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План на годишни активности за 2021 година кои произлегуваат од  

Меморандумот за соработка меѓу Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Државната комисија за спречување на 

корупцијата 2020 - 2022 

 

Активност Опис на активноста Надлежен за 
спроведување 

Период на 
спроведувањ

е 

 
Активност 1. Воведување на елементите на системотнза интегритет во единиците на локалната самоуправа  

Во 2021 година, Мисијата, во 
соработка со ДКСК, поддржа 
изготвување на Декларација за 
политиката за интегритет на ЕЛС и 
Насоки за нејзина имплементација. 
Во 2021 година, Мисијата ќе 
спроведе програма за обука на 
општинските администрации од 30 
ЕЛС. Обуката ќе биде спроведена 
преку Интернет од еден 
надворешен обучувач, вработен во 
Мисијата и претставник од ДКСК врз 

1. Изработка на документација за ангажирање на Национален 
обучувач за спроведување на серија обуки за воведување на 
политиката на интегритет во ЕЛС 

ОБСЕ/ДКСК Март 2021 

2. Ангажирање на Национален обучувач и давање на почетни 
насоки за спроведување на програмата за обуки во соработка 
со ДКСК и Агенцијата за слободен пристап до информации од 
јавен карактер  

ОБСЕ/ДКСК Април 2021 

3. Подготовка на писмена информација за новата Политика на 
интегритет за ЕЛС до сите градоначалници/ градоначалнички 
во земјава 

ОБСЕ/ДКСК Март 2021 

4. Испраќање на писмената информација и покана за 
номинирање претставници од општинската админситрација за 

ДКСК / ОБСЕ Април 2021 
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основа на материјалите за обука 
дизајнирани во 2021 година. 
Активноста ќе се спроведе до 
ноември 2021 година. 

учество во обуката за новата Политика на интегритет за ЕЛС до 
30 избрани ЕЛС во земјава 

5. Контактирање на номининираните 
претставници/претставнички од ЕЛС, креирање на групи за 
обука и вовед во методите на онлине обука 

ОБСЕ/ ДКСК/ 
Надворешен 
обучувач 

Април 2021 

6. Спроведување на 5-дневна програма за обука,  3 групи х 10-15 
учесници во соработа со Агенцијата за слободен пристап до 
информации од јавен карактер 

Надворешен 
обучувач/ ОБСЕ/ 
ДКСК 

Мај – јуни 
2021 

7. Испраќање на сертификати за учество во програмата за обука и 
дополнителни материјали за спроведување на политиката на 
интегритет 

ОБСЕ/ДКСК Јули 2021 

8. Мониторинг на процесот на воведување на политиката на 
интегритет во ЕЛС кои беа вклучени во програмата за обука во 
2021 година 

ОБСЕ/ДКСК Септември – 
ноември 2021 

9. Изработка на извештај со препораки за искуството од 
спроведените обуки на ЕЛС и спроведувањето на Политиката 
на интегритет со предлог чекори за зголемување на 
ефикасноста во следниот период 

ОБСЕ Ноември 2021 
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Активност 2. Промовирање на транспарентноста на Државната комисија за спречување на корупцијата 

 

Со цел да се зголеми 
транспарентноста на ДКСК, 
Мисијата во 2021 година ќе 
обезбеди поддршка за управување 
со веб-страната на ДКСК преку 
давател на услуги. Мисијата исто 
така ќе обезбеди услуги за 
подобрување на дизајнот на веб-
страницата на ДКСК. Паралелно со 
ова, Мисијата ќе овозможи превод 
на одбрани документи за борба 
против корупцијата и ќе осигури 
дека материјалот е соодветно 
структуриран и презентиран на веб-
страницата на ДКСК.  
Активноста ќе се спроведе во 
периодот март-август 2021 година. 

1. Изработка на документација за набавка на услугите за 
управување со ВЕБ содржините на ДКСК 

ОБСЕ/ ДКСК Март 2021 

2. Склучување на договор со избраната компанија - давател на 
услуги за ДКСК 

ОБСЕ Април 2021 

3. Испорака на договрените услуги од страна на давателот на 
услуги 

ОБСЕ Април - август 
2021 

4. Превод и лектура на одбрани документи за борба против 
корупцијата 

ОБСЕ Април - август 
2021 

5. Објавување на преведените документи на ВЕБ страницата на 
ДСКС 

ДКСК Септември 
2021 
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Активност 3. Изготвување предлог законска рамка за родовите форми на корупција во Северна Македонија 

 

Врз основа на наодите од 
документот за Родовите аспекти на 
корупцијата во Република Северна 
Македонија од 2020, Мисијата, ќе 
склучи договор со давател на услуги 
да спроведе истражување на 
јавното мислење за перцепцијата на 
жените за постоењето на родови 
форми на корупција во земјава. 
Покрај тоа, Мисијата ќе склучи 
договор со Национален правен 
експерт кој ќе ги анализира 
меѓународното и домашното 
законодавство и во соработка со 
ЕЛС, соодветните државни 
институции и граѓанските 
организации ќе предложи одредби 
за изменување и дополнување на 
националното законодавство. 
Активноста треба да се спроведе во 
периодот март-јули 2021 година. 

