државна
комисија за спречување на корупцијата и Царинска управа на РМ.
Од предвидените 13 активности во овој сектор:
-реализирани се 9 или 70%
-нереализирани се 2 или 15%
-во тек се 2 или 15%
Од предвидените 20 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 14 или 70%
-нереализирани се 3 или 15%
-во тек се 3 или 15%
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Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни, за утврдените 12
индикатори на ефективност се вкупно 2 институции

и тоа:

Државна комисија за

спречување на корупцијата и Царинска управа на РМ.
Во овој Сектор не се утврдени активности во кои се предвидени законски измени.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Проблем 1. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување на
стандардните постапки и процедури од страна на вработените во Царинската управа
1.Активност 1. Спроведување на внатрешни контроли и ревизии како гаранција за доследно
и успешно спроведување на процедурите за работа.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени контроли - Да; Надлежни институции:
Царинска управа на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли и изготвени
извештаи
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 127;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɢ ɪɟɜɢɡɢɢɬɟ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɩɨ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɢ ɩɨ ɛɚɪɚʃɟ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɬ. ɋɟɤɬɨɪɨɬ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɪɟɜɢɡɢʁɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ 2012
ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚɚɬ ɰɟɥɨɫɧɨ ɢɡɜɪɲɟɧɢ 109 ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɢ 18 ɪɟɜɢɡɢɢ. ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɢ ɪɟɜɢɡɢɢ ɫɟ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɪɟɝɭɥɚɪɧɨɫɬɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɬɟ
ɟɞɢɧɢɰɢ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɤɚɤɨ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɡɚ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɢ ɢɧɬɟɪɧɢɬɟ ɚɤɬɢ ɤɚɤɨ ɢ ɞɨɛɢɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɭɜɟɪɭɜɚʃɟ ɢ
ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɡɚ ɬɨɚ ɞɚɥɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢɬɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɞɚɥɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ
ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɬɚ ɢ ɭɬɜɪɞɟɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ, ɞɚɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ
ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨ ɢ ɞɚɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚɚɬ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɬɟ ɰeɥɢ.
2.Активност 2. Изготвување на процедури за постапување на царинските службеници во
случаи на пасивен поткуп.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изготвени процедури - Да; Надлежни институции:
Царинска управа на РМ,
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
ɋɟɤɬɨɪɨɬ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢɦɚ ɢɡɝɨɬɜɟɧɨ ɇɚɫɨɤɚ ɡɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ
ɩɨɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɜɨ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁ ɤɨɝɚ ɢɦ ɫɟ ɞɚɜɚ, ɜɟɬɭɜɚ ɢɥɢ
ɩɨɧɭɞɭɜɚ ɩɨɞɚɪɨɤ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ ɤɨɪɢɫɬ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɜɥɢʁɚɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɫɥɭɠɛɚɬɚ. ɋɨ ɇɚɫɨɤɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɱɟɤɨɪɢɬɟ ɤɨɢ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɜɨ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɩɪɟɜɡɟɦɚɬ ɤɨɝɚ ʅɟ ɫɟ ɧɚʁɞɚɬ ɜɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɞɚɜɚ, ɜɟɬɭɜɚ ɢɥɢ ɩɨɧɭɞɭɜɚ
ɩɨɞɚɪɨɤ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ ɤɨɪɢɫɬ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɜɥɢʁɚɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɚɬɚ. ɋɢɬɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɱɟɤɨɪɢ ɫɨ ɧɚɫɨɤɚɬɚ ɫɟ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɨɤɪɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɫɬɨɪɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɬɨ ɞɟɥɨ ɞɚɜɚʃɟ ɩɨɬɤɭɩ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɫɨ ɱɥɟɧ 358 ɨɞ
Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ.
3.Активност 3. Ефиксно спроведување на Кодексот

за однесување на царинските

службеници.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Организирани семинари за запознавање на
царинските службеници со правилата на однесување - Да; Надлежни институции: Царинска
управа на РМ,
Индикатор на активност 2. Постојан надзор врз примената на кодексот со
извештај за утврдени случаи на непочитување на одредбите од кодексот - Да; Надлежни
институции: Царинска управа на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
ȼɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɟɮɢɤɫɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ Ʉɨɞɟɤɫɨɬ ɡɚ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ,
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɪɚɛɨɬɢ ɧɚ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ
ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɫɨ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɡɚ ɪɟɞ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɜɨ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢ
ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ Ʉɨɞɟɤɫɨɬ ɢ ɡɚ ɬɚɚ ɰɟɥ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɚɬ ɫɟɦɢɧɚɪɢ ɢ
ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɢ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɢ ɧɨɜɨɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɜɨ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɤɚɤɨ ɢ
ɨɫɧɨɜɧɢ ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɨɛɭɤɢ ɡɚ ʁɚɤɧɟʃɟ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɨɬ ɢ ɛɨɪɛɚɬɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ. ɇɚɞɡɨɪɨɬ ɜɪɡ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ Kɨɞɟɤɫɨɬ ɡɚ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ, ɫɨ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɧɟɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ ɤɨɞɟɤɫɨɬ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ
ɡɚ ɪɟɞ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɫɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɜɨɧɪɟɞɧɢ ɢ
ɪɟɞɨɜɧɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на организирани семинари/број на
запознаени царински службеници
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 18; Податок 2: 448;
Индикатор на ефективност 2. Број на изготвени извештаи /број на изречени
мерки
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 17; Податок 2: 11;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1 ɢ ɂȿ2:
ȼɨ ɞɟɥɨɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɨɛɭɤɢ ɡɚ ɧɨɜɨɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɢ ɭɧɚɩɪɟɞɟɧɢ ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɜɨ 2012
ɝɨɞɢɧɚ ɨɞɪɠɚɧɢ ɫɟ ɜɤɭɩɧɨ 18 ɨɛɭɤɢ ɜɨ ɤɨɢ ɦɟɼɭ ɞɪɭɝɨɬɨ ɨɩɮɚɬɟɧɚ ɟ ɨɜɚɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɧɚ ɤɨɢ
ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɥɟ ɜɤɭɩɧɨ 448 ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ.
Ɂɚɤɥɭɱɧɨ ɞɨ ɨɤɬɨɦɜɪɢ 2012 ɢɡɝɨɬɜɟɧɢ ɫɟ ɜɤɭɩɧɨ 17 ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ Ʉɨɞɟɤɫɨɬ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɡɚ ɪɟɞ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ ɜɨ 11 ɫɥɭɱɚɢ ɫɟ ɭɬɪɞɟɧɨɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢ ɫɨɦɧɟɜɚʃɚ ɡɚ
ɩɪɟɤɪɲɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ ɢɫɬɢɬɟ.
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4.Активност 4. Спроведување на специјализирани обуки

за царинските службеници за

јакнење на интегритетот и борбата против корупцијата.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Да; Надлежни институции:
Царинска управа на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/број на обучени
царински службеници
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 9; Податок 2: 46;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɞɨ ɨɤɬɨɦɜɪɢ 2012 ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ ɫɟ 9
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɨɛɭɤɢ ɡɚ ʁɚɤɧɟʃɟ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɨɬ ɢ ɛɨɪɛɚɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɡɚ 46
ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ
ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɚ ɜɨ ʁɚɜɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɦɟɪɤɢ ɢ ɟɬɢɤɚ ɜɨ ɞɪɠɚɜɧɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ,
ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬ ɜɨ ʁɚɜɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ.
5.Активност 6. Зајакнување на контролните механизми во откривање и санкционирање на
постапување спротивно на законските одредби, оперативните инструкции и Кодексот на
однесување.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени

системски контроли во сите

организациони единици - Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,
Индикатор на активност 2. Спроведени вонредни и ненајавени контроли Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 6:
Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɢ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɋɟɤɬɨɪɨɬ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɟ ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɬɟ ɡɚ
ɫɚɧɤɰɢɢ, ɢɧɢɰɢɪɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢ ɧɚɩɥɚɬɚɬɚ ɧɚ ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɞɚɜɚɱɤɢ ɢ
ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɚɬ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ. ɂɫɬɚɬɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɞɚ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɉɥɚɧ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢ. ɐɟɥɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ
ɪɟɞɨɜɧɢ ɢ ɜɨɧɪɟɞɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɜɨ ɫɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ.
ɋɟɤɬɨɪɨɬ ɨɫɨɛɟɧɨ ʅɟ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚ ɡɚ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɢʁɚɬɚ ɢ ɞɚɞɟɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɟɪɤɢ ɤɨɢ ʅɟ ɩɪɨɢɡɥɟɡɚɬ ɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɢɬɟ. ȼɨɧɪɟɞɧɢɬɟ ɢ
ɧɟɧɚʁɚɜɟɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɉɥɚɧɨɬ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɤɚɤɨ ɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɡɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɢ ɢ ɜɨɧɪɟɞɧɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɜɨ ɫɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли/утврдени
злоупотреби и изречени санкции
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 109; Податок 2: 21;
Индикатор на ефективност 2. Број на спроведени вонредни и ненајавени
контроли /утврдени злоупотреби и изречени санкции
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 3; Податок 2: 1;
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1 ɢ ɂȿ2:
Ɂɚɤɥɭɱɧɨ ɫɨ ɨɤɬɨɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɫɟ 109 ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ 21
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɚɤɬɢ.
ɉɨɜɟɞɟɧɢ ɡɚ 18 ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɢ ɩɨɫɬɚɩɤɢ. ɂɡɪɟɱɟɧɢ ɫɟ 35 ɩɚɪɢɱɧɢ ɤɚɡɧɢ ɡɚ 35 ɰɚɪɢɧɫɤɢ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ, 10 ɨɬɤɚɡɢ ɡɚ 10 ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ, 1 ɨɩɨɦɟɧɚ ɡɚ ɟɞɟɧ ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ.
Ɂɚɩɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɭɬɜɪɞɟɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ 1 ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ ɢ ɡɚ 1
ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɟ ɡɚɫɬɚɪɟɧɚ ɫɨ ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɛɪɨʁ ɧɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɜɨɧɪɟɞɧɢ ɢ ɧɟɧɚʁɚɜɟɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ „3“ , ɚ ɜɨ 1 ɫɥɭɱɚʁ ɟ
ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ.
Проблем 3. Недоволно развиен систем на комуникација и соработка со јавноста
6.Активност 1. Донесување правилник заради воспоставување на стандарди за јавност во
работата на Царинската управа.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Донесен правилник - Да; Надлежни институции:
Царинска управа на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɬɪɝɧɭɜɚʁʅɢ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɛɢ ɡɚ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɜɨ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ, ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɟ, ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɨɬ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ, ɧɚɬɚɦɨɲɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ ɧɚ ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɡɟɦʁɢɬɟ ɱɥɟɧɤɢ ɧɚ ȿɍ, ɜɨ ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2011 ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚ
ɞɨɧɟɫɟɧɨ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɨ ʁɚɜɧɨɫɬɚ.
7.Активност 2. Обезбедување поголемо користење на граѓанскиот дневник како ефективна
алатка за транспарентност, одговорност и добро владеење.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Редовно поставување на формулари за
оценување на работата и услугите на Царинската управа

- Да; Надлежни институции:

Царинска управа на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɢ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɟ
ɪɟɞɨɜɧɨ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɪɚɲɚʃɚ ɩɪɟɤɭ ɩɨɪɬɚɥɨɬ Ƚɪɚɼɚɧɫɤɢ ɞɧɟɜɧɢɤ. ɇɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɢ ɚɥɚɬɤɚ ɡɚ ɢɫɩɪɚʅɚʃɟ ɧɚ
ɩɪɚɲɚʃɚ, ɠɚɥɛɢ ɢ ɫɭɝɟɫɬɢɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬɚ ɤɚɤɨ ɢ 24/7 ɪɚɛɨɬɟʃɟ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚɬɚ
ɰɚɪɢɧɫɤɚ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɚ ɥɢɧɢʁɚ (197) ɩɪɢʁɚɜɢ ɲɜɟɪɰ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ.
8.Активност 3. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка во борба против
корупцијата и криминалот со сите институции задолжени за спроведување на законот.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Остварени средби согласно со потпишаните
меморандуми за соработка - Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,
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Индикатор на активност 2. Утврдени приоритети и изградени насоки за
успешно сузбивање на корупцијата - Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Број на остварени средби и донесени
заклучоци од средбите
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 1;
Индикатор на ефективност 2. Број на одржани средби и теми опфатени на
средбите
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 1;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɦɟɫɟɰ ʁɭɧɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ
ɫɪɟɞɛɚ ɧɚ ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɬ ɡɚ ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɼɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɭɡɛɢɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɤɚɞɟ ɫɜɨɟ ɭɱɟɫɬɜɨ ɡɟɞɟ ɢ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ
ɭɩɪɚɜɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ,
ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɨɞɪɠɭɜɚɚɬ ɫɨɫɬɚɧɨɰɢ ɧɚ ɞɧɟɜɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɤɨɢ
ɝɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɡɚɤɨɧɨɬ. ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ ɬɨɱɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɡɚ
ɨɞɪɠɚɧɢɬɟ ɫɨɫɬɚɧɨɰɢ ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɨɫɬɚɧɨɰɢɬɟ ɫɟ ɨɞ ɪɚɛɨɬɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɨɞ ɤɨɢ
ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɪɚɛɨɬɧɢ ɡɚɤɥɭɱɨɰɢ ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢ ɫɨ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɢ ɡɚɩɢɫɧɢɰɢ ɢɥɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɞ ɨɞɪɠɚɧɢɬɟ ɫɨɫɬɚɧɨɰɢ.
9.Активност 4. Унапредување на комуникацијата и соработката со приватниот сектор.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Организирани и остварени периодични средби
меѓу Царинската управа и претставниците од приватниот сектор - Да; Надлежни институции:
Царинска управа на РМ,
Индикатор на активност 2. Донесени заклучоци и утврдени насоки за
натамошно делување - Да; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Број на остварени средби и донесени
заклучоци од средбите
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 3;
Индикатор на ефективност 2. Број на одржани средби и теми опфатени на
средбите
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 5;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɨ ɰɟɥ ɩɨɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɢ
ɰɚɪɢɧɫɤɨɬɨ ɪɚɛɨɬɟʃɟ, ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɟ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɢ ɡɚɛɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ. Ʉɨɦɢɬɟɬɨɬ ɟ ɧɚɞɥɟɠɟɧ ɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɭɫɨɝɥɚɫɭɜɚʃɟ ɫɨ
ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɮɚɬɟɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɡɚ ɨɥɟɫɧɭɜɚʃɟ ɢ ɡɚɛɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɪɝɨɜɢʁɚɬɚ
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ɢ ɞɚ ʁɚ ɫɥɟɞɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɢ ɢɧɬɟɪɧɢɬɟ
ɚɤɬɢ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ. Ʉɨɦɢɬɟɬɨɬ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧ ɞɚ ʁɚ ɭɧɚɩɪɟɞɭɜɚ
ɫɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɫɨ ɋɨɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɨ ɬɟɥɨ ɢ ɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɢ ɡɚɛɪɡɭɜɚʃɟ
ɧɚ ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ, ɡɚ ɲɬɨ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ Ⱦɟɥɨɜɧɢɤ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ. ȼɨ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ
ɨɞɪɠɚɧɢ 8 ɫɪɟɞɛɢ ɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɨɩɮɚɬɟɧɢ ɩɨɜɟʅɟ ɬɟɦɢ ɲɬɨ ɝɨ ɡɚɫɟɝɚɚɬ ɩɪɢɜɚɬɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ.
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување на
стандардните постапки и процедури од страна на вработените во Царинската управа
1.Активност 5. Спроведување истражување за степенот на распространетост на корупцијата
во царинската служба меѓу субјекти кои доаѓаат во контакт со царинските службеници.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведено истражување - Не; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Царинска управа на РМ,
Индикатор на активност 2. Изготвен извештај од истражувањето со дадени
наоди

и препораки

- Не; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на

корупцијата, Царинска управа на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Добиени препораки за преземање на
активности во насока на намалување на корупцијата во царинските служби
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Царинска управа на РМ - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 5:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɟ ɟ ɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɡɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬɨɫɬ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɰɚɪɢɧɫɤɚɬɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɦɟɼɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɞɨɚɼɚɚɬ ɜɨ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɢ ɧɟ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɫɨ ɞɚɞɟɧɢ ɧɚɨɞɢ ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ. ȼɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɢ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɬɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ, ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ, ɋɟɤɬɨɪɨɬ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɝɨɞɢɲɧɨ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚ ɪɢɡɢɱɧɢ ɰɟɥɧɢ ɬɨɱɤɢ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɫɟɬɥɢɜɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ,
ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɭɥɨɝɢɬɟ ɧɚ ɪɚɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɜɨ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ
ɭɩɪɚɜɚ.
Проблем 2. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во Царинската управа
2.Активност

2. Спроведување само-проценка на одделни високоризични процеси на

системот за финансиско управување и контрола во Царинската управа.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени само-проценки - Во тек; Надлежни
институции: Царинска управа на РМ,
Индикатор на активност 2. Изготвени извештаи со резултати од самопроценката и дадени препораки - Не; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени самопроценки и утврдени
ризици
Надлежни институции: Царинска управа на РМ - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ
ɞɜɚɬɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ. ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤ ɟ
ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɫɚɦɨ-ɩɪɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɨɞɞɟɥɧɢ ɜɢɫɨɤɨɪɢɡɢɱɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɜɨ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ, ɧɨ
ɧɟ
ɫɟ
ɢɡɝɨɬɜɟɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɫɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ ɫɚɦɨ-ɩɪɨɰɟɧɤɚɬɚ ɢ ɞɚɞɟɧɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 1. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување и почитување на
стандардните постапки и процедури од страна на вработените во Царинската управа
1.Активност 7. Спроведување на посебни истражни мерки за собирање на релевантни
докази за коруптивно и незаконско однесување на царинските службеници.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Обезбедени капацитети за спроведување на
посебни истражни мерки - Во тек; Надлежни институции: Царинска управа на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 7:
ȼɨ ɬɟɤ ɟ ɩɨɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɩɥɚɧ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɢ ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɦɟɪɤɢ.
Проблем 2. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во Царинската управа
2.Активност 1. Имплементација на Стратегијата за управување со ризик на Царинската
управа.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Изготвен Регистар на ризици - Да; Надлежни
институции: Царинска управа на РМ,
Индикатор на активност 2. Утврдени и применети конкретни мерки за
ограничување и успешно справување со ризиците - Во тек; Надлежни институции: Царинска
управа на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɬɟ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɜɨ ɞɨɧɟɫɟɧɚɬɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ
ɪɢɡɢɤ 2011 – 2014 ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚ ɩɪɟɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɡɚ ɜɪɲɟɲɟʃɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɤɚ ɧɚ
ɪɢɡɢɰɢɬɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɧɟɫɟɧɨɬɨ ɍɩɚɬɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɪɢɡɢɤ ɜɨ ɐɚɪɢɧɫɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɚ ɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɪɢɡɢɤ. Oɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɪɟɜɢɡɢʁɚ, ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɪɟɜɢɡɢʁɚ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɢɫɬɨɬɨ ɫɨ ɧɚɨɞ ɞɟɤɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɜɪɲɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
ɰɚɪɢɧɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɜɨɝɥɚɜɧɨ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ
ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ. Ɂɚ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨɬɨ ɭɩɚɬɫɬɜɨ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚɨɞɢ ɢ
ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɢ ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɢ ɡɚɜɪɲɟɧɢ.Ʉɨɦɢɬɟɬɨɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɪɢɡɢɤ ɧɚ
ɫɨɫɬɚɧɨɰɢ ɝɢ ɭɬɜɪɞɭɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ
ɪɢɡɢɰɢɬɟ.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
СЕКТОР V - Царина
Реализација на активности од ДП

ˀ̛̛̖̣̌̚
̛̬̦̌
ʻ̛̖̬̖̣̌
̛̛̬̦̌̚
ʦ̨̡̯̖

15%
15%

70%
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СЕКТОР VI - Локална самоуправа
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 4 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното спроведување
2. Девијации во управување со финансиите и имотот на локалната самоправа
3. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа
4. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во општините

За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 15 активности, 19 индикатори на
активност и 17 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 37 и тоа: Државна
комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии, Министерство за
транспорт и врски, Министерство за локална самоуправа, Заедница на единиците на
локална самоуправа на РМ, Град Скопје, Општина Гостивар, Општина Другово, Општина
Бутел, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Аеродром, Општина ЧешиновоОблешево, Општина Берово, Општина Сопиште, Општина Врапчиште, Општина
Гевгелија, Општина Карпош, Општина Кавадарци, Општина Кривогаштани, Општина
Пласница, Општина Дебар, Општина Битола, Општина Штип, Општина Лозово, Општина
Крива Паланка, Општина Тетово, Општина Охрид, Општина Велес, Општина Чашка,
Општина Прилеп, Општина Илинден, Општина Кочани, Општина Струмица, Општина
Василево, Општина Конче и Општина Старо Нагоричане.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 34
надлежни институции или 92% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Град Скопје,
Државна комисија за спречување на корупцијата, Заедница на единиците на локална
самоуправа на РМ, Министерство за локална самоуправа, Министерство за финансии,
Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина
Василево, Општина Велес, Општина Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Другово,
Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина
Кочани, Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина
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Куманово , Општина Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп,
Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово,
Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и Општина Штип.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставиле
3 надлежни институции или 8% од вкупниот број надлежни институции и тоа: Министерство
за транспорт и врски, Општина Врапчиште и Општина Дебар.

Од предвидените 15 активности во овој сектор:
-реализирани се 5 или 33%
-нереализирани се 1 или 7%
-во тек се 9 или 60%
Од предвидените 19 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 9 или 47%
-нереализирани се 1 или 6%
-во тек се 9 или 47%
Надлежни институции за доставување податоци-квантитативни/описни, за утврдените 17
индикатори на ефективност се вкупно 35 институции и тоа: Град Скопје, Државна комисија
за спречување на корупцијата, Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ,
Министерство за финансии, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола,
Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина
Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден,
Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина
Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово ,
Општина Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина
Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина
Чашка, Општина Чешиново-Облешево и Општина Штип.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното спроведување
1.Активност 3. Секоја заинтересирана странка мора да биде јасно и прецизно запознаена со
текот и траењето на процедурата и потребните документи.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Изготвени информативни материјали со крајно
поедноставена процедура за добивање одобрение за градба - Да;
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Надлежни институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола,
Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина
Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден,
Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива
Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово,
Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо
Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина ЧешиновоОблешево и Општина Штип.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
Ɉɞ 29 ɨɩɲɬɢɧɢ ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɨɫɜɟɧ Ɉɩɲɬɢɧɚ
Ʌɨɡɨɜɨ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɉɥɚɫɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɟɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɢɡɜɟɫɧɨ ɜɪɟɦɟ ɧɟ ɢɡɞɚɜɚ
ɨɞɨɛɪɟɧɢʁɚ ɡɚ ɝɪɚɞɛɚ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɩɨɫɬɨɟʃɟ ɧɚ Ⱦɍɉ, ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ. ȼɨ ɧɚɫɨɤɚ ɫɟɤɨʁɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɞɚ ɛɢɞɟ
ʁɚɫɧɨ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɡɚɩɨɡɧɚɟɧɚ ɫɨ ɬɟɤɨɬ ɢ ɬɪɚɟʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɡɚ ɞɨɛɢɜɚʃɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɡɚ
ɝɪɚɞɟʃɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɢɦɚɚɬ ɢɡɝɨɬɜɟɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɮɥɚɟɪɢ ɢ ɥɟɬɨɰɢ, ɝɢ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɛɪɨɲɭɪɢ ɧɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɢɥɢ ɧɚ ɨɝɥɚɫɧɚɬɚ ɬɚɛɥɚ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ, ɢɦɚɚɬ ɢɡɝɨɬɜɟɧɨ ɩɨɫɟɛɧɢ ɨɛɪɚɫɰɢ-ɮɨɪɦɭɥɚɪɢ ɡɚ ɛɚɪɚʃɚ ɡɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞɛɚ
ɢ ɢɦ ɝɢ ɞɚɜɚɚɬ ɫɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɤɢɬɟ ɩɪɟɤɭ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɜɨ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ.
Индикатор

на

ефективност

1.

Постоење

функционален

систем

за

континуирано информирање
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 1;
Општина Берово - Податок 1: 1;
Општина Битола - Податок 1: 1;
Општина Бутел - Податок 1: 1;
Општина Василево - Податок 1: 0;
Општина Велес - Податок 1: 1;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 16;
Општина Гостивар - Податок 1: 2;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 1;
Општина Илинден - Податок 1: 1;
Општина Кавадарци - Податок 1: 1;
Општина Карпош - Податок 1: 3;
Општина Конче - Податок 1: 0;
Општина Кочани - Податок 1: 5;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 1;
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Општина Кривогаштани - Податок 1: 1;
Општина Крушево - Податок 1: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 1;
Општина Лозово - Податок 1: 1;
Општина Охрид - Податок 1: 6;
Општина Пласница - Податок 1: 0;
Општина Прилеп - Податок 1: 1;
Општина Сопиште - Податок 1: 1;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 1;
Општина Струмица - Податок 1: 1;
Општина Тетово - Податок 1: 0;
Општина Чашка - Податок 1: 1;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 0;
Општина Штип - Податок 1: 1;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1:
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɂȿ1 ɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɨɩɢɫɧɨ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɦɟɪɢ ɩɪɟɤɭ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɟɧ
ɩɨɞɚɬɨɤ, ɡɚ ɪɟɚɥɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɞɚɥɢ ɩɨɫɬɨɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɨɩɲɬɢɧɢ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɚɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢʁɚ
ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɤɢɬɟ ɫɨ ɬɟɤɨɬ ɢ ɬɪɚɟʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɡɚ
ɞɨɛɢɜɚʃɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞɟʃɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɩɪɟɡɟɦɟɧɢɬɟ ɱɟɤɨɪɢ ɡɚ
ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ, ɩɪɢ ɨɜɚɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɟɦɚ ɞɟ ɫɟ ɡɟɦɚɬ
ɩɪɟɞɜɢɞ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɧɭɦɟɪɢɱɤɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ʅɟ ɫɟ ɰɟɧɢ
ɩɪɟɤɭ ɞɚɞɟɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɂȿ1.

