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" Т Е Н КО Т "  Н А  М И Н И С Т Е Р О Т  З А  П Р   

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ЛУКАВИОТ РЕЖИСЕР М  
НА ПОРАНЕШНИОТ А  

Предлогот за измени и дополнувања 
на Законот за спречување на ко-
рупцијата, кој е во собраниска 

процедура, сè повеќе предизвикува ин-
терес не само во јавноста, туку и во рам-
ките на политичките елити, каде се "крч-
каат" промените во регулативата. Некои 
овие интервенции ги оквалификуваа ка-
ко добри додека, пак, опозицијата изне-
надена од ретерирањето на претходниот 
став на министерот за правда, Михајло 
Маневски, кој се залагаше за профе сио-
налци, а сега за волонтирање на чле-
новите на Антикорупциската комисија, 
ги скара опозиционерите со прет став-
ниците на власта. Меѓутоа, најновиот 
предлог на претседателот на Собранието, 

Одличниот мизаценски 
потег на спикерот 
Георгиевски нуди 
едноставна формула, која 
по откривањето на 
содржината на водата 
("пиеш вода како вол, а не 
знаеш што е H₂O"), не само 
што ги фати пратениците на 
спиење, туку и не им даде 
шанса да се премислат. 

Затоа пратениците ќе 
мораат да ја поддржат 
неговата иницијатива, која 
досега не беше 
реализирана, бидејќи нив ги 
штити законот. Пратеникот 
не може да биде приведен 
без дозвола на Собранието, 
освен ако биде затечен во 
вршење на кривично дело 
за кое е пропишана казна 
затвор над пет години.

Тоа значи дека во сите 
други случаи законот ќе 
важи само за обичните луѓе, 
а овие, нели во функција на 
"ангели на земјата", ја 
користат погодноста која им 
ја нуди Уставот на РМ. 

Љубиша Георгиевски, за откажување од 
пратеничкиот имунитет, кој би требало 
да ја забрза борбата против корупцијата 
во Македонија, дојде како мелем на ра-
на, бидејќи расправата по измените во 
Законот, тргна во спротивна насока, за-
глави во слепа улица. Имено, ини ција-
торот на измените и дополнувањата во 
Законот за спречување на корупцијата, 
Министерството за правда, поточно ми-
нистерот Маневски, падна во политичка 
стапица, бидејќи направи небулозна гр еш -
ка, која беше предизвикана со повле-
кувањето на неговиот поранешен став за 
професионализација на членовите на 
Државната комисија за спречување на 
корупцијата. Со тоа, наместо да даде 
им пулс или инфузија за освежување на 
борбата против корупцијата во земјава, 
тој дополнително ја усложни про цеду-
рата, која и онака е "штура и неприн ци-
пиелна", бидејќи досегашното искуство 
покажа дека не постои кохабитација ме-
ѓу антикорупционерите и Јавното об ви-
нителство, кои како систем треба да 
функционираат беспрекорно. Но, тоа до-
сега не се случи. Близу три ипол години 
антикорупционерите се довикуваа или 
се допишуваа преку весниците со екс-
јавниот обвинител Александар Прчев-
ски, кој се правеше на "тошо", додека 
"апа шите" го делеа колачот со одделни 
државни функционери и политичари.

Поради тоа, Европската комисија пов-
торно нè предупреди дека не ќе можеме 
да ја минеме границата на Европската 
унија сè до оној момент додека не й за-
дадеме вистински удар на корупцијата 
во Македонија.

