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Платформата  на граѓански организации за борба против корупцијата е активна мрежа на
граѓански организации која промовира добро владеење, предводи иницијативи и презема
чекори за застапување во насока на охрабрување на граѓаните и  поттикнува политичка волја за
борба против корупцијата во Република Северна Македонија. 
Антикорупциски месечник е информатор на Платформата на  граѓански организации за борба
против корупцијата. Прикажани се активностите на членките во изминатиот месец. 

Платформа на граѓански организации за борба против корупцијата Декември 2022

За ризичните области на
корупцијата на локално ниво
новинарите дискутираа и со
претседателката на Државната
комисија за спречување на
корупцијата, Билјана
Ивановска. 
Поддршката на локалните
медиуми во борбата против
корупцијата и засилувањето
на јавниот притисок за
поголем интегритет на
локалните институции е дел
од проектот „Заштита од
корупција“ финансиски
поддржан од Амбасадата на
Кралството Холандија во
Скопје.

20 новинари од локални медиуми
од земјата учествуваа на двете
обуки што ги организираше
Центарот за граѓански
комуникации за истражувачко и
аналитичко новинарство за да
можат подобро да ја препознаат и
да известуваат за корупцијата на
локално ниво. 
Обуките ги водеа Маја Јовановска,
уредник и истражувачки новинар
во Истражувачка репортерска
лабораторија Македонија – ИРЛ и
Александар Јанев сертифициран
тренер на Томсон Ројтерс
Фондацијата.  

Центар за граѓански
комуникации

Тренинзи за истражувачко и
аналитичко новинарство

Државната комисија за спречување на
корупција (ДКСК)на 15 ноември 2022 година со
свечена церемонија по го одбележа јубилејот за
20 години ДКСК. Ја свеченоста свое обраќање
имаше Марко Трошановски како претставник
на секретаријатот на Платформата на
ѓраѓански организации за борба против
корупцијата и првата претседателка на
Државна комисија за спречување на
корупцијата г-ѓа Слаѓана Тасева.

Учество на Платформата на
обележувањето  од  20 години работење
на  Државна комисија за спречување на

корупцијата

Платформа на граѓански организации за
борба против корупцијата
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Покрај високите нивоа на корупција, забележани преку
Системот за следење на корупцијата (СМС) на СЕЛДИ за 2021
година, земјите од Западен Балкан и понатаму немаат
кохерентен пристап за справување со проблемот. Направени
се голем број институционални и правни подобрувања во
рамките на пристапувањето во ЕУ. Сепак, новоусвоените
закони и стратегии и новосоздадените специјализирани
институции допрва треба да вродат со плод во борбата со
корупцијата. Овој документ дополнително нагласува дека
стратегиите за борба против корупцијата се спроведуваат на
некоординиран начин, со поделени одговорности меѓу повеќе
институции и промовира споделување на добри практики
меѓу земјите од Западен Балкан.

На 28 и 29 ноември 2022 година во Хаг се одржа
Тркалезната маса на високо ниво за антикорупција на
која учество зема и Претседателката на ТИ- Македонија, г-
ѓа Слаѓана Тасева. Настанот беше организиран од страна
на Владите на Еквадор, Канада и Холандија.
Овој настан имаше за цел да ја зголеми ефикасноста и
влијанието на
заедничка борба против корупцијата. Низ објективот на
високата корупција, беше обработена состојбата на
сегашните законски рамки, постоечките алатки и другите
механизми со цел да се идентификуваат можностите за
подобро и покоординирано дејствување.

Учество на Транспаренси
Интернешнл- Македонија на

Тркалезната маса на високо ниво
за антикорупција во Хаг

Антикорупциски политики и регулаторно
опкружување во Западен Балкан

 

Македонски центар за
меѓународна соработка

Транспаренси Интернешнл-
Македонија 

Истражните центри при јавните обвинителства имаат клучна улога во
успешноста на спроведувањето на конфискацијата на имот. Тие го
откриваат текот на парите, учествуваат во истражните дејства,
прибираат докази и работат по насока на јавните обвинители.
Недостатокот на потребните ресурси и стручни капацитети со кои се
соочуваат, значително влијае врз квалитетот на финансиските истраги
и конфискацијата на имот, земајќи ја предвид нивната оперативна
улога. Па така, најголемите недоследности во спроведувањето на
конфискацијата, односно прибирањето докази, следењето на текот на
парите и слично се токму во доменот на работата на истражните
центри.