2.Активност 4. Вршење непосредни увиди на местото на градбата за секоја издадена
дозвола и составување записник за секој од извршените увиди.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Постоење записник за секој извршен увид - Да;
Надлежни институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола,
Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина
Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден,
Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива
Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово,
Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо
Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина ЧешиновоОблешево и Општина Штип.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.Ɉɞ 29
ɨɩɲɬɢɧɢ ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, Ɉɩɲɬɢɧɚ Ɍɟɬɨɜɨ
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ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɚ ɫɨ „ɧɟ“ ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ, Ɉɩɲɬɢɧɚ ɉɥɚɫɧɢɰɚ ɧɟɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ
ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɧɟɦɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɟɧ ɭɜɢɞ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚ ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɟ ɢɡɞɚɜɚ ɞɨɡɜɨɥɢ,
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ƚɨɫɬɢɜɚɪ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɢ ɫɟ ɨɞɡɟɦɟɧɢ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɨɩɢɲɬɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ
ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɢ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ ɝɢ ɜɪɲɢ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɨɞ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ. ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɜɚɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɡɚ ɨɜɢɟ ɞɜɟ ɨɩɲɬɢɧɢ ʅɟ ɫɟ ɩɨɛɚɪɚɚɬ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ
ɜɪɫɤɢ.
ɋɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɢ ɜɨ
ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɫɟ ɫɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɡɚɩɢɫɧɢɰɢ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɢɡɜɪɲɟɧ
ɭɜɢɞ.
Индикатор на ефективност 1. Број на констатирани фактички отстапувања од параметрите
утврдени во издадените дозволи за градба
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 0;
Општина Берово - Податок 1: 1;
Општина Битола - Податок 1: 27;
Општина Бутел - Податок 1: 1;
Општина Василево - Податок 1: 0;
Општина Велес - Податок 1: 10;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 1;
Општина Гостивар - Податок 1: 0;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 1;
Општина Илинден - Податок 1: 0;
Општина Кавадарци - Податок 1: 0;
Општина Карпош - Податок 1: 13;
Општина Конче - Податок 1: 0;
Општина Кочани - Податок 1: 0;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 8;
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0;
Општина Крушево - Податок 1: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 36;
Општина Лозово - Податок 1: 0;
Општина Охрид - Податок 1: 105;
Општина Пласница - Податок 1: 1;
Општина Прилеп - Податок 1: 0;
Општина Сопиште - Податок 1: 25;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;
Општина Струмица - Податок 1: 4;
Општина Тетово - Податок 1: 0;
Општина Чашка - Податок 1: 0;
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Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 0;
Општина Штип - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ ɨɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɬɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɜɨ
ɢɡɞɚɞɟɧɢɬɟ ɞɨɡɜɨɥɢ ɡɚ ɝɪɚɞɛɚ, 15 ɨɩɲɬɢɧɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ
ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ.
5 ɨɩɲɬɢɧɢ ɧɚɜɟɥɟ ɫɚɦɨ ɟɞɟɧ ɫɥɭɱɚʁ ɤɚɞɟ ɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɨ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɨɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɬɟ
ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɜɨ ɢɡɞɚɞɟɧɢɬɟ ɞɨɡɜɨɥɢ ɡɚ ɝɪɚɞɛɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ
ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ ɨɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɬɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɜɨ ɢɡɞɚɞɟɧɢɬɟ ɞɨɡɜɨɥɢ
ɡɚ ɝɪɚɞɛɚ ɢɦɚ ɜɨ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ɉɯɪɢɞ-105, ɜɨ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɭɦɚɧɨɜɨ-36, Ɉɩɲɬɢɧɚ Ȼɢɬɨɥɚ-27 ɡɚ
ɤɨɢ ɫɟ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ, Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɨɩɢɲɬɟ-25 ɤɨɢ ɜɨɝɥɚɜɧɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ
ɝɚɛɚɪɢɬɨɬ ɢ ɜɢɫɢɧɚɬɚ, Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ-13, Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɟɥɟɫ-10, Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɪɢɜɚ
ɉɚɥɚɧɤɚ-8 ɢ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɬɪɭɦɢɰɚ-4.
3.Активност 5. Постапување по пријава од граѓани, составување на записник за секој увид и
известување на пријавителот.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Преземени дејствија по пријава - Да; Надлежни
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија,
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина
Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка,
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане,
Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и
Општина Штип.
Индикатор на активност 2. Составување записник за увид - Да; Надлежни
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија,
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина
Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка,
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане,
Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и
Општина Штип.
Индикатор на активност 3. Доставени известувања

- Да; Надлежни

институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија,
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина
Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка,
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане,
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Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и
Општина Штип.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 5:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
Ɉɞ 29 ɨɩɲɬɢɧɢ ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, Ɉɩɲɬɢɧɚ
Ƚɨɫɬɢɜɚɪ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɢ ɫɟ ɨɞɡɟɦɟɧɢ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ, ɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɨɩɢɲɬɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
ɢ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ ɝɢ ɜɪɲɢ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ. ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɡɚ ɨɜɢɟ ɞɜɟ
ɨɩɲɬɢɧɢ ʅɟ ɫɟ ɩɨɛɚɪɚɚɬ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ.
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɪɭɲɟɜɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ, ɚ
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɪɢɜɨɝɚɲɬɚɧɢ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɩɪɢʁɚɜɢ.
ɋɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɢ
ɜɨ ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɢɫɦɟɧɢ ɢ ɭɫɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɩɭɜɚ ɢ ɫɟ
ɩɪɟɡɟɦɚɚɬ ɞɟʁɫɬɜɢʁɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɡɚɤɨɧɨɬ. Ɉɜɥɚɫɬɟɧɢɬɟ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢ ɨɞ
ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɩɨ ɫɟɤɨʁɚ ɩɪɢʁɚɜɚ ɧɚɜɪɟɦɟɧɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɪɚɚɬ,ɫɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɡɚ ɭɜɢɞ ɧɚ
ɥɢɰɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ ɩɨ ɩɪɢʁɚɜɚ ɜɨ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɨɬ ɪɨɤ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɩɪɢʁɚɜɢɬɟ ɧɟ ɫɟ
ɨɞ ɚɧɨɧɢɦɧɢ ɝɪɚɼɚɧɢ, ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɟ ɞɨ ɫɬɪɚɧɤɚɬɚ.
Индикатор на ефективност 1. Совпаѓање на бројот на пријавите со бројот на известувања на
пријавителите
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 188;
Општина Берово - Податок 1: 4;
Општина Битола - Податок 1: 84;
Општина Бутел - Податок 1: 36;
Општина Василево - Податок 1: 12;
Општина Велес - Податок 1: 42;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 17;
Општина Гостивар - Податок 1: 0;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 2;
Општина Илинден - Податок 1: 1;
Општина Кавадарци - Податок 1: 38;
Општина Карпош - Податок 1: 66;
Општина Конче - Податок 1: 1;
Општина Кочани - Податок 1: 65;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 39;
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0;
Општина Крушево - Податок 1: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 77;
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Општина Лозово - Податок 1: 8;
Општина Охрид - Податок 1: 142;
Општина Пласница - Податок 1: 5;
Општина Прилеп - Податок 1: 0;
Општина Сопиште - Податок 1: 0;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;
Општина Струмица - Податок 1: 126;
Општина Тетово - Податок 1: 0;
Општина Чашка - Податок 1: 12;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 3;
Општина Штип - Податок 1: 40;
Индикатор на ефективност 2. Број на пријави споредено со број на извршени
увиди
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 188; Податок 2: 188;
Општина Берово - Податок 1: 4; Податок 2: 4;
Општина Битола - Податок 1: 84; Податок 2: 84;
Општина Бутел - Податок 1: 38; Податок 2: 38;
Општина Василево - Податок 1: 12; Податок 2: 12;
Општина Велес - Податок 1: 50; Податок 2: 44;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 16; Податок 2: 17;
Општина Гостивар - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 2; Податок 2: 2;
Општина Илинден - Податок 1: 1; Податок 2: 1;
Општина Кавадарци - Податок 1: 38; Податок 2: 38;
Општина Карпош - Податок 1: 66; Податок 2: 210;
Општина Конче - Податок 1: 1; Податок 2: 1;
Општина Кочани - Податок 1: 65; Податок 2: 65;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 39; Податок 2: 39;
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Крушево - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 113; Податок 2: 113;
Општина Лозово - Податок 1: 5; Податок 2: 5;
Општина Охрид - Податок 1: 136; Податок 2: 136;
Општина Пласница - Податок 1: 5; Податок 2: 5;
Општина Прилеп - Податок 1: 50; Податок 2: 50;
Општина Сопиште - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Струмица - Податок 1: 126; Податок 2: 126;
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Општина Тетово - Податок 1: 8; Податок 2: 8;
Општина Чашка - Податок 1: 12; Податок 2: 1;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 10; Податок 2: 10;
Општина Штип - Податок 1: 40; Податок 2: 40;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1 ɢ ɂȿ2:
Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ.
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɚ ɞɨ
ɩɪɢʁɚɜɢɬɟɥɢɬɟ, ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɜɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚɜɟɥɟ ɞɟɤɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢ ɨɞ
ɝɪɚɼɚɧɢ ɫɟ ɫɨɜɩɚɼɚ ɫɨ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɚ ɩɨ ɩɪɢʁɚɜɢɬɟ ɞɨ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ, ɨɫɜɟɧ
ɤɨɝɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɚɧɨɧɢɦɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɪɚɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɩɪɢʁɚɜɢɬɟɥɨɬ.
ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɨɞ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɂȿ2 ɞɚɞɟɧɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɨ
„ɉɨɞɚɬɨɤ 1“ ɢ ɜɨ „ɉɨɞɚɬɨɤ 2“, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢ ɜɨ
ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɫɟ ɫɨɜɩɚɼɚ ɫɨ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɭɜɢɞɢ. ɂɫɤɥɭɱɨɤ ɢɦɚ ɜɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɨɩɲɬɢɧɢ
ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɫɥɭɱɚʁɨɬ ɫɨ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɑɚɲɤɚ ɤɨʁɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢɬɟ ɩɪɢʁɚɜɢ
ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɝɢ ɩɪɟɩɪɚʅɚ ɞɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɨɬ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɟɥɟɫ ɧɨ, ɞɚɥɢ ɩɨɪɚɞɢ
ɨɛɟɦɧɨɫɬɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɢɥɢ ɩɨɪɚɞɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɫɟɤɨɝɚɲ ɧɟ ɜɪɲɢ ɭɜɢɞ ɧɚ ɥɢɰɟ ɦɟɫɬɨ. ɂ
Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɟɥɟɫ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ 50 ɩɪɢʁɚɜɢ, ɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɫɟ 44 ɭɜɢɞɢ. Ɉɞ
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɬɨ ɡɚɩɚɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɩɨɜɟʅɟ ɭɜɢɞɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ 210 ɭɜɢɞɢ ɧɚɫɩɪɨɬɢ 66
ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢ. Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɬɚɪɨ ɇɚɝɨɪɢɱɚɧɟ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ2 ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ
ɫɨ ɩɪɟɰɢɡɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ.
ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɚɬ ɤɚɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɡɚ
ɬɨɚ ɜɨ ɤɨɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɢɦɚ ɩɨɞɧɚɫɟɧɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɩɪɢʁɚɜɢ. Ɍɚɤɚ ɩɨɭɨɱɥɢɜɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɩɨ ɛɪɨʁ
ɧɚ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢ ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ ɨɩɲɬɢɧɢ ɤɚɤɨ Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ, Ɉɯɪɢɞ, ɋɬɪɭɦɢɰɚ, Ȼɢɬɨɥɚ,
Ʉɨɱɚɧɢ, ɉɪɢɥɟɩ ɢ ɒɬɢɩ.

Проблем 2. Девијации во управување со финансиите и имотот на локалната самоправа
4.Активност 3. Воспоставување и користење на финансиско-компјутерски систем за
непрекинато следење на степенот и начинот на реализација на буџетот.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Воспоставен финансиско-компјутерски систем Да; Надлежни институции: Град Скопје, Заедница на единиците на локална самоуправа на
РМ, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина
Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, Општина Гостивар,
Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина
Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани,
Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина Охрид, Општина
Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина
Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и Општина Штип.
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɨ-ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ
ɧɟɩɪɟɤɢɧɚɬɨ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɛɭʇɟɬɨɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ
ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ 29 ɨɩɲɬɢɧɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ȼɨ
ɨɲɬɢɧɢɬɟ ɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧ, ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɛɭʇɟɬɨɬ. Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɚɤɨ ɜɟʅɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ Ȼɭʇɟɬɨɬ ɤɨʁ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɮɢɧɚɫɢɫɤɨ ɤɨɦʁɭɬɟɪɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɞɟɥ ɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ Ȼɭʇɟɬɨɬ ɤɚɤɨ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɬɚɛɟɥɢ ɤɨɢ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɤɨɢ ɝɢ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ
ɫɦɟɬɤɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɟɩɚɤ ɜɨ Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɜɨ ɬɟɤ ɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɰɟɥɨɫɟɧ
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɨ-ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁ ʅɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ Ȼɭʇɟɬɨɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ʅɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ Ȼɭʇɟɬɨɬ ɫɨ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɪɢɡɢɤɨɬ ɨɞ ɝɪɟɲɤɢ.
Ɂɚɟɞɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɢɚɤɨ ɧɟɦɚ
ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɤɨ-ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ʁɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɛɭʇɟɬɨɬ.
Индикатор на ефективност 1. Број на утврдени отстапувања во степенот и начинот на
реализација на буџетот
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;
Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ - Податок 1: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 0;
Општина Берово - Податок 1: 1;
Општина Битола - Податок 1: 15;
Општина Бутел - Податок 1: 0;
Општина Василево - Податок 1: 0;
Општина Велес - Податок 1: 0;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 46;
Општина Гостивар - Податок 1: 0;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 1;
Општина Илинден - Податок 1: 0;
Општина Кавадарци - Податок 1: 0;
Општина Карпош - Податок 1: 0;
Општина Конче - Податок 1: 0;
Општина Кочани - Податок 1: 0;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 0;
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0;
Општина Крушево - Податок 1: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 0;
Општина Лозово - Податок 1: 0;
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Општина Охрид - Податок 1: 0;
Општина Пласница - Податок 1: 20;
Општина Прилеп - Податок 1: 2;
Општина Сопиште - Податок 1: 1;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;
Општина Струмица - Податок 1: 0;
Општина Тетово - Податок 1: 0;
Општина Чашка - Податок 1: 0;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 2;
Општина Штип - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ 16 ɨɩɲɬɢɧɢ ɞɨɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ „0“ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ
ɧɟɦɚ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ ɜɨ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɛɭʇɟɬɨɬ.
7 ɨɩɲɬɢɧɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɨɞɚɬɨɤ „0“ ɢ ɞɚɥɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ ɫɟ
ɫɨɝɥɟɞɚɧɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɟ ɪɟɛɚɥɚɧɫ;ɞɟɤɚ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚɬɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɜɨ ɤɜɚɪɬɚɥɧɢɬɟ
ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɢ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɫɦɟɬɤɚ; ɞɟɤɚ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚɬɚ ʅɟ ɫɟ ɭɬɜɪɞɚɬ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ ɧɚ
ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɩɪɢ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ; ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɭɬɜɪɞɟɧɢ
ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ ɩɨɪɚɞɢ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɧɟ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧ ɧɢɬɭ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟɧ ɛɭʇɟɬɨɬ ɢɥɢ ɞɟɤɚ
ɧɟɦɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɚ ɟɞɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɞɚɜɚ ɡɚɛɟɥɟɲɤɚ ɂȿ1 ɞɚ ɫɟ ɪɟɞɟɮɢɧɢɪɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɛɚɪɚ
ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɬ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ.
ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɢɡɜɟɫɧɨ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɢɦɚ
ɜɨ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɛɭʇɟɬɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɉɥɚɫɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɚɜɟɞɭɜɚ
ɞɟɤɚ ɜɤɭɩɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɛɭʇɟɬ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 20% ɢ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ƚɟɜɝɟɥɢʁɚ ɤɨʁɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɡɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧɚ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɤɨɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 45.97% ɢ ɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 01.01.2012
ɝɨɞɢɧɚ ɞɨ 30.09.2012 ɝɨɞɢɧɚ. ɉɨɞɚɬɨɤɨɬ „15“ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ȼɢɬɨɥɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ
ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɡɚɪɚɞɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɜɨ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ.
5.Активност 5. Ефикасно спроведување на новопренесените фискални надлежности на
општините во рамките на процесот на фискална децентрализација.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки за вработените во општинската
администрација - Да; Надлежни институции: Заедница на единиците на локална самоуправа
на РМ, Министерство за финансии и Министерство за локална самоуправа.
Индикатор на активност 2. Воспоставен систем за следење и надзор во
Министерството за финансии - Да; Надлежни институции: Министерство за финансии и
Министерство за локална самоуправа
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɂɚɟɞɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɚɬɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ
ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ȼɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɫɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɨɛɭɤɢ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ
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ɜɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɚ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɫɥɟɞɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɜɨ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ, ɞɚɜɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɝɨɞɢɲɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚɢ.
Индикатор на ефективност 1. Број на обучени службеници во општините
Надлежни институции: Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ - Податок 1:
150;
Министерство за финансии - Податок 1: 160;
Индикатор на ефективност 2. Позитивни наоди на

Државниот завод за

ревизија
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Број на општини и случаи каде што има
отстапувања од ефикасно спроведување на фискалната децентрализација
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1, ɂȿ2 ɢ ɂȿ3:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɂȿ1, Ɂɚɟɞɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ
ɞɟɤɚ ɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢ 150 ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɜɨ ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ, ɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɡɚ 160 ɨɛɭɱɟɧɢ ɥɢɰɚ (ɨɛɭɱɟɧɢ ɧɚʁɦɚɥɤɭ ɩɨ 4 ɥɢɰɚ ɨɞ 40 ɨɩɲɬɢɧɢ).
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ2 ɢ ɂȿ3 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ
ɩɨɞɚɬɨɰɢ.

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното спроведување
1.Активност 2. Прецизирање на можностите за користење на локалната планска
урбанистичка документација при давањето на одобренија за градба во правец на нужен и
оправдан исклучок.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Изменети законски и подзаконски акти за
користење на локалнaта планска урбанистичка документација - Не; Надлежни институции:
Министерство за транспорт и врски, Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово,
Општина Битола, Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште,
Општина Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина
Илинден, Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина
Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово, Општина
Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина
Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина
Чешиново-Облешево и Општина Штип.

69


Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ2:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢ
ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧaɬɚ ɩɥɚɧɫɤɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɲɬɨ ɟ
ɜɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ, ɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ
ɧɟ ɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢ
ɫɬɚɬɭɫɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ.ȼɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɬɨ ɟ ɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɫɟ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɚɫɨɤɢ ɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɚɞɟ ɤɨɧɟɱɧɚ
ɨɰɟɧɤɚ ɡɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ. ɇɟɤɨɢ ɨɞ ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɧɚɜɟɥɟ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɢ, ɧɟɤɨɢ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɚɩɭɜɚɚɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɝɪɚɞɟʃɟ ɢ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ.
Ɉɞ ɬɢɟ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ
ɜɪɫɤɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɚɢɪɚɧɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на издадени одобренија за градба со користење на
локална планска урбанистичка документација
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 1;
Општина Берово - Податок 1: 4;
Општина Битола - Податок 1: 5;
Општина Бутел - Податок 1: 0;
Општина Василево - Податок 1: 0;
Општина Велес - Податок 1: 45;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 3;
Општина Гостивар - Податок 1: 3;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 9;
Општина Илинден - Податок 1: 0;
Општина Кавадарци - Податок 1: 41;
Општина Карпош - Податок 1: 0;
Општина Конче - Податок 1: 2;
Општина Кочани - Податок 1: 0;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 1;
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0;
Општина Крушево - Податок 1: 10;
Општина Куманово - Податок 1: 4;
Општина Лозово - Податок 1: 0;
Општина Охрид - Податок 1: 8;
Општина Пласница - Податок 1: 0;
Општина Прилеп - Податок 1: 3;
Општина Сопиште - Податок 1: 1;
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Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 1;
Општина Струмица - Податок 1: 450;
Општина Тетово - Податок 1: 25;
Општина Чашка - Податок 1: 2;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 2;
Општина Штип - Податок 1: 2;

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 1. Сложени и нејасни постапки и сериозни проблеми во нивното спроведување
1.Активност 1. Доследно спроведување на Законот за просторно и урбанистичко планирање
во врска со обновувањето на деталните урбанистички планови во општините во
транспарентна и партиципативна постапка.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Обновени

урбанистички планови - Во тек;

Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски, Град Скопје, Општина Аеродром,
Општина Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес,
Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина
Другово, Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче,
Општина Кочани, Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево,
Општина Куманово , Општина Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп,
Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово,
Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево, и Општина Штип
Индикатор на активност 2. Кампања за увид во ДУП и партиципативност од
страна на граѓаните - Да; Надлежни институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина
Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина
Врапчиште, Општина Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово,
Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани,
Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово ,
Општина Лозово, Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште,
Општина Старо Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина
Чешиново-Облешево и Општина Штип.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
Ɉɞ 29 ɨɩɲɬɢɧɢ ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɩɪɜɢɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, 3 ɨɩɲɬɢɧɢȾɪɭɝɨɜɨ, ɑɟɲɢɧɨɜɨ-Ɉɛɥɟɲɟɜɨ ɢ ɉɪɢɥɟɩ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɞɟɬɚɥɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɟ ɜɨ ɬɟɤ. 6 ɨɩɲɬɢɧɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ „ɧɟ“ ɢ ɬɨɚ
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Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɪɭɲɟɜɨ ɤɨʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɩɚɪɰɢʁɚɥɧɨ ɫɟ ɜɪɲɚɬ ɢɡɦɟɧɢ ɩɨ ɩɪɢɜɚɬɧɚ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ, Ɉɩɲɬɢɧɚ ɉɥɚɫɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɢɡɝɨɬɜɟɧɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ
ɩɥɚɧɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ, Ɉɩɲɬɢɧɚ ɑɚɲɤɚ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɧɟɫɟɧɢɬɟ 4
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɞɨ ɫɟɝɚ ɧɟ ɟ ɨɛɧɨɜɟɧ ɧɢɬɭ ɟɞɟɧ, ɚ ɫɟ ɭɫɜɨɟɧɢ ɧɟɤɨɥɤɭ ɧɨɜɢ, Ɉɩɲɬɢɧɚ
ɋɬɚɪɨ ɇɚɝɨɪɢɱɚɧɟ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɢɬɟ Ʉɨɧɱɟ ɢ ȼɚɫɢɥɟɜɨ ɤɨɢ ɧɚɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɚɬ
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 20 ɨɩɲɬɢɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ ɂȺ1 ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ.
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȺ2, ɨɞ 29 ɨɩɲɬɢɧɢ, ɨɫɜɟɧ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɉɥɚɫɧɢɰɚ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɚɫɢɥɟɜɨ ɤɨɢ
ɧɟɦɚɚɬ ɢɡɝɨɬɜɟɧɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɩɥɚɧɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɦɚɚɬ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɢ ɩɨɪɚɞɢ ɲɬɨ ɧɟɦɚɚɬ ɧɢɬɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɚɦɩɚʃɚ, ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ
ɨɩɲɬɢɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ʁɚɜɧɚ ɚɧɤɟɬɚ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɟ ɨɛɟɡɛɟɞɟɧ ɭɜɢɞ ɜɨ Ⱦɍɉ ɢ
ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ.
Индикатор на ефективност 1. Број на обновени урбанистички планови
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 2;
Општина Берово - Податок 1: 2;
Општина Битола - Податок 1: 12;
Општина Бутел - Податок 1: 5;
Општина Василево - Податок 1: 0;
Општина Велес - Податок 1: 25;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 6;
Општина Гостивар - Податок 1: 4;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 0;
Општина Илинден - Податок 1: 4;
Општина Кавадарци - Податок 1: 10;
Општина Карпош - Податок 1: 13;
Општина Конче - Податок 1: 0;
Општина Кочани - Податок 1: 8;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 2;
Општина Кривогаштани - Податок 1: 2;
Општина Крушево - Податок 1: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 35;
Општина Лозово - Податок 1: 1;
Општина Охрид - Податок 1: 8;
Општина Пласница - Податок 1: 0;
Општина Прилеп - Податок 1: 4;
Општина Сопиште - Податок 1: 1;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;
Општина Струмица - Податок 1: 6;
Општина Тетово - Податок 1: 11;
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Општина Чашка - Податок 1: 0;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 2;
Општина Штип - Податок 1: 6;
Индикатор на ефективност 2. Број на активности за партиципативност на
граѓаните
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 8;
Општина Берово - Податок 1: 4;
Општина Битола - Податок 1: 16;
Општина Бутел - Податок 1: 2;
Општина Василево - Податок 1: 0;
Општина Велес - Податок 1: 12;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 16;
Општина Гостивар - Податок 1: 2;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 3;
Општина Илинден - Податок 1: 4;
Општина Кавадарци - Податок 1: 50;
Општина Карпош - Податок 1: 32;
Општина Конче - Податок 1: 1;
Општина Кочани - Податок 1: 3;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 2;
Општина Кривогаштани - Податок 1: 6;
Општина Крушево - Податок 1: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 35;
Општина Лозово - Податок 1: 3;
Општина Охрид - Податок 1: 5;
Општина Пласница - Податок 1: 0;
Општина Прилеп - Податок 1: 4;
Општина Сопиште - Податок 1: 5;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0;
Општина Струмица - Податок 1: 24;
Општина Тетово - Податок 1: 1;
Општина Чашка - Податок 1: 3;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 3;
Општина Штип - Податок 1: 6;
2.Активност 6. Секоја градба да биде изведена согласно со условите содржани во
одобрението и придржување на рокот за корекција на објектот согласно со одобрението.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
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Индикатор на активност 1. Секоја градба е изведена согласно со условите Во тек; Надлежни институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина
Битола, Општина Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина
Гевгелија, Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден,
Општина Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива
Паланка, Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово,
Општина Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо
Нагоричане, Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина ЧешиновоОблешево и Општина Штип.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 6:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
Ɉɞ 29 ɨɩɲɬɢɧɢ ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, Ɉɩɲɬɢɧɚ
Ƚɨɫɬɢɜɚɪ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɢ ɫɟ ɨɞɡɟɦɟɧɢ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ, ɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɨɩɢɲɬɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
ɢ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ ɝɢ ɜɪɲɢ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ. ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɡɚ ɨɜɢɟ ɞɜɟ
ɨɩɲɬɢɧɢ ʅɟ ɫɟ ɩɨɛɚɪɚɚɬ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ.
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ, Ⱦɪɭɝɨɜɨ, Ʉɨɧɱɟ ɢ Ɉɯɪɢɞ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ ɢ
ɞɟɤɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɩɪɚɜɚɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ.
Ɉɩɲɬɢɧɚ ɉɥɚɫɧɢɰɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧɨ ɟɞɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɡɚɩɢɪɚʃɟ ɩɨɪɚɞɢ
ɧɟɩɪɢɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɝɪɚɞɛɚ, Ɉɩɲɬɢɧɚ Ɍɟɬɨɜɨ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɦɚ
ɝɪɚɞɛɢ ɤɨɢ ɩɪɢ ɝɪɚɞɛɚ ɨɬɫɬɚɩɭɜɚɚɬ ɨɞ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɜɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɬɨ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɑɚɲɤɚ ɞɟɤɚ
ɫɟɭɲɬɟ ɧɟ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɤɨɢ ɫɟ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢʁɚ.
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ȼɭɬɟɥ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɞɨɧɟɫɟɧɢ 37 ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ, ɚ ɞɨɧɟɫɟɧɨ ɟ 1
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚʃɟ, Ɉɩɲɬɢɧɚ Ƚɟɜɝɟɥɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɡ
ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɢɬɟ ɝɪɚɞɛɢ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɡɚɤɨɧɨɬ, ɨɫɜɟɧ ɜɨ ɞɟɧ
ɫɥɭɱɚʁ ɤɚɞɟ ɥɢɰɟɬɨ ɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɨ ɞɚ ɩɨɫɬɚɩɢ ɜɨ ɪɨɤ ɢ ɝɪɚɞɛɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɭɫɨɝɥɚɫɟɧɚ ɫɨ
ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɜɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɬɨ, Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɝɪɚɞɛɢ ɛɟɡ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɫɟ
ɧɨɫɢ ɡɚɤɥɭɱɨɤ ɡɚ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɭɲɟʃɟ ɧɚ ɛɟɡɩɪɚɜɧɨ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɚ
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɭɦɚɧɨɜɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɢɫɤɥɭɱɨɤ.
ɋɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ
ɝɪɚɞɛɢɬɟ ɫɟ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢʁɚɬɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на неизвршени решенија за уривање или корекција на
објектот наспроти вкупниот број на решенија за уривање или корекција
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 130; Податок 2: 47; (Ɂɚ ɧɟɢɡɜɪɲɟɧɢɬɟ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɫɟ ɜɨɞɢ
ɭɩɪɚɜɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɠɚɥɛɚ ɞɨ ȼɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢɥɢ ɬɭɠɛɚ ɞɨ ɍɩɪɚɜɟɧ
ɫɭɞ)
Општина Берово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Битола - Податок 1: 27; Податок 2: 22; (27 ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ, 22 ɧɟɢɡɜɪɲɟɧɢ
ɪɟɲɟɧɢʁɚ)
Општина Бутел - Податок 1: 31; Податок 2: 37; (6 ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɟɧɢ)
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Општина Василево - Податок 1: 6; Податок 2: 11; (Ƚɥɚɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɟ ɬɨɚ ɲɬɨ ɩɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɡɚ ʁɚɜɧɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɢɤɨʁ ɧɟ ɩɨɞɢɝɚ ɬɟɧɞɟɪɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ
ɢɡɛɟɪɟɦɟ ɧɚʁɩɨɜɨɥɟɧ ɩɨɧɭɞɭɜɚɱ)
Општина Велес - Податок 1: 10; Податок 2: 23; (ɇɟɢɡɜɪɲɟɧɢ ɫɟ 10 ɪɟɲɟɧɢʁɚ)
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 13; Податок 2: 13; (5 ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɫɟ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ)
Општина Гостивар - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 1; Податок 2: 1; (ɉɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ)
Општина Илинден - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Кавадарци - Податок 1: 14; Податок 2: 18; (Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɫɟ ɜɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ)
Општина Карпош - Податок 1: 98; Податок 2: 109; (Ɉɜɚ ɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ.ɋɬɪɚɧɤɢɬɟ ɢ ɫɚɦɢ
ɭɪɢɜɚɚɬ, ɩɚ ɭɪɢɜɚʃɚɬɚ ɫɟ ɩɨɜɟʅɟ,ʅɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɢ)
Општина Конче - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Кочани - Податок 1: 13; Податок 2: 33; (Ɉɞ ɜɤɭɩɧɨ 33 ɪɟɲɟɧɢʁɚ,ɜɨ 20 ɫɥɭɱɚɢ ɟ
ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɭɪɢɜɚʃɟ ɢɥɢ ɤɨɪɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ)
Општина Крива Паланка - Податок 1: 10; Податок 2: 12; (ɇɟɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɨɧɟɫɟɧɢɬɟ
ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɟ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɚ ɜɨ ɫɤɥɨɩ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɧɟɦɚ ɢɡɜɪɲɧɚ ɝɪɭɩɚ.Ⱦɟɥ ɨɞ ɪɟɲɟɧɢʁɚɬɚ ɫɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɫɚɦɢɬɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ)
Општина Кривогаштани - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Крушево - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 38; Податок 2: 0; (38 ɧɟɢɡɜɪɲɟɧɢ ɢ 7 ɤɨɪɟɤɰɢɢ ɧɚ ɚɧɟɤɫ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ)
Општина Лозово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Охрид - Податок 1: 59; Податок 2: 59; (ȼɨ ɞɚɞɟɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɟ ɫɪɭɲɟɧ ɧɢɬɭ ɟɞɟɧ
ɨɛʁɟɤɬ)
Општина Пласница - Податок 1: 5; Податок 2: 5;
Општина Прилеп - Податок 1: 62; Податок 2: 80; (ɇɟɦɚ ɢɡɜɪɲɧɚ ɫɥɭɠɛɚ)
Општина Сопиште - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Струмица - Податок 1: 48; Податок 2: 63; (Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 15 ɫɟ ɜɨ ɬɟɤ)
Општина Тетово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Чашка - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 3; Податок 2: 3; (Ɋɟɲɟɧɢʁɚɬɚ ɡɚ ɭɪɢɜɚʃɟ ɫɟ
ɢɡɜɪɲɟɧɢ. Ɉɛʁɟɤɬɢɬɟ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɟɬɢ)
Општина Штип - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1:
Ƚɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ
ɧɚ ɂȿ1.
Ɉɞ 29 ɨɩɲɬɢɧɢ ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, Ɉɩɲɬɢɧɚ Ƚɨɫɬɢɜɚɪ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɢ ɫɟ
ɨɞɡɟɦɟɧɢ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢɢɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ, ɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ
ɋɨɩɢɲɬɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɢ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ
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ɝɢ ɜɪɲɢ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ. ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ
ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɂȿ1, ɡɚ ɨɜɢɟ ɞɜɟ ɨɩɲɬɢɧɢ ʅɟ ɫɟ ɩɨɛɚɪɚɚɬ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ.
Ɉɩɲɬɢɧɚ ɑɚɲɤɚ, Ʌɨɡɨɜɨ, Ʉɪɭɲɟɜɨ, ɋɬɚɪɨ ɇɚɝɨɪɢɱɚɧɟ, ɒɬɢɩ, Ʉɨɧɱɟ, Ʉɪɢɜɨɝɚɲɬɚɧɢ,
Ȼɟɪɨɜɨ ɢ ɂɥɢɧɞɟɧ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ „0“ ɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ „ɧɟɦɚ“ ɧɨ ɨɞ ɢɫɬɨɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɚɥɢ ɜɨ ɨɜɢɟ ɨɩɲɬɢɧɢ ɧɟɦɚ ɧɟɢɡɜɪɲɟɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɭɪɢɜɚʃɟ ɢɥɢ ɤɨɪɟɤɰɢʁɚ ɨɞ
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɜɚɤɜɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɢɥɢ ɩɚɤ ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟ ɫɟ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɭɪɢɜɚʃɟ
ɢɥɢ ɤɨɪɟɤɰɢʁɚ (ɨɫɜɟɧ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ȼɟɪɨɜɨ ɤɨʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɭɪɢɜɚʃɟ ɢ
Ɉɩɲɬɢɧɚ ɂɥɢɧɞɟɧ ɤɨʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɟɢɡɜɪɲɟɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɭɪɢɜɚʃɟ).
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ɍɟɬɨɜɨ ɤɨʁɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ „0“ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ
ɜɚɤɜɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ.
ɋɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɧɭɦɟɪɢɱɤɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɂȿ1, ɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɩɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɬɢɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɟ ɞɚɞɟɧɨ ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɩɨɞɞɟɥɧɨ ɜɨ ɡɚɝɪɚɞɢɬɟ.
Проблем 2. Девијации во управување со финансиите и имотот на локалната самоправа
3.Активност 1. Транспарентно изготвување и усвојување план за инвестиции и развој на
општината со динамика и приоритети во неговата реализација.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Изготвен и усвоен план - Во тек; Надлежни
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија,
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина
Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка,
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане,
Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и
Општина Штип.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɉɞ 30 ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ, ɫɚɦɨ 3 ɨɩɲɬɢɧɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɚɬ ɢɡɝɨɬɜɟɧɨ ɩɥɚɧ
ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɨʁ (Ɉɩɲɬɢɧɚ ɑɟɲɢɧɨɜɨ-Ɉɛɥɟɲɟɜɨ, ɉɥɚɫɧɢɰɚ ɢ Ɉɯɪɢɞ), 4 ɨɩɲɬɢɧɢ
ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ (Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɨɩɢɲɬɟ, Ʉɪɢɜɚ ɉɥɚɧɤɚ,
Ɍɟɬɨɜɨ ɢ ɂɥɢɧɞɟɧ), ɚ ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɞɨɧɟɥɟ ɩɥɚɧ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ.
4.Активност 2. Буџетот на општината да се прилагоди на нејзиниот годишен, среднорочен и
долгорочен план за развој и инвестиции.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Прилагоден годишен буџет - Во тек; Надлежни
институции: Град Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина
Бутел, Општина Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија,
Општина Гостивар, Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина
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Кавадарци, Општина Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка,
Општина Кривогаштани, Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина
Охрид, Општина Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане,
Општина Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и
Општина Штип.
Индикатор на ефективност 1. Број на неприлагодени годишни буџети и на
извршени ребаланси
Надлежни институции: Град Скопје - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Аеродром - Податок 1: 1; Податок 2: 2;
Општина Берово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Битола - Податок 1: 1; Податок 2: 1;
Општина Бутел - Податок 1: 0; Податок 2: 3;
Општина Василево - Податок 1: 2; Податок 2: 2;
Општина Велес - Податок 1: 0; Податок 2: 1;
Општина Врапчиште;
Општина Гевгелија - Податок 1: 2; Податок 2: 2;
Општина Гостивар - Податок 1: 0; Податок 2: 1;
Општина Дебар;
Општина Другово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Илинден - Податок 1: 0; Податок 2: 1;
Општина Кавадарци - Податок 1: 1; Податок 2: 1;
Општина Карпош - Податок 1: 1; Податок 2: 1;
Општина Конче - Податок 1: 2; Податок 2: 2;
Општина Кочани - Податок 1: 1; Податок 2: 1;
Општина Крива Паланка - Податок 1: 0; Податок 2: 1;
Општина Кривогаштани - Податок 1: 2; Податок 2: 2;
Општина Крушево - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Куманово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Лозово - Податок 1: 2; Податок 2: 2;
Општина Охрид - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Пласница - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Прилеп - Податок 1: 1; Податок 2: 1;
Општина Сопиште - Податок 1: 2; Податок 2: 0;
Општина Старо Нагоричане - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Струмица - Податок 1: 0; Податок 2: 1;
Општина Тетово - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Општина Чашка - Податок 1: 0; Податок 2: 1;
Општина Чешиново-Облешево - Податок 1: 2; Податок 2: 2;
Општина Штип - Податок 1: 0; Податок 2: 1;
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɉɞ 30 ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ, ɫɚɦɨ 3 ɨɩɲɬɢɧɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɧɟɝɚɬɢɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ
ɛɭʇɟɬɨɬ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɧɟ ɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟɧ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɝɨɞɢɲɟɧ, ɫɪɟɞɧɨɪɨɱɟɧ ɢ ɞɨɥɝɨɪɨɱɟɧ
ɩɥɚɧ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɢ ɲɬɨ ɨɜɢɟ 3 ɨɩɲɬɢɧɢ ɧɟɦɚɚɬ ɢɡɝɨɬɜɟɧɨ ɩɥɚɧ ɡɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɨʁ (Ɉɩɲɬɢɧɚ ɑɟɲɢɧɨɜɨ-Ɉɛɥɟɲɟɜɨ, ɉɥɚɫɧɢɰɚ ɢ Ɉɯɪɢɞ), 2 ɨɩɲɬɢɧɢ
ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ (Ɉɩɲɬɢɧɚ Ɍɟɬɨɜɨ ɢ ɂɥɢɧɞɟɧ), ɚ ɫɢɬɟ
ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɩɲɬɢɧɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɨɬ ɛɭʇɟɬ ɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟɧ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ.
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ1 ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɛɪɨʁ ɧɚ ɧɟɩɪɢɥɚɝɨɞɟɧɢ ɝɨɞɢɲɧɢ ɛɭʇɟɬɢ ɢ ɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢ
ɪɟɛɚɥɚɧɫɢ, ɨɩɲɬɢɧɢɬɟ ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ „0“ ɡɚ „ɉɨɞɚɬɨɤ 1“ ɢ ɡɚ „ɉɨɞɚɬɨɤ 2„ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚɚɬ
ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɚɬ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɨɪɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɞɨɧɟɫɟɧɢɨɬ ɛɭʇɟɬ. Ɉɩɲɬɢɧɢɬɟ ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ „1“ ɢɥɢ
„2„ ɡɚ „ɉɨɞɚɬɨɤ 1“ ɢ ɡɚ „ɉɨɞɚɬɨɤ 2“ ɩɨɫɨɱɭɜɚɚɬ ɧɚ ɛɪɨʁ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɤɨɪɟɤɰɢɢ,
ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚʃɚ ɢɥɢ ɪɟɛɚɥɚɧɫɢ ɧɚ ɛɭʇɟɬɨɬ.
5.Активност 4. Транспарентност и партиципативност при донесување на плановите за јавни
набавки и за јавните инвестиции во секоја општина.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Објавени планови за јавни набавки и јавни
инвестиции на веб страна пред нивно усвојување - Во тек; Надлежни институции: Град
Скопје, Општина Аеродром, Општина Берово, Општина Битола, Општина Бутел, Општина
Василево, Општина Велес, Општина Врапчиште, Општина Гевгелија, Општина Гостивар,
Општина Дебар, Општина Другово, Општина Илинден, Општина Кавадарци, Општина
Карпош, Општина Конче, Општина Кочани, Општина Крива Паланка, Општина Кривогаштани,
Општина Крушево, Општина Куманово , Општина Лозово, Општина Охрид, Општина
Пласница, Општина Прилеп, Општина Сопиште, Општина Старо Нагоричане, Општина
Струмица, Општина Тетово, Општина Чашка, Општина Чешиново-Облешево и Општина Штип.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɉɞ 30 ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ, 11 ɨɩɲɬɢɧɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɧɟɝɚɬɢɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɧɟ ɝɢ
ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɩɥɚɧɨɜɢɬɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɩɪɟɞ ɧɢɜɧɨ
ɭɫɜɨʁɭɜɚʃɟ, ɧɚɜɟɞɭɜɚʁʅɢ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɚɬ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɡɚ ɬɨɚ ɢɥɢ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɚɬ ɚɤɬɢɜɧɚ ɢ
ɚɠɭɪɢɪɚɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚ. 4 ɨɩɲɬɢɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ, ɚ 15 ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ
ɩɨɞɚɬɨɤ „ɞɚ“ ɧɨ ɜɢɞɧɨ ɨɞ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢʁɚɬɚ ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɨɩɲɬɢɧɢ ɝɨ ɧɚɜɟɞɭɜɚɚɬ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ
ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɢɬɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɬɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ. ɋɚɦɨ 3 ɨɩɲɬɢɧɢ
(Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ, ɑɟɲɢɧɨɜɨ-Ɉɛɥɟɲɟɜɨ ɢ Ȼɢɬɨɥɚ) ɧɚɜɟɥɟ ɞɟɤɚ ɝɢ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɩɥɚɧɨɜɢɬɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ
ɧɚɛɚɜɤɢ-ɩɪɜɚɬɚ ɜɨ ɫɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ, ɜɬɨɪɚɬɚ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ.
Проблем 3. Недостаток на гаранции за стриктно спроведување на процедурите за работа
6.Активност 1. Основање и екипирање на единици за внатрешна ревизија (ЕВР) во секоја
единица на локалната самоуправа.
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(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Основани (ЕВР) и вработени внатрешни ревизори
согласно со критериумите - Во тек; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на основани (ЕВР) и број на потребни
внатрешни ревизори согласно критериумите
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 59; Податок 2: 117;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ,
ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ
ɂȿ1 ɢ ɞɚɞɟɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɢɫɬɢɬɟ ɞɟɤɚ ɩɪɨɰɟɧɬɨɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɡɚ
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɪɟɜɢɡɢʁɚ ɟ 75,6%, ɚ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɪɟɜɢɡɨɪɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ
ɟ 28,2%, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ.
7.Активност 2. Измена на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола во насока на
воведување лиценца за внатрешните ревизори.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет закон - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на издадени лиценци
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ,
ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ.
Проблем 4. Недостаток на проценка на ризикот од појава на корупција во општините
8.Активност 1. Изготвување на Стратегија за управување со ризици и Регистар на ризици кај
општините и Градот Скопје.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изготвени Стратегија за управување со ризици и
Регистар на ризици - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата, Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на изготвени стратегии за управување со
ризици и регистри на ризици
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ,
ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ.
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9.Активност 2. Спроведување на годишни само-проценки на одделни високоризични
процеси во системот за финансиско управување и контрола.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени само-проценки - Во тек; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата и Министерство за финансии.
Индикатор на ефективност 1. Број на општини со број на спроведени
самопроценки
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ,
ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
СЕКТОР VI - Локална самоуправа

Реализација на индикатори на активност од ДП

ˀ̛̛̖̣̌̚
̛̬̦̌
ʻ̛̖̬̖̣̌
̛̛̬̦̌̚
ʦ̨̡̯̖
47%

47%

6%
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ
СЕКТОР VI - Локална самоуправа

Закон кој треба

Проблем/

Насока во кој треба

Приоритет

да се измени/донесе

Активност

да се измени законот

/Рок на реализација

Измена на Законот за

Проблем 3

- во насока на воведување

прв

јавна внатрешна

Активност 2

лиценца за внатрешните

2012-2013

Статус на
реализација

нов

финансиска контрола

во тек

ревизори
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СЕКТОР VII - Јавен сектор
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година
Во овој сектор утврдени се 5 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1.Воспоставениот систем на јавни набавки не овозможува соодветна превенција и
репресија на корупцијата и судир на интереси
2. Потреба од зајакнување на улогата на Бирото за јавни набавки
3. Недоволна ефикасност на обуките за јавни набавки и нивна одржливост на долг рок
4. Голем број поништени и неуспешни тендерски постапки
5. Нетранспарентни и нестандардизирани постапки за концесии, непостоење на база на
податоци, неможност да се следи постапката на едно место од почеток до крај,
нестручност на службениците кои ги спроведуваат постапките, како и превисоки
дискрециони овластувања при одлучувањето од надлежните институции
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 13 активности, 16 индикатори на
активност и 9 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 7
Министерство

за

Министерство

за

правда,

Државна

финансии,

комисија

Министерство

за
за

спречување

на

информатичко

и тоа:

корупцијата,
општество

и

администрација, Министерство за економија, Биро за јавни набавки и Државна комисија
за жалби по јавни набавки.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 7
надлежни институции или 100% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Биро за јавни
набавки, Државна комисија за жалби по јавни набавки, Државна комисија за
спречување

на

корупцијата,

Министерство

за

економија,

Министерство

за

информатичко општество и администрација, Министерство за правда и Министерство
за финансии.
Од предвидените 13 активности во овој сектор:
-реализирани се 6 или 46%
-нереализирани се 3 или 23%
-во тек се 4 или 31%
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Од предвидените 16 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 7 или 44%
-нереализирани се 4 или 25%
-во тек се 5 или 31%
Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни, за утврдените 9
индикатори на ефективност се вкупно 4 институции и тоа: Биро за јавни набавки, Државна
комисија за жалби по јавни набавки, Министерство за економија и Министерство за
информатичко општество и администрација.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Воспоставениот систем на јавни набавки не овозможува соодветна превенција и
репресија на корупцијата и судир на интереси
1.Активност 2. Изготвување Кодекс за однесување на службениците кои работат на јавните
набавки.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Донесен Кодекс за однесување - Да; Надлежни
институции: Биро за јавни набавки,
Индикатор на активност 2. Дистрибуиран Кодекс за однесување и објавен на
веб страницата на договорните страни - Да; Надлежни институции: Биро за јавни набавки,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧ ɢ ɞɨɧɟɫɟɧ Ʉɨɞɟɤɫ ɧɚ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ
ɩɪɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ („ɋɥ.ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ. 39/12), ɫɨ ɤɨʁ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɚɬ
ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɝɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ.
Ʉɨɞɟɤɫɨɬ ɟ ɨɛʁɚɜɟɧ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ.
2.Активност 3. Воведување обврска за давање Изјава за постоење/непостоење судир на
интереси на сите вклучени во постапката за јавна набавка.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за јавни набавки со воведување
обврска за потпишување изјава за постоење/непостоење

судир на интереси на сите

вклучени лица во постапката за јавна набавка - Да; Надлежни институции: Министерство за
финансии,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.ɉɨ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ („ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ.185 ɨɞ 30.12.2012 ɝɨɞɢɧɚ), ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɞɟɤɚ
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ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ɂɦɟɧɨ ɜɨ ɱɥɟɧɨɬ 62 ɩɨ ɫɬɚɜɨɬ (1) ɫɟ ɞɨɞɚɜɚɚɬ ɬɪɢ ɧɨɜɢ ɫɬɚɜɚ
(2), (3) ɢ (4) ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɨɛɜɪɫɤɚɬɚ ɡɚ ɩɨɬɩɢɲɭɜɚʃɟ
ɧɚ ɢɡʁɚɜɚ ɡɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɥɢɰɚɬɚ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɜɨ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɤɚɤɨ ɢ
ɩɨɫɬɚɩɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɫɭɞɢɪ ɧɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɢ.

Проблем 3. Недоволна ефикасност на обуките за јавни набавки и нивна одржливост на долг
рок
3.Активност 1. Анализа на можноста да се имплементираат компетенциите и вештините на
службениците кои работат во областа на јавните набавки.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Извршена анализа - Да; Надлежни институции:
Биро за јавни набавки, Министерство за информатичко општество и администрација,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɆɂɈȺ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɢ ɜɨ ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɫɟ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚ Ɂɚɤɨɧ
ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɤɨʁ ɟ ɜɨ ɜɥɚɞɢɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɜɨ ɤɨʁ ɤɚɤɨ ɧɨɜɢɧɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɨɛɪɚɛɨɬɟɧ
ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢɬɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ
ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɚɬ ɫɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɰɢɬɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɢɥɢ ɫɨ ɞɪɭɝ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɚɤɬ. Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ („ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ.185 ɨɞ 30.12.2012 ɝɨɞɢɧɚ) ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɧɨɜ
ɱɥɟɧ 29-ɚ, ɫɨ ɤɨʁ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɫɟ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɤɚʁ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɤɨɢ ɝɢ ɜɪɲɚɬ
ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɨɛɭɱɟɧɢ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɨɞ
ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ ɢ ɞɚ ɢɦɚɚɬ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɡɚ
ɩɨɥɨɠɟɧ ɢɫɩɢɬ ɡɚ ɥɢɰɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ.
4.Активност 3. Спроведување на специјализирани обуки за јавната и државната
администрација за изготвување на тендерска документација.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Да; Надлежни институции:
Биро за јавни набавки,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 32;
Индикатор на ефективност 2. Број на обучени службеници
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 692;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɡɚɤɥɭɱɧɨ ɞɨ 22.11.2012 ɝɨɞɢɧɚ ɝɢ ɢɦɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɫɢɬɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɨɛɭɤɢ.Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɜɨ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɜɪɲɢ ɨɛɭɤɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɡɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɨɛɭɤɚ
ɡɚ ɨɛɭɱɭɜɚɱɢ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, Ɏɨɪɦɚɬɚ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɬɜɪɞɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧ ɢɫɩɢɬ ɡɚ
ɥɢɰɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢ ɡɚ ɨɛɭɱɭɜɚɱ, ɤɚɤɨ ɢ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɨɬ ɤɨʁ ɝɨ ɩɥɚʅɚɚɬ
ɭɱɟɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɬɚ („ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ ɛɪ. 90/12). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ
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ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɫɟ 32 ɨɛɭɤɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢ ɫɟ 692
ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ. Ȼɪɨʁɤɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɨɛɭɤɢ ɨɞ Ƚɨɞɢɲɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɟ ɧɚɞɦɢɧɚɬɚ.
5.Активност 4. Едукација на економските оператори за спецификите на жалбената постапка
(во делот на недостатоците во тендерските постапки).
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки кај економските оператори Да; Надлежни институции: Биро за јавни набавки, Државна комисија за жалби по јавни
набавки,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 32;
Државна комисија за жалби по јавни набавки - Податок 1: 4;
Индикатор на ефективност 2. Број на едуцирани лица од економските
оператори
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 14;
Државна комисија за жалби по јавни набавки - Податок 1: 108;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɝɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɨɛɭɤɢɬɟ ɢ ɡɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ. ȼɨ ʁɭɥɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɧɟɫɟɧ ɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɨɛɭɤɚ ɡɚ ɨɛɭɱɭɜɚɱɢ ɡɚ
ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, Ɏɨɪɦɚɬɚ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɬɜɪɞɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧ ɢɫɩɢɬ ɡɚ ɥɢɰɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ
ɧɚɛɚɜɤɢ ɢ ɡɚ ɨɛɭɱɭɜɚɱ, ɤɚɤɨ ɢ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɨɬ ɤɨʁ ɝɨ ɩɥɚʅɚɚɬ ɭɱɟɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɬɚ („ɋɥ.ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ” ɛɪ. 90/12), ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɜɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢɬɟ
ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ
ɧɚɛɚɜɤɢ. ɋɨ ɨɜɨʁ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬ ɫɟ ɢɡɞɜɨɢ ɩɨɫɟɛɟɧ ɦɨɞɭɥ ɫɨ ɫɤɪɚɬɟɧɚ ɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɢ ɢɫɬɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɬɩɨɱɧɟ ɫɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɞ 2013 ɝɨɞɢɧɚ.
Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɠɚɥɛɢ ɩɨ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɡɚ
ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ ɧɟ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɞɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚ ɨɛɭɤɢ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢ ɨɪɝɚɧɢ. ɂ ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ,
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɉɪɨɟɤɬɨɬ „Ɂɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɬɟ ɧɚ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ“ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɢɡɛɪɚɧɢɨɬ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ - ɟɤɫɩɟɪɬ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɩɨɜɟʅɟ ɨɛɭɤɢ
ɧɚɦɟɧɟɬɢ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ. Ɂɚ ɨɜɢɟ ɨɛɭɤɢ ɩɨɤɚɧɢ ɛɢɥɟ
ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɞɨ ɨɧɢɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɤɨɢ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ
ɫɬɪɚɧɤɢ ɜɨ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɚɜɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɪɟɞ ȾɄɀȳɇ, ɚ ɬɟɦɢɬɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɥɟ ɧɚ
ɧɚʁɱɟɫɬɢɬɟ ɩɨɜɪɟɞɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɟɬɢɤɚ ɢ ɧɚʁɞɨɛɪɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚ
ɢɡɛɟɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɤɪɲɭɜɚʃɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚɬɚ ɡɚ
ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɨɬ ɨɪɝɚɧ, ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɩɪɚɜɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɜɨ
ɫɟɤɨʁɚ ɮɚɡɚ ɨɞ ɰɢɤɥɭɫɨɬ ɧɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɧɚɛɚɜɤɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɨ.
Проблем 5. Нетранспарентни и нестандардизирани постапки за концесии, непостоење на
база на податоци, неможност да се следи постапката на едно место од почеток до крај,
нестручност на службениците кои ги спроведуваат постапките, како и превисоки
дискрециони овластувања при одлучувањето од надлежните институции
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6.Активност 1. Измени на Законот за концесии други видови на јавно приватно партнерство
заради стандардизирање на постапките.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Изменет закон - Да; Надлежни институции:
Министерство за економија, Министерство за правда, Министерство за финансии,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɟ
ɞɨɧɟɫɟɧ ɧɨɜ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɤɨɧɰɟɫɢɢ ɢ ʁɚɜɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ („ɋɥ.ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ” ɛɪ. 6/12 ɨɞ
13.01.2012ɝɨɞɢɧɚ ) ɤɨʁ ɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɭɫɨɝɥɚɫɟɧ ɫɨ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢɬɟ ɧɚ ȿɍ.
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɩɨɞɟɬɚɥɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɚɥɢ ɫɨ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ ɫɟ ɨɩɮɚɬɟɧɢ
ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚɥɢ ɫɟ ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɫɢɬɟ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɞɟɬɟɤɬɢɪɚɧɢɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ ɤɨɧɰɟɫɢɢɬɟ, ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ
ɩɨɞɟɬɚɥɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ
ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɨɞɝɨɜɨɪ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ,
ɩɚ ɨɞ ɬɢɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɫɥɟɞɢ ɢ ɜɨ ɧɚɪɟɞɧɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɞɚ ɫɟ ɫɥɟɞɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɡɚɤɨɧ ɜɨ ɩɪɚɤɫɚ.



НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 2. Потреба од зајакнување на улогата на Бирото за јавни набавки
1.Активност 1. Измена на Законот за јавни набавки и Законот за концесии и други видови на
јавно приватно партнерство вo насока на осамостојување на БЈН и преминување во Агенција
за јавни набавки со пренесување на надлежноста врз концесиите и јавното приватно
партнерство, односно преку зајакнување на надлежностите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Изменети закони - Не; Надлежни институции:
Министерство за финансии, Биро за јавни набавки, Министерство за економија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɧɨɜ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɤɨɧɰɟɫɢɢ ɢ ʁɚɜɧɨ
ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ („ɋɥ.ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ” ɛɪ. 6/12 ɨɞ 13.01.2012ɝɨɞɢɧɚ ).
ȼɨ ɧɨɜɢɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɤɨɧɰɟɫɢɢ ɢ ʁɚɜɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ
ɨɫɚɦɨɫɬɨʁɭɜɚʃɟ ɧɚ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚʃɟ ɜɨ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɫɨ
ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɚ ɜɪɡ ɤɨɧɰɟɫɢɢɬɟ ɢ ʁɚɜɧɨɬɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɟɤɭ ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɬɟ.
Проблем 4. Голем број поништени и неуспешни тендерски постапки
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2.Активност 1. Измена и дополнување на Законот

за јавни набавки во насока на

ограничување и прецизно дефинирање на можностите за поништување на постапките
вклучувајќи и санкционирање во случај на злоупотреба.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет закон - Не; Надлежни институции:
Министерство за финансии,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ɇɟ ɟ
ɞɚɞɟɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на поништени постапки
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 2177;
Државна комисија за жалби по јавни набавки - Податок 1: 82;
Индикатор на ефективност 2. Број на санкционирани случаи
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 0;
Државна комисија за жалби по јавни набавки - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1 ɢ ɂȿ2:
ȼɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 02.12.2011 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨ 30.11.2012 ɝɨɞɢɧɚ, Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɠɚɥɛɢ ɩɨ
ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɩɨɫɬɚɩɭɜɚʁʅɢ ɩɨ ɢɡʁɚɜɟɧɢɬɟ ɠɚɥɛɢ ɞɨɧɟɥɚ ɨɞɥɭɤɢ ɫɨ ɤɨɢ 82 ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɫɟ
ɩɨɧɢɲɬɟɧɢ. Ɉɜɢɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɫɟ ɩɨɧɢɲɬɟɧɢ ɩɨɪɚɞɢ ɫɬɨɪɟɧɢ ɛɢɬɧɢ ɩɨɜɪɟɞɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɱɥɟɧ 210 ɨɞ ɡɚɤɨɧɨɬ, ɚ ɤɨɢ ɫɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɩɨɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɢɨɬ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɚɬ.
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɨɞ 01.01.2011 ɞɨ 01.11.2012 ɫɟ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɜɤɭɩɧɨ 8544
ɨɝɥɚɫɢ. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟ, ɩɨɧɢɲɬɟɧɢ ɫɟ ɜɤɭɩɧɨ 2177
ɩɨɫɬɚɩɤɢ. Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟ ɢ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ.
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ2, Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɠɚɥɛɢ ɩɨ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɬɟ ɞɚɞɟɧɢ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ, Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɠɚɥɛɢ
ɩɨ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɨɞɥɭɱɭɜɚ ɫɚɦɨ ɩɨ ɠɚɥɛɢɬɟ ɢɡʁɚɜɟɧɢ ɜɨ ɩɨɫɬɚɩɤɢɬɟ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɤɨɧɰɟɫɢɢɢ ɢ ʁɚɜɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɢ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɞɚ
ɢɡɪɟɤɭɜɚ ɧɢɤɚɤɜɢ ɫɚɧɤɰɢɢ. ɂ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ
ɧɟ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɢɡɪɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɚɧɤɰɢɢ.
3.Активност 2. Измена и дополнување на ЗЈН во насока на прецизна динамика за измени на
плановите за јавни набавки и воведување на обврска за нивно објавување на веб страниците
на институциите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет и дополнет закон - Не; Надлежни
институции: Министерство за финансии,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ɇɟ ɟ
ɞɚɞɟɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
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АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 1. Воспоставениот систем на јавни набавки не овозможува соодветна превенција и
репресија на корупцијата и судир на интереси
1.Активност 1. Унапредување на водичите и прирачниците за антикорупциски мерки и
отстранување на можен судир на интереси во јавните набавки.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор

на

активност

1.

Унапредени

водичи

и

прирачници

за

антикорупциски мерки и отстранување на можен судир на интереси во јавните набавки - Во
тек; Надлежни институции: Биро за јавни набавки, Државна комисија за спречување на
корупцијата,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɡɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ („ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ.185 ɨɞ 30.12.2012 ɝɨɞɢɧɚ), ɜɨ ɱɥɟɧɨɬ 62 ɟ
ɞɨɭɪɟɞɟɧɨ ɩɨɬɩɢɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɡʁɚɜɢɬɟ ɡɚ ɫɭɞɢɪ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢɡɝɨɬɜɟɧ ɟ ɢ
ɞɨɧɟɫɟɧ Ʉɨɞɟɤɫ ɧɚ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɩɪɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ („ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ.
39/12), ɫɨ ɤɨʁ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɚɬ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɥɢɰɚɬɚ ɤɨɢ ɝɢ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ. Ʉɨɞɟɤɫɨɬ ɟ ɨɛʁɚɜɟɧ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ
ɧɚɛɚɜɤɢ. Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɫɨɝɥɟɞɚ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɨɞɪɟɞɟɧɢ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ ɜɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ.
Проблем 3. Недоволна ефикасност на обуките за јавни набавки и нивна одржливост на долг
рок
2.Активност 2. Врз основа на спроведената анализа, измени во соодветните закони и
изработка на усогласена подзаконска регулатива заради утврдување на задолжителни
компетенции и вештини на службениците кои работат на јавни набавки и воведување
електронски каталог.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Изменети закони - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за финансии,
Индикатор на активност 2. Усогласени подзаконски акти - Во тек; Надлежни
институции: Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за
финансии, Биро за јавни набавки,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɫɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ. Ɂɚ ɢɫɬɢɬɟ ɧɟɦɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɟ
ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɞɟɤɚ ɫɟ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɤɨʁ ɟ ɜɨ ɜɥɚɞɢɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ,
ɜɨ ɤɨʁ ɤɚɤɨ ɧɨɜɢɧɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɨɛɪɚɛɨɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢɬɟ ɧɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɚɬ ɫɨ
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ɉɪɚɜɢɥɧɢɰɢɬɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɬɟ ɢɥɢ ɫɨ ɞɪɭɝ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ
ɚɤɬ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɨɬ ɤɚɬɚɥɨɝ ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɟ ɜɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɧɚ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ
ɧɚɛɚɜɤɢ. ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɭɫɨɝɥɚɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɚɤɬɢ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɨɜɚɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɡɚ 2013 ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɛɢ ɫɥɟɞɟɥɚ ɩɨ ɞɨɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɚ ɆɂɈȺ ɛɢ ɞɚɜɚɥɨ ɦɢɫɥɟʃɟ ɡɚ ɭɫɨɝɥɚɫɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɚɤɬɢ ɫɨ
ɡɚɤɨɧɨɬ.
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɜɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ ( „ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ “ ɛɪ.185/11) ɜɨ ɱɥɟɧɨɬ 29ɚ.
ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ ʁɭɥɢ ɦɟɫɟɰ 2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ,
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɨɛɭɤɚ ɡɚ ɨɛɭɱɭɜɚɱɢ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ, Ɏɨɪɦɚɬɚ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ
ɧɚ ɩɨɬɜɪɞɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧ ɢɫɩɢɬ ɡɚ ɥɢɰɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢ ɡɚ ɨɛɭɱɭɜɚɱ, ɤɚɤɨ ɢ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ
ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɤɨɬ ɤɨʁ ɝɨ ɩɥɚʅɚɚɬ ɭɱɟɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɬɚ („ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ” ɛɪ. 90/12),
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɜɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ, ɡɚ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɚʃɟ ɧɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɧɚɛɚɜɤɢ. Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ
ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɆɂɈȺ.
Индикатор на ефективност 1. Број на обучени службеници со неопходните компетенции и
вештини
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 692;
Министерство за информатичко општество и администрација - Податок 1: 333;
Проблем 5. Нетранспарентни и нестандардизирани постапки за концесии, непостоење на
база на податоци, неможност да се следи постапката на едно место од почеток до крај,
нестручност на службениците кои ги спроведуваат постапките, како и превисоки
дискрециони овластувања при одлучувањето од надлежните институции
3.Активност 2. Востановување на единствена база на податоци за концесии (Биро за јавни
набавки, перспективно Агенција за ЈН, концесии и ЈПП).
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2014)
Индикатор на активност 1. Востановена база на податоци за концесии, јавно
приватно партнерство и јавни набавки - Во тек; Надлежни институции: Биро за јавни набавки,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ȼɢɪɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ ɢ ɞɟɤɚ
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɩɨɫɬɚɩɟɧɨ ɩɨ ɧɚɫɨɤɢɬɟ
ɞɚɞɟɧɢ ɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
4.Активност 3. Спроведување на обуки за концесии и јавно приватно партнерство во
рамките на Програмата за едукација за јавните набавки, концесии и

јавно приватно

партнерство.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2014)
Индикатор на активност 1. Изработен водич - Не; Надлежни институции:
Биро за јавни набавки,
Индикатор на активност 2. Спроведени

обуки - Во тек; Надлежни

институции: Биро за јавни набавки, Министерство за економија,
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2:
Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɞɜɚɬɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɟ ɜɨ ɧɟɝɨɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȺ2 ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɋɂȽɆȺ ɜɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɛɭɤɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɤɨɧɰɟɫɢɢ ɢ ȳɉɉ ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɢ ɞɟɤɚ ɢɫɬɢɬɟ ʅɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2013 ɝɨɞɢɧɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 0;
Министерство за економија - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на обучени лица
Надлежни институции: Биро за јавни набавки - Податок 1: 0;
Министерство за економија - Податок 1: 0;
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
СЕКТОР VII - Јавен сектор
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ
СЕКТОР VII - Јавен сектор
Закон кој треба

Проблем/

Насока во кој треба

да се измени/донесе

Активност

да се измени

нов

Приоритет/

Статус на

Рок на реализација

реализација

да

законот

Измена на Законот за

Проблем 1

-воведување обврска

прв

јавни набавки

Активност 3

за потпишување изјава

2012

за постоење/
непостоење судир на
интереси на сите
вклучени лица во
постапката за јавна
набавка Измена на Законот за

Проблем 2

- осамостојување на

прв

јавни

Активност 1

БЈН и преминување во

2013

набавки

и

Законот за концесии и

Агенција за јавни

други видови на јавно

набавки со пренесување

приватно партнерство

на надлежноста врз

не

концесиите и јавното
приватно партнерство,
односно преку
зајакнување на
надлежностите.

Измена и

Проблем 4

- во насока на

прв

дополнување на

Активност 1

ограничување и

2012

Законот за јавни

прецизно дефинирање

набавки

на можностите за

не

поништување на
постапките вклучувајќи
и санкционирање во
случај на злоупотреба
Измена и

Проблем 4

- во насока на прецизна

прв

дополнување на

Активност 2

динамика за измени на

2012

Законот за јавни

плановите за јавни

набавки

набавки и воведување

не

на обврска за нивно
објавување на веб
страниците на
институциите
Измени на Законот за

Проблем 5

-заради

прв

концесии други

Активност 1

стандардизирање на

2013

видови на јавно

да

постапките

приватно партнерство
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СЕКТОР VIII - Здравство, труд и социјална политика
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 4 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Ненаменско трошење на јавни средства во јавниот здравствен сектор и недостаток на
транспарентност и отчетност на трошењето
2. Недостаток на контролни механизми за давање на услуги и остварување на права на
корисниците
3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за корупција
и судир на интереси
4. Недоволна информираност на граѓаните за нивните права

За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 9 активности, 18 индикатори на
активност и 15 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 11 и тоа: Државна
комисија за спречување на корупцијата, Министерство за финансии, Министерство за
здравство, Министерство за труд и социјална политика, Фонд за здравствено
осигурување на Македонија, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија, Лекарска комора на Македонија, Фармацевтска комора на Македонија и
ГО - Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл
Македонија и Центар за граѓански комуникации.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 9
надлежни институции или 82% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: ГОТранспаренси Интернешнл Македонија и Центар за граѓански комуникации, Државна
комисија за спречување на корупцијата, Министерство за здравство, Министерство за
труд и социјална политика, Министерство за финансии, Фармацевтска комора на
Македонија, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија.
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Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставиле
2 надлежни институции или 18% од вкупниот број надлежни институции и тоа: ГО Македонски центар за меѓународна соработка и Лекарска комора на Македонија.
Во овој Сектор не се утврдени активности во кои се предвидени законски измени.
Од предвидените 9 активности во овој сектор:
-реализирани се 2 или 22%
-нереализирани се 2 или 22%
-во тек се 4 или 45%
-без податок е 1 или 11%

Од предвидените 18 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 4 или 22%

-нереализирани се 5 или 28%
-во тек се 6 или 33%
-без податок се 3 или 17%
Надлежни институции за доставување податоци - квантитативни/описни, за утврдените 15
индикатори на ефективност се вкупно 10 институции и тоа: ГО - Македонски центар за
меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за граѓански
комуникации, Државна комисија за спречување на корупцијата, Лекарска комора на
Македонија, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика,
Министерство за финансии, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за
корупција и судир на интереси
1.Активност 1. Зголемување на информираноста и свеста за постоечките етички кодекси за
државни и јавни службеници.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Доставени етички кодекси до сите државни и
јавни службеници кои работат во областа на здравство и труд и социјална политика - Да;
Надлежни институции: Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална
политика, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
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ȼɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬɚ ɢ ɫɜɟɫɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɟɬɢɱɤɢ ɤɨɞɟɤɫɢ ɡɚ
ɞɪɠɚɜɧɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ, ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɟɬɢɱɤɢɬɟ
ɤɨɞɟɤɫɢ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɨ ɫɢɬɟ ɞɪɠɚɜɧɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ ɩɪɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ.
Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɚɜɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɩɨɫɥɟɞɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ
ɧɚ ɟɬɢɱɤɢɨɬ ɤɨɞɟɤɫ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧɚ ɢ ɞɨɫɬɚɜɟɧɚ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɜɨ ɚɜɝɭɫɬ 2012 ɝɨɞɢɧɚ .

Проблем 4. Недоволна информираност на граѓаните за нивните права
2.Активност 2. Формирање центри или одделенија за информации на граѓани за нивните
права (кол центри).
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Формирани/зајакнати одделенија-центри - Да;
Надлежни институции: Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална
политика, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија.
Индикатор на активност 2. Граѓаните се информирани за постоењето на кол
центрите - Да; Надлежни институции: Министерство за здравство, Министерство за труд и
социјална политика, Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фонд на пензиското
и инвалидското осигурување на Македонија
Индикатор на ефективност 1. Истражувањата покажуваат подобар пристап
до услуги
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 0;
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;
Министерство за здравство - Податок 1: 0;
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
ȼɨ Ɏɨɧɞɨɬ ɧɚ ɉɂɈɆ ɩɨɫɬɨɢ ɝɪɭɩɚ (Ʉɨɥ ɰɟɧɬɚɪ) ɜɨ ɫɟɤɬɨɪɨɬ ɡɚ ɱɨɜɟɱɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɤɨʁɚ ɝɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɡɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ. ȼɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɧɚ ɮɢɥɢʁɚɥɢɬɟ ɢ ɞɟɥɨɜɧɢɰɢɬɟ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ (ɮɥɚɟɪɢ) ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɉɂɈ.
ɉɨɱɧɭɜɚʁʅɢ ɨɞ ɦɢɧɚɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ, Ɏɨɧɞɨɬ ɧɚ ɉɂɈɆ ɨɞɪɠɭɜɚ ɫɪɟɞɛɢ ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɫɨ ɰɟɥ
ɩɨɞɨɛɪɨ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɉɂɈ. Ƚɪɚɼɚɧɢɬɟ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟʃɟɬɨ ɧɚ
ɤɨɥ ɰɟɧɬɪɢɬɟ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɩɪɟɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɢ ɩɟɱɚɬɟɧɢ ɦɟɞɢɭɦɢ. ȼɨ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ɟ ɨɞɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɆɌɋɉ, ɚ ɡɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɨɫɬɨɟʃɟ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɫɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɩɪɟɤɭ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɢ ʁɚɜɧɢɬɟ ɝɥɚɫɢɥɚ.ȼɨ Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɜɨ ɫɢɬɟ ɩɨɞɪɚɱɧɢ ɫɥɭɠɛɢ ɢɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ
ɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɨɞ
ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ. Ƚɪɚɼɚɧɢɬɟ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɡɚ ɧɨɜɢɧɢɬɟ ɜɨ
ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɨɞ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ ɩɪɟɤɭ
ʁɚɜɧɢɬɟ ɝɥɚɫɢɥɚ, ɚ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɩɨɤɪɚʁ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢɧɢɬɟ,
ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɩɨɜɟʅɟ ɥɢɧɤɨɜɢ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ ɨɞɞɟɥɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɟɧ
ɤɨɧɬɚɤɬ ɬɟɥɟɮɨɧ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɛɟɫɩɥɚɬɟɧ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬ.ɧ. „Ȼɟɥ ɬɟɥɟɮɨɧ‘‘ ɩɪɟɤɭ ɤɨʁ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɫɟ ɜɨ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ
ɞɨɛɢʁɚɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɚɬ ɩɪɚɲɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɟɧɨɬ ɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɚ.
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Ȼɟɫɩɥɚɬɧɢɨɬ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢ ɛɪɨʁ ɟ ɨɛʁɚɜɟɧ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ.ȼɨ ɨɫɧɨɫ ɧɚ ɂȿ1 ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɚɤɜɢ
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɩɨ ɤɚɦɩɚʃɢɬɟ. Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɫɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɨɞ ɪɟɞɨɜɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢʁɚɜɢ ɫɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɜɥɨɲɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɞɨ
ɭɫɥɭɝɢ, ɚ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨ ɨɜɚɚ ɧɚɫɨɤɚ.

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Ненаменско трошење на јавни средства во јавниот здравствен сектор и
недостаток на транспарентност и отчетност на трошењето
1.Активност 1. Засилување на контролите и внатрешната ревизија во ФЗО и во
здравствените установи.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Зајакнати капацитети за спроведување на
контрола и внатрешна ревизија - Не; Надлежни институции: Министерство за финансии,
Индикатор на активност 2. Спроведени контроли

- Не; Надлежни

институции: Министерство за финансии,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на позитивни наоди од контролите
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Број на одлуки и донесени мерки
Надлежни институции: Министерство за финансии - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ.Ɂɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ʅɟ ɫɟ
ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɚ ɜɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ʅɟ ɫɟ ɩɨɛɚɪɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢ ɨɞ Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ.

Проблем 3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за
корупција и судир на интереси
2.Активност 3. Донесување на етичкиот кодекс за интеракција меѓу фармацевтските
компании, здравствени работници и здруженијата на пациенти.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Донесен

етички кодекс - Не; Надлежни

институции: Лекарска комора на Македонија, Министерство за здравство, Фармацевтска
комора на Македонија,
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Индикатор на активност 2. Јавно промовиран етичкиот кодекс - Не;
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија, Министерство за здравство,
Фармацевтска комора на Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɟɬɢɱɤɢ ɤɨɞɟɤɫ ɡɚ
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚ ɦɟɼɭ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɫɤɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɬɟ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɢ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚɬɚ
ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ. Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɫɤɚɬɚ ɤɨɦɨɪɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɤɨɞɟɤɫ ɜɨ
1992ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɨɬɩɟɱɚɬɟɧ ɟ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɧ ɜɨ 2007ɝɨɞɢɧɚ, ɧɨ ɧɟ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɡɚ ɤɨʁ ɤɨɞɟɤɫ
ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ Ʉɨɞɟɤɫɨɬ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɟɬɢɱɤɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɬɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɜɨ ɬɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɨɞɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɫɤɚɬɚ ɤɨɦɨɪɚ ɧɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɧɟ ɟ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚɬɚ ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 1. Ненаменско трошење на јавни средства во јавниот здравствен сектор и
недостаток на транспарентност и отчетност на трошењето
1.Активност 2. Преиспитување на подзаконската регулатива со цел истата да овозможи
превенирање на девијациите и санкционирање на прекршувањата.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменета подзаконска регулатива - Во тек;
Надлежни институции: Министерство за здравство,
Индикатор на ефективност 1. Број на изменети подзаконски акти со вградени
антикорупциски содржини
Надлежни институции: Министерство за здравство - Податок 1:21;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɧɟɫɟɧ ɟ
ɧɨɜɢɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ („ɋɥ. ȼɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ. 43.2012) ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɤɨʁ
ɫɟ ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɨɞɪɟɞɛɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɭɪɟɞɭɜɚɚɬ ɨɞɞɟɥɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɢ ɜɨ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɭɜɚɚɬ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɭɜɚʃɟ, ɫɨ
ɲɬɨ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚɚɬ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɧɟɤɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢɫɤɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ. Ⱦɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ
ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ʅɟ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɨɞ ɤɨɢ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɫɟ ɜɟʅɟ ɞɨɧɟɫɟɧɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ
ɡɚ ɥɟɤɨɜɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɩɨɦɚɝɚɥɚ („ɋɥ. ȼɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11,
11/12) ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɢ ɩɚɪɚɥɟɥɟɧ ɭɜɨɡ ɧɚ ɥɟɤɨɜɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɟ, ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɟ
ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬ ɫɨ ɤɨʁ ɩɨɛɥɢɫɤɭ ɟ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ. ȼɨɟɞɧɨ ɞɨɧɟɫɟɧɚ ɟ ɢ
ɧɨɜɚɬɚ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɰɟɧɢɬɟ ɧɚ ɥɟɤɨɜɢ. ɂɡɦɟɧɢ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ („ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ.26/12 ɢ 65/12ɩɪɟɱɢɫɬɟɧ ɬɟɤɫɬ), ɤɚɞɟ ɬɨɱɧɨ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɛɨɥɟɞɭɜɚʃɚɬɚ.
Ⱦɨɧɟɫɟɧ ɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɫɩɪɟɱɟɧɨɫɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢ ɡɚ
ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɤɢ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɢ ɨɰɟɧɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɫɩɪɟɱɟɧɨɫɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ („ɋɥ. ȼɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“
ɛɪ.29/12). Ʉɚɤɨ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɡɚ ɞɨɧɟɫɟɧɢ 21 ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɧɨɜɢɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ, Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɥɟɤɨɜɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɢ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ
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ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ.ȼɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɟ ɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ɜɝɪɚɞɟɧɬɟ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɢ
ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɜɨ ɨɜɢɟ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬɢ.