ИГРАЈЌИ ГО ХАМЛЕТ И БАРАЈЌИ ПРАВДА И БОРБА ПРОТИВ ИГРАЈЌИ ГО ХАМЛЕТ И БАРАЈЌИ ПРАВДА И БОРБА ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА "СТАРИОТ ЛАВ" СЕ ИЗДИГНА КОРУПЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА "СТАРИОТ ЛАВ" СЕ ИЗДИГНА 
НА ПИЕДЕСТАЛОТ ВО СОБРАНИЕТОНА ПИЕДЕСТАЛОТ ВО СОБРАНИЕТО

ГРЕШКИТЕ НА 
МИНИСТЕРОТ       

Со отворањето на собраниската рас-
права по Предлог-текстот од измените и 
дополнувањата на Законот за спре чува-
ње на корупцијата, несомнено влеговме 
во нова фаза од борбата против коруп-
цијата во Република Македонија. Но, се-
пак, сакале или не, мораме да признаеме 
дека застојот во борбата е предизвикан 
поради непостоење на политичка волја, 
која во изминативе неколку години се 
покриваше со декларативно изјаснување 
на политичарите, кои всушност ја кочеа 
вистинската борба против корупцијата. 
Затоа сега пред голем испит се наоѓа Вла-
дата на Никола Груевски, која во момен-
тов тапка во место, бидејќи не може да 
пронајде начин или механизам да го от-
кочи системот. Имено, според првите по-
тези на Владата може да се констатира 
дека нивниот "тенк" заглави во калта, за-
тоа што направи неколку грешки. Од нив 
прва и основна е тоа што некогашниот 
"соборец или првоборец на антикоруп-
ционерите", Михајло Маневски, не се снај-
де во функцијата министер за правда, па 
така својата речитост умешно ја користи 
за покривање на сопствената неспо соб-
ност да ја забрза процедурата околу до-
несувањето на измените и дополнувања 
од законот за спречување на корупцијата. 
Втората грешка ја направи во оној мо-
мен т кога го повлече својот став за про-
фесионализација на кадрите во Антико-
рупциската комисија, со што на опо зи-
цијата й даде таблета витамин Ц за да го 
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 А В Д А  З А ГЛ А В И  В О  К А Л  Д О  Г У Ш А

 У ГО ОБЕЛИ ОБРАЗОТ 
НТИКОРУПЦИОНЕР

критизира предлогот на Владата, кој сега 
се наоѓа на пик и е под остар политички 
нож. Така, наместо Предлог-текстот да ги 
прибира плодовите, кои се нудат со дру-
гите измени, а тоа е ставање крај на из-
борната корупција која се лекува со не-
легални пари од кои се финансира избор-
ната кампања на партиите во Македонија, 
тој се наоѓа на удар на рехабилитираната 
опозиција. Затоа сјајот од ѕвездата го од-
зеде, односно за себе го прибра спикерот 
Љубиша Георгиевски, кој фасциниран од 
романскиот рецепт за патот до Унијата, 
без здив ги остави своите колеги - отка-
же те се од имунитетот ако сакате да има-
ме решителна политичка борба против 
корупцијата.

Лукавиот режисер го извади од вре-
лото масло министерот за правда, кој не 
успеа да ги убеди народните избраници 
дека понудил соодветно законско реше-
ние за подобрување на положбата на 
членовите на Државната комисија за 
спре чување на корупцијата. Инаку, од-
личниот мизаценски потег на спикерот 
Георгиевски нуди едноставна формула, 
која по откривањето на содржината на 
водата ("пиеш вода како вол, а не знаеш 
што е H₂O"), не само што ги фати пра те-
ниците на спиење, туку и не им даде шан-
са да се премислат. Поради тоа, прате ни-
ците ќе мораат да ја поддржат неговата 
иницијатива, која досега не беше реали-
зирана, бидејќи нив ги штити Законот. 
Пратеникот не може да биде приведен 
без дозвола на Собранието, освен ако 
биде затечен во вршење кривично дело 
за кое е пропишана казна затвор над пет 
години. Тоа значи дека во сите други слу-

чаи законот ќе важи само за обичните 
луѓе, а овие, нели во функција на "ангели 
на земјата", ја користат погодноста која 
им ја нуди Уставот на РМ. Токму затоа 
прет седателот на Собранието Геор гиев-
ски ги повика пратениците да се откажат 
од имунитетот, за да покажат дека се ре-
шителни во борбата против корупцијата.

