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Антикорупциски
месечник

Бр. 04

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 Март 2023

Фондација Метаморфозис и Заменичката на
претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, задолжена за политики за
добро владеење, Славица Грковска, потпишаа
Меморандум за соработка, со цел подготовка на
нова Стратегија за Транспаретност на Владата
на Република Северна Македонија, која ќе
придонесе кон подобрување на
транспарентноста и отчетноста на Владата и
институциите врз основа на принципите за
соработка со граѓанското општество и размена
на знаења и искуства.

Метаморфозис со поддршка на
процесот за креирање на Стратегија

на транспарентност на Владата ќе
придонесе во унапредување на

процесот на транспарентност на
Владата и институциите.

Институт за демократија денеска во хотелот Холидеј
Ин ја организираше тркалезната масата насловена
“Антикорупција 2030: Сегашни и идни
антикорупциски предизвици”.

Целта на конференцијата беше презентација на
форсајт анализа за можните сценарија по кои ќе се
развиваат корупцијата и борбата против
корупцијата до 2030 година и како институциите да
се справат со идните предизвици. Анализата беше
подготвена во соработка со главните
антикорупциски институции во државата и
претставници на граѓанското општество, како дел од
процесот на стратешко планирање за справување со
предизвиците кои ги носи борбата против
корупцијата.

Тркалезна маса: “Антикорупција 2030:
Сегашни и идни антикорупциски

предизвици”
Институт за демократија
Социетас Цивилис Скопје

Фондација за интернет и
општество Метаморфозис

http://www.antikorupcija.mk/
http://www.antikorupcija.mk/
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/metamorfozis-so-poddrshka-na-procesot-za-kreiranje-na-strategija-na-transparentnost-na-vladata-ke-pridonese-vo-unapreduvanje-na-procesot-na-transparentnost-na-vladata-i-instituciite/
https://mia.mk/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-20-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A/
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Документот ги сумира клучните ризици од корупција и
препораките за нивно надминување кои беа утврдени
преку мониторинг на јавните набавки на општините и на
локалните јавни претпријатија спроведен врз основа на
унифицирана методологија од страна на 8 невладини
организации во Битола, Кичево, Куманово, Неготино,
Струмица, Тетово, Чаир и Штип. Цел на проектот „Заштита
од корупција“ со финансиска помош од Амбасадата на
Кралството Холандија во Скопје, е намалување на
корупцијата и злоупотребата на јавни средства на локално
ниво преку зголемување на транспарентноста, отчетноста и
интегритетот на локалните институции и спроведување на
мерките од Националната стратегија за превенција на
корупцијата и судирот на интереси 2021 – 2025 година. 

Документ за јавни политики: Клучни
ризици од корупција во јавните набавки
на локално ниво и препораки за нивно

надминување

Центар за граѓански
комуникации

Евротинк – Центар за европски стратегии го спроведе
Анкетното истражување ЕВРОМЕТАР кое го испитува
мислењето на граѓаните за прашања поврзани со
евроинтеграциите и довербата на граѓаните во
државните институции. 

Истражувањето покажа дека 71% од испитаниците
сметаат дека институциите неуспешно ја водат
борбата против корупцијата. Што се однесува до
довербата во институциите, и оваа година таа е
највисока кон Армијата (39%), а најмала кон
Обвинителството (7%) и Судството (6%). При
евалуацијата на полицијата во земјава, пак, од
неколку изјави поврзани со нејзината работа, како
највисоко е оценета професионалноста во нејзиното
работење со 25%, но 70% од испитаниците сметаат
дека таа не е независна од партиските, владини или
бизнис интереси.

Анкетното истражување ЕВРОМЕТАР ги
мереше перцепциите на граѓаните за

работата на институциите
Евротинк – Центар за европски

стратегии

Документарен филм за корупцијата и политичарите.

 Тие на реторичко ниво, ја споменуваат корупцијата како
најголемо зло, а всушност, се главниот мотор на
корупцијата.

