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Врз основа на член 49 став 1 алинеа 2 од Законот за спречување на корупцијата 
(“Службен весник на РМ” бр.28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08 и 145/10) Државната 
комисија за спречување на корупцијата, на седницата одржана на 08 февруари 2011 
година, ја донесе следната 
 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 
НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

ЗА 2011 ГОДИНА 
 
 

Програмата за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2011 
година покрај законски утврдените надлежности и обврски со Законот за спречување на 
корупцијата, Законот за спречување судир на интереси и Законот за лобирање  е 
изготвена и согласно целите и приоритетите утврдени во:  
 
• Стратешкиот план на Државната комисија за периодот 2011-2013 година и 
Програмите за остварување на целите и приоритетите 
 
• Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија за 2011 
година (НПАА) 
 
• Државната програма за превенција и репресија на корупцијата (2007-2011) 
 
• Стратешкиот план за унапредување на односите со јавноста 2009-2012  
 
• Стратегијата за реформа на јавната администрација во Република Македонија 
(2010-2015) 
 
Активностите планирани со Програмата за работа за 2011 година на Државната 
комисија ќе бидат реализирани пред се со средства од буџетот на Државната комисија 
за спречување на корупцијата за 2011 година. Во делот на изготвување  и донесување на 
Државната програма за превенција и репресија на корупцијата со Акциски план 2011-
2015 и Државната програма за превенција и намалување на појавата на судир на 
интереси 2011-2015 обезбедени се средства и поддршка од Делегацијата на Европската 
Унија и УНДП.  
За степенот на реализација на активностите од Програмата за работа на Државната 
комисија за спречување на корупцијата за 2011, Државната комисија за спречување на 
корупцијата ќе изготви Извештај за реализација кој ќе биде инкорпориран во Годишниот 
извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2011 година. 
 
Програмата за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2011 
година ќе биде реализирана преку следните цели и активности: 
 



 3

Цел 1 : Имплементација на активностите предвидени во Државната 
програма за превенција и репресија на корупцијата 2007 – 2011 (Закон за 
спречување на корупцијата/ НПАА 2011) 
 
1.1. Завршно прибирање и обработка на добиените податоци од надлежните институции 
– субјекти за степенот на остварувањето на Државата програма  
- Изготвување и презентирање Информација за реализација на Државната програма за 
превенција и репресија на корупцијата 
 
финансиски средства не се потребни, бидејќи претставува дел од редовното работење. 
Рок:  април 2011 година 
 
Цел 2 : Донесување на Државната програма за превенција и репресија 
на корупцијата 2011 – 2015 (Закон за спречување на корупцијата/ НПАА 2011/ 
Реформа на јавната администрација) 
 
2.1 Активности за изготвување на нова Државна програма за превенција и репресија на 
корупцијата со Акционен план (2011 – 2015) со динамика утврдена во Оперативниот 
план за изготвување на Акциските планови на Државната програма за превенција и 
репесија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на појавата 
на судир на интереси.  
 
• утврдување на опфатот на новата Државна програма за превенција и репресија 
на  корупцијата (Државна програма) 
• Изготвување Акциски план на Државната програма  
• Донесување и претставување на новата Државна програма 
 
- Подетално активностите се утврдени со Оперативниот план за изготвување на на 
Акциските планови на Државната програма за превенција и репесија на корупцијата и 
Државната програма за превенција и намалување на појавата на судирот на интереси.  
 
Средствата за изготвување на Државната програма се обезбедени од УНДП,  преку 
проектот борба против корупцијата за подобро управување и преку Делегацијата на 
Европската Унија во РМ за обезбедување на експертска и стручна помош при 
изготвување на Државната програма  
 
Рок: јануари – јуни  2011  (Прилог Оперативен план за изготвување на  Државните 
програми со Акциски планови) 
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Цел 3. Донесување на Државна програма за превенција и намалување 
на појавата на судир на интереси 2011 – 2015 (Закон за спречување на судир 
на интереси / НПАА 2011) 
 
3.1 Активности за изготвување на нова Државна програма за превенција и намалување 
на појавата на судир на интереси со Акциски план со динамика утврдена со согласно 
Оперативниот план за изготвување на Акциските планови на двете Државни програми.  
 