"Инаку, лесно е сега од под сенка ние 
да ги гониме евентуалните прекршители 
на законот кои не се под сенка, ние до 
пет години ќе сме си под сенка", истакна 
првиот меѓу еднаквите, Љубиша Георги-
евски. 

Вџашени од идејата на Георгиевски, 
неговите сопартијци од ВМРО-ДПМНЕ го 
објаснуваа ставот зошто антикоруп цио-
нерите треба да останат хонорарци.

"Се работи за луѓе врз кои многу по-
тешко може власта да има влијание, би-
дејќи тие имаат формирано своја про фе-
сија и кредибилитет, не зависат од пла-
тата која им ја дава власта", истакна Сил-
вана Бонева.

Социјалдемократите начелно се со-
гласија со неговиот предлог, но и на таму 
й забележуваат на Владата која во по сле-
ден момент се откажа од професио на-
лизацијата на членовите на Антикоруп-
циската комисија.

Во текот на почетната расправа по 
предлог измените и дополнувањата на 
Законот за спречување на корупцијата, 
пратеникот на СДСМ, Јани Макрадули, се 
зачуди како за само неколку дена Вла-
дата го смени мислењето. 

"За ова пишманење сум сигурен дека 
лично прсти вмешала Слаѓана Тасева. Тоа 
мене ме загрижува. Владата е за лож ник 

на организацијата 'Транспарентност'", из-
јави Макрадули.

Во контекст на ова е ставот и на Рафиз 
Алити од ДУИ.

"Јас сум длабоко убеден дека нема да 
успеат да ја спречат и да се справат со ко-
рупцијата, туку ќе бидат дел од коруп ци-
јата, како што беше и во минатото", ис-
такна Алити.

Но, Владата има спротивно мислење, 
бидејќи ако антикорупционерите се про-
фесионалци, тие би биле корумпирани.

"Статусот на Државната комисија за 
спречување на корупцијата во целост ги 
исполнува очекувањата за нејзината до-
сегашна работа, која е во согласност со 
законот и во согласност со принципите 
за независност, неселективност, транс па-
рентност, професионалност, објектив-
ност и неполитизираност", изјави Сашо 
Василевски, заменик-министер за прав-
да, кој го покриваше министерот за прав-
да, кој отсуствуваше од мегданот со пра-
тениците.

Според новиот Закон за корупција, 
мандатот на Комисијата ќе трае пет го-
дини, без право на повторен избор и ме-
сечен хонорар од околу 28.000 денари.

Во врска со извештајот на "Тран-
спаренси Интернешнл", спо ред 
кој Македонија е на 105. место на 
скалата на корупција за 2006 го-
дина, неодамна министерот Ма-
невски  изјави дека во однос нa 
корупцијата и состојбите околу 
неа, во државата не се помрднати 
од минатата година.

"Корупцијата е комплексен про-
блем, кој треба да се реши по-
ефикасно. Владата на Република 
Македонија се определи за нулта 
толеранција на корупцијата и во 
таа насока презема мерки за 
ефективно јакнење на капа ците-
тите на институциите и органите, 
кои се надлежни за нејзино спре-
чување", изјави Маневски.

Министерот за правда посочи 
дека надлежните институции ка-
ко Министерството за внатрешни 
работи, Управата за јавни при хо-
ди, Државниот завод за ревизија, 
Финансиската полиција и Дирек-
цијата за спречување на перење 
пари, треба да преземат кон крет-
ни и ефикасни мерки во сузби ва-
њето на корупцијата и пријаву-
вањето на казнените дела.

