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План на годишни активности за 2022 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. Зајакнување на системот на интегритет и промовирање на активна транспарентност на локално ниво 

Во првата половина на 2022 година, 
Мисијата ќе организира брифинг 
сесии за големиот број новоизбрани 
градоначалници, за да се подигне 
свеста за нивните обврски за 
зајакнување на интегритетот како 
дел од политиката за спречување на 
корупцијата во Северна 
Македонија. По овој брифинг, 
Мисијата во соработка со ДКСК ќе 
организира нов циклус на обуки за 
локални службеници за интегритет 

1. Спроведување на брифинг сесии за новите градоначалници 
поделени во 2 групи (по 4 плански региони во секоја група) 

ОБСЕ/ДКСК Март 2022 

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

ОБСЕ/ДКСК Март 2022 

3. 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 2022 

4. Испраќање на писмената информација и покана за 
номинирање претставници од општинската администрација за 
учество во обуката за новата Политика на интегритет за ЕЛС до 
30 избрани ЕЛС во земјава 

ДКСК / ОБСЕ Април 2022 
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од дополнителни 30 ЕЛС во првата 
половина на 2022 година. 
 
Мисијата ќе ангажира еден 
надворешен обучувач кој ќе ја 
спроведе обуката заедно со 
персоналот на Мисијата. Ќе се 
користат претходно изработените 
материјали за обука на албански и 
македонски јазик од обуката 
спроведена во 2021 година.  
По завршувањето на обуката, 
Мисијата ќе договори давател на 
услуги за поддршка на најмногу пет 
општини во имплементацијата на 
елементите на системот за 
интегритет за период од три 
месеци.  

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

ОБСЕ/ ДКСК/ 
Надворешен 
обучувач 

Мај 2022 

6. Спроведување на петдневна обука за примена на политиката 
на интегритет во ЕЛС во соработка со Агенцијата за слободен 
пристап до информации од јавен карактер 

Надворешен 
обучувач/ ОБСЕ/ 
ДКСК 

Мај – јуни 
2022 

7. Изработка на документација за ангажирање на Национален 
експерт за поддршка на 5 општини за воведување на 
политиката на интегритет 

ОБСЕ/ ДКСК/ 
Национален 
експерт 

Maj - jуни 
2022 

8. Ангажирање на Национален експерт и поддршка на 5 општини 
за воведување на политиката на интегритет 

ОБСЕ/ ДКС/ 
Национален 
експерт  

Јули – 
октомври 
2022 

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

ОБСЕ Ноември 2022 
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Активност 2. Унапредување на транспарентноста и градење на капацитетите на ДКСК 

 

Со цел да се подобри навремениот 
пристап до информации и да се 
зголеми транспарентноста на ДКСК, 
Мисијата ќе договори давател на 
услуги за да обезбеди обука за 
активности за комуникација и 
односи со јавноста за ДКСК. 
Мисијата, исто така, ќе обезбеди 
превод на избрани документи за 
антикорупција на ДКСК на англиски 
и албански јазик и ќе обезбеди дека 
материјалот е соодветно 
структуриран и навремено 
презентиран на веб-страницата на 
ДКСК. 
Мисијата ќе ангажира давател на 
услуги кој ќе спроведе проценка на 
потребите за обука. Врз основа на 
наодите и годишниот план за обука 
на ДКСК, Мисијата и ДКСК ќе ги 
идентификуваат областите со 

1. Изработка на документација за набавка на услугите за 
управување со ВЕБ и комуникациските содржини на ДКСК 

ОБСЕ/ ДКСК Март 2022 

2. Објавување на постапка за набавка на услуга и склучување на 
договор со избраната компанија - давател на услуги за ДКСК 

ОБСЕ Април 2022 

3. Испорака на договорените услуги од страна на давателот на 
услуги (4 месеци) 

ОБСЕ Април - 
декември 
2022 

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

ОБСЕ Април - август 
2022 

5. Објавување на преведените документи на ВЕБ страницата на 
ДСКС 

ДКСК Април -
септември 
2022 

6. Изработка на документација за набавка на услугите за 
спроведување на програма за обука на вработени во 
секретаријатот на ДКСК 

ОБСЕ/ ДКСК Април 2022 

7. Објавување на постапка за набавка на услуга и склучување на 
договор со избраната компанија - давател на услуги за ДКСК 

ОБСЕ Мај – јуни 
2022 

8. Спроведување на проценка на потребите за обука ОБСЕ/ ДКСК/ 
Давател на 
услуги 

Јуни 2022 

9. Изработка на програма за обука и селекција на учесници Давател на 
услуги / ДКСК 

Јули 2022 
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највисок приоритет за градење 
капацитети во 2022 година.  
Дополнително, Мисијата ќе 
соработува со ДКСК и Агенцијата за 
слободен пристап до информации 
од јавен карактер за развивање на 
модул за е-учење за проактивна 
транспарентност и слободен 
пристап до информации од јавен 
карактер.  
 

