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Користени кратенки 

РСМ Република Северна Македонија

ЕУ Европска Унија

ВРСМ Влада на Република Северна Македонија

ДУИ  Државен управен инспекторат

ДЗР Државен завод за ревизија

ДКСК Државна комисија за спречување 
 на корупција 

ЗОРОДУ Закон за организација и работа на органите   
 на државната управа

МВР Министерство за внатрешни работи 

ЈО Јавно обвинителство 

СЈО  Јавно обвинителство за гонење на кривични  
 дела поврзани и кои произлегуваат од   
 содржината на незаконското следење 
 на комуникациите

КЗ Кривичен законик

ЗКП Закон за кривичната постапка

МИОА Министерство за информатичко општество 
 и администрација 

ЗСПИЈК Закон за слободен пристап до    
 информациите од јавен карактер 

КОМСПИ Комисија за заштита на правото на слободен  
 пристап на информациите од јавен карактер 



1. Воведни  
забелешки
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„Ниту една друга општествена институција нема толку многу и толку 
различни средства за надзор и за контрола како што има јавната 
администрација. Овој факт ја отсликува посебната и деликатна улога што 
ја има јавната администрација во модерните демократски општества.“

Извадок од европските принципи на јавната администрација

За анализата 

Анализата за проценка на ефикасноста и ефективноста на контролните 
институции во гарантирањето на одговорноста и транспарентноста на 
јавната администрација (во натамошниот текст анализата) е фокусирана 
на работата на неколку контролни институции во Република Северна 
Македонија во периодот од 2013 до 2018 година. Контролните институции, 
кои се дефинирани и наброени подолу, се органи и тела кои имаат 
надлежност да вршат дејствија на надзор, контрола, супервизија над 
работата на органите на јавната администрација. Тие имаат овластување да 
бараат утврдување на политичка, прекршочна и кривична одговорност на 
избраните и именуваните носители на јавни функции, како и дисциплинска, 
прекршочна и кривична одговорност на административните службеници. 

Намената на овој документ е преку анализа на работата на контролните 
институции за период од шест години, да овозможи идентификување на 
проблемите и пречките кои ја отежнуваат работата на контролните механизми 
на јавната администрација или ги попречуваат во барањето одговорност 
и транспарентност од органите на јавната администрација. Документот ги 
анализира причините за идентификуваните проблеми и предлага препораки 
за подобрување на работата на контролните институции. 

Предмет на анализа се надлежноста, функцијата и постапките на контролните 
институции на јавната администрација во однос на нивните овластувања 
за обезбедување одговорност и транспарентност на поединечните органи 
и институции. Понатаму, се анализираат и споредуваат ефикасноста и 
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ефективноста на работата на контролните институции во периодот од 2013 
до 2018 во обезбедувањето одговорност и транспарентност на поединечните 
органи и институции.

Наодите и препораките од анализата ќе придонесат во давањето издржани 
предлози за јавните политики засновани на докази во рамките на 
претстојните реформи предвидени и планирани со неодамна донесената 
Стратегија за реформа на јавната администрација 2018 – 2022 и Акцискиот 
план за нејзиното спроведување.

Овој документ е изработен за потребите на проектот „Граѓанска алијанса за 
транспарентност“, спроведуван од Фондација Отворено општество – Македонија 
и Евротинк – Центар за европски стратегии. 

За контролните механизми 

За потребите на оваа анализа, како контролни институции се сметаат 
органите на државната власт, органите на државната управа, државните 
органи и самостојните и независни тела кои, во рамките на својата функција, 
имаат законска надлежност да вршат дејствија на надзор, увид, контрола 
и супервизија над работата на органите на јавната администрација. Врз 
основа на овие дејствија, тие имаат овластувања да бараат утврдување на 
соодветна политичка, дисциплинска, прекршочна и кривична одговорност 
во случај на идентификувани недостатоци и слабости во работењето.

Појдовна основа при дефинирањето на критериумите врз основа на кои 
се идентификувани контролните институции кои се предмет на анализа 
се Европските принципи за јавната администрација, според СИГМА1. 
Според овие принципи, одговорноста и транспарентноста се едни 
од основните принципи на кои се заснова административното право. 

1 EUROPEAN PRINCIPLES FOR PUBLIC ADMINISTRATION - SIGMA PAPERS: No. 27. Organisation for 
Economic Co-operation and Development. 1999. Достапен на: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/nispacee/unpan006804.pdf
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Одговорноста претпоставува дека ниту еден орган не смее да биде изземен 
од детален надзор или контрола од страна на други органи. Одговорноста е 
суштествен предуслов за остварување на начелата на: ефикасност, ефектив- 
ност и предвидливост на јавната администрација.