Политичарите се движечка сила
на корупцијата

SCOOP – Центар за истражувачко
новинарство

https://www.ccc.org.mk/images/stories/rizicimk.pdf
https://eurothink.mk/2023/02/08/evrometar-2022-izveshtaj/
http://scoop.mk/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83/
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Политичката волја се демонстрира низ сеопфатна
инвестиција во подобрувањето на интегритетот на
институциите. Таа инвестиција подразбира
вложување во луѓе и ресурси на институциите, но
истовремено и во овозможување раководен кадар кој
ќе може независно да ги води институциите.
Централна одговорност за ова имаат Владата и
Собранието. Владата треба да изнајде начин да го
напушти именувањето врз основа на партиска
припадност и да овозможи квалитетен процес на
формулирање на идни антикорупциски цели и
политики. Должност на Собранието е да ги штити
институциите, овозможувајќи им ресурси и
квалитетни закони по кои тие треба да постапуваат.
Меѓутоа, веројатно најважно во замена за тоа, преку
надзор да биде постојан коректив на работата на
институциите поставувајќи јасни цели и очекувања
за успеси во борбата против корупцијата.

Антикорупција 2030: форсајт
анализа на

 идни и сегашни корупциски
предизвици

Истражување за корумпирани политичари и
државни службеници блиски до власта ги
пустошат реките во Македонија. Брегалница,
Пчиња, Вардар се со уништени речни корита,
наместа се формирани и цели езера. Штетите
од опустошените реки се стотици пати
поголеми.
Ископувањето на песокот остава многу лоши
последици и во делот на екологијата. Се
уништуваат цели микросредини кадешто
живеат организми. Со вадењето на песокот
нивните колонии се уништуваат.

Шверцот на песок ја чини државата
над 30 милиони евра годишно 

 

SCOOP – Центар за истражувачко
новинарство

Институт за демократија
Социетас Цивилис Скопје

Центарот за граѓански комуникации ја освежи со
најновите податоци за 2023 година, платформата
„Каде одат моите пари?“ на која секој граѓанин
може да провери колку пари плаќа дневно за
државата и за која намена. Разбирајќи како се
трошат нашите пари, граѓаните добиваат моќ да
влијаат тие пари да се трошат наменски, за
подобрување на квалитетот на животот на
граѓаните. 

Каде одат моите пари? Центар за граѓански
комуникации

https://www.ccc.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=503%3A-8-&lang=mk
https://www.ccc.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=503%3A-8-&lang=mk
https://www.ccc.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=503%3A-8-&lang=mk
http://scoop.mk/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%98%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-30/
http://scoop.mk/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%98%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-30/
https://www.opendata.mk/Home/KadeOdatMoitePari
https://www.opendata.mk/Home/KadeOdatMoitePari


WWW.ANTIKORUPCIJA.MK

Проектниот тим на ЦГК, заедно со неколку надворешни
експерти одржа дводневна работилница за финализирање
на методологиите за следење и анализа на буџетските
промени на централно и локално ниво, за да се увидат
ефектите што ги имале финансиската и енергетската
криза врз политиките и граѓаните. Целта е поефикасно и
порационално користење на буџетските средства од
страна на Владата и општините со цел тие да одговараат
на реалните потреби на граѓаните. Активноста е дел од
проектот „Ефекти на финансиската и енергетската криза
врз политиките и граѓаните“ што е финансиски поддржан
од Цивика Мобилитас. 

Работилница за „Ефекти на
финансиската и енергетската криза

врз политиките и граѓаните“

Г-дин Методи Зајков, Генерален секретар на ТИ-
Македонија зема учество на Годишниот состанок на
Коалицијата за заштита на укажувачите за
Југоисточна Европа (Коалицијата), ко-организиран од
Центарот за развој на младински активизам (CROA),
членка на Коалицијата од Босна и Херцеговина, кој се
одржа во Сараево на 3 февруари 2023 година со
поддршка од Секретаријатот на Регионалната
иницијатива за антикорупција (РАИ).

Годишниот состанок служи како платформа за
дискусија на заедничките предизвици, стратегии и
решенија за подобрување на заштитата на
укажувачите, како и за како најдобро да се искористат
ресурсите на Коалицијата.

Годишен состанок на Коалицијата за
заштита на укажувачи на Југоисточна

Европа

Транспаренси Интернешнл-
Македонија 

Истражување за концесиите за користење на
минерални суровини и води се издаваат без многу
административни проблеми, но државата нема скоро
никаква придобивка. За експлоатација на нејзините
ресурси од приватни бизниси државата наплатува само
8 милиони евра годишно.

