
Спроведување на Законот за заштита 
на укажувачите во Северна 

Македонија



Агенда
Време Тема Говорник/фацилитат

ор

9.00 до 9.10 Вовед/Агенда Џон Девит
9.10 до 9.25 Вовед од член на комисијата Член на ДКСК

9.25 до 10.30 Вовед во заштита на укажувачите (Општи принципи и меѓународни 
стандарди) и перцепции за укажувањето

Џон Девит

10.30 до 10.40 Пауза
10.40 до 12.00 Перцепции за укажување и создавање поволно опкружување за 

укажувачите
Џон Девит и Алма 
Седлар

12.00 до 13.00 Ручек / пауза
13.00 до 14.20 Како се применува законот на лицата што пријавуваат, на 

обелоденувањето, доверливоста, поднесувањето поплаки, 
одговорноста на институциите, злоупотребата на обелодувањето

Алма Седлар и Ирена 
Поповска

14.20 до 14.30 Пауза
14.30 до 16.00 Студии на случај и искуството од западен Балкан Алма Седлар



Вовед
Член на ДКСК



Вовед во заштитата на укажувачите
Генерални принципи и меѓународни стандарди

• Што е укажување?

• Зошто е важно укажувањето?

• Укажување – растечки тренд

• Меѓународни стандарди и случувања



Што е укажување?



Што е укажување?

„Дело на маж или жена кој/која, верувајќи дека 
јавниот интерес е над интересот на 
организацијата на која ѝ служи, укажува дека 
организацијата се [занимава] со коруптивни, 
незаконски, измамнички односно штетни 
активности“

Ралф Надер, 1974 година
Надер, Петкас и Блеквел, Укажување, Пингвин, 1974 година



Што е укажувач?



Транспаренси интернешенел го дефинира укажувањето како 
обелоденување на информации поврзани со коруптивни, 
незаконски или опасни активности спроведени во или од страна 
на организации од јавниот или од приватниот сектор – кои 
претставуваат загриженост за односно закана за јавниот интерес 
– во однос на физички или правни лица за кои се смета дека 
можат да преземат влијателни активности

Укажување



(CC) Транспаренси Интернешенел, Ирска, 2015 година

Учење/Промена Спроведување /делување

Спречување / одвраќање Детектирање / откривање



Деловниот аргумент за проговорување 



Деловниот аргумент за проговорување

• Спречување на измами и финансиски загуби
• Давање сигнал за интегритет и социјална одговорност
• Спречување и ублажување на одговорноста
• Постојано подобрување на усогласеноста
• Силна репутација
• Подобрување на организациската култура





Заштита – растечки тренд

 Шведска, 1766; САД, 1863, 1912, 1989 
 Нов Јужен Велс, 1994; ОК, 1998
 Нов Зеланд, 2000; Јужна Африка, 2000; Романија, 2004; Гана 2006; 

Јапонија, 2006
 Косово, 2011; Луксембург, 2011; Словенија, 2011; Јужна Кореа, 2012; 

Белгија, 2013; Унгарија, 2013; Малта, 2013; Босна и Херцеговина, 2014; 
Грција, 2014; Ирска, 2014; Србија, 2014; Словачка, 2014; Црна Гора, 
2015; Северна Македонија, 2015; Франција, 2016; Холандија, 2016; 
Албанија, 2016; Шведска, 2016; Италија, 2017, Латвија, 2019

 Цела ЕУ, 2021



Македонски закон за заштита на укажувачите

Укажувачот обелоденува разумно сомневање односно знаење за казниви
односно неетички активности или било какви други незаконски односно
недозволени активности со кои се прекршува односно кои се закана за
јавниот интерес, сторени или планирани во рамките на јавна институција или
приватен субјект.



укажувач
.



1. Опфатени се сите сектори и индустрии (Ирска, Србија)
2. Широка дефиниција на ‚работник’ односно лице (Србија, Косово)
3. Широки категории на нечесно однесување (Норвешка, Ирска)
4. Товар на докажувањето и разумно верување (ОК, Северна Македонија)
5. Нема тест за мотивација (Ирска, ОК, Словачка, Северна Македонија)
6. Надворешното обелоденување е заштитено (Шведска, Ирска, Северна 

Македонија)
7. Широка дефиниција на казнување (Ireland) 
8. Имунитет, законски права (Малта, Ирска)
9. Доверливост и анонимност (Србија, Франција, Северна Македонија)
10. Санкции за одмазда (Италија, Франција)
11. Обврска за преземање на мерки (Франција, Холандија, Италија, Северна 

Македонија)
12. Органи / надзор за укажувачи (Франција, Холандија, Ирска)

Најдобри практики



Најдобри практики



• Директива на ЕУ
• ИСО 37002
• Иновации

Случувања



1. Широки категории на нечесно однесување
2. ‘Постепен режим на обелоденување’
3. Задолжителни постапки
4. Надлежни органи
5. Законската заштита е проширена и на оние кои не се 

работници во субјектот
6. Поддршка

Директива на ЕУ



Три принципи:
1. Доверба
2. Непристрасност
3. Заштита

Ги насочува организациите во управувањето со:
1. Како се утврдуваат и пријавуваат загрижености за нечесно однесување
2. Како се оценуваат загрижености за нечесно однесување
3. Како се постапува по загриженост за нечесно однесување
4. Како се затвораат предмети на укажување

ИСО 37002



Иновации



Иновации



Иновации



Иновации



Пауза



Согледувања за укажувањето во Северна 
Македонија и поволни опкружувања за 
укажувачите



