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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

БЕЗМИЛОСНОТОБЕЗМИЛОСНОТО  МИТО  ВО    ТЕ  
ПРОСТОР КАДЕ НЕ     

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

еновиве, првите луѓе 
на антикорупциските 
комисии од регионот 
се состанаа во Скопје 

за да ги сумираат сво ите ис-
куства, би дејќи ка ко и ко ле-
гите од об ви нителствата, уви-
доа дека без заедничка ре-
гионална соработка и ко му-
никација не ма да има ре зул-
тати во борбата против ко-
рупцијата. 

На нивниот пат сè повеќе 
наидуваат на сериозни пре ч-
ки, кои тешко премостуваат, а 
работата им зависи од обез бе-
дените податоци и мате ри јал-
ните докази. 

Поради тоа, во рамките на 
проектот "ПАКО Импакт" на 
Советот на Европа со под-
дршка на Државната ко ми-
сија за спречување на ко руп-
цијата во Скопје се оддржа 
регионален семинар на ан ти-
корупциските служби/ко ми -
сии од земјите од Југо ис точ-
на Европа, на тема "Зајак ну-
вање на антикорупциските 
служби и нивната улога во 
имплементацијата на нацио-
налните антикорупциски стра   -
тегии".

Од Семинарот произлегоа 
конкретни предлози за по-

"Доколку не беше прашањето на тероризмот, ко-
рупцијата ќе се сметаше за приоритетен про-
блем во демократиите во Европа", смета ев-
ропскиот стручњак Александар Сегер.

добрување на ефикасноста 
на овие служби, но и се по-
бара сестрана отворена по-
литичката поддршка за по-
добрување на условите во 
кои работат комисиите во ре-
гионот.

ОПРЕДЕЛБА

Претседателот на Владата 
на Република Македонија, д-р 
Владо Бучковски, на  Се ми-
нарот на антикорупциските 
служби-комисии од Југоис-
точна Европа, рече дека ре-
гионалната соработка е на-
сочена кон поддршка на на-
ционалните напори за по ли-
тичка, економска и безбед-
носна стабилност, што е 
единствен предуслов за зем-
јите во борбата против ко-
рупцијата и организираниот 
криминал. 

"Со задоволство можам 
да констатирам дека ваквите 
проекти, кои значат импле-
ментација на антикоруп цис-
ките планови во Југоисточна 
Европа, ја потврдуваат опре-
деленоста и заложбата на 
земјите - учеснички на овој 
Семинар, во борбата против 
овие зла на денешнината. 
Вла дата на Република Маке-
донија цврсто ја изрази сво-
јата определба дека ќе биде 

непоколеблива во борбата 
против корупцијата и орга-
низираниот криминал, свес-
на дека тие остануваат како 
главни пречки за постиг ну-
вање демократска стабил-
ност, владеење на правото и 
за економски развој. Поа ѓај-
ќи од стратешкиот интерес 
на Република Македонија, а 
тоа е членството во НАТО и 
во Европската унија, Владата 
на РМ недвосмислено ја из-
рази својата активна улога 
во сузбивањето и превен ци-
јата на овие негативни поја-
ви. Нашата држава, рако во-
дена од обврските кои про-
излегуваат од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација 
со земјите - членки на ЕУ, а во 
соработка со земјите од Југо-
источна Европа, решително 
презема мерки со цел да се 
зголеми нивото на ефикас-
ност и заедничко дејству ва-
ње во борбата против ко руп-
цијата, мерки базирани врз 
Казнената конвенција за ко-
рупција на Советот на Ев ро-
па и Цивилната конвенција 
за корупција на Советот на 
Европа", истакна Бучковски.

Според премиерот, при 
спроведувањето на мерките 
и активностите содржани во 
Државната програма за пре-
венција и репресија на ко-
рупцијата, преку државните 
органи и институции Владата 
интензивно воспоставува и 
изградува систем и меха ни-
зам за сузбивање и санк ци-
онирање на корупцијата.

За таа цел, потенцира Буч-

ковски, покрај надлежните 
органи во државата, по треб-
но е активно да се вклучат и 
да помагаат и другите суб-
јекти, а тоа се невладините 
организации, медиумите, јав-
носта и граѓаните, за да се 
зго лемат ефикасноста и ре-
зултатите, во превенцијата и 
сузбивањето на корупцијата 
и организираниот кри ми нал.