Безмилосна експлоатација на
природата: се уништуваат реки и

почва, трпи земјоделството
 

Центар за граѓански
комуникации

SCOOP – Центар за истражувачко
новинарство

https://transparency.mk/2023/02/20/godishen-sostanok-na-koaliczi%d1%98ata-za-zashtita-na-ukazhuvachi-na-%d1%98ugoistochna-evropa-2/
https://scoop.mk/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
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Интервју на претседателот на ЦГК, Герман Филков како
реакција на „пополнувањето“ на високите јавни
раководни позиции како дел од пазарењата меѓу
политичките партии и без почитување на законските
одредби и препораките на граѓанскиот сектор за
професионализација на раководењето со јавните
претпријатија и другите јавни институции.

Претседателката на Транспаренси Интернешнл –
Македонија Слаѓана Тасева во емисијата „Детектор“ дава
преглед и мислење за Индексот на перцепција на
корупцијата, за резултатите од 2022 година како и за
методологијата за одредување на резултатите од ИПК.

Интервју  на претседателот на ЦГК,
Герман Филков за онлајн медиумот

Локално.мк

Интервју на Претседателката на ТИ-М, г-
ѓа Слаѓана Тасева за „Детектор“:

Во која институција има најмногу
корупција?

Емисијата беше посветена на реформи и промени во Владата,
новите назначувања на министри, заменици министри и
директори. 
Миша Поповиќ во емисијата истакна : „Оваа Влада ако сака да
покаже дека е проевропска треба да ги избере директорите на
институциите како што е пропишано во законите – со конкурс, со
проверка на биографиите и врз основа на стручност и вештини“ .

Учество на истражувачот на Институт за
демократија Миша Поповиќ во емисијата

„Топ Тема“

Центар за граѓански
комуникации

Платформата во
медиумите 

Институт за демократија

Транспаренси Интернешнл-
Македонија 

https://lokalno.mk/eksperti-obvinuvaat-politichkiot-pazar-za-direktorskite-%20mesta-me%D1%93u-ali%D1%98ansa-alternativa-sdsm-i-dui-dopolnitelno-go-%20poevtinuva-imi%D1%9Fot-na-%D1%98avniot-sektor/
https://lokalno.mk/eksperti-obvinuvaat-politichkiot-pazar-za-direktorskite-%20mesta-me%D1%93u-ali%D1%98ansa-alternativa-sdsm-i-dui-dopolnitelno-go-%20poevtinuva-imi%D1%9Fot-na-%D1%98avniot-sektor/
https://lokalno.mk/eksperti-obvinuvaat-politichkiot-pazar-za-direktorskite-%20mesta-me%D1%93u-ali%D1%98ansa-alternativa-sdsm-i-dui-dopolnitelno-go-%20poevtinuva-imi%D1%9Fot-na-%D1%98avniot-sektor/
https://transparency.mk/2023/02/13/sla%d1%93ana-taseva-za-detektor-vo-ko%d1%98a-instituczi%d1%98a-ima-na%d1%98mnogu-korupczi%d1%98a/
https://transparency.mk/2023/02/13/sla%d1%93ana-taseva-za-detektor-vo-ko%d1%98a-instituczi%d1%98a-ima-na%d1%98mnogu-korupczi%d1%98a/
https://www.youtube.com/watch?v=FlE93Ed7OzM&t=1865s
https://www.youtube.com/watch?v=FlE93Ed7OzM&t=1865s
http://transparency.mk/


Асоцијација за демократски иницијативи - АДИ

ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии

Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје

Институт за човекови права

Здружение Конект Скопје

Коалиција Сите за правично судење

Македонски центар за меѓународна соработка

Фондација за интернет и општество Метаморфозис

Граѓанската асоцијација 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/
http://mcms.org.mk/
http://metamorphosis.org.mk/
http://most.org.mk/
http://oi.org.mk/
http://oi.org.mk/
http://transparency.mk/
http://transparency.mk/
http://transparentnost-mk.org.mk/
http://www.fosm.mk/
http://forum-csrd.org.mk/
http://mhc.org.mk/
http://ccc.org.mk/
http://crpm.org.mk/
http://scoop.mk/

