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15

за реализација на Програмата за работа на ДКСК за 2021 година

Ред.
бр.

Активност

1.

Обезбедување на номинација на лица од
институциите означени како носители на
активности во Акцискиот план од НС20212025
Спроведување на длабинско квалитативно
перцептивно и виктимолошко истражување
кое ќе послужи како основа за следење на
ефектите и прогресот од Националната
стратегија

Јануари март 2021

Листа на номинирани
лица

Јануари Февруари
2021

Спроведено
истражување

ИПА II
Транспарентност
и
одговорност

3.

Организирање на јавни дебати / округли
маси по поединечни области утврдени со
Националната стратегија

Септември –
Декември
2021

Број на организирани
јавни дебати

ИПА II
Транспарентност
и
одговорност

4.

Развивање и инсталација на ИТ решение – веб Септември
апликација за прибирање, евалуација и 2021
квалитативна проверка на имплементацијата
на Националната стратегија

ИТ решение ставено
во функција

ИПА II 2014-2020
Реформа на
јавната
администрација
и статистика

5.

Обуки за номинираните лица за користење на Септември –
апликацијата за прибирање, евалуација и декемви
квалитативна проверка на имплементацијата 2021
на Националната стратегија

Спроведени обуки

ИПА II 2014-2020
Реформа на
јавната
администрација
и статистика

2.

Ред.
бр.

Активност

Рок на
реализација

Показател на
активност

Рок на
реализација

Показател на активност

1.

Барања за антикорупциска
проверка на легислативата
поднесени од овластени
предлагачи на закони

Континуирано
2021

Број на поднесени барања

2.

Спроведување на процесот на АПЛ
во согласност со Методологијата за
АПЛ по поднесени барања од
овластени подносители

Континуирано
2021

Број на поднесени барања /
број на спроведени
проверки

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на ДКСК

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на ДКСК

Буџет на ДКСК

3.

4.

5.

6.

Изготвување на софтверско
решение за АПЛ со кое би се
вршела автоматска идентификација
на ризиците во законите според
клучни зборови , генерирале
прегледи и извештаи, и со кој би се
обезбедило и директна поврзаност
со ЕНЕР
Следење на имплементација на
препораките од проектот Проверка
на ранливост од корупција во
политиките и постапките за
вработување, со особен фокус на
непотизам, кронизам и
клиентализам.

Јануари – април
2021

Изготвено софтверско
решение

ИПА II
Транспарентност
и
одговорност

Јануари –
декември
2021

Број на имплементирани
препораки

Подобрување на рамката за
дискрециони овластувања преку
спроведување на анализа.
Анализа на дискреционите
овластувања ќе се спроведе во 3
области:
- правна рамка поврзана со
вработувањето
- поширок опсег на
законодавство што регулира
издавање на различни
видови дозволи,
одобрувања, особено во
врска со екологијата
(дозволи за користење и
испуштање во водата,
градежни дозволи, за
депонии итн.) и
- законската регулатива
којашто обезбедува
индивидуални права и
одговорности на граѓаните
(даноци, правно-имотни
односи, итн.).
Спроведување на активности за
проценка на ранливи точки од
корупција во легислативата која ги
опфаќа просторнопланирање,
урбанизам и градежништво

Јануари –
декември
2021

Следење на
имплементација
на препораките
од проектот
Проверка на
ранливост од
корупција во
политиките и
постапките за
вработување, со
особен фокус на
непотизам,
кронизам и
клиентализам.
ИПА II
„Поддршка за
државната
реорганизација“

Јануари –
декември
2021

1) Изготвување
предлози за
унапредување на
системите за
контрола,
вклучително и
законски измени;
2) Изготвување
постапки за
примена на
дискреционите
овластувања и
постапки за
транспарентност; и
3) Препораки и
упатства за
интегрирање на
дискреционите
овластувања во
институционален
систем што
дозволува интерни
ревизии и контрола.
Спроведена анализа

Буџет на ДКСК

УСАИД ЦЕП

Ред.
бр.
1.