"Во таа насока - вели пре-
миерот - потребно е под др-
жување проекти за издиг ну-
вање на јавната свест, преку 
организирање кампањи, со 
што би се охрабрила јавноста 
да не ја толерира корупцијата 
и да се спротивстави на из-
нудувањето".

МЕХАНИЗМИ
 
Премиерот Владо Бучков-

ски истакна дека во борбата 
против корупцијата нашата 
земја има цврста позиција, 
која се потврдува и во из веш-
тајот на "ГРЕКО", каде што се 
наведува дека Република Ма-
кедонија ги има задово ли тел-
но имплементирано и по ста-
пено според повеќето пре-
пораки. 

"Со уставните измени кои 
се почнати, се предвидува не 
само независност и само стој-
ност, туку и специјали за ција 
на судиите за предмети од 
областа на корупцијата и ор-
ганизираниот криминал, а со 
тоа поголема ефикасност на 
судските постапки од об лас-
та на корупцијата. Рефор ми-
те во правосудниот сис тем и 
формирањето посебен Оддел 
на Јавното обвини телство на 
Република Маке донија, за ор-
ганизиран кри минал, се во 
функција на јак нење на ка па-
цитетите за суз бивање на ко-
рупцијата и ор ганизираниот 
криминал. Во рамките на ме-
ханизмите кои треба да ја 
спречат коруп цијата, од осо-
бено значење е кон зис тен-
тноста на прав ни от систем 
воспоставен врз начелото на 
владеење на пра вото. Во таа 
насока - објаснува Бучковски 
- Владата на РМ ја изразува 

Д
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БЕЗМИЛОСНОТО   "ФУНКЦИЈА"   НА  ЗАКОНИТЕТЕ   
     ВЛАДЕЕ ПРАВОТО

својата поддршка кон за јак-
нувањето и со од ветното функ -
ционирање на Државната ко-
мисија за спре чување на ко-
рупцијата, како самостоен и 
независен др жавен орган, за 
што е до несено Упатство за 
соработка на органите на др-
жавната управа, јавните прет-
при ја тија, јавните установи и 
дру гите правни лица со Др-
жав ната комисија за спре-
чување на корупцијата". 

Во контекст на ова, пре-
миерот потенцира дека уна-
предувањето на соработката 
во превенцијата и борбата 
против корупцијата ја намет-
нува потребата од "сојуз ниш-
тво" и зголемена коопера тив-
ност на државите во ре гио-
нот за борбата против коруп-
цијата. 

"Длабоко сум убеден дека 
ваквите регионални проекти 
за имплементација на на ци-
оналните антикорупциски 
пла    нови ќе придонесат за 
зајакнување и за унапре ду-
вање на регионал ната со ра-
ботка и за изградба на си с-
тем на директна размена на 
информации и податоци на 
антикорупциските служби". 

Раководителот на Од де-
лот за техничка соработка и 
на Одделот за проблеми со 
криминалот при Советот на 
Европа, Александар Сегер, по -
кажа загриженост од по ја ви-
те на корупцијата кои се по-
врзани со финансирањето на 
политичките партии и из-
борните кампањи.

"Од овие причини, Со ве-
тот на Европа веќе 15 години 
обезбедува целосна под дрш-
ка. Лично сум убеден дека 
ако не беше прашањето на 
те   роризмот, корупцијата ќе 
се сметаше за приоритетен 
проблем во демократиите во 
Европа. Во последниве шест 
години го следев развојот на 
настаните во Југоисточна Ев-
ропа и мислам дека на тоа 
поле, во борбата против ко-
рупцијата, е направен зна чи-
телен напредок. Земјите од 
овој регион имаат пот пи ша-
но и ратификувано ре ле ван-
тни европски конвен ции про-
тив корупцијата, што значи 
дека изразиле јасна ре ше-
ност да преземат мерки про-
тив неа, кои се во со глас ност 
со европските стан дар ди. 'Гре   -
ко' стана механизам за мони-
торинг и заеднички европски 
напор во борбата против ко-
рупцијата. Слу ша ме дека по-
веќето активности и случаи, 
пренесени во јавноста од лу-
ѓето погодени од коруп ци ја-
та, се дел од соработката со 
полицијата и со обвини тел-
ството, што зна чи уште едно 
зголемување на довербата на 
системот во борбата против 
корупцијата. Сепак - истак ну-
ва Сегер - лу ѓето во овој ре-
гион сè уште имаат големи 
забелешки на нивото на ко-
рупцијата во јав ната адми-
нистрација. По следниве го-
дини, во борбата против ко-
рупцијата секогаш не се спро-
ведуваат законите, а исто вре-