Проблем 2. Недостаток на контролни механизми за давање на услуги и остварување на
права на корисниците
2.Активност 1. Воспоставување / зајакнување на контролни механизми за спроведувањето
на процедурите во делот на давање на услуги и остварување на права на корисниците,
внатрешни и надворешни (ад хок) контроли и вклучување на ГО во надворешните
контроли/истражувања.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Воспоставени /зајакнати контролни механизми Да; Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија, Министерство за здравство,
Министерство за труд и социјална политика, Фонд за здравствено осигурување на
Македонија, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
Индикатор на активност 2. Спроведени контроли - Во тек; Надлежни
институции: Лекарска комора на Македонија, Министерство за здравство, Министерство за
труд и социјална политика, Фонд за здравствено осигурување на Македонија, Фонд на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ГО - Македонски центар за
меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за граѓански
комуникации,
Индикатор на активност 3. Вклучени ГО во спроведување на ад хок
контроли/истражувања - Не; Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна
соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за граѓански комуникации,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɇɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɫɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɢ ɡɚʁɚɤɧɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟ ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɧɚ ɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ. ȼɨ ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɜɨ Ɏɨɧɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɩɢɲɚɧɢ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ (ɨɤɨɥɭ 100) ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ
ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɢ ɫɟ ɞɟɬɟɤɬɢɪɚɧɢ ɪɢɡɢɰɢɬɟ. Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɜɨɜɟɞɟɧɢ ɧɨɜɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɢ ɪɟɜɢɞɢɪɚɧɢ
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ. ȼɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɲɚɥɬɟɪɢɬɟ ɫɨ ɫɬɪɚɧɤɢ ɧɚ
ɎɁɈ. Ɂɚʁɚɤɧɚɬɨ ɟ ɨɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɫɨ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ ɬɢɦ. ȼɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɟ
ɞɨɫɬɚɜɚ ɧɚ ɮɚɤɬɭɪɢ ɨɞ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɩɚɬ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɧɨɜɢɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɛɢ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɡɚʁɚɤɧɭɜɚɚɬ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɨ ɦɪɟɠɚɬɚ ɫɟ ɞɨɥɠɧɢ ɞɚ
ɜɨɞɚɬ ɩɨɫɟɛɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɭɤɚɠɚɧɢ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɤɨɢ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɝɢ
ɩɥɚʅɚɚɬ ɫɨ ɥɢɱɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ȼɨ ɬɟɤ ɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɟɼɭɪɟɫɨɪɫɤɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ. Ʉɨɦɢɬɟɬɨɬ ɤɚɤɨ ɩɨɦɨɲɧɨ ɫɨɜɟɬɨɞɚɜɧɨ ɬɟɥɨ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
ʅɟ ɝɨ ɫɥɟɞɢ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ȳɁɍ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɞɟɤɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʁɚ ɫɩɪɟɜɟɞɭɜɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ. ɋɢɬɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢ
ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɬɟ ɧɚɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʁɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ, ɨɫɜɟɧ ɞɜɟɬɟ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɚɬ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢ. ɇɟɝɚɬɢɜɟɧ ɟ ɨɞɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ȽɈ ɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ
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ɧɢɜɧɨɬɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɜɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɞ ɯɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ. ȼɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɫɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɩɨɫɨɱɭɜɚ ɧɚ Ⱥɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɪɢɡɢɰɢ
ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɭɝɭɪɭɜɚʃɟ (ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ Ⱥɭɞɟɨ ɛɪɨʁ 3).
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 2;
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;
Лекарска комора на Македонија;
Министерство за здравство - Податок 1: 11457;
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;
Фонд за здравствено осигурување на Македонија - Податок 1: 45;
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Податок 1: 3;
Индикатор на ефективност 2. Пријавени случаи на коруптивно однесување
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 7;
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;
Лекарска комора на Македонија;
Министерство за здравство - Податок 1: 4;
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;
Фонд за здравствено осигурување на Македонија - Податок 1: 0;
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Санкционирани сторители
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 0;
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;
Лекарска комора на Македонија;
Министерство за здравство - Податок 1: 38;
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;
Фонд за здравствено осигурување на Македонија - Податок 1: 0;
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1, ɂȿ2 ɢ ɂȿ3:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ 11457 ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ 2.350 ɫɬɪɭɱɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɧɚ ɚɩɬɟɤɢ, ɜɟɥɟɞɪɨɝɟɪɢɢ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚ ɥɟɤɨɜɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ɥɟɤɨɜɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ ʁɚɧɭɚɪɢ ɡɚɤɥɭɱɧɨ ɫɨ
ɧɨɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ ʁɚɧɭɚɪɢ ɡɚɤɥɭɱɧɨ ɫɨ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ
ɧɚ ȾɋɁɂ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɜɤɭɩɧɨ 5.011 ɤɨɧɬɪɨɥɢ. ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɫɟ 4.096 ɧɚɞɡɨɪɢ ɧɚɞ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɢɨɫɬ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɩɪɚɬɤɢ ɩɪɢ ɭɜɨɡ ɡɚɪɚɞɢ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɩɪɢʁɚɜɟɧɢ
ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ - 4 ɢ ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɢ ɫɬɨɪɢɬɟɥɢ - 38, ɧɟ ɟ ɞɚɞɟɧɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɨ ɨɫɧɨɫ ɧɚ ɫɢɬɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ „0“ ɫɨ ɞɚɞɟɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɜɬɨɪɢɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɩɪɢʁɚɜɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ. Ɏɨɧɞɨɬ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ
ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ 45 ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ
Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɰɟɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɪɲɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɜɨ
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ɩɨɞɪɚɱɧɢɬɟ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ Ɏɨɧɞɨɬ ɢ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢ, ɚ ɜɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɪɢʁɚɜɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɬɟ
ɧɟ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɚ. Ɏɨɧɞɨɬ ɧɚ ɩɟɧɡɢɫɤɨɬɨ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ
ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ 3 ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɢ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɩɪɢʁɚɜɟɧɢ
ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ. Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɫɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ
ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ 2 ɤɨɧɬɪɨɥɢ (ɩɪɟɤɭ ɩɪɢɫɬɚɩ ɞɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɨ ɎɁɈɆ), 7 ɩɪɢʁɚɜɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ
ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ, ɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɬɨɪɢɬɟɥɢɬɟ ɧɟɦɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ.
ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɬɨ ɜɨ ɂȿ ɧɟ ɟ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɟ ɲɬɨ ɝɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚ.

Проблем 3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за
корупција и судир на интереси
3.Активност 4. Едукации, обуки за превенција на корупцијата и судирот на интереси на
вработените во секторот здравство и труд и социјална политика.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени едукации/обуки - Во тек; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Лекарска комора на
Македонија, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Лекарска комора на Македонија;
Министерство за здравство - Податок 1: 0;
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 1;
Индикатор на ефективност 2. Број на обучени лица
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Лекарска комора на Македонија;
Министерство за здравство - Податок 1: 0;
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 35;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɨɛɭɤɚ ɡɚ
ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɤɨʁɚ ɰɟɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɤɨɢ
ɪɚɛɨɬɚɬ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜɨ ɐɟɧɬɪɢɬɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɨ ɨɜɚɚ
ɨɛɥɚɫɬ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ȾɄɋɄ, ɢ ɞɟɤɚ ɧɚ ɨɛɭɤɚɬɚ ɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢ 35 ɥɢɰɚ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɩɨɤɪɚʁ ɨɛɭɤɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɚɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ȾɄɋɄ,
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɥɨ ɟɞɭɤɚɰɢɢ ɢ ɨɛɭɤɢ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ ɫɭɞɢɪɨɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɡɚ ɜɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɜɨ ɫɟɤɬɨɪɨɬ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ.

Проблем 4. Недоволна информираност на граѓаните за нивните права
4.Активност 1. Спроведување кампањи и подготовка на промотивни материјали, (флаери,
постери, билборди).
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(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени кампањи - Во тек; Надлежни
институции: Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика, ГО Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и
Центар за граѓански комуникации,
Индикатор на активност 2. Диструбуирани промотивно-информативни
материјали - Во тек; Надлежни институции: Министерство за здравство, Министерство за
труд и социјална политика, ГО - Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси
Интернешнл Македонија и Центар за граѓански комуникации,
Индикатор на активност 3. Спроведени истражувања за ефектите од
кампањите, особено во однос на ранливите групи - Во тек; Надлежни институции:
Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика, ГО - Македонски
центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за
граѓански комуникации,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɬɪɭɞ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɤɚɦɩɚʃɢ ɢ
ɞɢɫɬɪɭɛɭɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɤɚɤɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɜɨ
2013 ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɨɞ ɤɚɦɩɚʃɢɬɟ ʅɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɚɬ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɤɚɦɩɚʃɢɬɟ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ
2012 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɨɜɟʅɟ ɤɚɦɩɚʃɢ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɡɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ
ɨɞ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɤɚɦɩɚʃɢ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɩɪɟɡɟɦɚʃɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢ ɦɟɪɤɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɤɚɦɩɚʃɢ ɡɚ ɩɨɞɢɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɜɟɫɬɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɡɚ ɛɟɧɟɮɢɬɢɬɟ ɨɞ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɚɤɰɢɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɫɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɪɭɪɚɥɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɟ ɤɚɦɩɚʃɚ ɫɨ Ɍȼ ɫɩɨɬ ɡɚ
ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɦɨɞɟɥ ɡɚ ɭɩɚɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɚɦɩɚʃɢɬɟ ɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɢ ɜɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ.
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɫɟ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɨɞ ɤɚɦɩɚʃɢɬɟ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɪɚɧɥɢɜɢɬɟ
ɝɪɭɩɢ, ɨɞ ɤɨɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ ɤɚɩɦɚʃɢ ɢɦɚɚɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɟɮɟɤɬɢ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɩɪɢɞɨɧɟɥɟ ɡɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɤɚɤɨ ɢ ɨɥɟɫɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɩɨɬ ɤɨɧ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ.Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɧɢ ɢ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ-ɛɪɨɲɭɪɢ, ɭɩɚɬɫɬɜɚ ɢ ɮɥɚɟɪɢ ɤɚɤɨ ɢ ɫɨɨɩɲɬɟɧɢʁɚ
ɞɨ ʁɚɜɧɨɫɬɚ ɢ ɧɚɫɬɚɩɢ ɧɚ ɦɟɞɢɭɦɢ. ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ
ɞɟɤɚ ʁɚ ɧɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɚ Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɫɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɨɜɢɤɭɜɚʁʅɢ ɫɟ ɧɚ Ⱥɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɪɢɡɢɰɢ ɨɞ
ɥɟɝɢɫɥɚɬɢɜɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚʃɟ-ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ Ⱥɭɞɟɨ ɛɪɨʁ 3 (ɉɪɨɟɤɬ ɧɚ
Ɍɂ-Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ „ȼɟɪɭɜɚɥɟ ɢɥɢ ɇɟ“ ɨɞ 2011 ɝɨɞɢɧɚ).
Индикатор на ефективност 1. Истражувањата покажуваат дека е зголемена
информираноста на граѓаните, корисници на услуги од овие сектори
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 7;
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;
Министерство за здравство - Податок 1: 0;
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;
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Индикатор на ефективност 2. Истражувањата покажуваат подобрен пристап
до услугите
Надлежни институции: ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 0;
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;
Министерство за здравство - Податок 1: 0;
Министерство за труд и социјална политика - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1 ɢ ɂȿ2:
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ
ɨɩɢɫɧɨ, ɩɪɢ ɨɜɚɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɟɦɚ ɞɟ ɫɟ ɡɟɦɚɬ ɩɪɟɞɜɢɞ ɧɭɦɟɪɢɱɤɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɚ
ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ʅɟ ɫɟ ɰɟɧɢ ɩɪɟɤɭ ɞɚɞɟɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚ ɂȿ1 ɢ ɂȿ2. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɤɨɟ ʁɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɡɛɢɪɧɚ ɤɜɚɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ ɤɚɦɩɚʃɢ ɢ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɧ ɩɪɨɦɨɬɢɜɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɬɢɟ ɜɨ ɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɚ
ɩɪɢɞɨɧɟɥɟ ɡɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ (ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ
ɭɫɥɭɝɢ) ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɨɥɟɫɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɩɨɬ ɤɨɧ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ
ɬɪɭɞ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɤɚɦɩɚʃɢ ɢ ɞɢɫɬɪɭɛɭɰɢʁɚ ɧɚ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɤɚɤɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ, ɚ
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɨɞ ɤɚɦɩɚʃɢɬɟ ʅɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɚɬ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ
ɤɚɦɩɚʃɢɬɟ. ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ʁɚ ɧɟɦɚ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɚ Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɫɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ
ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɩɪɢʁɚɜɢ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɨɜɪɟɞɢ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɨɞ ɁɁɈ ɟ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɞɟɤɚ ɩɪɢɫɬɚɩɨɬ ɤɨɧ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɟ ɜɥɨɲɟɧ.

АКТИВНОСТ БЕЗ ПОДАТОК
Проблем 3. Недоволна информираност на службените лица за релевантните закони за
корупција и судир на интереси
1.Активност 2. Донесување на етичкиот кодекс за здравствени работници што ќе содржи
одредби за превенција на корупцијата и судирот на интереси и јакнење на интегритетот.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Донесен етички кодекс – не е доставен податок;
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија,
Индикатор на активност 2. Доставени етички кодекси до сите здравствени
работници - не е доставен податок; Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија,
Индикатор на активност 3. Формирани тела за следење на примената и
прекршувањето на етичките кодекси – не е доставен податок; Надлежни институции:
Лекарска комора на Македонија,
Индикатор на ефективност 1. Број на пријавени случаи на коруптивно
однесување
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија;
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Министерство за здравтсво - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Санкционирани сторители
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија;
Министерство за здравтсво - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Одземени лиценци
Надлежни институции: Лекарска комора на Македонија;

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
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СЕКТОР VIII - Здравство, труд и социјална политика

Реализација на активности од ДП

11%

ˀ̛̛̖̣̬̌̚
̛̦̌
ʻ̛̖̬̖̣̌̚
̛̛̬̦̌
ʦ̨̡̯̖

22%

ʻ̖̥̌
̶̨̨̛̪̯̔̌
45%

22%

Реализација на индикатори на активност од ДП

17%

ˀ̛̛̖̣̬̌̌̚
̛̦
ʻ̛̛̖̬̖̣̌̚
̛̬̦̌
ʦ̨̡̯̖

22%

ʻ̖̥̌
̶̨̨̛̪̯̔̌
33%

28%

СЕКТОР IX - Образование и спорт
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Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 7 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Недостаток на систем на редовни контроли од надлежни институции, недоволна
транспарентност и влијание при вработувања и избор во наставно научни звања, како и
недостаток на доволна едуцираност и стручна помош
2. Недостиг на системски контроли во постапките на лиценцирање и акредитација на
даватели на образовни услуги и непостоење на систем на лиценци во дејноста спорт
3. Недоволна примена на стандардите за подготовката и за постапката за избор на
учебници и недоволна транспарентност на тие постапки
4. Недоволна транспарентност при доделувањето на легла во студентските и
ученичките домови дава можност за корупција и судир на интереси
5. Продавање на учебници на студентите како услов за полагање испит
6. Недоволна информираност на јавноста за потребата од вклучување во борбата
против корупцијата во образованието и спортот
7. Отсуство на транспарентност при финансирањето на спортски клубови и
„купопродажбата“ на спортисти
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 21 активност, 30 индикатори на
активност и 26 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 25 и тоа:
Министерство

за

правда,

Државна

комисија

за

спречување

на

корупцијата,

Министерство за образованиe и наука, Управа за финансиска полиција, Државен
просветен инспекторат, Биро за развој на образованието, Агенција за млади и спорт,
Управа за јавни приходи на РМ, Студентски Парламент на Универзитетот "Св. Кирил и
Методиј" Скопје, Студентски Правобранител на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"
Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитет на Југоисточна Европа,
Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "Св. Апостол Павле" - Охрид, Фон
Универзитет - Скопје, Европски Универзитет - Скопје, Универзитет American College Скопје, Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA
Парис – Скопје-Њујорк, Меѓународен Универзитет Струга, Универзитет за туризам и
менаџмент - Скопје, ГО -

Здружение на граѓани “Младински образовен форум“,

Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија,
Центар за граѓански комуникации и Институт за демократија Социетас Цивилис –
Скопје.
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Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 22
надлежни институции или 88% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Министерство
за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за
образованиe и наука, Државен просветен инспекторат, Биро за развој на образованието,
Агенција за млади и спорт, Управа за јавни приходи на РМ, Студентски Парламент на
Универзитетот

"Св.

Кирил

и

Методиј"

Скопје,

Студентски

Правобранител

на

Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје,
Универзитет на Југоисточна Европа, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "Св.
Апостол Павле" - Охрид, Фон Универзитет - Скопје, Европски Универзитет - Скопје,
Универзитет American College - Скопје, Универзитет за аудиовизуелни уметности –
Европска Филмска Академија – ECPA Парис – Скопје-Њујорк, Меѓународен Универзитет
Струга, ГО - Здружение на граѓани “Младински образовен форум“, Транспаренси
Интернешнл Македонија, Центар за граѓански комуникации и Институт за демократија
Социетас Цивилис – Скопје.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставиле
3 надлежни институции или 12% од вкупниот број надлежни институции и тоа: Управа за
финансиска полиција, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, ГО - Македонски
центар за меѓународна соработка.
Од предвидените 21 активност во овој сектор:
-реализирани се 3 или 14%
-нереализирани се 12 или 57%
-во тек се 6 или 29%
Од предвидените 30 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 4 или 13%
-нереализирани се 17 или 57%
-во тек се 9 или 30%
Надлежни институции за доставување податоци - квантитативни/описни, за утврдените 26
индикатори на ефективност се вкупно 22 институции и тоа: Министерство за образование и
наука, Агенција за млади и спорт, Биро за развој на образованието, Државен просветен
инспекторат, Државна комисија за спречување на корупцијата, Европски Универзитет Скопје, Меѓународен Универзитет Струга, Студентски Парламент на Универзитетот "Св.
Кирил и Методиј" Скопје, Студентски Правобранител на Универзитетот "Св. Кирил и
Методиј" Скопје, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "Св. Апостол Павле" Охрид, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитет American College Скопје, Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA
Парис – Скопје-Њујорк, Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, Универзитет на
Југоисточна Европа, Фон Универзитет - Скопје, ГО - Здружение на граѓани “Младински
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образовен форум“, Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, Македонски
центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија и Центар за
граѓански комуникации.
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Недостаток на систем на редовни контроли од надлежни институции, недоволна
транспарентност и влијание при вработувања и избор во наставно научни звања, како и
недостаток на доволна едуцираност и стручна помош
1.Активност 1. Воведување на систем на редовни контроли и надзор од Државниот
просветен инспекторат и други надлежни тела и контролите да бидат перманентни, не само
по потреба, дојава/пријава.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Воведен систем на редовни контроли - Да;
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат,
Индикатор на активност 2. Спроведени редовни контроли - Да; Надлежни
институции: Државен просветен инспекторат,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени редовни контроли
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 211;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ȼɨ
ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɞɚɜɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɜɪɲɢ ɪɟɞɨɜɧɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ȼɢɫɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɧɢɬɟ ɚɤɬɢ (ɫɬɚɬɭɬɢ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢ) ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɜɨ
ɧɚɫɬɚɜɧɨ ɧɚɭɱɧɢ ɢ ɫɨɪɚɛɨɬɧɢɱɤɢ ɡɜɚʃɚ. ɉɨ ɢɡɜɪɲɟɧɢɬɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪɢ Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ
ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɢɦɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɜɨ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɬɟ ɩɨ ɨɞɧɨɫ
ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɢɬɟ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɨ ɧɚɭɱɧɢ ɡɜɚʃɚ ɢ ɩɪɢɬɨɚ ɫɟ ɞɨɧɟɫɭɜɚɚɬ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ Ɋɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ
ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢ. Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɪɟɞɨɜɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɨɫɬɚɩɭɜɚʁʅɢ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɡɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɢ
ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪ.
Проблем 2. Недостиг на системски контроли во постапките на лиценцирање и акредитација
на даватели на образовни услуги и непостоење на систем на лиценци во дејноста спорт
2.Активност 1. Редовно спроведување на системски контроли кај високо образовните
институции заради утврдување на придржување кон бараните и понудените критериуми.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени контроли - Да; Надлежни институции:
Државен просветен инспекторат, Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени контроли
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 211;
Министерство за образование и наука - Податок 1: 211;
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Индикатор на ефективност 2. Број на испитани и потврдени пријави за
непридржување кон критериумите
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Индикатор на ефективност 3. Број на изречени санкции
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 4. Анализите покажуваат зголемена доверба кај
јавноста во квалитетот на работата на давателите на образовни услуги
Надлежни институции: ГО - Здружение на граѓани “Младински образовен форум“ - Податок
1: 0;
ГО - Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје - Податок 1: 0;
ГО - Македонски центар за меѓународна соработка;
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 1;
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;
Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ȼɨ ɬɚɚ ɧɚɫɨɤɚ Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ ɞɟɤɚ ɩɪɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɢɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢ, ɜɪɲɢ ɧɚɞɡɨɪ ɩɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ Ɋɟɲɟɧɢʁɚ ɨɞ Ɉɞɛɨɪɨɬ ɡɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ Ɋɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ
ɩɨɱɟɬɨɤ ɫɨ ɪɚɛɨɬɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɉɪɢ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɫɤɢɨɬ ɧɚɞɡɨɪ, Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ
ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɧɚ ɧɟɢɡɞɚɜɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɧɚɜɪɟɦɟɧɨ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɱɟɬɨɤ ɫɨ
ɪɚɛɨɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɨ ɧɚ ɬɨɚ,
Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɧɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɢɡɞɚɜɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ
Ɋɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢɬɟ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ, ɞɚɞɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɪɟɞɨɜɧɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ, Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ ɢ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɡɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɢ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪ.
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ1 ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɛɪɨʁ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ, Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ 211 ɤɨɧɬɪɨɥɢ, ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɩɨ
ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ Ɋɟɲɟɧɢʁɚ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɧɢɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɭɬɜɪɞɟɧɢɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢ ɝɢ
ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɞɚɞɟɧɢɬɟ ɪɨɤɨɜɢ ɨɞ Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ. ɂɫɬɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ
211 ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɧɚɭɤɚ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɪɟɞɨɜɧɢɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɫɟ ɜɪɲɚɬ ɜɨ ɫɢɬɟ ɞɪɠɚɜɧɢ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢ
ɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɂȿ2 ɢ ɂȿ3 ɡɚ
ɤɨɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ „0“ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɩɨɬɜɪɞɟɧɢ ɩɪɢʁɚɜɢ ɡɚ ɧɟɩɪɢɞɪɠɭɜɚʃɟ ɤɨɧ
ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɢ ɧɟɦɚ ɢɡɪɟɱɟɧɢ ɫɚɧɤɰɢɢ. Ɂɚ ɂȿ4, ɤɨʁ ɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɨɩɢɫɧɨ ɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ
ɫɩɪɟɜɟɞɟɧɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɤɨɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɞɨɜɟɪɛɚ ɤɚʁ ʁɚɜɧɨɫɬɚ ɜɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɢ
ɞɚɜɚɚɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢʁɚ: ȽɈ -Ɇɥɚɞɢɧɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɟɧ ɮɨɪɭɦ“, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɚ ɋɨɰɢɟɬɚɫ ɐɢɜɢɥɢɫ – ɋɤɨɩʁɟ ɢ
ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɧɚɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɚɬ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɫɩɪɟɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɚɤɜɢ
ɚɧɚɥɢɡɢ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɦɟɪɢ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧɚ ɞɨɜɟɪɛɚ ɜɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɧɚ ɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɚ Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɫɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɫɟ ɩɨɜɢɤɭɜɚ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ ɫɩɪɟɜɟɞɟɧɨɬɨ ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɡɚ ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɢ Ʉɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɡɚ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ 2011-2015 ɡɚ ɋɟɤɬɨɪ 9: Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɞɨɜɟɪɛɚ ɜɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ
ɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɭɫɥɭɝɢ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɡɚ ɂȿ4 ɞɨɫɬɚɜɢ
ɩɨɞɚɬɨɤ „100“ ɤɨʁ ɧɟ ɫɟ ɡɟɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞ ɛɢɞɟʁʅɢ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɫɟ ɛɚɪɚ ɨɩɢɫɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ, ɚ ɜɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɡɚɩɢɲɚɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ.
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Проблем 5. Продавање на учебници на студентите како услов за полагање испит
3.Активност 1. Опремување на библиотеките при факултетите/институтите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Зголемен библиотечен фонд со книги и ресурсни
материјали - Да; Надлежни институции: Министерство за образование и наука, Европски
Универзитет - Скопје, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "Св. Апостол Павле" –
Охрид, Универзитет American College - Скопје, Универзитет за аудиовизуелни уметности –
Европска Филмска Академија – ECPA Парис – Скопје-Њујорк , Универзитет за туризам и
менаџмент - Скопје, Фон Универзитет - Скопје, Меѓународен Универзитет Струга,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитет на Југоисточна Европа,
Индикатор на ефективност 1. Библиотеките поседуваат доволен број
примероци на потребна литература
Надлежни институции: Европски Универзитет - Скопје - Податок 1: 6015;
Меѓународен Универзитет Струга - Податок 1: 0;
Министерство за образовани и наука - Податок 1: 80;
Универзитет "Гоце Делчев" - Штип - Податок 1: 102399;
Универзитет "св. Апостол Павле" - Охрид - Податок 1: 8000;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје - Податок 1: 1200000;
Универзитет American College - Скопје - Податок 1: 5;
Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA Парис –
Скопје-Њујорк - Податок 1: 2000;
Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје;
Универзитет на Југоисточна Европа - Податок 1: 36000;
Фон Универзитет - Скопје - Податок 1: 3;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
ɇɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ, ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ
ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ. ɇɢɜɧɢɬɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢʁɚ ɫɟ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɬɟ ɫɟ ɫɧɚɛɞɟɧɢ ɫɨ ɞɨɜɨɥɟɧ ɛɪɨʁ ɤɧɢɝɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɱɟɛɧɢɰɢ, ɞɟɤɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɝɨ
ɡɛɨɝɚɬɭɜɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɢɨɬ ɮɨɧɞ ɫɨ ɧɨɜɢ ɧɚɫɥɨɜɢ ɨɞ ɞɨɦɚɲɧɢ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ, ɞɟɤɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɢɦɚɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɛɢɛɢɥɨɬɟɤɢ ɢɥɢ ɫɟɤɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬɟɧ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ
ɨɛʁɚɜɭɜɚ ɭɱɟɛɧɢɤ ɩɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɬɟ
ɩɪɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɬɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ ɞɨɧɚɰɢɢ – ɞɨɧɚɰɢɢ ɨɞ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɋɜ. Ʉɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ, ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɨɞ ȼɥɚɞɚ ɧɚ ɊɆ ɨɞ ɉɪɨɟɤɬɨɬ ,,ɉɪɟɜɨɞ ɧɚ 1000
ɫɬɪɭɱɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɤɧɢɝɢ ɢ ɭɱɟɛɧɢɰɢ“. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ
ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɢɦɚ ɢ ɩɨɫɟɛɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɨɞ Ȼɭʇɟɬɨɬ ɧɚ ɆɈɇ ɡɚ ɫɬɨɤɢ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɡɛɨɝɚɬɭɜɚʃɟ
ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɢɨɬ ɮɨɧɞ.
ɂ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ1 ɢ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɧɚɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɬɟ ɢɦɚɚɬ ɞɨɜɨɥɟɧ ɛɪɨʁ ɩɪɢɦɟɪɨɰɢ ɡɚ ɫɢɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɚ ɡɚ
ɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ ɩɨɞɚɬɨɤ „0“ Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɬɪɭɝɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɢɨɬ ɮɨɧɞ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ, ɦɟɼɭɬɨɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚ
ɫɨ ɬɨɱɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɧɨɜɢ ɧɚɫɥɨɜɢ.
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НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Недостаток на систем на редовни контроли од надлежни институции, недоволна
транспарентност и влијание при вработувања и избор во наставно научни звања, како и
недостаток на доволна едуцираност и стручна помош
1.Активност 2. Измена на законот во насока на воведување забрана за вработување на
државни функционери во високо образовни установи за време на мандатниот период.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за високо образование

- Не;

Надлежни институции: Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Ниеден државен функционер не е вработен во
високо образовна установа во време на мандатниот период
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
2.Активност 3. Спроведување

едукација и давање стручна помош на членовите на

националните спортски федерации.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2015)
Индикатор на активност 1. Изработени програми за обука - Не; Надлежни
институции: Агенција за млади и спорт,
Индикатор на активност 2. Реализирани обуки/ работилници - Не; Надлежни
институции: Агенција за млади и спорт,
Индикатор на активност 3. Спроведена евалуација

- Не; Надлежни

институции: Агенција за млади и спорт,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на обучени членови на федерациите
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Анализа на степенот на сатисфакција на
учесниците со квалитетот на обуката
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 0;

Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ ɢ ɫɩɨɪɬ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɛɟɡ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ.
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Проблем 2. Недостиг на системски контроли во постапките на лиценцирање и акредитација
на даватели на образовни услуги и непостоење на систем на лиценци во дејноста спорт
3.Активност 2. Измени на Законот за спортот и релевантните подзаконски акти заради
воведување и уредување на систем на лиценцирање.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет закон и подзаконски акти