10. Испорака на програмата за обука Давател на 
услуги  

Септември 
2022 

11. Изготвување на извештај од спроведената програма за обука Давател на 
услуги  

Септември 
2022 

12. Изработка на документација за набавка на услуга за изработка 
на модул за е-учење за проактивна транспарентност и 
слободен пристап до информации од јавен карактер 

АСПИЈК / ОБСЕ / 
ДКСК 

Март – Април 
2022 

13. Објавување на постапка за набавка на услуга за изработка на 
модул за е-учење за проактивна транспарентност и склучување 
на договор со избраната компанија - давател на услуги 

ОБСЕ Мај – јуни 
2022 

14. Изработка на модул за е-учење за проактивна транспарентност Давател на 
услуги / АСПИЈК 
/ ДКСК 

Јуни – август 
2022 

15. Објавување на модул за е-учење за проактивна 
транспарентност и слободен пристап до информации од јавен 
карактер на веб страната на ДСКС и АСПИЈК 

АСПИЈК / ДКСК Септември 
2022 
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Активност 3. Истражување за родовите форми на корупција во одредени сектори во Северна Македонија 

 

Со цел дополнително да се 
истражат и да се обезбедат основни 
податоци за состојбата во тие 
сектори, Мисијата ќе ангажира 
давател на услуги за да спроведе 
две нови истражувања за 
сексуалната изнуда. Мисијата ќе ги 
сподели наодите, заклучоците и 
препораките на онлајн настани и ќе 
ги преведе на албански и англиски 
јазик за да можат да бидат објавени 
на веб-страниците на Мисијата и 
ДКСК. Дополнително, резултатите 
од истражувањето ќе бидат 
споделени и со институциите и 
извршните структури на ОБСЕ. 

1. Изработка на документација за набавка на услугите за 
спроведување на две истражувања на јавното мислење за 
перцепцијата на жените за постоењето на родови форми на 
корупција во Република Северна Македонија  

ОБСЕ/ ДКСК  Април 2022 

2. Избор на давател на услуги и склучување на договор ОБСЕ Мај 2022 

3. Изработка на прашалник за испитување на јавното мислење  
Давател на 
услуга / ОБСЕ 

Јуни 2022 

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

Давател на 
услуга 

Јуни 2022 

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

Давател на 
услуга 

Јули 2022 

6. Одржување на онлине настани за презентација на резултатите 
со засегнати страни и добивање повратна информација во 
врска со потребните чекори во следниот период 

ОБСЕ/ ДКСК Септември – 
октомври 
2022 

7. Превод на извештајот и објавување на публикација ОБСЕ Октомври -
декември 
2022 
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Активност 4. Спроведување на препораките за намалување на ризиците од корупција во областа на животната средина 

Во 2022 година, Мисијата во 
соработка со ДКСК и релевантните 
засегнати страни ќе организира 
неколку онлајн настани за 
промовирање на наодите од 
аналитичката активност од 2020 и 
2021 година, посветена на 
идентификување и намалување на 
ризиците за корупција во областа на 
животната средина.  
Целта на настаните ќе биде да се 
подигне свеста и поттикнат 
институциите на централно и 
локално ниво за неопходните 
чекори што треба да ги преземат за 
да се намалат ризиците од 
корупција, преку спроведување на 
препораките. 
Посебен акцент ќе биде ставен на 
обврските од Архуската конвенција. 
Во првата половина од 2022 година, 
Мисијата во соработка со ДКСК ќе 
ангажира Национален експерт за да 

1. Изработка на документација за ангажирање на Национален 
правен експерт за изработка на Методологија за следење на 
спроведувањето на препораките од АПЛ во животната 
средина. 

ОБСЕ/ДКСК Април 2022 

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

ОБСЕ Мај 2022 

3. Презентирање на нацрт методологија и добивање на повратни 
информации од ДКСК и ОБСЕ 

Национален 
правен експерт 

Јуни 2022 

4. Усвојување на финална Методологија за следење на 
спроведувањето на препораките од АПЛ во животната 
средина. 

Национален 
правен експерт 

Јуни 2022 

5. Испорачување на обука за примена на Методологијата и 
следење на имплементацијата 

Национален 
правен експерт 

Јули – Август 
2022 

6. Изработка на документација за ангажирање на партнер за 
имплементација на методологијата и следење на 
спроведувањето на препораките од АПЛ во областа на 
животната средина 

ОБСЕ/ ДКСК  Јуни 2022 

7. Ангажирање на партнер за имплементација на методологијата 
и следење на спроведувањето на препораките од АПЛ во 
областа на животната средина 

ОБСЕ Јули 2022 

8. Следење на спроведувањето на препораките од АПЛ во 
областа на животната средина 

Партнер за 
имплементација 

Август – 
Октомври 
2022 
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изработи методологија за следење 
на спроведувањето на препораките 
од АПЛ. Врз основа на 
Методологијата, ќе се ангажира 
партнер за имплементација – 
Здружение на граѓани, за поддршка 
и следење на примената на 
препораките  до крајот на 2022 
година.  
Извештаи од следење на 
спроведувањето на препораките ќе 
бидат изготвени и објавени на веб-
страницата на Државната комисија 
за спречување на корупцијата. 

