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ПОЛИТИКА     

NA SAMIOT PO  

Немаме право да кажеме дека сме завршиле со 
нашата работа. Напротив, имаме уште многу 
за одработување, оценува поранешната 
претседателка на Антикорупциската комисија, 
Слаѓана Тасева.

Вината за проблемите што тапкаат во место не може 
да се остави само на затвореноста и неажурноста 
на државните институции, туку и на Комисијата 
која не  бара одговорност од надлежните органи 
и функционери.

 ПОРАНЕШНАТА
 ПРЕТСЕДАТЕЛКА СЛАЃАНА 
ТАСЕВА   (ГОРЕ)

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
НЕ ГИ ПРОВЕРИЛО КОНТАТА НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ   (СРЕДИНА)

ЕДИНСТВЕНА ПОБЕДА НА 
КОМИСИЈАТА Е СМЕНУВАЊЕТО 
НА РУБИНЧО ЗАРЕВСКИ   (ДОЛУ)

уриваат столбовите на ко-
румпираниот систем, ту-
ку им се долева гориво. 
Од бра  ната (про)фор ма за 
бор ба против метаста зира-
ниот проблем во Репу бли-
ка Македонија има низа 
сла бос ти, како од кадров-
ската екипираност така и 
од законската регулатива. 
Извештајот, кој е производ 
од едногодишната работа 
на Комисијата, покажа дека 
коруп цијата длабоко е вле-
зе на и инсталирана во сите 
пори на општеството и за тоа 
нема инвестиции и економ-
ски подем.

Во моментов државата 
само на зборови се бори 
про тив неа и не презема 
не кои поконкретни мер-
ки, бидејќи всушност и не 
сака да ги покренува сво-
ите инструменти за елими-
нира ње на болеста. Во 
овој миг полицијата не 
тре ни ра строгост, седи со 
скрстени раце, а јавното 
обвинителство одамна го 
загуби компасот. Лавиринтот 
е создаден.

СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

Во општото сивило на 
беззаконие се вклопи и Ко-
мисијата која не успеа да се 
снајде, да се избори и да се 

заложи своите иницијативи 
барем да имаат по некој 
судски епилог - завршница. 
Оттаму се чувствува голе-
мо  то незадоволство од неј-
  зи ното работење кое одам-
на требаше да ги мине по ро-
дилните маки. Новата пер-
 сонална ротација на прет-
седателската фотелја не-
  ма многу да промени во ра-
ботењето на Комисијата, 
би дејќи уште од самиот по-
че ток го наметнува пра ша-
њето за судирот на ин те-
реси, еден од основните за-
конски принципи за што 
всуш ност беше оформена 
оваа институција. Имено, 
но виот претседател, адвока-
тот Јован Трпеновски, има 
сво ја канцеларија, а бидеј-
ќи сите членови на оваа инс-
ти туција постојано дро бат 
дека работат на "волон тер-
ска" основа, секо гаш во пре-
ден план ќе ги имаат егзис-
тенцијалните над опш тес т ве-
ните и државните инте реси.

Во прилог на ова не може 
да се заборави и некогашната 
"инволвираност" на адво ка-
тот Трпеновски во политич-
ката коњуктура на власта. 
Затоа персоналниот интерес 
секогаш ќе фрла сенка врз 
ра ботењето на Државната 
ко мисија за спречување на 
корупцијата.