Активност

Постапување по пријави за постоење сомнеж за
корупција (поднесени од граѓани, правни лица,
наоди од медиуми, наоди од надлежни државни
органи, по сопствена иницијатива)

Рок на
реализација

Показател на
активност

Континуирано
2021

Број на отворени
предмети

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на
ДКСК

Број на покренати
иницијативи за
кривично гонење
Број на покренати
иницијативи за
разрешување,
распоредување,
сменување, или друг
вид одговорност

Ред.
бр.
1.

2.

Активност

Рок на
реализација

Показател на
активност

Постапување по иницијатива за постоење
сомнеж за незаконито финансирање на
политичка партија ( од државни органи,
политички партии или здруженија и
фондации кои работат во областа на
спречување на корупцијата, владеењето на
правото или доброто управување или по
сопствена иницијатива)

континуирано
2021

Број на отворени
предмети

Обуки за вработените во ДКСК за следење на
законитоста на финансирањето на
политичките партии

Септември –
декември
2021

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на ДКСК

Број на покренати
постапки за
утврдување постапка
за утврдување
одговорност пред
надлежни органи
Одржани обуки

Меѓународната
фондација за
изборни
системи (ИФЕС)

Ред.
бр.

Рок на
реализација

Показател на
активност

Постапување по сопствена иницијатива или
приговор од организатор на изборна
кампања или акредитирани набљудувачи за
постоење сомневање за незаконито
финансирање на изборна кампања

Август декември
2021

Број на отворени
предмети

2.

Изготвува Посебен извештај за утврдени
состојби во финансирањето на изборната
кампања на изборниот процес на локалните
избори 2021 година

Во рок од три
месеци од
денот на
завршување
на изборите

Број на покренати
постапки за
утврдување постапка
за утврдување
одговорност пред
надлежни органи
Изготвен и доставен
посебен извештај до
Собранието на
Република Северна
Македонија

3.

Развивање на платформа - софтвер за
интегрирано следење на активностите на
политичките партии согласно Законот за
финансирање на политичките партии и
Изборниот законик

Ноември
2021

Изготвено софтверско
решение

4.

Одржување на постојана комуникација со Август –
ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачката мисија за декември
2021
локалните избори 2021

Број на разменети
податоци врз основа
на воспоставена
комуникација

5.

Реализација на активности врз основа на
Меморандумот за соработка меѓу ДКСК, ДКСК
и ДЗР во врска со неправилности во
спроведувањето на изборната кампања на
локалните избори 2021
Постапување по сопствена иницијатива или
по приговор од организатор на изборна
кампања за постоење сомневање за
прекршување на одредбите од Изборниот
законик за забрана на буџетски средства,
односно забранети дејствија на јавните
институции од денот на распишување на
изборите, како и прекршување на одредбите
од ЗСКСИ кои регулираат забрането
постапување од денот на донесување на
одлуката за распишување на изборите

Август –
декември
2021

Број на разменети
податоци

Августдекември
2021

Број на отворени
предмети

1.

6.

Активност

Број на покренати
постапки за
утврдување постапка
за утврдување
одговорност пред
надлежни органи

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на ДКСК

Буџет на ДКСК

Меѓународен
Донатор

Буџет на ДКСК

7.

Изготвување Посебен извештај за утврдени
злоупотреби во финансирањето на изборната
кампања на изборниот процес на локалните
избори 2021

Ред.
бр.

Активност

1.

Постапување по предмети од областа на
судирот на интереси

Во рок од три
месеци од
денот на
завршување
на изборите

Изготвен и доставен
посебен извештај до
Собранието на
Република Северна
Македонија

Рок на
реализација

Показател на активност

Континуирано
2021

Број на оформени
предмети/број на
завршени
предмети
Број на предмети во кои
е утврден судир на
интереси/ број на
предмети во кои е
постапено по укажување
од ДКСК
Број на изречени јавни
опомени
Број на иницијативи за
утврдување на
одговорност на службени
лица
Број на иницијативи за
разрешување/престанок
на вршење на јавни
овластувања и
должности, доколу
службеното лице е
именувано и ли
назначено
Број на барање за
поведување на
дисциплинска постапка,
доколку службеното лице
не е избрано или
именувано лице

Буџет на ДКСК

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на
ДКСК

Број на доставени барања
за поведување на
прекршочни постапки

2.