• утврдување на опфатот на нова Државна програма за превенција и намалување 
на појавата на судир на интереси 
• Изготвување Акциски план на Државната програма  
• Донесување и претставување на новата Државна програма 
 
- Подетално активностите се утврдени со Оперативниот план за изготвување на Акциски 
планови на двете Државни програми.  
 
Средствата за изготвување и донесување на Државната програма се обезбедени од 
УНДП, преку проектот борба против корупцијата за подобро управување и преку 
Делегацијата на Европската Унија за обезбедување на експертска и стручна помош при 
изготвување на двете Државни програми.   
Рок: јануари – јуни  2011  (Прилог: Оперативниот план за изготвување на Акциските 
планови на Државната програма за превенција и репесија на корупцијата и 
Државна програма за превенција и намалување на појавата на судирот на интереси)  
 

Цел 4. Имплементација на активностите предвидени со Стратешкиот 
план за унапредување на односите со јавноста 2009-2012 (НПАА 2011) 
 
4.1. Вработување и обука на гласноговорник на ДКСК кој ќе биде во постојана 
комуникација со новинарите. Преку вработувањето ќе се зајакне Одделението за односи 
со јавноста. 
 
Финансиските средства се обезбедени од буџетот на ДКСК за 2011 година 
Рок: Отпочнување на постапката во фебруари 2011 
 
4.2 Спроведување на Протоколот за соработка за превенција и репресија на корупцијата 
и судирот на интереси (Протоколот) 
 
4.2.1 Одржување на работни состаноци  
 
Дополнителни финансиски средства не се потребни, бидејки активноста  е дел од 
тековното работење на ДКСК 
Рок: Квартално/2011 
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4.2.2 Постојано ажурирање на координацијата и комуникацијата со институциите 
вклучени во Протоколот и редовно информирање за активностите во рамките на своите 
надлежности во делот на спречување на корупцијата и судирот на интереси и развивање 
на посебните форми на соработка за законски измени и работа на конкретни предмети. 
 
Дополнителни финансиски средства не се потребни, бидејки активноста е  дел од 
тековното работење на ДКСК 
Рок: Континуирано во текот на цела 2011 година  
 
4.3. Јакнење на свеста на јавноста за улогата на ДКСК и за негативните ефекти од 
корупцијата и судирот на интереси 
 
4.3.1 Дистрибуција на брошури и материјал од кампањата од 2009 година на 
планираните обуки. 
 
Финансиски средства не се потребни, бидејќи брошурите се веќе обезбедени од страна 
на ДКСК 
Рок: Континуирано/2011 
 
4.4 Јавни дебати на тема корупција и судир на интереси со претставници од владините 
институции, политичките партии, приватниот и невладиниот сектор  
 
4.4.1 Реализација на јавна дебата на тема – финснирање на политичките партии 
 
Финансиски средства за реализација на дебатата се обезбедени во Буџетот на ДКСК за 
2011 година (просечно чинење 8.000 денари)  
Рок: февруари 2011 година 
 
4.4.2 Реализација на јавна дебата на тема – финансирање на изборни кампањи 
 
Финансиски средства за реализација на дебатата се обезбедени во буџетот на ДКСК за 
2011 година ( просечно чинење 8.000 денари)  
Рок: прва половина од 2011 година 
 
4.4.3 Реализација на јавна дебата на тема – подобрување на улогата на медиумите во 
борбата против корупцијата 
 
Финансиски средства за реализација на дебатата се обезбедени во буџетот на ДКСК за 
2011 година ( просечно чинење 8.000 денари)  
Рок: прва половина од 2011 година 
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4.4.4 Реализација на јавна дебата на тема – финансирање на граѓанските организации 
 
Финансиски средства за реализација на дебатата се обезбедени во буџетот на ДКСК за 
2011 година ( просечно чинење 8.000 денари)  
Рок: прва половина од 2011 година 
 
4.4.6 Реализација на јавна дебата на тема – спроведување на Законот за лобирање 
 
Финансиски средства за реализација на дебатата се обезбедени во буџетот на ДКСК за 
2011 година ( просечно чинење 8.000 денари)  
Рок: прва половина од 2011 година 
 
4.5 Одржување обуки за определени целни групи (утврдени со Стратешкиот план)  во 
врска со корупцијата и судирот на интереси. (НПАА 2011) 
 
4.5.1 Одржување обуки со претставници од правосудните органи. Обуките ке се 
реализираат согласно годишниот календар за реализација на обуки утврден од 
Академијата за обука на судии и јавни обвинители. 
 