- Не;

Надлежни институции: Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ
ɊɆ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ
ɢ ɫɩɨɪɬ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ.
Проблем 3. Недоволна примена на стандардите за подготовката и за постапката за избор на
учебници и недоволна транспарентност на тие постапки
4.Активност 1. Измена на подзаконските акти заради утврдување критериуми (базирани на
основи на компетентност) за избор на членови на Националната комисија за учебници за
основно и средно образование (НКУОСО) и на рецензентите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменети подзаконски акти - Не; Надлежни
институции: Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Се применуваат критериумите за избор на
независни компетентни лица како членови во НКУОСО
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;
Индикатор на ефективност 2. Рецензентите се експерти во односната област
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ
ɚɤɬɢ, ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɜɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɭɱɟɛɧɢɰɢ ɜɨ ɱɥɟɧɨɬ 7 ɫɬɚɜ 1 ɢ 2
ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɟ ɧɚɱɢɧɨɬ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɭɱɟɛɧɢɰɢɢ, ɚ ɜɨ
ɱɥɟɧɨɬ 16 ɫɬɚɜ 3 ɧɚɱɢɧɨɬ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢɬɟ.ɇɄɍɈɋɈ ɪɚɛɨɬɢ
ɫɩɨɪɟɞ Ⱦɟɥɨɜɧɢɤ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɚ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɫɤɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɫɩɨɪɟɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ „100“ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ
ɂȿ1 ɢ ɂȿ2, ɤɨʁ ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɟ ɩɪɟɞɜɢɞ ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɡɚ ɞɜɚɬɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɚɬ ɨɩɢɫɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɤɨɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɝɢ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢ ɥɢɰɚ
ɤɚɤɨ ɱɥɟɧɨɜɢ ɜɨ ɇɄɍɈɋɈ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɝɢ ɢɡɛɢɪɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ,
ɚ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢɬɟ ɫɟ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫɧɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ ɢ ɫɟ ɢɡɛɢɪɚɚɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ
ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ.
5.Активност 2. Воведување практика на спроведување суперрецензии по случаен избор од
страна на независни експерти.
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(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Спроведен однапред утврден број на
суперрецензии - Не; Надлежни институции: Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Извршените и објавени суперрецензии
резултираат со придржување до критериумите и повисок квалитет на учебниците
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ
ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚɥɨ ɬɚɤɨɜ ɫɥɭɱɚʁ ɞɨɫɟɝɚ.
6.Активност 3. Измена на подзаконските акти заради целосна транспарентност на
постапките за избор на учебници, автори/авторски тимови и рецензенти.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Изменети подзаконски акти - Не; Надлежни
институции: Министерство за образование и наука,
Индикатор на активност 2. Јавно објавени одлуки за избор на: - учебници, автори/авторски тимови, - рецензенти, кои ги содржат сите елементи кои влијаеле врз
изборот - Не; Надлежни институции: Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Објавувањето на одлуките влијае врз
намалување на можностите за корупција/судир на интереси при изборот и врз зголемување
на квалитетот на понудените учебници
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ
ɚɤɬɢ, ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɚ ɟ ɫɩɨɪɟɞ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ: ʁɚɜɟɧ
ɩɨɜɢɤ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɚ ɆɈɇ ɡɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟ; ɨɛʁɚɜɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɭɱɟɛɧɢɤ; ɨɛʁɚɜɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɡɚ ɪɟɰɟɡɟɧɬɢ ɜɨ ʁɚɜɧɢ ɝɥɚɫɢɥɚ; ɨɛʁɚɜɚ ɧɚ ɞɚɬɭɦ ɡɚ ɨɬɜɨɪɚʃɟ ɧɚ ɲɢɮɪɢ ɩɨ ɨɛʁɚɜɟɧ ɨɝɥɚɫ ɡɚ
ɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɤ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ʁɚɜɧɨɬɨ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɥɭɤɢ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɰɢ,
ɚɜɬɨɪɢ/ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɬɢɦɨɜɢ ɢ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢ, ɤɨɢ ɝɢ ɫɨɞɪɠɚɬ ɫɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɜɥɢʁɚɟɥɟ ɜɪɡ
ɢɡɛɨɪɨɬ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɡɚ ɨɜɚ ɧɟɦɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ
ɨɛɜɪɫɤɚ.
Проблем 4. Недоволна транспарентност при доделувањето на легла во студентските и
ученичките домови дава можност за корупција и судир на интереси
7.Активност 2. Зајакнување на транспарентноста на селекцијата на кандидатите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор

на

активност

1.

Доставени

службени

известувања

со

аргументација за одлуката до секој одбиен кандидат - Не; Надлежни институции:
Министерство за образование и наука,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɞɨ ɨɞɛɢɟɧɢɬɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɟ ɫɟ
ɞɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɩɢɫɦɟɧɢ ɢɡɜɟɫɬɭɜɚʃɚ ɫɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɞɥɭɤɚɬɚ ɡɚ ɨɞɛɢɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɬ, ɧɨ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɪɚɧɝ ɥɢɫɬɢ ɫɟ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɆɈɇ.
8.Активност 3. Спроведување на ревизија на извршената селекција.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени ревизии - Не; Надлежни институции:
Државен просветен инспекторат,
Индикатор на ефективност 1. Број на констатирани неправилности при
селекцијата
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на корегирани неправилности
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɚɞɥɟɠɟɧ ɨɪɝɚɧ ɡɚ ɩɪɚɲɚʃɚɬɚ
ɨɤɨɥɭ ɭɱɟɧɢɱɤɨ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɨ ɫɦɟɫɬɭɜɚʃɟ ɟ ɋɟɤɬɨɪɨɬ ɡɚ ɭɱɟɧɢɱɤɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ
ɩɪɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ. Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɨ ɫɜɨɢɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɜɪɲɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɨɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɬɨɚ ɞɚɥɢ
ɟ ɡɚɩɚɡɟɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ, ɜɨɟɞɧɨ ɩɨɫɬɚɩɭɜɚ ɩɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɭɱɟɧɢɱɤɢ ɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ, ɧɨ ɧɟ ɜɪɲɢ ɪɟɜɢɡɢʁɚ ɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɚɬɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ, ɡɚ ɤɨɟ ɧɚɞɥɟɠɟɧ ɟ
ɋɟɤɬɨɪɨɬ ɡɚ ɭɱɟɧɢɱɤɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɩɪɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɧɚɭɤɚ.
ȼɨ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʅɟ ɫɟ ɩɨɛɚɪɚɚɬ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ-ɋɟɤɬɨɪ ɡɚ ɭɱɟɧɢɱɤɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ.
9.Активност 4. Вонредни проверки на списоците и на придржувањето до истите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени проверки - Не; Надлежни институции:
Државен просветен инспекторат,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени проверки
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на

детектирани и отстранети

нерегуларности
Надлежни институции: Државен просветен инспекторат - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɧɟɝɨɜɢɬɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɜɪɲɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɨɬ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɥɟɝɥɚ ɜɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɬɟ ɢ ɭɱɟɧɢɱɤɢɬɟ ɞɨɦɨɜɢ.
Проблем 7. Отсуство на транспарентност при финансирањето на спортски клубови и
„купопродажбата“ на спортисти
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10.Активност 1. Измена на Законот за спортот со вградување на контролни постапки и
строги санкции за финансиски малверзации при трансферите.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2014)
Индикатор на активност 1. Изменет закон - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Индикатор на активност 2. Спроведени контроли - Не; Надлежни институции:
Управа за јавни приходи на РМ, Управа за финансиска полиција, Агенција за млади и спорт,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ
ɊɆ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ
ɢ ɫɩɨɪɬ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢ, ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ
ɧɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɛɟɡ ɞɚɞɟɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ, ɚ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ ɢ ɫɩɨɪɬ ɞɟɤɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɜɨ ɬɟɤ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɫɟ ɜɪɲɚɬ ɪɟɞɨɜɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ.
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɩɨɪɬɨɬ ɫɨ
ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɢ ɫɬɪɨɝɢ ɫɚɧɤɰɢɢ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɦɚɥɜɟɪɡɚɰɢɢ ɩɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢɬɟ, ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɚɬ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢ ɜɨ ɨɜɢɟ ɧɚɫɨɤɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ʅɟ ɫɟ
ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ.
11.Активност 2. Измена на Законот за спортот со вградување на контролни постапки и строги
санкции за лица кои врбуваат спортисти надвор од комуникацијата со нивните клубови.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2014)
Индикатор на активност 1. Изменет закон - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Индикатор на активност 2. Спроведени контроли - Не; Надлежни институции:
Агенција за млади и спорт, Управа за јавни приходи на РМ, Управа за финансиска полиција,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ
ɊɆ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ
ɢ ɫɩɨɪɬ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢ, ɍɩɪɚɜɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ
ɧɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɛɟɡ ɞɚɞɟɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ, ɚ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ ɢ ɫɩɨɪɬ ɞɟɤɚ ɫɟ ɜɪɲɚɬ
ɪɟɞɨɜɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ.
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɩɨɪɬɨɬ ɫɨ
ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɢ ɫɬɪɨɝɢ ɫɚɧɤɰɢɢ ɡɚ ɥɢɰɚ ɤɨɢ ɜɪɛɭɜɚɚɬ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢ
ɧɚɞɜɨɪ ɨɞ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɬɚ ɫɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɤɥɭɛɨɜɢ, ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɚɬ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢ ɜɨ
ɨɜɢɟ ɧɚɫɨɤɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ʅɟ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ.
12.Активност 3. Измена на Законот за спортот за поголема транспарентност во
финансирањето на спортските федерации и клубови/јавно објавување на извештаи.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013-2014)
Индикатор на активност 1. Изменет

закон - Не; Надлежни институции:

Министерство за правда,
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Индикатор на ефективност 1. Податоци/ извештаи за финансирањето на
федерациите и клубовите се јавно достапни и транспарентни
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 43;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ
ɊɆ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ
ɢ ɫɩɨɪɬ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ.
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ ɢ ɫɩɨɪɬ ɡɚ ɂȿ1 ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɬɨɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ/ɢɡɜɟɲɬɚɢɬɟ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢɬɟ ɢ ɤɥɭɛɨɜɢɬɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ʁɚɜɧɨ ɞɨɫɬɚɩɧɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢ,
ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ „43“ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ 2 ɩɚɬɢ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 4. Недоволна транспарентност при доделувањето на легла во студентските и
ученичките домови дава можност за корупција и судир на интереси
1.Активност 1. Измена на подзаконските акти заради обезбедување правичност на
селекцијата, за регулирање на жалбената постапка и за утврдување на точноста на дадените
податоци како и утврдување дополнителни критериуми за ранливи групи.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменети подзаконски акти - Во тек; Надлежни
институции: Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Постигната е правична селекција
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;
Индикатор на ефективност 2. Постигната е поефективна жалбена постапка
Надлежни институции: Министерство за образование и наука - Податок 1: 100;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɜɨ ɬɟɤ ɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɞɨɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɧɨɜ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ. Ⱦɨɧɟɫɟɧ ɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɩɪɢɟɦ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɨ
ɞɪɠɚɜɧɢɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɞɨɦɨɜɢ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɩɪɢʁɚɜɚ ɡɚ ɫɦɟɫɬɭɜɚʃɟ ɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɬɟ
ɞɨɦɨɜɢ.
Проблем 5. Продавање на учебници на студентите како услов за полагање испит
2.Активност 2. Обезбедување минимум литература при запишување на година.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Вкалкулирана е цената на литературата при
утврдување на висината на школарината од страна на МОН - Во тек; Надлежни институции:
Европски Универзитет - Скопје, Меѓународен Универзитет Струга, Министерство за
образование и наука, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Универзитет "св. Апостол Павле" Охрид, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитет American College - Скопје,
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Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA Парис –
Скопје-Њујорк , Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје, Универзитет на Југоисточна
Европа, Фон Универзитет - Скопје,
Индикатор на ефективност 1. Сите студенти добиваат минимум литература
неопходна за следење настава и полагање испити
Надлежни институции: Европски Универзитет - Скопје - Податок 1: 8;
Меѓународен Универзитет Струга - Податок 1: 0;
Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;
Универзитет "Гоце Делчев" - Штип - Податок 1: 2;
Универзитет "св. Апостол Павле" - Охрид - Податок 1: 10;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје - Податок 1: 0;
Универзитет American College - Скопје - Податок 1: 5;
Универзитет за аудиовизуелни уметности – Европска Филмска Академија – ECPA Парис –
Скопје-Њујорк - Податок 1: 10;
Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје;
Универзитет на Југоисточна Европа - Податок 1: 0;
Фон Универзитет - Скопје - Податок 1: 10;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ American College-ɋɤɨɩʁɟ ɢ Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɬɪɭɝɚ, ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɢɡɧɚʁɦɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ
ɭɱɟɛɧɢɰɢɬɟ ɟ ɜɤɚɥɤɭɥɢɪɚɧɨ ɜɨ ɲɤɨɥɚɪɢɧɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɤɚ ɜɨ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɲɤɨɥɚɪɢɧɚɬɚ ɟ
ɜɤɚɥɤɭɥɢɪɚɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ, ɩɪɢ ɲɬɨ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɫɟɦɟɫɬɚɪ ɧɚ ɫɢɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɢɦ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ ɫɥɟɞɟʃɟ ɢ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɫɬɭɞɢɪɚʃɟ. ɋɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ, ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢʁɚ ɞɟɤɚ: ɰɟɧɚɬɚ ɧɟ ɟ ɜɤɚɥɤɭɥɢɪɚɧɚ ɜɨ ɲɤɨɥɚɪɢɧɚɬɚ, ɧɨ ɫɟɤɨʁ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɛɢɜɚ
ɥɢɫɬɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɫɬɪɚɧɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɫɤɪɢɩɬɢ ɜɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɮɨɪɦɚ; ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɟ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɜɨ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚ ɲɤɨɥɚɪɢɧɚɬɚ ɢ ɫɟɤɨʁ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɢ ɭɩɢɫ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɩɥɚʅɚ ɩɚɪɢɱɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɤɧɢɠɟɧ ɮɨɧɞ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɢɦ ɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɨɞ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɬɟ ɢ
ɤɧɢɠɚɪɢɬɟ ɩɨ ɩɪɢɮɚɬɥɢɜɚ ɰɟɧɚ; ɨɞ ɆɈɇ ɧɟ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɚ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ;
ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɝɢ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɤɧɢɝɢɬɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɧɟ ɫɟ ɨɩɬɨɜɚɪɟɧɢ
ɫɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ; ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨ ɭɱɟʃɟ; ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɢ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɆɈɇ; ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ
ɲɤɨɥɚɪɢɧɚɬɚ ɟ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɫɬɭɞɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɢ.
Ⱦɨɫɬɚɜɟɧɬɢɬɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɂȿ1, ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɚɬ ɩɪɟɞɜɢɞ ɛɢɞɟʁʅɢ ɡɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɨɩɢɫɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ, ɚ ɨɞ ɞɚɞɟɧɢɬɟ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɞɟɤɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɬɟ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɢɦ ɝɨ
ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ ɩɨɬɪɟɛɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɢ ɩɨɥɚɝɚʃɟ
ɧɚ ɢɫɩɢɬ, ɥɢɬɟɪɚɬɚɭɪɚɬɚ ɟ ɞɨɫɬɚɩɧɚ ɜɨ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɬɟ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɬɟ, ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɫɟ
ɫɧɚɛɞɭɜɚɚɬ ɨɞ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɢɨɬ ɮɨɧɞ ɢɥɢ ɫɚɦɢ ʁɚ ɧɚɛɚɜɭɜɚɚɬ ɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ.
Проблем 6. Недоволна информираност на јавноста за потребата од вклучување во борбата
против корупцијата во образованието и спортот
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3.Активност 1. Вградување на образовни цели и содржини за борба против корупцијата и
судирот на интереси во

наставните програми во основното, средното и високото

образование.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Надградени и проширени едукативни програми Во тек; Надлежни институции: Биро за развој на образованието, Државна комисија за
спречување на корупцијата, Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Учениците/ студентите стекнуваат знаења за
учество во спречувањето на корупцијата
Надлежни институции: Биро за развој на образованието - Податок 1: 150;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɧɚɭɤɚ ɢ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ
ɜɨ ɬɟɤ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɲɬɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɉɪɨɟɤɬɨɬ
,,Ⱥɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɲɬɚ“. Ɉɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɝɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ, Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ
ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɛɨɬɢ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɜɨ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɲɬɚɬɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɪɚ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɨ ɪɟɞɨɜɧɚɬɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɤɚɤɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɟɧ ɱɟɤɨɪ ɤɨɧ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɝɪɚɼɚɧɫɬɜɨ ɦɟɼɭ ɦɥɚɞɢɬɟ ɥɭɼɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɫɤɨ ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚ
ɩɪɢɮɚʅɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɰɟɥɢ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɡɚ
ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ ɫɭɞɢɪɨɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɜɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɨ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ,
ɫɪɟɞɧɨɬɨ ɢ ɜɢɫɨɤɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɟ ɨɰɟɧɟɬɚ ɜɨ ɬɟɤ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɭɩɚɬɭɜɚɚɬ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɨɫɧɨɜɨɬɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɫɟɝɦɟɧɬ ɨɞ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɨɩɮɚɬɢ ɢ
ɫɪɟɞɧɨɬɨ ɢ ɜɢɫɨɤɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
ɉɨɞɚɬɨɤɨɬ „150“ ɲɬɨ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɝɨ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚ ɡɚ ɂȿ1 ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ
ɧɚ ɛɪɨʁ ɧɚ ɨɩɮɚɬɟɧɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɞ 4 ɩɢɥɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɱɢɥɢɲɬɚ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ, ɒɬɢɩ ɢ Ƚɨɫɬɢɜɚɪ
ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɉɪɨɟɤɬɨɬ ,,Ⱥɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɜɨ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ“.
4.Активност

2.

Предавања,

семинари,

едукативни

работилници,

кампањи

за

ученици/студенти, родители, наставници, претставници на ГО активни во областите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Подготвена програма за одржување семинари,
работилници, предавања - Во тек; Надлежни институции: Биро за развој на образованието,
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за образование и наука,
Индикатор на активност 2. Подготвени содржини за настаните - Во тек;
Надлежни институции: Биро за развој на образованието, Државна комисија за спречување на
корупцијата, Министерство за образование и наука, ГО - Здружение на граѓани “Младински
образовен форум“, ГО - Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, ГО - Македонски
центар за меѓународна соработка, ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија, ГО - Центар
за граѓански комуникации,
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Индикатор на активност 3. Спроведена обука на предавачи - Во тек;
Надлежни институции: Биро за развој на образованието, Државна комисија за спречување на
корупцијата, Министерство за образование и наука,
Индикатор на активност 4. Вградени активности во редовната годишна
програма на образовните установи/институции - Во тек; Надлежни институции: Биро за
развој на образованието, Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Зголемена свест и променети ставови во однос
на потребата за сопствен придонес кон борбата против корупција и судир на интереси
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ʅɟ ɫɟ ɫɥɟɞɢ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɢ Ȼɢɪɨɬɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ
ɂȺ1,ɂȺ2, ɂȺ3 ɢ ɂȺ4 ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞ ɉɪɨɟɤɬɨɬ
,,Ⱥɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɭɱɢɥɢɲɬɚ“.ȼɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɜɨʁ
ɩɪɨɟɤɬ ɢɡɝɨɬɜɟɧɚ ɟ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɭɱɢɥɢɲɬɚ ɢ ɉɪɢɪɚɱɧɢɤ ɫɨ ɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɫɬɨɜɢ ɡɚ ɜɨɧɧɚɫɬɚɜɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨ ɩɢɥɨɬ
ɭɱɢɥɢɲɬɚ ɜɨ ɊɆ. ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɟ ɨɛɭɤɚ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢɬɟ ɜɨ ɩɢɥɨɬ ɭɱɢɥɢɲɬɚɬɚ ɢ ɜɨ
ɪɟɞɨɜɧɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɨ ɭɱɢɥɢɲɬɚɬɚ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɢ ɜɟɲɬɢɧɢ.
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɂȺ2, Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢ “Ɇɥɚɞɢɧɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɟɧ ɮɨɪɭɦ“ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɟ
ɢɡɝɨɬɜɟɧɢ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɚɦɩɚʃɢ, ɬɪɢɛɢɧɢ, ɞɟɛɚɬɢ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɢ ɫɨ ɭɱɟɧɢɰɢ,
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ ɬɟɦɚ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɚ, ɚ Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɫɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɡɚ ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢɬɟ ɢ Ʉɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɡɚ ɫɥɟɞɟʃɟ ɧɚ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ 2011-2015 ɡɚ ɋɟɤɬɨɪ- Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɪɬ .ȼɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ, ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɬ ɡɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɚ ɋɨɰɢɟɬɚɫ ɐɢɜɢɥɢɫ – ɋɤɨɩʁɟ
ɢɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚɫɬɚɧɢ, ɚ ɐɟɧɬɚɪɨɬ
ɡɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜɨ ɨɜɚɚ ɧɚɫɨɤɚ ɫɟ ɩɨɜɢɤɭɜɚ ɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɫɨ
ȾɄɋɄ ɜɨ ɛɨɪɛɚɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ ɫɭɞɢɪɨɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ.
ɇɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɟ ɩɨɲɢɪɨɤɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɚ ɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ
ɨɩɮɚɬɢ ɟɞɟɧ ɩɨɝɨɥɟɦ ɤɪɭɝ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɫɟɦɢɧɚɪɢ, ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɢ
ɢ ɤɚɦɩɚʃɢ ɢ ɬɨɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɬɭɤɭ ɢ ɡɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɢ
ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɢ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɢɬɟ.
5.Активност 3. Изготвување на етички кодекси на образовните и спортските институции/
установи и друштва. (Приоритет Прв; Рок на реализација: 2013-2015)
Индикатор на активност 1. Изготвени етички кодекси - Во тек; Надлежни
институции: Агенција за млади и спорт, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за образование и наука,
Индикатор на ефективност 1. Сите засегнати страни се информирани за
сопствената одговорност и го практикуваат утврденото етичко однесување и постапување
Надлежни институции: Агенција за млади и спорт - Податок 1: 43;
Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Министерство за образование и наука - Податок 1: 0;

Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
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Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɚ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɢ ɢ ɫɩɨɪɬ,
ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɬɢɱɤɢ ɤɨɞɟɤɫɢ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ/ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɬɜɪɞɟɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ ɞɟɤɚ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢɬɟ ɝɢ ɩɪɟɡɟɦɚɚɬ ɟɬɢɱɤɢɬɟ
ɤɨɞɟɤɫɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ ɧɚ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢɢ.
6.Активност 4. Информирање на студентите во високото образование и поттикнување на
пријавување на корупција и судир на интереси.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени кампањи и информативни активности
- Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Студентски
Парламент на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје, Студентски Правобранител на
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје,
Индикатор на ефективност 1. Зголемен број на пријави како резултат на
кампањите
Надлежни институции: Студентски Парламент на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје
- Податок 1: 0;
Студентски Правобранител на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје - Податок 1: 2;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ "ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ" ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɫɨ ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥ ɧɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɋɜ. „Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ“ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ ɫɟ ɬɪɢɛɢɧɢ ɧɚ ɫɢɬɟ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢ ɜɨ
ɫɤɥɨɩ ɧɚ ɍɆɂɄ ɜɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɫɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɨɜɚɚ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚ ɩɨʁɚɜɚ. .
ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɉɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ "ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ" ɋɤɨɩʁɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɜɢɫɨɤɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɡɚ
ɩɪɢʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢ ɞɟʁɫɬɜɢʁɚ ɤɚʁ ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɦɟɼɭ ɤɨɢ ɫɟ ɜɛɪɨʁɭɜɚ ɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥ. Ʉɚɤɨ ɨɪɝɚɧ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɤɨʁ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ, ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥ ɩɨ ɩɚɬ ɧɚ ɬɪɢɛɢɧɢ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɩɚɧɟɥ ɞɢɫɤɭɫɢɢ ɢ ɧɚɫɬɚɧɢ, ɩɨ ɩɚɬ ɧɚ ɩɥɚɤɚɬɢ ɢ ɩɨɫɬɟɪɢ ɝɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɢʁɚɜɚɬ ɨɜɚɚ ɧɟɫɚɤɚɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɫɟ
ɩɨʁɚɜɢ ɜɨ ɫɟɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɡɟɥɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɨ
ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɢ ɫɚɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ. ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥ ɝɢ ɩɨɬɬɢɤɧɭɜɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɞɚ ɩɪɢʁɚɜɭɜɚɚɬ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɫɥɭɱɚɢ ɫɨ ɫɚɦɨɬɨ ɧɟɝɨɜɨ ɩɨɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɜɨ ɢɫɬɢɬɟ
ɤɚɞɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɩɪɢɫɬɚɩɭɜɚ ɤɨɧ ɪɚɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɫɭɩɫɭɦɰɢʁɚ ɧɚ
ɢɫɬɚɬɚ ɩɨɞ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɧɨɪɦɚ ɢ ɧɚɬɚɦɭ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁɨɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ
ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɬɨ ɤɚɡɧɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɊɆ.
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɂȿ1 ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɪɢʁɚɜɢ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɤɚɦɩɚʃɢɬɟ,
ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ "ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ" ɋɤɨɩʁɟ, ɞɨɫɬɚɜɢ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɪɢʁɚɜɢ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɤɚɦɩɚʃɚɬɚ.
ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɉɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ "ɋɜ. Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁ" ɋɤɨɩʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɲɟɫɬɦɟɫɟɱɟɧ ɦɚɧɞɚɬ ɤɚɤɨ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɬɟɥ
ɫɟ ɪɟɲɟɧɢ ɜɤɭɩɧɨ ɞɜɚ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢ ɞɟʁɫɬɜɢʁɚ ɜɨ ɜɢɫɨɤɨɬɨ ɩɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɚɬɚ ɨɞ
ɞɨɦɟɧɨɬ ɧɚ ɢɥɟɝɚɥɧɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɰɢ ɩɨ ɰɟɧɚ ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɨɞ ɩɚɡɚɪɧɚɬɚ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ
ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɡɚ ɬɚɚ ɧɚɦɟɧɚ.
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СЕКТОР IX - Образование и спорт