мено гледаме како повеќето 
земји во кои е вк лучена и Ма-
кедонија, имаат развиено ан-
тикорупциски стратегии, пла-
нови и искусни луѓе против 
корупцијата, кои се насочени 
кон мониторинг и коор ди на-
ција во борбата против ко-
руп  цијата".

Според овој стручњак, 
пла    новите обезбедуваат се-
опфатна работа на презе ма-
ње мерки против коруп ци-
јата, а напорите се насо чени 
во општите реформи во јав-
ната администрација и вр зу-
вање на активностите на 
властите со граѓанското опш-
тество. За таа цел, Сегер по-
тенцира дека во борбата про-
тив корупцијата служби те 

од нашите зем ји ќе ја ор га-
низира анти корупциската 
служба на на чин кој ќе биде 
најрацио на лен и најефикасен 
во бор бата против ко руп ци-
јата. Из минатиот период, за 
фено менот корупција по ле-
ка, но сигурно е изградена 
уни вер зална дефиниција, ко-
ја е при фатена од нај го ле ми-
от број европски земји. Но, 
про бле мот е во широкиот 
спек тар на појавни форми на 
ко руп цијата, така што веро-
јатно и не постојат земји со 
иден тични состојби", вели Ма-
ли новски. 

Првиот човек на Ан ти ко-
рупциска комисија истакна 
дека корупцијата безми лос-
но ги казнува сите инсти ту-

Лани, државниот Буџет е оштетен за речиси 33 ми ли-
они евра, се истакнува во анализите на МВР, кои оп фа-
ќаат 45 најголеми корупциски случаи во земјава, кои по-
лицијата ги открила. Според македонската полиција, во 
2004 година биле расветлени 504 кривични дела по вр-
зани со корупција. Најголема финансиска штета е пре-
дизвикана од корупциските скандали - проневерата во 
Народна банка на РМ и Експорт-импорт Банка, злоупо-
требите во државните институции - Биро за стокови ре-
зерви, Агенција за обнова и развој, министерствата за 
транспорт и врски и за земјоделство, ЕСМ, Управа за ци-
вилна и воздушна пловидба и десетина други големи 
случаи. 

Минатата година полицијата затворила 504 случаи на 
корумптивни дела, а 31 се однесуваат за примање мито. 
Според МВР, меѓу фатените митаџии водат лекарите и 
цариниците, а на трето место се полицајците.

нап равиле клучен напре док 
во однос на спрове ду вањето 
на оваа стратегија.

Претседателот на ма ке дон   -
ската Антикорупциска ко ми-
сија, Драган Мали нов ски, ис-
такна дека корупцијата е нај-
изразена во земјите кои се во 
транзиција. 

"Југоис точ на Европа е 
подрачје ка де што овој про-
цес трае по долг период и по-
ради тоа овие земји имаат 
можност да из градат ефи ка-
сен систем за над минување 
на коруп ци ја та. Семинарот е 
резултат на заедничката жел-
ба и потреба за наше за поз-
навање, со на деж дека секоја 

ДРАГАН МАЛИНОВСКИ БЕШЕ САМОКРИТИЧЕН

ции во системот и најверо-
јатно брзо го пополнува про-
сторот каде што немаме ефи-
касно владеење на правото. 

"Значи, формата и нивото 
на корупцијата се во дирек-
тна зависност од капацитетот 
на институциите да обез бе-
дат законитост, одговорност 
и транспарентност во својата 
работа. Токму ваквата разно-
видност на состојбите во пог-
лед на корупцијата упа ту ва 
на заклучок дека би било 
ирационално да се теж нее 
кон создавање на единствен 
би рекле општо прифатлив 
мо    дел на анти корупциска 
служ ба", изјави Малиновски. 