Ажурирање на базата со податоци со ново
примени изјави за имотна состојба и
интереси

Континуирано
2021

3.

Постапување по барање мислење за
утврдување на состојба на судир на
интереси

Континуирано
2021

4.

Евиденција согласно член 56 став 2 од
Законот за спречување на корупцијата и
судирот на интереси во однос на тоа кога
избраните и именуваните лица во
законски предвидениот рок од 10 дена ја
известуваат Државната комисија за
извршениот избор, именување,
унапредување или вработување на
службеното лице или нему блиско лице
Редовна проверка на интересите од
изјавите за имотна состојба и интереси

Континуирано
2021

5.

Континуирано
2021

Број на известувања на
јавноста за случаите на
судир на интереси
Број на ажурирани изјави
за имотна состојба и
интереси

Буџет на
ДКСК

Број на побарани
мислења/
Број на издадени мислење
за постоење/непостоење
состојба на судир на
интереси
Број на лица кои постапиле
по член 56 став 2 од ЗСКСИ

Буџет на
ДКСК

Број на проверени
изјави за имотна
состојба и интереси /
број на поднесени
барања за поведување
прекршочна постапка

Буџет на
ДКСК

Број на проверени
изјави за имотна
состојба и интереси /
број на оформени
предмети за можен
судир на интереси
Број на предмети во кои е
утврден судир на
интереси/ број на
предмети во кои е
постапено по укажување
од ДКСК

Буџет на
ДКСК

6.

Објава на статистички податоци за
поднесени претставки во однос на
злоупотреба на дискреционо право од
страна на службените лица

Ред.
бр.

Активност

1.

Проверка на податоците од Обрасците
за пријавување на имотната состојба и
интереси

Јуни 2021
Декември
2021

Број на поднесени
претставки

Буџет на
ДКСК

Рок на
реализација

Показател на
активност

континуирано
2021

Број на проверени
податоци од Обрасци
за пријавување на
имотната состојба и
интереси

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на
ДКСК

Број на издадени
платни налози / Број
на поднесени барања
за поведување
прекршочна постапка

2.

3.

4.

Спроведување постапки за испитување на
имотна состојба

Изработка на софтверското решение за
електронско поднесување на Обрасци за
изјава за имотна состојба и интереси,
обрасци за промена во имотна состојба и
интереси, обрасци за регистар за именувани
и избрани лица и проверка на податоците
Обука за ДКСК од страна на Агенција за
катастар за недвижности за начинот на
примена на електронскиот катастар и
спроведување на анализа на податоците од

Континуирано
2021

Јунисептември
2021

Прв половина
2021

Број на спроведени
постапки за
испитување на имотна
состојба
Број на поднесени
иницијативи за
покренување
кривична постапка
Број на поведени
постапки

Буџет на
ДКСК

Број на поднесени
иницијативи за
покренување
кривична постапка
Изработено ново
софтверско решение

Буџет на
ДКСК

Број на обучени лица
од ДКСК

Буџет на
ДКСК

имотните листови

5.

6.

Ажурирање на базата со податоци од ново
примени Обрасци за имотна состојба и
интереси и податоци од Обрасци за
промени во имотната состојба и интереси и
нивно објавување на веб страницата на ДКСК

Редовно верификување и објавување на
обрасците за Регистарот за избрани и
именувани лица

Континуирано
2020

Континуирано
2021

Број на примени
Обрасци за изјава за
имотна состојба и
интереси
Број на примени
обрасци за промени
во имотна состојба и
интереси
Број на издадени
платни налози / Број
на поднесени барања
за поведување
прекршочна постапка
Број на примени
обрасци за Регистарот
на избрани и
именувани лица
Број на издадени
платни налози/
поведени прекршочни
постапки за
недоставување
обрасци за избрани и
именувани лица од
надлежни институции
Донесен годишен план

7.