Закон кој треба

Проблем/

Насока во кој треба

Приоритет/

да се измени/

Активност

да се измени законот

Рок на реализација

Статус на
реализација

донесе нов
Измена на Законот

Проблем

за високо

Активност 2

1

- во насока на воведување
забрана за вработување

образование

на

прв

не

2012-2013

државни функционери во високо
образовни установи за време на
мандатниот период

Измени на Законот

Проблем

за спортот и

Активност 2

релевантните

2

- заради воведување и
уредување на систем на

прв

не

2012-2013

лиценцирање

подзаконски акти
Измена на Законот

Проблем 7

- со вградување на контролни

втор

за спортот 

Активност 1

постапки и строги санкции за

2013-2014

не

финансиски малверзации при
трансферите

Измена на Законот

Проблем 7

- со вградување на контролни

втор

за спортот

Активност 2

постапки и строги санкции за

2013-2014

не

лица кои врбуваат спортисти
надвор од комуникацијата со
нивните клубови

Измена на Законот

Проблем 7

- за поголема транспарентност

за спортот

Активност 3

во финансирањето на

втор

не

2013-2014

спортските федерации и
клубови/јавно објавување на
извештаи
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СЕКТОР X - Приватен сектор
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година
за период

декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 4 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Недоволно развиени мерки за превенција на корупцијата и јакнење на интегритетот
на приватниот сектор
2. Недоволно познавање за корупцијата и судирот на интереси во приватниот сектор
3. Недоволна информираност за Законот за заштита на конкуренција (ЗЗК) и недоволен
капацитет на Комисијата за заштита на конкуренција (КЗК) за спроведување на законот
4. Постои недоволна транспарентност на спонзорствата, зад што се крие можност за
корупција

За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 13 активности, 14 индикатори на
активност и 12 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 16

и тоа:

Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата, Комисија за
заштита на конкуренцијата, Здружение за спречување на корупцијата и заштита од
дискриминацијата „Правдина“, Струмица,

Здружение на граѓани “Младински

образовен форум“, Македонски институт за медиуми, Македонски центар за
меѓународна

соработка,

Транспаренси

Интернешнл

Македонија,

Фондација

Претприемачки сервис за млади, Центар за граѓански комуникации, Бизнис
конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија,
Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна Македонија,
Институт за демократија Социетас Цивилис – Скопје и Македонски центар за лобирањеБитола.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 14
надлежни институции или 88% од вкупниот број надлежни институции, и тоа: Здружение на
граѓани “Младински образовен форум“,Здружение за спречување на корупцијата и
заштита од дискриминацијата „Правдина“, Струмица, Институт за демократија Социетас
Цивилис - Скопје, Македонски институт за медиуми, Македонски центар за меѓународна
соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија, Фондација Претприемачки сервис
за млади, Центар за граѓански комуникации, Државна комисија за спречување на
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корупцијата, Комисија за заштита на конкуренцијата, Министерство за правда, Бизнис
конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија и
Стопанска комора на Македонија.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци не доставиле
2 надлежни институции или 12% од вкупниот број надлежни институции и тоа: Стопанска
комора на Северо-Западна Македонија и Македонски центар за лобирање- Битола.
Од предвидените 13 активности во овој сектор:
-реализирани се 1 или 8%
-нереализирани се 2 или 15%
-во тек се 10 или 77%
Од предвидените 14 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 2 или 14%
-нереализирани се 2 или 14%
-во тек се 10 или 72%
Надлежни институции за доставување податоци-квантитативни/описни, за утврдените 12
индикатори на ефективност се вкупно 7 институции

и тоа:

Државна комисија за

спречување на корупцијата, Комисија за заштита на конкуренцијата, Министерство за
правда, Бизнис конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република
Македонија, Стопанска комора на Македонија и Стопанска комора на Северо-Западна
Македонија.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 2. Недоволно познавање за корупцијата и судирот на интереси во приватниот
сектор
1.Активност 4. Потпишување на Меморандум за соработка меѓу приватниот сектор и ДКСК
за интензивирање на соработката на тема корупција, судир на интереси и интегритет во
приватниот сектор.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2011)
Индикатор на активност 1. Потпишан Меморандум - Да; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Бизнис конфедерација на
Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија, Стопанска комора на
Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна Македонија,
Индикатор на ефективност 1. Број на реализирани средби
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɰɟɧɟʁʅɢ ʁɚ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɨɫɬɚ ɢ
ɩɨɤɚɠɚɧɢɨɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ ɫɭɞɢɪɨɬ ɧɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɢ, ɧɚ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɨɞɛɟɥɟɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ Ɇɟɼɭɧɚɪɨɞɧɢɨɬ ɞɟɧ ɡɚ ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ 9-ɬɢ ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2011 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɬɩɢɲɚ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚ ɜɡɚɟɦɧɚ
ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ ɫɭɞɢɪɨɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ, ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɞ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ.

НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 2. Недоволно познавање за корупцијата и судирот на интереси во приватниот
сектор
1.Активност 2. Спроведување анализа на постојната законска регулатива со цел нејзино
иновирање со антикорупциски норми.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2014)
Индикатор на активност 1. Спроведена анализа - Не; Надлежни институции:
Бизнис конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република
МакедонијаСтопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна
Македонија,
ɁɚɛɟɥɟɲɤɚɡɚȺɤɬɢɜɧɨɫɬ2:

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ȼɢɡɧɢɫ ɤɨɧɮɟɞɟɪɚɰɢʁɚ ɧɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɜɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɂɧɞɟɤɫɨɬ ɧɚ Ⱦɟɥɨɜɧɨ Ɉɩɤɪɭɠɭɜɚʃɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɡɛɢɪ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢ ɫɨ ɩɨɫɟɛɟɧ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɛɢɡɧɢɫ ɫɟɤɬɨɪɨɬ ɫɨ
ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɢɡɧɚʁɞɚɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɢ ɧɨɪɦɢ ɡɚ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ
ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɞɟɤɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ, ɚ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɦɟ ɫɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɞɚɥɢ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɢɦɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢɜɧɨ
ɢɧɨɜɢɪɚʃɟ ɫɨ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢɫɤɢ ɧɨɪɦɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɧɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚ.
2.Активност 3. Спроведување на обуки за претставниците од приватниот сектор со цел
градење на интегритетот.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Спроведени обуки - Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Бизнис конфедерација на Македонија,
Сојуз на стопански комори на Република Македонија, Стопанска комора на Македонија,
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија,
Индикатор на ефективност 1. Број на спроведени обуки/ број на обучени
претставници од приватниот сектор
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Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Податок 2: 0;
Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 6; Податок 2: 142;
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 1. Недоволно развиени мерки за превенција на корупцијата и јакнење на
интегритетот на приватниот сектор
1.Активност 1. Донесување кодекси на однесување за коректно, совесно и правилно
извршување на бизнис активностите, за спречување на судирот на интереси, но и примена
на добрите практики во соработката меѓу приватните и државните субјекти.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Донесени кодекси на однесување - Да; Надлежни
институции: Бизнис конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република
Македонија, Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна
Македонија,
Индикатор на активност 2. Обезбедена јавност и дистрибуција на кодексите
за однесување - Во тек; Надлежни институции: Државна комисија за спречување на
корупцијата, Бизнис конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република
Македонија, Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна
Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ȼɢɡɧɢɫ ɤɨɧɮɟɞɟɪɚɰɢʁɬɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ,
ɞɨɧɟɫɟɧ ɟ Ȼɢɡɧɢɫ ȿɬɢɱɤɢ Ʉɨɞɟɤɫ ɡɚ ɤɨʁ ɫɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɬɪɢɧɚɟɫɟɬ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɨɞ ɛɢɡɧɢɫ
ɫɟɤɬɨɪɨɬ, ɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ ɢ ȾɄɋɄ, ɤɨʁ ɟ ɩɨɞɞɪɠɚɧ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɋɨʁɭɡɨɬ ɧɚ ɫɬɨɩɚɧɫɤɢ
ɤɨɦɨɪɢ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. ȼɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɤɨɞɟɤɫ ɨɞɪɠɚɧɢ ɫɟ ɬɪɢ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɬ ɭɲɬɟ ɧɟɤɨɥɤɭ. ȼɨ ɬɟɤ ɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨɞɟɤɫɨɬ
ɢ ɧɟɝɨɜɨ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɋɬɨɩɚɧɫɤɢɬɟ ɤɨɦɨɪɢ ɢ ȾɄɋɄ.
ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɨɞ ɋɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚ ɤɨɦɨɪɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɭɩɚɬɭɜɚɚɬ ɩɚɤ ɧɚ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɢ
ɤɨɞɟɤɫɢ ɤɨɢ ɜɨ ɞɟɥ ɨɞ ɤɨɦɩɧɚɢɢɬɟ ɫɟ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɜɨ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ, ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢ ɢ ʁɚɜɧɨ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ. ȼɨ ɞɟɥ ɨɞ ɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ ɜɨ
ɬɟɤ ɟ ɞɨɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɚɤɜɢ ɤɨɞɟɤɫɢ.
Индикатор на ефективност 1. Број на донесени кодекси
Надлежни институции: СК - Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 1;
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0;
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 0;
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија;
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Индикатор на ефективност 2. Број на дистрибуирани кодекси
Надлежни институции: СК - Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 1500;
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0;
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 0;
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија
Индикатор на ефективност 3. Објавени кодекси на веб страниците на
Стопанските комори и на ДКСК
Надлежни институции: Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 1;
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0;
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 0;
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија
Проблем 2. Недоволно познавање за корупцијата и судирот на интереси во приватниот
сектор
2.Активност 1. Спроведување истражувања за корупција во приватниот сектор, кои ќе
послужат како основа и ќе дадат насоки за преземање на идни активности.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Спроведени истражувања - Во тек; Надлежни
институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Здружение на граѓани
“Младински образовен форум“,Здружение за спречување на корупцијата и заштита од
дискриминацијата „Правдина“, Струмица, Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје, Македонски институт за медиуми, Македонски центар за лобирање- Битола,
Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси Интернешнл Македонија,
Фондација

Претприемачки сервис за млади, Центар за граѓански комуникации, Бизнис

конфедерација на Македонија, Сојуз на стопански комори на Република Македонија,
Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северо-Западна Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɉɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ɡɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ
ɜɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ ɞɨɫɬɚɜɢʁɚ ɫɚɦɨ Ȼɢɡɧɢɫ ɤɨɧɮɟɞɟɪɚɰɢʁɬɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ- ɡɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɂɧɞɟɤɫɨɬ ɧɚ Ⱦɟɥɨɜɧɨ Ɉɩɤɪɭɠɭɜɚʃɟ ɜɨ ɊɆ ɜɨ
ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ Ȼɢɡɧɢɫ Ⱥɥɢʁɚɧɫɤɚɬɚ ɧɚ ɋɥɨɜɚɱɤɚɜɨ ɜɨ ɫɤɥɨɩ ɧɚ ɤɨɟ ɤɚɤɨ ɩɨɫɟɛɟɧ ɞɟɥ ɟ ɜɤɥɭɱɟɧɨ
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɡɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɩɨɬɬɢɤɧɚɬɚ ɨɞ ɛɢɡɧɢɨɬ ɢ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɬɚ ɉɪɟɬɩɪɢɟɦɚɱɤɢ
ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɦɥɚɞɢ-ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɡɚ ɩɟɪɰɟɩɰɢɢ ɡɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ ɜɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɨɬ
ɫɟɤɬɨɪ ɜɨ 2010 ɝɨɞɢɧɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на преземени корективни активности во
насока на отстранување на детектираните тесни грла
Надлежни институции: Бизнис конфедерација на Македонија - Податок 1: 1;
Сојуз на стопански комори на Република Македонија - Податок 1: 0;
Стопанска комора на Македонија - Податок 1: 0;
Стопанска комора на Северо-Западна Македонија;
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Проблем 3. Недоволна информираност за Законот за заштита на конкуренција (ЗЗК) и
недоволен капацитет на Комисијата за заштита на конкуренција (КЗК) за спроведување на
законот
3.Активност 1. Зајакнување на капацитетите на КЗК заради остварување на нејзината
основна функција.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Обезбедени доволен број човечки ресурси и
техничка опрема - Во тек; Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата,
Индикатор на ефективност 1. Број на кадри кои работат на спроведување на
ЗЗК
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 7;
Индикатор на ефективност 2. Подобрена техничка опременост
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 0;
4.Активност 2. Зголемување на заштитата на конкуренцијата особено преку зголемување на
можноста за добивање на информации за постоење на забранети договори меѓу субјектите.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Креирани механизми за добивање на информации
за забранети договори и остварување увид во нив - Во тек; Надлежни институции: Комисија
за заштита на конкуренцијата,
Индикатор на ефективност 1. Број на добиени информации
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 0;
5.Активност 3. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка во насока на добивање на
информации за постоење на забранети договори меѓу субјектите.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2012-2015)
Индикатор на активност 1. Реализирани работни средби, состаноци - Во тек;
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата,
Индикатор на ефективност 1. Број на реализирани средби/број на разменети
информации за постоење на забранети договори
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 6; Податок 2: 2;

Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1, 2 ɢ 3:
ȼɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɬɟ, ɄɁɄ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɢɦɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɨ
ɛɚɪɚʃɟ ɞɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɡɚ ɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɧɨɜɢ
ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɚ. ɋɨ ɩɪɨɟɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɛɭʇɟɬɨɬ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɄɁɄ ɢɦɚ ɩɨɛɚɪɧɨ ɞɚ ɢ ɫɟ
ɨɞɨɛɪɚɬ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚɬɚ ɨɩɪɟɦɟɧɨɫɬ, ɧɨ ɢɫɬɢɬɟ ɧɟ ɢ ɫɟ
ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ.ɋɨ ɩɪɨɟɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɛɭʇɟɬɨɬ
ɡɚ 2013 ɝɨɞɢɧɚ ɄɁɄ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɨɛɚɪɚ ɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɚɬɚ ɨɩɪɟɦɟɧɨɫɬ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚɬɚ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚɬɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɩɪɟɤɭ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɞɨɛɢɜɚʃɟ ɧɚ
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟʃɟ ɧɚ ɡɚɛɪɚɧɟɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɦɟɼɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢɬɟ, ɄɁɄ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɨ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɚ ɄɁɄ, ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɢɦɚ ɞɨɧɟɫɟɧɨ
ɍɪɟɞɛɚ ɡɚ ɩɨɛɥɢɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɥɨɛɚɬɚ ɢ
ɩɨɬɚɩɤɚɬɚ ɩɨɞ ɤɨʁɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚɬɚ ɡɚ ɨɞɥɭɱɭɜɚʃɟ ɩɨ ɩɪɟɤɪɲɨɤ ɨɞɥɭɱɭɜɚ ɡɚ
ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɥɨɛɚɬɚ (Ʌɢɧɢɟɧɫɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ). ȼɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ
ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɼɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɰɟɥ ɞɨɛɢɜɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ
ɩɨɫɬɨɟʃɟ ɧɚ ɡɚɛɪɚɧɟɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɦɟɼɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢɬɟ, ɄɁɄ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɟ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɫɨɫɬɚɧɨɰɢ ɢ ɫɪɟɞɛɢ ɫɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ
ɪɚɛɨɬɢ ɢ ȳɚɜɧɨɬɨ ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɫɬɜɨ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ.
6.Активност 4. Измена на член 283 од Кривичниот законик со цел стимулирање

на

пријавувањето на случаи на картели и друг вид монополи (забранети договори)
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2014)
Индикатор на активност 1. Изменет член 283 од Кривичниот законик - Во тек;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢɦɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɨ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɥɨɝ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ ɫɨ ɤɨʁ ɟ ɨɩɮɚɬɟɧɚ ɢɡɦɟɧɚɬɚ ɧɚ
ɨɜɨʁ ɱɥɟɧ.
Индикатор на ефективност 1. Број на пријавени случаи на картели и друг вид
монополи (забранети договори)
Надлежни институции: Комисија за заштита на конкуренцијата - Податок 1: 0;
Проблем 4. Постои недоволна транспарентност на спонзорствата, зад што се крие можност
за корупција
7.Активност 1. Воспоставување систем на континуирано следење на спонзорствата, нивниот
обем, вид и на спонзорите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за донации и спонзорства во
јавните дејности - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда,
8.Активност 2. Креирање и обезбедување на транспарентност на спонзорствата со цел
еднаков третман за сите можни спонзорства.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Објавени огласи за спонзорство во јавноста за
типот и обемот на бараното спонзорство и избраниот спонзор - Во тек; Надлежни
институции: Министерство за правда,
Индикатор на ефективност 1. Број на објавени огласи
Надлежни институции: Министерство за правда - Податок 1: 0;
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9.Активност 3. Воведување обврска за потпишување Изјава за непостоење/постоење судир
на интереси за сите вклучени страни.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за донации и спонзорства во
јавните дејности - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда,
10.Активност 4. Пропишување на стандардизиран обрзец за договор за спонзорства кој
мора да се почитува со вградување на елементи во договорот кои избегнуваат можност за
корупција: Точно прецизирање на услугите кои се примаат и услугите кои се даваат,
отстранување на можноста за исполнување на предуслови за спонзорство, точно
прецизирање на условите на договорот, предвидување на пенали

во случај на

неисполнување на договорот за спонзорство.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Измена на Законот за донации и спонзорства во
јавните дејности - Во тек; Надлежни институции: Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1, 2, 3 ɢ 4:
ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɟ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɞɨɧɚɰɢɢ ɢ ɫɩɨɧɡɨɪɫɬɜɚ ɜɨ ʁɚɜɧɢɬɟ ɞɟʁɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɞɟɤɚ ɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɬ,
ɤɚɤɨ ɢ ɞɟɤɚ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɬ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɉɪɟɞɥɨɝ-ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ
ȼɥɚɞɚɬɚ ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ (2012-2017) ɞɟɤɚ ɜɨ 2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɫɢɬɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɜɨ ɬɟɤ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА
АКТИВНОСТ
СЕКТОР X - Приватен сектор

Реализација на индикатори на активност од ДП

14%
14%

72%
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ
СЕКТОР X - Приватен сектор
Закон кој треба

Проблем/

Насока во кој треба

да се

Активност

да се измени законот

Приоритет/
Рок на реализација

Статус на
реализација

измени/донесе
нов
Измена на член
283 од Кривичниот

Проблем 3
Активност 4

законик

-со

цел

стимулирање

на

пријавувањето на случаи на картели

прв

во тек

2012-2014

и друг вид монополи (забранети
договори)

Измена на Законот

Проблем 4

-воспоставување

за донации и

Активност 1

континуирано

систем
следење

на

прв

на

2012

спонзорства во

спонзорствата, нивниот обем, вид и

јавните дејности

на спонзорите

Измена на Законот

Проблем 4

-креирање

на

прв

за донации и

Активност 2

транспарентност на спонзорствата

и

обезбедување

2012

спонзорства во

со цел еднаков третман за сите

јавните дејности

можни спонзорства (објавени огласи

во тек

во тек

за спонзорство во јавноста за типот
и обемот на бараното спонзорство и
избраниот спонзор)

Измена на Законот

Проблем 4

-воведување обврска за

прв

за донации и

Активност 3

потпишување Изјава за

2012

спонзорства во

непостоење/постоење судир на

јавните дејности

интереси за сите вклучени страни.

Измена на Законот

Проблем 4

- пропишување на стандардизиран

прв

за донации и

Активност 4

обрзец за договор за спонзорства

2012

спонзорства во

кој

јавните дејности

вградување

мора

да

се

на

почитува
елементи

во тек

во тек

со
во

договорот кои избегнуваат можност
за корупција: Точно прецизирање на
услугите кои се примаат и услугите
кои се даваат, отстранување на
можноста

за

исполнување

на

предуслови за спонзорство, точно
прецизирање

на

условите

на

договорот, предвидување на пенали
во случај на неисполнување на
договорот за спонзорство.
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СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество
Преглед на реализацијата на активностите од Државната програма за превенција и
репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година

за период
декември 2011 - декември 2012 година

Во овој сектор утврдени се 6 проблеми поврзани со корупцијата и судирот на интереси и тоа:
1. Нетранспарентност при доделувањето на јавни

финансиски средства

на

здруженијата и фондациите
2. Стекнување статус на организација од јавен интерес
3. Доделување на јавни средства на наменски основани здруженија што создава
сомнеж за коруптивно и непродуктивно трошење на јавни средства
4. Трошење на јавни и буџетски средства во медиумите
5. Концентрацијата на сопственоста на медиумите и прикривање на сопственоста врз
медиумите
6. Поврзаноста на медиумите со политичките центри на моќ
За надминување на овие проблеми предвидени се вкупно 14 активности, 19 индикатори на
активност и 25 индикатори на ефективност.
Надлежни институции за реализација на активностите од овој сектор се: 20
Министерство

за

правда,

Државна

комисија

за

спречување

на

и тоа:

корупцијата,

Министерство за финансии, Собрание на РМ, Министерство за економија, Министерство
за транспорт и врски, Совет за радиодифузија на РМ, Влада на РМ,

Граѓанска

асоцијација МОСТ, Здружение за спречување на корупцијата и заштита од
дискриминацијата „Правдина“, Струмица, Здружение на граѓани “Младински образовен
форум“,Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“,Македонски
институт за медиуми, Македонски центар за меѓународна соработка, Транспаренси
Интернешнл Македонија, Фондација

Претприемачки сервис за млади, Центар за

граѓански комуникации, Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје,
Македонски центар за лобирање- Битола и Здружение на новинарите на Македонија.
Во наведениот период за следење на реализацијата на активностите, податоци доставиле 19
надлежни институции или 95 % . Податоци не доставила 1 надлежна институција или 5 % од
вкупниот број надлежни институции и тоа: Министерство за транспорт и врски.
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Од предвидените 14 активности во овој сектор:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 12 или 86%
-во тек се 2 или 14%

Од предвидените 19 индикатори на активност во овој сектор:
-реализирани се 0 или 0%
-нереализирани се 16 или 84%
-во тек се 2 или 11%
-не е доставен податок за 1 или 5%
Надлежни институции за доставување податоци- квантитативни/описни, за утврдените 25
индикатори на ефективност се вкупно 17 институции и тоа: Влада на РМ, Здружение на
граѓани „Младински образовен форум“,Граѓанска асоцијација МОСТ, Здружение за
спречување на корупцијата и заштита од дискриминацијата „Правдина“, Струмица,
Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, Коалиција

на здруженија на

граѓани „Сите за правично судење“,Македонски институт за медиуми, Македонски
центар за лобирање- Битола, Македонски центар за меѓународна соработка,
Транспаренси Интернешнл Македонија, Фондација Претприемачки сервис за млади,
Центар за граѓански комуникации, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Министерство за правда, Министерство за транспорт и врски, Собрание на РМ и Совет за
радиодифузија на РМ.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
-НЕМА
НЕРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
Проблем 1. Нетранспарентност при доделувањето на јавни

финансиски средства

на

здруженијата и фондациите
1.Активност 1. Донесување на правни акти за утврдување

на

јасни и транспарентни

критериуми, правила, процедури и двостепеност на постапката за доделување на јавни
средства и средства од странски фондови.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за здруженија и фондации - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда,
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Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɨ ɢɫɬɚɬɚ ʅɟ
ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ 2013
ɝɨɞɢɧɚ. ɂɡɦɟɧɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɉɪɟɞɥɨɝ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ (2012-2017).
Индикатор на активност

2. Изменет Кодексот за добри практики за

финансиска поддршка на здруженијата и фондациите донесен од Владата на РМ - Не;
Надлежни институции: Влада на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ2:
ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ
ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ 2012-2017 ɫɨ Ⱥɤɰɢɫɤɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ, ɭɫɜɨɟɧɚ ɨɞ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ
ɊɆ ɧɚ 16.06.2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɜɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ 1: Ɋɚɡɜɢɟɧ ɢ ɨɞɪɠɥɢɜ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɫɟɤɬɨɪ,
ɤɚɤɨ ɦɟɪɤɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ, ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ 2012-2014, ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ
ɩɪɚɜɧɨ ɨɛɜɪɡɭɜɚɱɤɢ ɚɤɬ (ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ) ɡɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɛɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɞ Ȼɭʇɟɬɨɬ. (ɫɬɪ.37 ɬɨɱɤɚ 10 ɨɞ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ). Ɉɞ ɬɢɟ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɜɨ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɧɟ ɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ʉɨɞɟɤɫɨɬ.
Индикатор на ефективност 1. Број на апликации по објавените конкурси.
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 292;
Индикатор на ефективност 2. Број на жалби

по основ на доделување

средства.
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Транспарентност на донесените акти
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 4;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ 1,2 ɢ 3:
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɂȿ1 ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɥɟɧ 18 ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ
ɧɚ Ȼɭʇɟɬɨɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ("ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ"ɛɪ.180/2011),
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚɬɚ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢɬɟ
ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ („ɋɥ.ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ“ ɛɪ.14/12) ɢ Ɉɞɥɭɤɚɬɚ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɢ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɛɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɧɚ
ɝɪɚɼɚɧɢ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ ɨɞ Ȼɭʇɟɬɨɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ("ɋɥ. ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ" ɛɪ.23/09), ɨɞ
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɜɨ ɞɧɟɜɧɢɬɟ
ʁɚɜɧɢ ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɚ Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 18 ɮɟɜɪɭɚɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɨɛʁɚɜɟɧ Ɉɝɥɚɫɨɬ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɧɚ
ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ, ɧɚ ɤɨʁ ɛɢɥɟ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ 292 ɩɪɢʁɚɜɢ ɨɞ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ.
Ɂɚ ɂȿ2 ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɟ „0“ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɠɚɥɛɚ.
Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɂȿ3 ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ „4“ ɧɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚ
ɞɨɧɟɫɟɧɢɬɟ ɚɤɬɢ, ɬɭɤɭ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɛɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɢ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ ɨɞ Ȼɭʇɟɬɨɬ
ɧɚ ɊɆ, ɫɨ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚʃɟ ɞɟɤɚ ɨɝɥɚɫɨɬ ɫɟ ɨɛʁɚɜɭɜɚ ɜɨ 3 ɞɧɟɜɧɢ ɜɟɫɧɢɰɢ ɢ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɚ
Ɉɞɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ
www.nvosorabotka.gov.mk.
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2.Активност 2. Воспоставување поголема