1. Изработка на документација за набавка на услугите за 
спроведување на истражување на јавното мислење за 
перцепцијата на жените за постоењето на родови форми на 
корупција во Република Северна Македонија во консултација 
со Министерството за правда 

ОБСЕ/ ДКСК  Март 2021 

2. Избор на давател на услуги и склучување на договор ОБСЕ Април 2021 

3. Изработка на прашалник за испитување на јавното мислење во 
консултација со Министерството за правда 

Давател на 
услуга / ОБСЕ/ 
ДКСК  

Април - мај 
2021 

4. Спроведување на истражување на јавното мислење за 
перцепцијата на жените за постоењето на родови форми на 
корупција 

Давател на 
услуга 

Мај 2021 

5. Изготвување Извештај од истражувањето на јавното мислење 
за перцепцијата на жените за постоењето на родови форми на 
корупција  

Давател на 
услуга 

Јуни 2021 

6. Изработка на документација за ангажирање на Национален 
правен експерт за изготвување на предлог-одредби за 
изменување и дополнување на националното законодавство 
за родовите форми на корупцијата 

Национален 
правен експерт / 
ОБСЕ/ ДКСК 

Март 2021 

7. Ангажирање на експерт и давање на почетни насоки за 
спроведување на анализата во консултација со 
Министерството за правда 

ОБСЕ/ДКСК Април 2021 
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8. Спроведување на канцелариско истражување за правното 
регулирање на родовите форми на корупција во 
меѓународното законодавство 

Национален 
правен експерт 

Април - мај 
2021 

9. Изработка на прелиминарен извештај за правното регулирање 
на родовите форми на корупцијата во меѓународното и 
домашното законодавство 

Национален 
правен експерт 

Јуни 2021 

10. Спроведување на консултативен процес со ЕЛС, соодветните 
државни институции и граѓанските организации  

Национален 
правен експерт 

Јуни 2021 

11. Продуцирање и презентација на предлог-одредби за 
изменување и дополнување на националното законодавство 
со вклучување на родовите форми на корупцијата 

Национален 
правен експерт 

Јули 2021 

 12. Финализирање на предлог-одредби за изменување и 
дополнување на националното законодавство со повратна 
информација од засегнати страни во консултација со 
Министерството за правда 

Национален 
правен експерт / 
ОБСЕ/ ДКСК 

Јули 2021 

  



 

 

 
 

6 
 

 
Активност 4. Антикорупциска проверка на легислативата во областа заштита на животната средина 

Мисијата ќе регрутира Национален 
правен експерт за да спроведе 
антикорупциска проверка на 
постојните закони што ја регулираат 
заштитата на животната средина во 
согласност со националната 
методологија на ДКСК. Главната цел 
на анализата ќе биде да се 
идентификуваат специфичните 
празнини во националното 
законодавство што создаваат 
простор за корупција. Понатаму, во 
соработка со ДКСК и 
Министерството за животна 
средина, ќе бидат предложени 
измени и дополнувања на 
законодавството за заштита на 
животната средина и на овој начин 
да се подобри националната 
законска рамка за борба против 
корупцијата. Анализата треба да 
биде финализирана до септември 
2021 година 

1. Изработка на документација за ангажирање на Национален 
правен експерт за спроведување на антикорупциска проверка 
на легислативата од областа на животната средина 

ОБСЕ/ДКСК Април 2021 

2. Ангажирање на експерт и давање на почетни насоки за 
спроведување на анализата  

ОБСЕ Мај 2021 

3. Спроведување на процесот на анализа – антикорупциска 
проверка на легислативата од областа на животната средина 

Национален 
правен експерт 

Мај - јуни 
2021 

4. Изработка на прелиминарен извештај од спроведената 
антикорупциска проверка на легислативата од областа на 
животната средина 

Национален 
правен експерт 

Јуни 2021 

5. Презентација и добивање повратни информации од 
спроведената антикорупциска проверка на легислативата од 
областа на животната средина  

Национален 
правен експерт / 
ОБСЕ/ ДКСК  

Јули 2021 

6. Изработка на финален извештај од спроведената 
антикорупциска проверка на легислативата од областа на 
животната средина 

Национален 
правен експерт 

Јули 2021 

7. Превод на финалниот извештај на албански јазик Надворешен 
давател на 
услуга 

Август 2021 

 