Вовед во заштитата на укажувањето
Резултати од истражувања во Северна Македонија 2017 наспроти 2020 година

Просечни позитивни, негативни и 
неутрални ставови

Просечни позитивни, негативни и 
неутрални ставови

Многу позитивни

Многу негативни

Позитивни Негативни

Неопределени/неутрални 

Многу позитивни

Многу негативни

Позитивни Негативни

Неопределени/неутрални 



Вовед во заштитата на укажувањето
Резултати од истражувања во Северна Македонија 2017 наспроти 2020 година

Ако видам нечесно однесување, би се 
чувствувал(а) обврзан(а) да го пријавам 

некому во мојата организација

Ако видам нечесно однесување, би се 
чувствувал(а) обврзан(а) да го пријавам 

некому во мојата организација

Целосно се согласувам

Воопшто не се 
согласувам

Се согласувам Не се согласувам

Ниту едно / не можам да кажам

Целосно се согласувам

Воопшто не се 
согласувам

Се согласувам Не се согласувам

Ниту едно / не можам да кажам



Вовед во заштитата на укажувањето
Резултати од истражувања во Северна Македонија 2017 наспроти 2020 година

Кое од следниве е најблиску до вашето 
гледиште?

Кое од следниве е најблиску до вашето 
гледиште?

Луѓето треба да добијат поддршка за тоа што откриле нечесно 
однесување во рамките на организација/институција/компанија, 
дури и доколку тоа значи откривање инсајдерски  информации 
Луѓето кои откриваат инсајдерски  информации треба да бидат 
казнети, дури и ако на тој начин откриваат сериозно нечесно 
однесување во рамките на организацијата / институцијата / 
компанијата



Вовед во заштитата на укажувањето
Резултати од истражувања во Северна Македонија 2017 наспроти 2020
година

Ако пријавам нечесно однесување во мојата 
организација, убеден сум дека соодветно ќе 

се постапи по пријава?

Ако пријавам нечесно однесување во мојата 
организација, убеден сум дека соодветно ќе 

се постапи по пријава?

Целосно се 
согласувам
Воопшто не се 
согласувам

Се согласувам Не се согласувам

Ниту едно / не можам да кажам

Целосно се 
согласувам
Воопшто не се 
согласувам

Се согласувам Не се согласувам

Ниту едно / не можам да кажам



Доверба на вработениот кон работодавачот (Ирска)

Транспаренси интернешенел Ирска, Анкета за интегритет на 
работно место 2016 година

Вработени Работодавачи

Целосно се согласувам

Малку се согласувам

Ниту се согласувам ниту не 
се согласувам

Малку не се согласувам

Воопшто не се согласувам

Не знам

Сите што се согласуваат



Клучни пречки за пријавување

Транспаренси интернешенел Ирска, Анкета за интегритетот на работното место 2016 година

Загриженост дека би можел(а) да ја загубам работата

Загриженост дека мојата пријава нема да има никакво влијание

Загриженост дека колегите можат да ја загубат својата работа

Загриженост за изгледите за на мојата кариера во иднина

Загриженост дека моите колеги ќе ме изолираат

Лојалност кон мојот работодавач, организација или кауза



Вовед во заштитата на укажувањето
Резултати од истражувања во Северна Македонија 2017 наспроти 2020
година

Раководството во мојата организација 
сериозно ја сфаќа заштитата на луѓето кои 

пријавуваат нечесно однесување?

Раководството во мојата организација 
сериозно ја сфаќа заштитата на луѓето кои 

пријавуваат нечесно однесување?

Целосно се 
согласувам

Воопшто не се 
согласувам

Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Ниту едно / не можам да кажам Целосно се 
согласувам

Воопшто не се 
согласувам

Се 
согласувам

Не се 
согласувам

Ниту едно / не можам да 
кажам



Поволно работно опкружување
1. Разни канали за искажување и канали за надворешни 

независни совети
2. Добредојдени се обелоденувања со кои е утврдуваат претходно 

неутврдени ризици. 
3. ‘Канцеларија’ за пријавување наменета за евидентирање на 

загриженостите и податоците
4. Обезбедување сека постапувањето е добро организирано, има 

јасен мандат и адекватни ресурси. 
5. Одговорите треба да бидат видливи доколку е можно. 
6. Учество во развивање на стандарди. 



Ресурси

1. Водич за најдобри практики за законски прописи за укажувачи
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/best_practice_guide_for_whistleblowing_legislation

2. Деловен аргумент на ТИ за проговорување
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_case_for_speaking_up

3. Насоки на АЦЦА
https://www.accaglobal.com/wales/en/about-us/regulation/ethics/whistleblowing.html

4. ИСО 37002
https://committee.iso.org/sites/tc309/home/projects/ongoing/ongoing-2.html

5. Интегритет на работа
www.integrityatwork.ie

6. Еурокадри „Укажувањето во европските компании: Односи во 
рамките на дејностите за успешно спроведување на каналите за 
пријавување“
https://www.eurocadres.eu/news/role-of-trade-unions-in-setting-up-internal-whistleblowing-channels/



Пауза за ручек



Како законот се применува на лица кои 
пријавуваат, на обелоденувањата
Алма Седлар и Ирена Поповска



Доверливост, поднесување на поплаки, 
одговорност на институции, злоупотреба на 
обелоденувањето
Алма Седлар и Ирена Поповска



Пауза



Студии на случај поврзани со искуството на 
Западен Балкан
Алма Седлар



Идентификување и спроведување на мерки за 
заштита, преземање мерки, извлечени поуки и 
најдобри практики