отчетност за финансиското работење и за

резултатите од проектите на ГО корисници на средства од јавни институции.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за здружениија и фондации - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɩɨɫɬɨʁɧɢɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ
ɫɨɞɪɠɚɧɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɛɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬ ɜɨ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɨɬɨ ɪɚɛɨɬɟʃɟ ɧɚ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚɬɚ ɢ
ɮɨɧɞɚɰɢɢɬɟ. ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ
ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɨɬɨ ɪɚɛɨɬɟʃɟ ɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ
ɩɪɨɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ȽɈ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ ʁɚɜɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ ɞɟɤɚ ɢɫɬɚɬɚ
ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012
ɝɨɞɢɧɚ, ɧɨ ɢɫɬɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɡɦɟɧɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ
ɉɪɟɞɥɨɝ-ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ (2012-2017)
Индикатор на ефективност 1. Број на објавените извештаи за финансиското
работење и за резултатите од проектите финансирани со јавни средства
Надлежни институции:
Здружение на граѓани “Младински образовен форум“ - Податок 1: 2;
Граѓанска асоцијација МОСТ - Податок 1: 0;
Здружение за спречување на корупцијата и заштита од дискриминацијата „Правдина“,
Струмица - Податок 1: 0;
Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје - Податок 1: 1;
Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ - Податок 1: 1;
Македонски институт за медиуми - Податок 1: 1;
Македонски центар за лобирање- Битола - Податок 1: 1;
Македонски центар за меѓународна соработка - Податок 1: 0;
Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 0;
Фондација Претприемачки сервис за млади - Податок 1: 1;
Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 1;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1:
Ⱦɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢʁɚɬɚ ɡɚ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɬɟ ȽɈ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ. ɇɟɤɨɢ ɨɞ ɧɢɜ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɞɟɤɚ
ɧɟɦɚɚɬ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢ ɫɨ ʁɚɜɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɧɟɦɚɚɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢ
ɞɨɫɬɚɜɢɥɟ ɩɨɞɚɬɨɤ „0.“ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ „1“ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɢɡɜɟɲɬɚɢɬɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɟʃɟɬɨ ɧɚ
ȽɈ ɤɨɢ ɬɢɟ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɝɢ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚɚɬ ɢ ɨɛʁɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɢ. ɉɨɞɚɬɨɤɨɬ
„2“ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ 2 ɩɪɨɟɤɬɢ ɩɨɞɞɪɠɚɧɢ ɫɨ ʁɚɜɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɢ ɫɟ
ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɞɨ ɞɨɧɚɬɨɪɢɬɟ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɫɟ
ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɧɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ. Ɉɬɤɚɤɨ ʅɟ ɛɢɞɟ
ɩɨɞɝɨɬɜɟɧ ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɢɨɬ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɢɫɬɢɨɬ ʅɟ ɛɢɞɟ ɨɛʁɚɜɟɧ ɧɚ ɜɟɛ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ.
Индикатор на ефективност 2. Број на постапки за контрола на извештаите и
иницијативи за санкционирање (за појаснување оваа активност ќе ја спроведува ДКСК)
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Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ2:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢɡɦɟɧɢ.
Проблем 2. Стекнување статус на организација од јавен интерес
3.Активност 1. Измена на

Законот за здруженија и фондации во насока статусот

на

организација од јавен интерес да се стекнува со чинот на регистрацијата во Централниот
регистар на РМ, а произлегува од целите, дејноста, капацитетот и интегритетот на ГО.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за здруженија и фондации - Не;
Надлежни институции: Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
Ɂɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ
ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɨ ɢɫɬɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɡɦɟɧɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɉɪɟɞɥɨɝ-ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ
ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ (2012-2017)
Индикатор на ефективност 1. Број на здруженија и фондации регистрирани со
статус на организации од јавен интерес.
Надлежни институции: Министерство за правда - Податок 1: 0;
Проблем 3. Доделување на јавни средства на наменски основани здруженија што
создава сомнеж за коруптивно и непродуктивно трошење на јавни средства
4.Активност 1. Измена на Законот за здруженија и фондации, Законот за Влада на РМ и
Деловникот за работа на

Владата на РМ со

цел воспоставување на принципот на

функционално партнерство.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменети Законот за здруженија и фондации,
Законот за Влада на РМ,

Деловникот за работа на Владата на РМ

- Не; Надлежни

институции: Влада на РМ, Министерство за правда.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɂ ɡɚ ɨɜɚɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ,
ɧɨ ɢɫɬɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ
ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɡɦɟɧɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɞɪɭɠɟɧɢʁɚ ɢ ɮɨɧɞɚɰɢɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɉɪɟɞɥɨɝ137


ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ (2012-2017). ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɞɟɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨ ɫɨ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɫɨ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ
2012-2017 ɫɨ Ⱥɤɰɢɫɤɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ, ɭɫɜɨɟɧɚ ɨɞ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɧɚ
16.06.2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɜɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ 1: Ɋɚɡɜɢɟɧ ɢ ɨɞɪɠɥɢɜ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢ ɫɟɤɬɨɪ, ɤɚɤɨ
ɦɟɪɤɚ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ, ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ 2012-2014, ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɩɪɚɜɧɨ
ɨɛɜɪɡɭɜɚɱɤɢ ɚɤɬ (ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ) ɡɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɛɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɞ
Ȼɭʇɟɬɨɬ.
Индикатор на ефективност 1. Број на планирани активности по принципот на
функционално партнерство
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на извештаи за активностите реализирани
со овие средства
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 0;
5.Активност 2. Со цел спречување на

корупцијата и судирот на интереси се воведува

обврска за доставување анкетен лист за имотната состојба и изјава за интереси за членовите
на извршните органи на ГО.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет ЗСК - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Индикатор на активност 2. Изменет ЗССИ - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2:
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɫɭɞɢɪ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ
ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɨ ɢɫɬɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ
ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɜɨ 2013 ɝɨɞɢɧɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на примени анкетни листови и изјави за
интереси
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Податок 2: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢɡɦɟɧɢ.
Проблем 4. Трошење на јавни и буџетски средства во медиумите
6.Активност 1. Измена и иновирање на регулативата со цел утврдување јасни и
транспарентни

критериуми за разликување и

раздвојување

на содржините, целите,
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носителите и правата и обврските во областа на јавното информирање

од оние за

нарачаните медиумски кампањи.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-2013)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за радиодифузна дејност - Не;
Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски, Здружение на новинарите на
Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɋɩɨɪɟɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɁɇɆ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢɡɦɟɧɢ, ɫɟ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɜɨ
ɬɚʁɧɨɫɬ ɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɡɚ ɧɨɫɟʃɟ ɧɚ ɧɨɜ ɡɚɤɨɧ ɡɚ ɦɟɞɢɭɦɢ, ɤɨʁ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɚ ɚɭɞɢɨ ɜɢɡɭɟɥɧɢ ɦɟɞɢɭɦɫɤɢ ɭɫɥɭɝɢ. Ɉɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɆɌȼ ɧɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
7.Активност 2. Организирање стручни собири и јавни дебати со цел градење ставови за
потребните измени на регулативата.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Одржани работилници и јавни дебати - Не;
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за
транспорт и врски, Здружение на граѓани “Младински образовен форум“, Граѓанска
асоцијација МОСТ, Здружение за спречување на корупцијата и заштита од дискриминацијата
„Правдина“, Струмица, Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, Коалиција на
здруженија на граѓани „Сите за правично судење“, Македонски институт за медиуми,
Македонски центар за лобирање- Битола, Македонски центар за меѓународна соработка,
Транспаренси Интернешнл Македонија, Фондација Претприемачки сервис за млади, Центар
за граѓански комуникации, Здружение на новинарите на Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 2:
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɟɞɧɚ ɬɪɤɚɥɟɡɧɚ ɦɚɫɚ ɧɚ
ɬɟɦɚ ɩɨɜɪɡɚɧɚ ɫɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɨɬɨ ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɨ ɤɚɤɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɛɨɪɛɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɨɞ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ. Ɉɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɆɌȼ ɧɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
Индикатор на ефективност 1. Број на одржани работилници и јавни дебати
; Надлежни институции:
ГО - Здружение на граѓани “Младински образовен форум“ - Податок 1: 0;
ГО - Граѓанска асоцијација МОСТ - Податок 1: 0;
ГО - Здружение за спречување на корупцијата и заштита од дискриминацијата „Правдина“,
Струмица - Податок 1: 0;
ГО - Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје - Податок 1: 0;
ГО - Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ - Податок 1: 0;
ГО - Македонски институт за медиуми - Податок 1: 5;
ГО - Македонски центар за лобирање- Битола - Податок 1: 10;
ГО - Македонски центар за меѓународна соработка - Податок 1: 0;
ГО - Транспаренси Интернешнл Македонија - Податок 1: 2;
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ГО - Фондација Претприемачки сервис за млади - Податок 1: 0;
ГО - Центар за граѓански комуникации - Податок 1: 0;
Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Министерство за транспорт и врски;
Индикатор на ефективност 2. Изготвени сумарни извештаи за усогласените
ставови.
Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски-нема доставено податок
8.Активност 3. Јасни критериуми и транспарентност при изборот на медиумите во кои се
врши откупот на медиумскиот простор.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за јавни набавки и на регулативата
за работата на Владата - Не; Надлежни институции: Влада на РМ, Министерство за
финансии, Здружение на новинарите на Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 3:
ȼɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɧɚ ȼɥɚɞɚ ɧɚ ɊɆ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɟɤɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɜɨ ɧɢɜɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ.
Индикатор на ефективност 1. Број на извештаи за средствата потрошени за
медиумски кампањи и нивните резултати
Надлежни институции: Влада на РМ - Податок 1: 2;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1:
Ɉɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ „2“ ɫɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ
ɞɨɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ʁɚɜɧɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɤɚɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɟ ɦɟɞɢʁɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɡɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɢ ɩɟɱɚɬɟɧɢ ɦɟɞɢɭɦɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɜɨ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɛɚɜɤɢ. ɂɡɜɟɲɬɚɢɬɟ ɲɬɨ ɝɢ ɞɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɮɢɪɦɢɬɟ, ɧɨɫɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ
ɧɚɛɚɜɤɚ ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ: - ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɟɦɢɬɭɜɚʃɟ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɡɢɢɬɟ
ɢ ɩɨɬɜɪɞɢ ɞɟɤɚ ɟ ɟɦɢɬɭɜɚɧɨ, - ɛɪɨʁ ɧɚ ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɩɪɢɧɬɨɜɢ ɩɨ ɜɟɫɧɢɰɢɬɟ ɢ ɞɨɤɚɡ ɞɟɤɚ ɢɫɬɢɬɟ
ɫɟ ɨɛʁɚɜɟɧɢ, ɛɪɨʁ ɧɚ ɛɢɥɛɨɪɞɢ ɢ ɞɨɤɚɡ ɞɟɚɤ ɫɟ ɫɬɚɜɟɧɢ. Ɉɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɫɟ
ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɢ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɩɪɨɩɪɚɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫɨ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɧɨɫɢɬɟɥɨɬ ɧɚ
ɧɚɛɚɜɤɚ ɝɨ ɞɨɤɚɠɭɜɚ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɬ.
9.Активност 4. Донесување на Закон за медиуми со цел уредување на дејноста на јавното
информирање.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Донесен Закон за медиуми

- Не; Надлежни

институции: Влада на РМ, Министерство за транспорт и врски, Здружение на новинарите на
Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 4:
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɜɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ ɧɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ.
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Проблем 5. Концентрацијата на сопственоста на медиумите и прикривање на сопственоста
врз медиумите
10.Активност 2. Да се превенира и спречи можноста за прикривање на сопственоста на
странско лице или компанија како учесник во недозволена концетрација на медиуми.
(Приоритет Втор; Рок на реализација: 2013)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за радиодифузна дејност

- Не;

Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски, Здружение на новинарите на
Македонија,
Индикатор на ефективност 1. Број на постапки за случаи на концетрација на
медиуми, со учество на странски правни лица во сопственоста
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на завршени постапки и изречени мерки
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0; Податок 2: 0;
Проблем 6. Поврзаноста на медиумите со политичките центри на моќ
11.Активност 2. Да се измени регулативата во правец на предвидување техники и алатки за
утврдување на поврзаноста на носителите на јавни функции со сопственоста на медиумите и
за откривање на прикриената сопственост и утврдување на санкции.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет Закон за радиодифузна дејност – не е
доставен податок; Надлежни институции: Министерство за транспорт и врски,
Индикатор на активност 2. Изменет Закон за заштита на конкуренцијата - Не;
Надлежни институции: Министерство за економија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2:
Ɂɚ ɂȺ1 ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɜɪɫɤɢ ɧɟ ɫɟ
ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ.
Ɂɚ ɂȺ2 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɧɚɜɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚɬɚ ɢɦɚ ɫɬɚɜ ɞɟɤɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɢɡɦɟɧɚ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚɪɚɞɢ ɲɬɨ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɫɨ ȾɄɋɄ ɢ ɋɊȾ. ɄɁɄ ɫɨ ɫɜɨʁ
ɩɪɟɫɬɚɜɧɢɤ ɟ ɜɤɥɭɱɟɧɚ ɢ ɜɨ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɪɚɬɪɝɢʁɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ
ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɧɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɜɨ ɊɆ ɡɚ 2013-2017, ɤɨʁɚ ʁɚ ɢɡɝɨɬɜɭɜɚ ɋɊȾ. ɉɪɢ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ
ɨɜɚɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɫɨ ɋɊȾ ɛɟɲɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨ ɞɟɤɚ ɄɁɄ ɢ ɋɊȾ ʅɟ ʁɚ ɡɚʁɚɤɧɚɬ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ
ɩɨɥɢʃɚɬɚ ɧɚ ɤɨɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚɬɚ ɬɚɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɟ
ɦɨɠɧɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ, ɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢɬɟ ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɧɚ ɞɟʁɧɨɫɬ
ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɨɜɪɡɚɧɨɫɬ ɧɚ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ
ɦɟɞɢɭɦɢɬɟ ɢ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɢɤɪɢɟɧɚɬɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɜɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɧɚ
ɋɊȾ.
Индикатор на ефективност 1. Број на постапки за утврдување на прикриена
сопственост врз медиуми
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;
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Индикатор на ефективност 2. Број на донесени одлуки и преземени мерки и
санкции
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;
12.Активност 3. Измена на законите за да се утврди обврска анкетен лист за имотната
состојба и изјава за интереси да достават сопствениците на медиумите.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012)
Индикатор на активност 1. Изменет ЗСК - Не; Надлежни институции:
Министерство за правда, Државна комисија за спречување на корупцијата,
Индикатор на активност 2. Изменет ЗССИ - Не; Надлежни институции:
Државна комисија за спречување на корупцијата, Министерство за правда,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1 ɢ ɂȺ2:
ȼɨ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɢ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ
ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɫɭɞɢɪ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɞɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ
ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɞɟɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɜɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɨ ɢɫɬɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ
ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на доставени анкетни листови и изјави за
интереси
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Податок 2: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на случаи каде е утврдена поврзаноста на
носител на јавна фукнција со сопственост врз медиум
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Број на

постапки за отстранување и

санкционирање на оваа недозволена поврзаност
Надлежни институции: Државна комисија за спречување на корупцијата - Податок 1: 0;
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ1,ɂȿ2 ɢ ɂȿ3:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɚɬ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢɡɦɟɧɢ.

АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Проблем 5. Концентрацијата на сопственоста на медиумите и прикривање на сопственоста
врз медиумите
1.Активност 1. Доследно

спроведување на регулативата во врска со недозволената

концетрација на медиуми.
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(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
Индикатор на активност 1. Јакнење на надзорот над регулаторните тела и
органите задолжени за непосредно спроведување на законот - Во тек; Надлежни
институции: Совет за радиодифузија на РМ, Здружение на новинарите на Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ 1:
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɋɨɜɟɬɨɬ ɡɚ ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɢʁɚ ɧɚ ɊɆ, ɜɨ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ
ɧɟɝɨɜɚ ɫɬɪɚɧɚ ɟ ɢɡɜɪɲɟɧ ɭɜɢɞ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɜɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɧɚ ɊɆ, ɩɪɢ ɲɬɨ ɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɨ ɞɟɤɚ ɧɢɬɭ ɟɞɟɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɚɱɢɬɟ ɢɥɢ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɬɪɝɨɜɫɤɢɬɟ ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɧɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɧɟ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜɚɱ ɧɚ ɞɪɭɲɬɜɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ ɞɟʁɧɨɫɬɢɬɟ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɧɟɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɦɟɞɢɭɦɫɤɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ.
ɋɩɨɪɟɞ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɧɚ ɁɇɆ ɡɚɫɟɝɚ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ ɧɟɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
ɧɢɬɭ ɩɚɤ ɡɚ ɬɨɥɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɚɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɞɪɟɞɛɚ.
Индикатор на ефективност 1. Број на

покренати постапки

врзани со

концентрацијата на медиуми
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 2. Број на донесени одлуки

за преземените

дејствија и мерки
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Број на дејствија за извршен надзор (барање
наменски извештаи од одделни институции, поставени пратенички прашања и сл.)
Надлежни институции: Собрание на РМ - Податок 1: 3;
Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 147; 
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȿ3:
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɨɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɊɆ ɟ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɩɨɞɚɬɨɤ „3“ ɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɟɧɢ 3 ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɞɨ
ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɊɆ ɢ ɬɨɚ: Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨɞ ɋɨɜɟɬɨɬ ɡɚ ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɢʁɚ ɢ Ƚɨɞɢɲɟɧ
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɬɟɤɨɜɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ, Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨɞ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚɬɚ ɢ Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨɞ Ⱦɪɠɚɜɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ
(ɤɨɢ ɫɟ ɭɫɜɨɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɊɆ). ɉɨɞɚɬɨɤɨɬ „147“ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ
ɋɊȾ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɩɚɤ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɟɪɢ (147) ɡɚ ɤɨɢ ɋɨɜɟɬɨɬ ɡɚ
ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɢʁɚ ɧɚ ɊɆ ɩɪɨɜɟɪɭɜɚ ɧɚ ɤɨɢ ɞɪɭɝɢ ɬɪɝɨɜɫɤɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɨɫɧɨɜɚɱɨɬ/ɬɟ ɢ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɨɬ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜɚɱɢ.

Проблем 6. Поврзаноста на медиумите со политичките центри на моќ
2.Активност 1. Доследно спроведување на

законската регулатива

во врска со

недозволената поврзаност на медиумската сопственост со политичките личности и центри
на моќ.
(Приоритет Прв; Рок на реализација: 2012-Континуирано)
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Индикатор на активност 1. Утврдени конкретни случаи на поврзаност меѓу
носител на јавна функција и сопственост на медиум - Во тек; Надлежни институции: Совет за
радиодифузија на РМ, Здружение на новинарите на Македонија,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ1:
ɋɩɨɪɟɞ ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɧɚ ɋɊȾ ɢɧɢɰɢɪɚɧɢ ɫɟ 7 ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɡɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɜɪɡɚɧɨɫɬɚ.
Ɉɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɁɇɆ ɞɨɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɋɨɜɟɬɨɬ ɡɚ ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɢʁɚ ɧɚ ɊɆ ɩɨɛɚɪɚɥ ɨɞ
ɬɪɢ ɦɟɞɢɭɦɢ ɞɚ ʁɚ ɫɦɟɧɚɬ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚ ɢ ɬɨɚ ɛɢɥɨ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɜɨ ɡɚɞɚɞɟɧɢɨɬ ɪɨɤ. Ⱦɪɭɝɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞ ɫɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢ ɧɟɦɚ. ɇɚɜɟɞɢɜɚ ɞɟɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɪɚ ɢ ɜɨ
ɂɡɛɨɪɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ ɢ ɨɞ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɛɚɪɚ ɢɡʁɚɜɚ ɢɥɢ ɞɨɤɚɡ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ
ɦɟɞɢɭɦɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɱɥɟɧ 11 ɨɞ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɪɚɞɢɨɞɢɮɭɡɢʁɚ.
Индикатор на активност 2. Зајакнат надзор над органите задолжени за
спроведување на законот - Не; Надлежни институции: Влада на РМ,
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ ɡɚ ɂȺ2:
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ ɊɆ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɞɚɬɨɤ ɞɟɤɚ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚ
ɨɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
Индикатор на ефективност 1. Број на постапки за откривање на поврзаноста
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 7;
Индикатор на ефективност 2. Број на донесени одлуки и преземени санкции
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1: 0;
Индикатор на ефективност 3. Број на извештаи за постапките и донесените
одлуки
Надлежни институции: Совет за радиодифузија на РМ - Податок 1:7;
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АКТИВНОСТ
СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ ВО КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИ
СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество

Закон кој треба

Проблем/

Насока во кој треба

Приоритет/

Статус на

да се измени/донесе

Активност

да се измени законот

Рок на реализација

реализација

нов
Измена на

Законот

за

здруженија и фондации

Проблем 1
Активност 1,
ИА1

-донесување на правни акти за

прв

утврдување

2012

на

транспарентни
правила,

јасни и

не

критериуми,

процедури

и

двостепеност на постапката за
доделување на јавни средства
и

средства

од

странски

фондови
Измена на

Законот

за

здруженија и фондации 

Проблем 1
Активност 2

-воспоставување
отчетност

поголема

прв

за финансиското

2012

не

работење и за резултатите од
проектите на ГО корисници на
средства од јавни институции
Измена на

Законот

за

здруженија и фондации 

Проблем 2

-статусот

на организација од

прв

Активност 1

јавен интерес да се стекнува со

2012

чинот на

не

регистрацијата во

Централниот регистар на РМ, а
произлегува
дејноста,

од

целите,

капацитетот

и

интегритетот на ГО
Измена на

Законот

за

Проблем 3

-со цел воспоставување на

прв

здруженија

и фондации,

Активност 1

принципот на функционално

2012

Законот за Влада на РМ и

не

партнерство

Деловникот за работа на на
Владата на РМ
Измена

за

Проблем 3

спречување на корупцијата

на

Законот

Активност 2
ИА1

-

со

цел

спречување

корупцијата
обврска

да
за

анкетен лист
состојба

за

се

на

прв

воведе

2012

не

доставување
за имотната
членовите

на

извршните органи на ГО
Измена

на

спречување
интереси

Законот

за

Проблем 3

-со цел спречување на судирот

прв

судир

на

Активност 2

на интереси да се воведе

2012

ИА2

обврска за доставување изјава

не

за интереси за членовите на
извршните органи на ГО
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Измена

на

Законот

за

радиодифузна дејност

Проблем 4

-

утврдување

Активност 1

транспарентни критериуми за
разликување и
на

јасни

обврските

и
во

прв

не

2012-2013

раздвојување

содржините,

носителите

и

целите,

правата

и

областа

на

јавното информирање

од

оние за нарачаните медиумски
кампањи
Измена на Законот за јавни

Проблем 4

-

и

прв

набавки и на регулативата

Активност 3

транспарентност при изборот

2012

за работата на Владата

јасни

критериуми

не

на медиумите во кои се врши
откупот

на

медиумскиот

простор

Донесување на Закон за

Проблем 4

-уредување

на

дејноста

на

прв

медиуми

Активност 4

јавното информирање

Измена на Законот за

Проблем 5

-да се превенира и спречи

втор

радиодифузна дејност

Активност 2

можноста за прикривање на

2013

не

2012
не

сопственоста на странско лице
или компанија како учесник во
недозволена концетрација на
медиуми
Измена на Законот за

Проблем 6

-да се утврди обврска анкетен

прв

спречување на корупцијата

Активност 3

лист за имотната состојба да

2012

ИА1

достават

не

сопствениците на

медиумите
Измена на Законот за

Проблем 6

- да се утврди обврска изјава за

прв

спречување судир на

Активност 3

интереси

2012

интереси

ИА2

да

достават

не

сопствениците на медиумите
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА И РЕПРЕСИЈА НА КОРУПЦИЈАТА И ДРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА
И НАМАЛУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 2011-2015 (ДП)
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Државната комисија за спречување на корупцијата согласно Законот за спречување на
корупцијата и Законот за спречување судир на интереси доследно ја спроведува надлежноста
за носење и континуирано следење на ДП;
Годишните конференции за оценка на остварувањето на ДП се потврдуваат како добра
форма за проверка на степенот на реализација на ДП;
Новиот методолошки пристап применет со донесување на овие ДП, овозможува далеку
побрза и поделотворна проверка и анализа на реализацијата на активностите и индикаторите
на активности, што ДКСК периодично го сумира два пати годишно. Во тој контекст како
позитивен се покажа и инпутот на институциите задолжени за реализација на ДП, така што 120
од нив по електронски пат континуирано ги доставуваат потребните податоци;
На Годишната конференција по една година од донесувањето на ДП, се констатира дека
проблемите и ризиците се добро детектирани, а активностите соодветно поставени;
Степенот на реализација на ДП за една година е со коректно и вообичаено темпо на
реализација споредено со претходните ДП. Имено, од доставените податоци се заклучи дека
како реализирани и како активности кои се на добар пат на реализација за кус период се 60%
од предвидените;
Годишната конференција исто така покажа една веќе регистрирана појава дека со најмал
степен на реализација се активностите од политичкиот сектор и секторот граѓански
организации и медиуми.
Нискиот степен на реализација во секторот Граѓански организации и медиуми се должи на
фактот што утврдените активности се врзани со измените во Законот за здруженија на граѓани
и фондации, односно за нормативна интервенција во сферата на медиумите. Од добиените
одговори од надлежните институции се заклучи дека не е спорна потребата од интервенција
во законите, туку времето за реализација е поместено за подоцна;
Што се однесува до политичкиот сектор на конференцијата беше изразено задоволство од
фактот што дел од предлозите на ДКСК јавно објавени во 2011 за подобрување на изборната
регулатива веќе се направени, но останува потребата во натамошниот процес да се направат и
другите барани унапредувања на изборната регулатива.
На Годишната конференција беше констатирано дека основа за остварување стабилна и
трајна независност на судството и судиите се измените на Законот за судови од 2010 чија
реализација треба да оди со забрзано темпо за да се постигне исчекор на овој план. Впрочем
тоа кореспондира со оценките од Извештајот на Европската Комисија за напредокот на РМ
дека Република Македонија има создадено солидна нормативна база за борба против
корупцијата и судирот на интереси, која допрва ќе треба да ја покаже својата конкретна
ефикасност во практиката.
Во наредниот период со зголемен интензитет да продолжи процесот на утврдување на
систематизирани мерки за спречување на корупцијата односно изготвување Стратегии за
управување со ризици и изготвување регистар на ризиците кај сите државни и јавни
институции. Тие треба да се оспособат за спроведување на годишни самопроценки на
одделни високоризични процеси во системот на финансиското управување и контрола,
дополнети со специфични ризици од корупција и судир на интереси, со што ќе се овозоможи
воспоставување на основните услови за градење и јакнење на концептот на
индивидуалниот и институционалниот интегритет;
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Да се збогати во содржинска смисла соработката со приватниот сектор заради поефикасно
спроведување на активностите од ДП (спроведување на поголем број истражувања,
состаноци, работни средби, обуки) и давање посилен антикорупциски импулс во овој сектор;
Од учесниците на Годишната конференција беше посебно потенцирана потребата од
зајакнување на вкупните капацитети на институциите задолжени за спроведување на законот
преку зголемување на нивните буџети и на кадровската и стручна екипираност што се битни
фактори за поефикасно остварување на нивните надлежности;
Со оглед на карактерот на ДП како стратешки анти-корупциски документи на државно ниво се
оцени дека треба при изготвување на своите стратешки документи и програмите, Владата на
Република Македонија да ги зема предвид ризиците и активностите утврдени во ДП.
Истовремено, ДКСК во целина има согледано дека за одделни активности и со одделни
институции има потреба од дополнителна конкретна активност за дообјаснување,
допрецизирање и поттикнување во реализацијата на одделни активности. Таа своја активност
ДКСК планира низ разни форми да ја реализира во рамките на своите годишни програми за
работа;
Поддршката која ја даваат меѓународните организации во реализацијата на активностите од
ДП со оглед на тоа што се потврдува како особено значајна, треба да се негува и развива и
натаму; и
На Годишната конференција како оперативен заклучок произлезе потребата ДКСК во дирекна
соработка со надлежните институции, да пристапат кон подобро дефинирање на
индикаторите на активност, индикаторите на ефективност, рокот и надлежните институции, се
заради успешна реализација на истите и надминување на проблемите.

Бр. 10-2557/1
од 23.03.2013 год.
Скопје

ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
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