Финансиски средства за реализација на овие обуки се обезбедени од Академијата. 
Рок: Континуирано 2011 
 
4.5.2 Одржување обуки на државните и јавните службеници. Обуките ке се 
реализираат согласно годишниот календар за реализација на обуки утврден од 
Министерството за информатичко општество и администрација. 
 
Финансиски средства за реализација на овие обуки се обезбедени од страна на 
Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА). 
Рок: Континуирано 2011 
 
4.5.3 Спроведување на тренинг “Обука на обучувачи”. Обуката ке се однесува на 10 
лица од ДКСК, со цел понатаму да можат да обучуваат други лица од јавната и 
државната администрација на тема Судир на интереси и корупција (НПАА 2011) 
 
Финансиските средства се обезбедени преку TAIEX инструментот 
Рок: Февруари/Март 2011 година   
 
4.5.4 Спроведување обуки “ Обука за превенција и намалување на појавата на судир на 
интереси за државни и јавни службеници”  за 70 лица. 
 
Финансиски средства не се потребни. Активноста е дел од редовното работење на ДКСК 
и МИОА. Се претпоставува дека МИОА располага со простор за одржување обуки.  
Рок: Втора половина од 2011 година. 
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Цел 5. Нормирање на институтот Интегритет (Реформа на јавна 
администрација) 
 
5.1  Формирање работна група за изготвување на методологија за планови за интегритет 
(Во соработка со Министерството за правда) 
Активноста е дел од редовното работење на ДКСК и вклучените институции. Потребните 
финансиски средства дополнително ќе бидат утврдени. 
Рок: Септември 2011 
 
5.2 Донесување на метологија за планови за интегритет 
 
Активноста е дел од редовното работење на ДКСК и вклучените институции. Потребните 
финансиски средства дополнително ќе бидат утврдени. 
Рок: Декември  2011 
 
Цел 6. Унапредување на соработката со Граѓанските организации (ГО) 
 
6.1 Одржување периодични средби со граѓанските организации, особено со 
потписниците на Меморандумот за взаемна поддршка во борбата против корупцијата и 
судирот на интереси 
 
Финансиските средства се обезбедени од Буџетот на ДКСК 
Рок: Квартално 2011 година   
 
6.2. Соработка со граѓанските организации согласно одредбите од Меморандумот за 
поддршка во борбата против корупцијата и судирот на интереси ( соработка заради 
реализација на јавни дебати, работилници, обуки, конференции и размена на 
информации) 
 
Финансиски средства за реализација на оваа активност не се потребни. 
Рок: Континуирано согласно плановите и програмите за реализација на 
активностите на ГО за 2011 
 
Цел 7. Реализација на проекти, унапредување на  меѓународната 
соработка и користење на искуства од други земји  
 
7.1. Претседавање со IEN (integrity expert network) Мрежа на експерти за интегритет 
Рок: мај – декември 2011 година 
 
7.1.1 Изготвување на проект со активности кои ќе бидат преземени за време на 
претседавањето со IEN (integrity expert network) 
Рок: февруари 2011 
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7.1.2 Аплицирање на проектот кај меѓународни донори 
Рок: Март 2011 
 
7.1.3 Имплементација на проектот 
Рок: Мај – Декември 2011 
 
7.2. Продолжување на веќе воспоставената соработка на ДКСК со УНДП како 
поддржувач на изготвувањето, а потоа и имплементацијата на Државните програми за 
превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и 
намалување на појавата на судир на интереси. 
 
Финансиски средства не се потреби, дел од редовните активности на ДКСК. 
Рок: Континуирано 2011 година 
 
7.3. Спроведување на подготвителни активности во насока на успешна реализација на 
TWINING Проектно фише за ИПА 2010 година: Поддршка за ефикасна превенција и 
борба против корупцијата.  
 
