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Извршно резиме: Квартален извештај бр. 4 за следење на 
работата на Државната комисија за спречување на корупцијата  

Остварувања во периодот од јуни- септември 2017 година 

Согласно Законот за спречување на корупцијата, Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) е самостојна и независна антикорупциска институција. Граѓаните, како даночни обврзници, треба 
да бидат добро информирани дали и како ДКСК ги 
остварува своите законски обврски, бидејќи преку 
буџетот на Република Македонија ги обезбедуваат 
средствата за остварување надлежности на ДКСК за 
спречување корупција. 

Фокусот и во овој извештаен период е на локалните 
избори кои се одржаа во октомври 2017 година за кои 
ДКСК одговорила на 916 барања за мислење од 
страна на државни институции за примена на 
Законот за спречување на корупцијата во изборен процес. Барањата за мислења се однесуваат на 
преземање постапки за вработување на неопределено и на определено време, постапки за јавни 
набавки, постапки за издавање под закуп на имот во државна сопственост и други видови располагања 
со државен имот, како и мислења по барања за вонредни исплати на буџетски или фондовски средства 
и други располагања со буџетски средства на централно и на локално ниво. ДКСК отворила 18 
предмети за можни злоупотреби за време на локалните избори во кои се наведени сомневања за 
можни злоупотреби на буџетски средства, јавни фондови и средства од јавни претпријатија и други 
правни лица кои располагаат со државен капитал од денот на распишување на изборите на 6 август 2017 
година. Од нив, 16  предмети се отворени по приговори поднесени од физички лица, еден приговор 
поднесен е од правно лице и еден приговор од непознат подносител. 

Ажурирањето на Регистарот на анкетните листови на избрани и именувани лица останува една од 
слабостите  во работењето на ДКСК. Од именувани 633 лица на функции (според објавите во Службен 
весник), за 468 (70,59%) лица нема објавени информации. Најголем број од недостапните анкетни 
листови се однесуваат на лица кои се се избрани на функции во управните одбори на училишта, на 
болници, на Универзитетската клиника, на меѓуопштински центри, на избирачки одбори и сл. Евиденција 
на анкетните листови води ДКСК, меѓутоа начинот на кој истата се прави не дава доволно информации 
за целта за која е наменета оваа обврска од законот. Воедно ДКСК можела да покрене иницијатива за 
прекршочни постапки за неисполнување на обврските за неподнесување на податоците потребни за 
ажурирање на Регистарот од страна на институцијата или одговорното лице во истата, што произлегува 
од член 63.б став 1 од Законот за спречување на корупцијата.  

Антикорупциска проверка на легислативата се спроведува, но не во целост. Во овој извештаен 
период, таа е направена за пет закони и е започната за 11 закони (пет од вториот и шест од третиот 
квартал). Иако Владата во овој извештаен период има утврдено 13 предлог-закони на седница, истите 
не се доставени до ДКСК за задолжителна проверка на ризици од корупција. 

Во извештајниот период до ДКСК биле доставени и оформени вкупно 19 предмети за постоење 
елементи за корупција. Предметите се по пријава од граѓани, од правни лица и предмети отворени по 
сопствено убедување на ДКСК. Постапувањето по овие предмети е во тек. 

ДКСК не презела конкретни мерки за активна примена на Законот за заштита на укажувачите и 
подзаконските акти коишто се однесуваат на обврски на јавните институциите пред ДКСК. Полугодишни 
извештаи за примени пријави од укажувачи до ДКСК доставиле 41 институција. Вкупниот број на 

Од вкупно 29 индикатори следени во 
периодот на известување, а за кои се 
следи исполнувањето на законските 
обврски („обојување на индикаторите“), 
11 се остваруваат целосно во согласност 
со закон, 14 се остваруваат делумно, а 4 
не се остваруваат.  
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институции кои доставиле информација со име и презиме на овластено лице за прием на пријави од 
укажувачи е 65 институции или 5,03% од вкупно 1.291 јавна институција. 

ДКСК остварува соработка со државните органи, а може да се забележи и дека станува поотворена за 
соработка со граѓанските организации и со организации од приватниот сектор потписници на Мемо-
рандумот за соработка каде за прв пат се евидентирани реализирани средби за воспоставување на идна 
соработка.  

Во поглед на транспарентноста, ДКСК објавува информации за седниците кои се јавни, но нема пракса 
да објавува информации за сите одржани настани за кои нема законска обврска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      До извештајот може да пристапите преку: 