Мандат на адвокатот Трпе-
новски ќе трае исто како и на 
досегашната претседателка 
Слаѓана Тасева, една годи-
на, а на членовите на Коми-
си јата - четири години. 
Тр пе   новски, по својата ина-
угу   рација изјави дека ќе ра-
боти објективно и дека, ако 
има интервенции врз основа 
на некои предмети, веднаш 
ќе ја запознаат јавноста за 
тој притисок или влијание.
- "Мо же ќе ми припишете не-
која субјективност, но јас ќе 
работам онака како што е 
про пишано според законот", 

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Отчетот на Др-
 жавната ко ми-
 сија за сп ре-

   чу вање на ко  руп ци-
јата пре мно гу содр-
 жи кон с   татации, а 
ду ри премалку са-
 мо  кри тика која ед-

вај може да се препознае 
и забележи во неколкуте 
испи шани реда. Слабите 
резултати Комисијата ги ло-
цира во затвореноста на 
држав ните институции, твр-
дини што најмногу под ле-
жат на митото и на коруп-
ци јата. Слична состојба вла-
дее и во судовите коишто 
покажаа дека се тромави во 
решавањето на покренатите 
судски спорови.

Затоа корупцијата не е 
ниту начната, а и натаму 
рас те како квасец. Со дек-
ла ративни бомби не се 
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изја ви новиот претседател на 
Анти корупциската комисија.
На новинарско прашање да-
 ли Трпеновски, кој врши па-
ра лелна функција адвокат, ќе 
може да постигне да ги вр ши 
двете функции нав ре мено и 
објективно, тој одго вори дека 
неговата ос нов  на професија 
адвокату ра та "за нијанса ќе 
биде на малена". Трпеновски 
ова го по тен цираше со цел да 
би де убедлив, објаснувајќи 
де ка во неговата канцеларија 
ра ботат шест вработени, од 
кои тројца се адвокати. На 
пра шањето дали сега како 
прет седател би прифатил да 
бра ни некој случај од типот 
на "Верушевски", како што го 
бра неше пред една година, 
тој рече дека по професија е 
кри вичар и дека "доколку не 
дој де до судир со неговиот 
интег ритет, би бранел се-
 кого".

БЕЗ КОМУНИКАЦИЈА

Кормиларот на бродот, 
Сла ѓана Тасева, е сменет 
по принципот на ротација. 
Но, дали нејзината работа 
бе ше успешна? Дали про-
дук тот (Извештајот) е де-
ло на стручноста или на ко-
лек тивната пресија, оп ш      та-
   та апатијата и ин до лен    т   нос-
та кон претстав ки   те на гра-
ѓаните!? 

-"Не   маме право да кажеме 
де  ка сме завршиле со нашата 
ра  бота. Напротив, имаме уш-
те многу за одработување", 
оце   ну ва Тасева, по презен та-
циј ата на Годишниот из веш-
  тај за работата на Анти ко руп-
циската комисија.

Таа додаде дека најмногу 
реакции на девијантни појави 
дошле од институциите и од 
јавноста и оцени дека нај-
погодени сегменти со ко-
руп  ција се оние места ка-
 де што се одлучува со диск-

ре  циони права и каде што 
се донесуваат одлуки.
Во Извештајот се наведува 
де ка вкупно се доставени 
2.742 анкетни листови со по-
да тоци за имотот на из бра-
ните и именувани функ цио-
нери и членовите на нив-
ните потесни семејства. Од 
нив до надлежните судо-
ви Комисијата поднела ба-
ра  ње за поведување пре-
кршочна постапка против 
78 лица кои не доставиле 

анкетни листови, а од нив 
пет се решени. Во текот на 
едногодишниот период до 
Антикорупциската комисија 
се доставени вкупно 603 
претставки од граѓани, од 
кои 170 се однесуваат на 
работата на државните орга-
ни, 97 се однесуваат на пос-
тапките за приватизација, 
96 претставки се во врска со 
работата на судството, 89 се 
однесуваат на работата на 
јавните претпријатија, здрав-
ството и образованието, 54 
се различни укажувања за 
девијантни појави во  прет-
 пријатијата, 32 за непра вил-
ности во стечај на постапка 
и 65 други предмети. Покрај 
прет ставките, Државната ан-
ти ко рупциска комисија, во 
15 случаи повела постапка 
по сопствена иницијатива. 