Документот за јавни политики е напишан во рамки на проектот: 
Поттикнување на јавната дебата за антикорупција, финансиран од
Национален фонд за демократија (National Endowment for Democracy –
NED)

Недоволни капацитети за нужна
конфискација на нелегално стекнат имот

Институт за демократија
Социетас Цивилис Скопје

https://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/2426-antikorupciski-politiki-i-regulatorno-opkruzhuvanje-vo-zapaden-balkan.html
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https://idscs.org.mk/mk/2022/11/14/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d1%81/
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Граѓанските организации станаа критични
протагонисти во борбата против организираниот
криминал и корупцијата. Сепак, помалку од 1% од сите
100.000 регистрирани ГО во Западен Балкан се
занимаваат со овие теми. Овој документ ги истакнува
предизвиците со кои се соочуваат граѓанските
организации кои работат во областа на
антикорупцијата, како што се притисокот од владите,
не прифаќање на нивните препораки за политики, па
дури и загриженост за безбедноста на нивните
експерти. Руската инвазија на Украина, исто така,
влијаеше на финансиската одржливост на ГО, бидејќи
донаторите ги ревидираат нивните буџети кон нови
геополитички области и теми.
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Граѓанското општество во борбата
против корупцијата: против заробени

граѓански организаци
 

Документарен филм на тема безбедноста на
новинари. Новинарите не ретко се
перципираат како дежурни виновници за
некоја лоша состојба. 
Заради нивната јавна изложеност како
пренесувачи на информации од јавен
интерес, често стануваат и мета на јавноста. 
Линчувања, етикетирања, дехуманизација и
физички напади. Новинарите веќе долго
време бараат поголема заштита, или статус
на службено лице, со цел да се одбранат од
овие напади.

Документарен филм: Психичко
насилство врз новинарите

Документарен филм: Безбедноста на
новинарите е оставена на нив самите

Документарен филм на тема безбедноста на
новинари. Безбедноста на новинарите е важна
компонента за квалитетот на новинарството.
Работата под постојан стрес и известувањето за
време на кризи може да влијае врз нивното
здравје. Изложувањето на постојани напади,
физички или онлајн, придонесува до вметнување
и зацврстување на автоцензурата. 

SCOOP – Центар за истражувачко
новинарство

SCOOP – Центар за истражувачко
новинарство

Македонски центар за
меѓународна соработка

https://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/2425-gragjanskoto-opshtestvo-vo-borbata-protiv-korupcijata-protiv-zarobeni-gragjanski-organizacii.html
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На одржаната емисија „Топ
Тема“ на Телма телевизија се
дискутираше за изборот на
шеф на Обвинителството за
гонење на организиран
криминал и корупција. 

Изборот на шеф на
Обвинителството за гонење
на организиран криминал и
корупција, кои обвинителите
самите го бираа, на површина
извади многу недостатоци и
нелогичности во законското
решение, кое го предвидува
овој избор. Обвинителите го
избраа Ислам Абази, колега за
кого не можеше да се пронајде
ниту биографија на веб
страната на Вишото јавно
обвинителство Гостивар со
кое до сега раководел.
Законското решение
обвинителите самите да
избираат шеф на ОЈО за
гонење на организиран
криминал и корупција беше
посочувано како врв на
демократијата.

Учество на Претседателката на ТИ-М на
Топ Тема на Телма телевизија Изборот

на шеф на Обвинителството за гонење на
организиран криминал и корупција

Центар за граѓански
комуникации

Сабина Факиќ од Центарот за граѓански комуникации на 25
ноември гостуваше во вестите на „Блумберг Адрија ТВ“ каде
говореше за клучните проблеми со корупцијата во јавните
набавки. Се отворија прашањата за растечкиот број на
договори склучени преку нетранспаретната постапка на
преговарање без претходно објавување на оглас, за
зголемената вредност на договори за ангажирање на
механизација и работници од приватни фирми за ископ на
јаглен во РЕК Битола, за корупцијата во ковид набавките итн. 

Учество на програмската директорка на
Центарот за граѓански комуникации во

вестите на „Блумберг Адрија ТВ“

Транспаренси Интернешнл-
Македонија 

Платформата во
медиумите 

Иако не треба веднаш да се
сомневаме дека обвинителот
ќе постапува во согласност со
законот, сепак со право
поставуваме сите прашања.
Со колкав интегритет
пристапува на оваа функција,
со колкаво искуство и колку
има претходни познавања од
оваа материја и не може да не
добиеме одговор на овие
прашања, смета
претседателката на
Транспаренси Интернешнл-
Македонија, г-ѓа Слаѓана
Тасева. 

https://telma.com.mk/2022/10/07/sabina-fakikj-vo-top-tema-samo-vo-2021-godina-se-potrosheni-edna-milijarda-evra-na-javni-nabavki/
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Асоцијација за демократски иницијативи - АДИ

ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии

Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје

Институт за човекови права

Конект

Коалиција Сите за правично судење

Македонски центар за меѓународна соработка

Метаморфозис

Мост

Институт за економски стратегии и меѓународни одоси - Охрид. (Институт
Охрид) 

Транспаренси Интернешнл- Македонија 

Транспарентност Македонија

Фондација отворено општество Македонија

Форум ЦСИД

Хелсиншки комитет за човекови права

Центар за граѓански комуникации

Центар за истражување и креирање политики

SCOOP – Центар за истражувачко новинарство

Платформа на граѓански
организации за борба против

корупцијата 

http://www.adimacedonia.org/
https://eurothink.mk/
http://idscs.org.mk/
http://ihr.org.mk/
http://konekt.org.mk/
http://all4fairtrials.org.mk/
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