Донесување Годишен план за следење на
имотна состојба и интереси за 2022 година

Декември
2021

Ред.
бр.

Активност

Рок на
реализација

Показател на
активност

континуирано
2021

Број на прекршочни
постапки

1.

Водење на прекршочни постапки

Број на донесени
одлуки во
прекршочна постапка

Буџет на
ДКСК

Буџет на
ДКСК

Буџет на
ДКСК

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на
ДКСК

2.

Евиденција на издадени прекршочни
платни налози

континуирано
2021

Број на издадени
прекршочни платни
налози

Ред.
бр.

Активност

Рок на
реализација

Показател на активност

1.

Изготвување и ажурирање на каталогот
на подароци врз основа на податоци
добиени од државните институции по
основ на Законот за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска
сопственост
Циркуларен допис – потсетување на
сите надлежни институции за
обврската согласно ЗСКСИ за
пријавување /доставување податоци за
подароци
Изготвување на софтверско решение Каталог за подароци

Континуирано
2021

Креирана форма на
каталог

2.

3.

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на ДКСК

Ажуриран каталог

Февруари
2021

Испратен допис

Буџет на ДКСК

Добиени податоци

По динамика
утврдена
дополнително
По динамика
дополнително
утврдена

4.

Спроведување на округли маси, дебати
со претеници, членови на извршната
власт и други избрани и именувани
лица

Ред.
бр.

Активност

1.

Спроведување на истражување на
Октомври
јавноста за мерење на
2021
унапредувањето на разбирањето на
системот на укажување по
спроведена кампања
Спроведување
на
активностите 2021
утврдени со „Стратегијата за промоција
на
системот
на
заштита
на
укажувачите”,
во
рамките
на
Кампањата за интегритет.

2.

Буџет на
ДКСК

Рок на
реализација

Изготвено ИТ решение

ИПА 2020

Број на опфатени
учесници

ИПА 2020

Показател на активност

Спроведено истражување

Имплементирани
активности

Потребни /
обезбедени
средства
ИПА II
Транспарентност
и одговорност

ИПА II
Транспарентност
и одговорност

3.

Воспоставување на ИТ алатка за Јануари
пријавување и заштита на укажувачите 2021

Функционална ИТ алатка

4.

Постапување по пријави од укажувачи
во рамките на заштитено внатрешно и
надворешно пријавување

Број на отворени
предмети

Континуирано
2021

ИПА II
Транспарентност
и одговорност
Буџет на ДКСК

Број на покренати
иницијативи за кривично
гонење

5.

Број на покренати
иницијативи пред
надлежни органи за
поведување постапка за
утврдување одговорност
на службени лица
Други мерки
преземени од
страна на
овластеното
лице за прием
на пријави од
укажувачи
Број на институции кои
известиле за овластено
лице

Објавување - ажурирање листа на
овластени лица за прием на пријави
доставени заради заштитено
внатрешно пријавување во
институциите во јавниот сектор

Континуирано
2021

6.

Спроведување на обуки за посебни
групи на лица согласно Анализата за
потреба од тренинзи

Континуирано
2021

Ред.
бр.

Активност

Рок на
реализација

Показател на активност

1.

Ставање во употреба на апликација
за автоматско распоредување на
предмети, нивно следење (на
промени на статуси на предмети,
времетраење на работа на
предметот во зависност на статусот
во кој што се наоѓа предметот),
генерирање на периодични
извештаи (по време поминато од
постапување, според организациона
единица, според вид, според статус)

Јануари февруари2021

Функционална
апликација

Објавена листата на веб
страницата на ДКСК
Број на обучени лица

Буџет на ДКСК

ИПА II
Транспарентност
и одговорност

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на ДКСК

2.