Финансиски средства не се потребни, дел од редовните активности на ДКСК. 
Рок: континуирано 2011 
 
7.4 Учество на регионални и меѓународни конференции, семинари, работилници од 
областа на спречувањето и борбата со корупцијата и судирот на интереси 
 
Финансиките средства се обезбедени со буџетот на ДКСК и организаторот на настанот 
Рок: континуирано 2011 година 
 
Цел 8: Проверка на податоците од анкетните листови за имотната 
состојба на избраните и именуваните фукционери (Закон за спречување 
на корупцијата, НПАА 2011).  
 
8.1. Номинирање лица за контакти од Агенција за катастар на недвижности, Управата за 
јавни приходи, Министерството за внатрешни работи, Централен регистар на РМ и 
Централен депозитар на хартии од вредност заради ефективна и брза размена на 
податоци потребни за проверка на анкетните листови и доколку постои можност да се 
овозможи на овластено лице од ДКСК  да има пристап до нивните бази на податоци. 
 
Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК. 
Рок: 31 јануари 2011 година 
 
8.2.  Проверка на анкетни листови што ќе бидат предмет на проверка на месечно ниво 
согласно Критериумите за начинот за определување на анкетни листови. 
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Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК. 
Рок: континуирано февруари - декември 2011 година. 
 
8.3. Изработка на месечни извештаи за извршените проверки и добиените резултати и 
разгледување на извештаите  на седница на ДКСК заради евентуално натамошно 
постапување согласно членот 36 од Закон за спречување на корупцијата. 
 
Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК. 
Рок: континуирано март - декември 2011 година. 
 
Цел 9. Воспоставување на одржлив систем за проверка и надминување 
на судирот на интереси (Закон за спречување судир на интереси, НПАА 2011) 
 
9.1 Експертска мисија за процедурите за управување со изјавите за судир на интереси 
 

Средствата се обезбедени преку инструментот TAIEX.  
Рок: февруари / март 2011 
 
9.2 Реализација на наодите од Извештајот од експертската мисија за процедурите за 
управување со изјавите со судирот на интереси. 
 
Финансиски средства дополнително ќе бидат утврдени. 
Рок: март/декември  2011 
 
9.3 Отпочнување на активности за воспоставување на база на податоци на избрани и 
именувани лица кои подлежат на ЗССИ 
 
Финансиски средства дополнително ќе бидат утврдени. 
Рок: септември 2011 
 
Цел 10. Совладување на обемот на предмети од областа на корупцијата 
и постигнување  ажурност во  постапувањето по предмети заведени по 
пријави - претставки. 
 
10.1. Редовно постапување по  предмети  од областа на корупцијата на секоја седница 
на ДКСК  
 
Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК 
 Рок:  јуни 2011  
 
10.2 Воспоставување на барометар на ефикасност во постапувањето по предмети за 
корупција. 
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Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК  
Рок:  квартално 2011  
 
Цел 11. Совладување на обемот на предмети од областа на судирот на 
интереси и постигнување ажурност во постапувањето по предмети 
заведени по пријави - претставки. 
 
11.1. Редовно постапување по  предмети  од областа на судирот на интереси  на секоја 
седница на ДКСК  
 
Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК  
Рок:  јуни 2011  
 
ЦЕЛ 12.Спроведување на Законот за лобирање  
 
12.1 Анализа на спроведување на Законот за лобирање 
 
Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК  
Рок: Втора половина од 2011 година 
 

Цел 13. Јакнење на капацитетите на Државната комисија за спречување 
на корупцијата 
 
13.1. Изготвување на функционална анализа на систематизацијата и организацијата по 
работни места на Секретаријатот на ДКСК, заради натамошни измени и дополнувања 
доколку се утврди дека е потребно.  
 
- Во спроведувањето на оваа активност да се има предвид и Извештајот од УНДП – 
регионалната канцеларија Братислава за оценка на капацитетите на ДКСК 
 
Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК  
Рок: март - април  2011 година 
 
13.2. Измена и дополнување на актите за Организација и Систематизација на работните 
места на Секретаријатот на ДКСК. 
 
Финансиски средства не се потребни, дел од редовното работење на ДКСК  
Рок: мај - јуни 2011 година 
 
13.3. Кадровско пополнување со стручен кадар на Секратаријатот согласно Правилникот 
за систематизација на работните места. Реализација на 6 (шест) нови вработувања во 
Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата согласно 
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