Од вкупно доставените, Коми-
сија та постапувала по вкупно 
427 или 70,8 проценти од 
пре т  ставките, од коишто це-
лос но се решени 129, или 
30 отсто. 

Ова доволно говори дека 
проблемот со корупцијата 
е комплексен и сериозно 
сло  жен. Тој не може да би-
де вед наш уништен, но мо-
же да би де прекинат ако 
соодветно му се пристапи. 
Но, уште во почетокот се 

греши со малата пресија, 
не соодветната закон ска 
правна регулатива која не 
овозможува Комисијата да 
има решавачка улога во 
поведувањето или иници-
рањето на соодветни судски 
постапки. Имено, откако 
таа ќе констатира повреда 
ду   ри тогаш ги доставува 
сво  ите ставови до јавното 
обвинителство кое по сила 
на законот мора да ги гони 
инволвираните страни. Исто-
времено поради сложената 
процедура и бирократската 
гло мазност ефектот од ра-
бо тата е минимална. Не пос-
тојат механизми за заб р зу-
вање на процесите во су-
до вите, а воопшто не фун-
кционира нор мално ре ла-
цијата Коми сија - Ми нис-
терство за финансии, Управа 

за јавни приходи итн.
Впрочем, ваквата оценка ја 

констатира и Комисијата. Таа 
наведува дека соработката 
со дел од државните органи, 
како што се Министерството 
за финансии и Министерс-
твото за транспорт и врски, 
е незадоволителна. Тоа про-
из легува од фактот кој што 
говори дека поради недо-
волната комуникација со 
ми  нистерот за финансии во 
текот на изминатата го ди-
 на не бил воспоставен ефи-
касен систем за проверка 
на анкетните листови за 
прија вување на имотната 
состојба на избраните и 
именуваните функционери 
за што законска обврска има 
Управата за јав ни приходи. 
Оваа акција бе ше помпезно 
најавувана во сите медиуми, 
но потоа сплас на. Никој до 
сега нема доби ено одговор 
дали не кој ги проверил 
кон тата на избраните функ-
цио нери пр ед да стапат на 
функцијата, а патем дел од 
нив веќе се за ме нети поради 
непотизам или неработење. 

Што се постигна со нив-
ното заминување? Ниш-
то. Никој по нивното зами-
нување повторно не ги 
прове ри домашните сметки. 
За ваквата ситуација дел од 
вината ја сноси и самата Ко-
мисија која треба да биде по-
упорна и поангажирана во 
комуникацијата со власта за 
која констатира дека е затво-
рена и навреме не ги решава 
предметите со граѓаните, ка-
ко на пример во случаите со 
денационализацијата на имо-
тите и на објектите.

Затоа не може да се прет-
стави како успех ако се кон-
с татира корупција при про-
дажбата на рафине ри јата 
"ОКТА", или при прива ти-
зациониот процес во "ФЕР-
ШПЕД". Или најголемиот ус-
пех на Антикорупциската ко-
ми сија да е сменувањето на 
поранешниот директор на 
Фондот за здравство, Ру бин-
чо Заревски, кој беше сме-
нет поради непотизам. Тоа 
се факти за пораз, а не за 
успешна борба против ко-
рупцијата.

Народниот правобранител, омбудсманот, 
Бранко Наумовски, кој има слична функција 
како и Антикорупциската комисија, вели 
дека и кај него пристигаат претставки на 
граѓани од областа на работните односи, 
проблеми со денационализацијата, односот 
на државните институции кон нивните 
предмети итн. Тој вели дека за разлика 
од 2002 година, кога пристигнаа 1.800 

жалби, во минатата 2003 година, работата е зголемена за 
50 отсто, односно пристигнале над 2.500 претставки од 
граѓани. Наумовски вели дека проблемот е во тоа што кога 
иницираме постапки против лица или државни институции, 
јавното обвинителство ненавремено реагира или нема 
доволно докази за да поведе соодветни судски постапки.