9. Изработка на финален извештај од спроведеното следење и 
статус на имплементација на препораките од 
антикорупциската проверка на легислативата од областа на 
животната средина 

Партнер за 
имплементација 

Ноември 2022 

10. Презентирање на резултатите од спроведеното следење и 
статус на имплементација на препораките од 
антикорупциската проверка на легислативата од областа на 
животната средина 

ОБСЕ/ ДКСК / 
Партнер за 
имплементација 

Ноември 2022 

11. Превод на извештајот и објавување на веб страниците на ДКСК 
и ОБСЕ 

ОБСЕ/ ДКСК Декември 
2022 
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Активност 5. Спроведување на проценка на ризици од корупцијата во правосудството 

Бидејќи правосудството е 
идентификувано како еден од 
секторите со повисок корупциски 
ризик, Националната стратегија за 
спречување корупција и судир на 
интереси 2021-2025 предвидува 
спроведување на проценка на 
ризиците од корупција во 
правосудството. Мисијата на ОБСЕ 
во Скопје во соработка со ДКСК и 
другите засегнати страни ќе 
спроведе сеопфатна анализа на 
ризиците од корупција со цел да 
обезбеди детален приказ и 
евалуација на клучните корупциски 
ризици во судовите и 
обвинителствата. Студијата ќе се 
базира на три главни столбови: 1) 
Анализа на постоечката правна 
рамка; Анализа на главните 
корупциски ризици и механизми за 
нивна превенција (интервјуа); 

1. Селекција и ангажирање на три национални експерти за 
спроведување на правниот дел од анализата 

ОБСЕ Февруари 
2022 

2. Презентација на методологијата за АПЛ на проектниот тим ДКСК Март 2022 

3. Формирање на консултативна работна група ОБСЕ, ДКСК, 
Министерство за 
правда (МП), 
Здружение на 
судии (ЗС), 
Здружение на 
јавни обвинители 
(ЗЈО) 

Март 2022 
 

4. Подготовка на прашалник за интервјуа за идентификација на 
корупциски ризици од различните правосудни пракси. 

ОБСЕ/давател на 
услуги 

Април 2022 

.  

5. Комплетирање на правниот дел од анализата 
ОБСЕ/национални 
експерти 

Мај 2022 

6. Спроведување на интервјуа ОБСЕ Мај – Јуни 
2022 

7. Подготовка на прашалник за анкета со судии и јавни 
обвинители 

ОБСЕ/давател на 
услуги 

Јули 2022 

8. Пишување и интепретација на наоди од интервјуа ОБСЕ Јули – 
Септември 
2022 



 

 

 
 

9 
 

Анкета со судии и обвинители за 
распространетоста и значајноста на 
идентификуваните корупциски 
ризици.  

9. Спроведување на анкета со судии и обвинители ОБСЕ Октомври 
2022 

10. Обработка и интерпретација на анкетни податоци Давател на услуги Ноември 
2022 

11. Комплетирање на студијата ОБСЕ Октомври - 
Ноември 
2022 

12. Консултации со партнерите околу финалниот текст и 
обезбедување на повратни информации 

ОБСЕ/ДКСК/ЗС/ЗЈ
О 

Декември 
2022 

 

 
Активност 6. Анализа на спроведувањето на Законот за заштита на укажувачите 

Во 2022, Мисијата на ОБСЕ во Скопје 
ќе подготви анализа на досегашното 
спроведување на Законот за 
заштита на укажувачите. Фокусот на 
анализата ќе биде ставен на 
клучните проблеми во 
спроведувањето на овој закон и на 
обезбедување препораки како да се 
надминат идентификуваните 
проблеми. Со ваквиот пристап целта 
е да се придонесе поинформирана 
дебата околу потребите за измени 

1. Избор на национален експерт за подготовка на анализа ОБСЕ Март 2022 

2. Презицирање на методологија и опсег на анализата ОБСЕ/ДКСК/ 
Национален 
експерт 

Април 2022 

3. Подготовка на анализа Национален 
експерт 

Април –Јули 
2022  

4. Консултации околу финалниот текст и обезбедување на 
повратни информации 

ОБСЕ/ДКСК Септември 
2022 

5. Објавување на анализата ОБСЕ/ДКСК Октомври 
2022 
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на овој закон и јавни политики 
базирани на докази.   

 

 

 