Инсталирање на новата ИТ опрема
обезбедена преку ИПА заради
воспоставување на целосна
функционалност на ДКСК

Април - Мај
2021

Инсталирана ИТ
опрема

Буџет на ДКСК

3.

Изготвување на нова ICT стратегија

Јуни - јули
2021

Изготвена ICT
стратегија

Буџет на ДКСК

4.

Обезбедување на надградба на
знаењата преку специјализирана
обука за секој од вработените

2021
континуирано

Број на обезбедени и
реализирани
специјализирани обуки

5.

Унапредување на административни
службеници од Секретаријатот на
ДКСК согласно Годишниот план за
вработување во ДКСК за 2021

јануари-март
2021

Број на унапредени
службеници во ДКСК

Буџет на ДКСК/
IPA II
Транспарентност
и отчетност
Меѓународни
организации/
ГО
Буџет на ДКСК

6.

Вработување на административни
јануари-март
службеници во Секретаријатот на
2021
ДКСК согласно Годишниот план за
вработување во ДКСК за 2021
Инсталирање на 9 нови софтверски 2021
решенија вклучувајки:
Електронско доставување на
пријавите на укажувачите и
нивната заштита;
комуникациски портал;
софтверско
решение
за
електронско прибирање и
обработка на податоците од
сите одделенија и сектори и
нивна обработка, следење на
движење на документите;
софтверско
решение
за
електронско прибирање и
обработка на податоците за
реализација на Националната
стратегија;
софтверско решение за АПЛ;
мобилна
апликација
за
информирање на граѓаните и
спроведување прашалници;
инсталирање на ситем за е –
учење
софтверско
решение
за
следење на имплементација
на
интегритетот
во
институциите.

7.

Број на нововработени во
ДКСК

Буџет на ДКСК

Имплементирани
софтверски решенија

ИПА II
ИПА 2020

Каталог за подароци и
софтверско решение
Регистар на лобисти.
систем за електронска архива
со автоматска распределба на
предмети, нивна обработка и
следење на движење на
предмети

8.

Изработка на Регистар на избрани и 2021
именувани
лица,
електронско
доставување на изјава за имотна
состојба и интереси, нивно објавување
во машински обработлив формат,
софтверски систем за електронски
прибирање на податоци од други
институции за потребите на ДКСК,
нивна
обработка,
модул
за
менаџирање со документи.

Ред.
бр.

Активност

Рок на
реализација

Показател на активност

1.

Вклучување на сите чинители во
сегменти од работењето каде што има
потреба и простор од истото, заради
обезбедување на инклузивност и
транспарентност во работењето, како и
постигнување и одржување на
непосредна, континуирана комуникација

Kонтинуирано
2021

Број на
одржани
работни средби

Соработка со Платформата на граѓански
организации за борба против корупцијата
заради следење на изборниот процес

јуни –
октомври
2021

2.

Воспоставен функционален
Регистар

Број на
реализирани
проекти

Број на
активности врз
основа на
соработката

Буџет на ДКСК
и/ или
меѓународен
донор

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на ДКСК
Невладини
организации
Меѓународни
организации

Буџет на ДКСК
Платформа на
ГО

Ред.
бр.

Активност

Рок на
реализација

Показател на активност

1.

Имплементација активностите од
проектот “Да се прекине тишината :
Унапредување на политиките и културата
на укажување” , врз основа на
воспоставената соработка и потпишан
Mеморандум за разбирање со РАИ
Реализација на активности за поддршка на
работата од страна на меѓународни тела и
организации

Континуирано
2021

Реализирани
активности

Континуирано
2021

Број на започнати /
реализирани проекти

2.

4.

5.

Поврзување и соработка со
антикорупциските тела во соседството и
пошироко

Континуирано
2021

Учество на ДКСК во проектите и
активностите на Мрежата на институции за
превенција на корупцијата
Имплементација на активности од
проектот во рамките на воспоставена
соработка со Совет на Европа

Континуирано
2021

Буџет на ДКСК
Меѓународни
организации

Број на учество на
конференции
3.

