
 

 

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (НКЕУ-МК) 

 

    РАБОТНА ВЕРЗИЈА НА ПРЕПОРАКИ  

 

1. Во функција на заштита од политичка и друг вид на корупција во законите да се 

дефинираат и прецизираат критериумите за избор на високи функции, како и да се 

дополнат со можнот за конкурирање (или изјавување на интерес за одредена 

позиција), а не само нивно именување од одреден надлежен орган.   

2. Да се зајакне легислативата со одредби да не можат Лица кои биле осудени за 

финансиски или за криминал со елементи на насилство да не можат да бидат 

избирани или назначувани на јавни функции. Принципите на јавност, 

транспарентност и отчетност да бидат препознатливи во нивната биографија, која 

треба да биде однапред јавно објавена;   

3. Со цел да се постигне еднаквост на сите пред законите, а со тоа и намалување на 

корупцијата треба да се изградат механизми за проверка на постапувањето, почести 

ревизии на работењето или за  полицијата поставување камери 24/7 на униформите, 

за да има можност да се контролира, нивната работа, камери во институциите, потоа 

да профункционираат алките за куќен притвор и затвор и други казнени мерки за 

незаконско постапување.  

4. Регулативата која ги утврдува надлежностите на институциите да биде поконкретна, 

без да ја содржи одредбата и други работи од надлежност на институцијата„. 

5.  Дискреционите права за одлучување на носителите на власт, како и на високите 

раководители да се намалат и доведат на ранг на неопходност, но и со инструменти 

ефективно да се контролираат. 

6. Поради клучната улога на обвинтелството во утврдување на прекршување на 

законите и постоење основ за направен криминал,  неоходно е да се спроведат 

истражувања со цел реорганизација на обвинителството за подобрување на начинот 

на постапување и поефикасен кривичен прогон.  

7. Воведување на систем во рамките на обвинителството за постапување по сите 

предмети со еднаква важност, фидбек до секоја релевантна институција во процесот 

на постапување за правно или физичко лице.  

8. Да пристапи кон заедничка обука на на кадри за справување со корупција  во сите 

релевантни институции по хоризонтална линија, особено обука од областа на 

финансиски криминал и злоупотреби на функциите.  

9. Очекувањата на јавноста се ДКСК да продолжи понатаму со анализа и истражување 

на легислативата во насока на вградување на правни механизми во законите за 

поуспешно спречување и санкционирање на корупцијата. 

10. Се повикува Народниот правобранител веднаш да иницира измена на Законот за НП, 

чл. 11д поврзан со мандатот на претставниците на граѓанското општество во 

Канцеларијата на надворешниот механизам, согласно направените странски и 



 

 

домашни експертизи, како и направената анализа поддржана од Советот на Европа. 

11. Подигање на свеста кај вработените во државните институции за борба против 

корупцијата со воспоставување на механизми во рамки на институциите како по 

примерите на други држави (анкетен прашалник, евалуација)1  

12. Подигање на свеста кај граѓаните за постоење на Законот за укажувачи и целта на 

истиот, односно заживување на овој закон во интерес на заштита од злоупотреби на 

власта, коруптивно работење, како и превенција на истото.  

13. Европската унија, странските и домашните донатори да продолжат во подршката на 

истражувачкото новинарство како значаен чинител во обезбедување на поголемо 

ниво на транспарентност и вклучување и  вклучување на јавноста во информирањето 

и борбата против корупцијата.  

 

 
1 Во САД еднаш годишно се пополнува формулар подготвен од Владата со окулу 30 кратки прашања Што е 

корупција, дали частење ручек за услуга е корупција, до кој износ може да се прими награда, дали треба да 

се пријави мито..... Доколку не се пополни прашалникот не се продолжува договорот за работа или кај нас 

би било дисциплинска постапка. Овие повторливи механизми влијаат на подигање на свеста на вработените 

во државните институции.  

 