ВО ВРСКА СО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ВО ВРСКА СО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА 
ПОРАНЕШНИОТ ЧЛЕН НА АНТИКОРУПЦИСКАТА КОМИСИЈА ПОРАНЕШНИОТ ЧЛЕН НА АНТИКОРУПЦИСКАТА КОМИСИЈА 
НАПРАВИ НЕКОЛКУ ГРЕШКИ, МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, НАПРАВИ НЕКОЛКУ ГРЕШКИ, МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, 
МИНИСТЕР ЗА ПРАВДАМИНИСТЕР ЗА ПРАВДА
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НЕКОГАШ И СЕГА
А, десетина дена претходно ини ци-

јативата за измени и дополнувања на За-
конот за спречување на корупцијата ги 
мина комисиските филтри во Собра-
нието, без да крене прав, онака млако и 
без некој конкурентен предлог, кој ќе 
при донесе за поквалитетно подобру ва-
ње на законскиот текст.

Законодавно-правната комисија ја 
поддржа потребата од донесување за-
кон за изменување и дополнување на 
Законот за спречување на корупцијата, 
со кој треба да се допрецизираат одред-
бите кои се однесуваат на мерките и на 
активностите за спречување на коруп-
цијата во политиката и особено уре ду-
вање на делот кој се однесува на по стап-
ката за избор и именување на членовите 
на Антикорупциската комисија, како и 
усогласување со Законот за прекршоци 
во делот на казнените одредби. Во таа 
при года, министерот за правда Михајло 
Маневски, образложувајќи ја потребата 
од донесувањето на законот, рече дека 
измените и дополнувањата се однесуваат 
на спречувањето на корупцијата во 
политиката, а се иницирани од појавите, 
во кои политичките партии и органи за-
торите на изборните кампањи своите 
изборни активности ги почнуваат многу 
порано од официјалните датуми за тоа.

"Со предложените измени се созда-
дени претпоставки за санкционирање на 

можните незаконски постапувања, како 
што се, нови инвестиции, вонредна ис-
плата со користење на буџетски сред-
ства, кои би се извршиле во периодот 
пред официјалното почнување на из бор-
ната кампања, односно од донесувањето 
на одлуката за распишување на изборите 
па сè до нивното завршување", тогаш 
истакна Маневски. 

Со измените и дополнувањата на За-
конот се предвидува избран и именуван 
функционер најдоцна во рок од 30 дена 
да пополни анкетен лист со детален по-
пис на својот имот. Исто така, избраните 
и именуваните функционери во рок од 
30 дена по престанокот на функцијата се 
должни да ја известат Антикорупциската 
комисија и да достават нов анкетен лист. 

Министерот Маневски нагласи дека 
во промените е новина тоа што со из ме-
ните се предлага јавност на анкетните 
листови на избраните и именуваните 
функционери, кои со објавување на веб-
страницата на Антикорупциската коми-
сија, претствува практика во повеќе ев-
ропски земји. 

Според предлог измените, Државната 
комисија за спречување на корупцијата 
би требало да ја сочинуваат седум члена, 
а претседателот на Комисијата да се из-
бира од редот на членовите на Коми си-
јата, именувани со мандат од пет години 
со мнозинство гласови од вкупниот број 
членови. Но, сега членовите да бидат 
волонтери, а не професионалци.

Според индексот на перцепција 
на корупцијата за 2006 година, кој 
неодамна го објави организацијата 
"Транспаренси Интернешнл", Фин ска, 
Исланд и Нов Зеланд се најмалку 
корумпирани земји. По нив сле ду-
ваат Данска, Сингапур, Шведска, 
Швај царија, Норвешка, Австралија, 
Холандија и Австрија. 

Македонија е на 105. место со ко-
ефициент 2,7 од можни 10, од вкуп-
но 163 земји на скалата на корупција, 
заедно со Иран, Либија, Малави и 
Уганда. Од земјите во регионот Бу-
гарија е на 57. место со коефициент 
4, Турција на 60. (3,8), Хрватска на 
69. (3,4), Босна и Херцеговина на 93. 
(2,9) и Албанија на 111. место со 
коефициент 2,6. 

Индексот на перцепција на ко руп-
цијата на "Транспаренси Интер не-
шнл" укажува на силна корелација 
меѓу корупцијата и сиромаштијата, 
со концентрација на осиромашените 
земји на дното на листата. Најдолу 
на скалата се Ирак, Мијанмар и Хаи ти.