Потребни /
обезбедени
средства
РАИ
Буџет на ДКСК

Број на реализирани
активности

Буџет на ДКСК
Меѓународни
организации

2021

Број на започнати/
реализирани проекти и
активности
Реализирани
активности

Буџет на ДКСК

Совет на Европа
Буџет на ДКСК

Ред.
бр.

Активност

Рок на реализација

Показател на активност

Потребни /
обезбедени средства

1.

Соработка и информирање на
јавноста преку медиумите за
јавно информирање

Континуирано 2021

Број на
одржани јавни
седници

Буџет на ДКСК

Број на
одржани прес
конференции
2.

Спроведување на проектот
Антикорупциска едукација на
учениците од средните
училишта

Континуирано 2021

Број на започнати и
реализирани
активности во насока
на имплементација на
проектот

ГО ИДСЦС, Холандска
Амбасада
ДКСК

3.

4.

5.

6.

7.

7.

8.

9.

Спроведување обуки согласно
утврдената динамика во
Стратегијата за унапредување
на системот на заштита на
укажувачи

Континуирано 2021

Број на спроведени
обуки

ИПА II
Транспарентност и
одговорност

Спроведување на кампања за
подигање на јавната свест и
знаење за интегритетот,
укажувачите, антикорупција и
работата на ДКСК

2021

Спроведување обуки за
превенција од корупцијата,
судирот на интереси и
интегритетот организирани од
страна
на други институции (АСЈО,
МИОА, други државни
институции, факултети со кои
ДКСК има потпишано
Меморандум и др.)
Подготовка на Методологија
за спроведување на проценка
на ризици од корупција на
секторско ниво
Подготовка на Прирачник за
спроведување на проценка на
ризици од корупција на ниво
на институција
Подготовка на етички кодекси,
процедури, водичи и други
документи соодветни за
специфични институции и за
назначените офицери за
интегритет
Пилотирање на концептот на
интегритет во 3 до 5 пилот
институции (утврдени со
претходно истражување)

Континуирано
2021

Број на обуки каде
ДКСК се јавува во улога
на предавач

Буџет на ДКСК и др.
институции

Јануари 2021

Подготвена
методологија

ИПА II
Транспарентност и
одговорност

Јануари 2021

Подготвен Прирачник

ИПА II
Транспарентност и
одговорност

Јуни – декември
2021

Подготвени документи

ИПА II
Транспарентност и
одговорност

Февруари – мај

ИПА II
Транспарентност и
одговорност

Креирање на т.н. ”community
portal” помеѓу ДКСК и 1278
институции за размена на
информации и комуникација

Февруари 2021

Анализа од спроведено
пилотирање со
препораки за
натамошно
постапување
Креиран ”community
portal”

Број на обучени лица
Совет на Европа

Спроведена кампања
Спроведено
истражување на
знаењето на јавноста
по спроведување на
кампањите

2021

ИПА II
Транспарентност и
одговорност

ИПА II
Транспарентност и
одговорност

10.

Имплементација на системот
на интегритет на локално ниво

Континуирано
2021

Септември 2021

Број на обучени лица од
општините
Број на општини со
имплементиран систем
на интегритет
Инсталирана мобилна
апликација

ОБСЕ
ДКСК

11.

Воведување на мобилна
апликација за ширење на
кампањата истовремено
обезбедувајќи можност за
спроведување истражувања,
анкетирање на јавното
мислење, информирање

Ред.
бр.

Активност

Рок на
реализација

Показател на активност

1.

Мониторинг и известување на ризиците

декември 2021

Ажуриран регистар на
ризик

Ред.
бр.

Активност

1.

Стандардизација
со
стандард ISO 9001:2015

меѓународниот

ИПА II
Транспарентност и
одговорност

Рок на
реализација

Показател на активност

Септември
2021

Обезбедување
на
меѓународниот
стандард ISO
9001:2015

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на
ДКСК

Потребни /
обезбедени
средства
Буџет на ДКСК