Предуслов за остварување на начелото на одговорност е постоењето 
надзор што ќе гарантира дека органите и телата на јавната администрација 
ги остваруваат своите функции и овластувања во согласност со законот 
и ги почитуваат воспоставените постапки2. За таа цел се воспоставуваат 
институции и механизми за вршење дејствија на надзор и контрола. Тие можат 
да имаат различни облици и форми (судови, обвинителства, омбудсман, 
внатрешни и надворешни ревизии, инспекторати3� и др.). Преку контролата 
што ја вршат овие институции, секоја во рамките на своите надлежности, тие 
во исто време ги штитат личните права и јавниот интерес и го подобруваат 
квалитетот на носењето одлуки и, конечно, придонесуваат кон зголемување 
на довербата, правната сигурност и легитимитетот на јавната администрација.

Контролните институции во Република Северна Македонија можат да 
бидат внатрешни, како дел од извршната власт (непосредно повисокиот 
државен орган, Владата, Државниот управен инспекторат итн.), или истите 
можат да бидат надворешни, независни од извршната власт (Државниот 
завод за ревизија, Комисијата за слободен пристап до информациите од 
јавен карактер, Народниот правобранител на РМ, Јавното обвинителство 
итн.). Овие т.н. „контролни“ органи имаат надлежност врз сите органи 
на јавната администрација, па така следењето на нивната работа може 
да обезбеди непосреден увид во тоа дали и во колкава мера јавната 
администрација е одговорна и транспарентна. Функцијата на овие органи, 
секој во рамките на своите надлежности, е да следат и да вршат контролни 
и надзорни дејствија над работата на органите на јавната администрација, 
општо или на поединечни активности и постапки преземени од страна на 
овие органи. Во случај на идентификување на одредени слабости, овие 
органи се обврзани да иницираат и да спроведат постапка за утврдување 
на соодветна одговорност кај одговорните лица. Со други зборови, 
одговорноста за „раното откривање и третирање“ на одредени негативни 
процеси во јавната администрација, кои вклучуваат отсуство на одговорност 
и транспарентност, лежи во овие органи. Затајувањето на нивната работа 
вообичаено резултира со системска неказнивост и неодговорност на 
јавната администрација.

2 Ibid. стр. 13. 

3 Ibid.
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Ефикасноста и ефективноста на контролните институции во следењето 
и зајакнувањето на одговорноста и транспарентноста на јавната админи-
страција, во изминатиов период се покажаа како недоволни и несоодветни. 
Долгогодишното занемарување на функциите на овие институции беше 
еден од факторите што придонесе Република Северна Македонија од 
страна на Европската Унија да биде именувана како „заробена држава“. 
Причините кои доведоа до оваа ситуација се од правна, институционална 
и политичка природа.

За потребите на овој извештај во фокус беа следниве контролни институции, 
групирани во зависност од тоа дали се дел од извршната власт или се 
независни органи и тела:

а. Контролни институции кои се дел од извршната власт

• Владата на Република Северна Македонија, како орган кој врши надзор 
над законитоста и ефикасноста на работата на органите на државната 
управа и ги именува и разрешува нивните раководни лица и има 
овластувања непосредно да влијае на зајакнувањето на одговорноста и 
транспарентноста на јавната администрација;

• Државниот управен инспекторат, кој меѓудругото врши надзор над 
примената на процесните закони со кои се одлучува за правата и 
обврските на граѓаните, пред сè Законот за општата управна постапка, 
Законот за инспекциски надзор и другите закони што содржат одредби за 
управната постапка; но и Законот за вработените во јавниот сектор, Законот 
за административни службеници и Законот за забрана и спречување 
на вршење на нерегистрирана дејност; и прописите за канцелариското 
работење;

• Секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор, како дел од 
Министерството за финансии, ја контролира регуларноста на трансакциите 
и другите активности од областа на финансиското управување и контрола 
извршени во институциите на јавната администрација; и

• Министерството за внатрешни работи, како орган на кривичниот 
прогон има надлежност да го спречи вршењето кривични дела и 
прекршоци сторени од административни службеници и носители на 
јавни функции, да овозможи нивно откривање и фаќање и преземање на 
други со закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела. 
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б. Независни контролни институции

• Државниот завод за ревизија врши ревизија на усогласеноста 
на работењето на органот на јавната администрација со законите, 
подзаконските акти и со интерните акти;

• Народниот правобранител ги штити човековите права, кога истите се 
повредени од страна на органите на јавната администрација;

• Државната комисија за спречување на корупцијата има овластување да 
покренува иницијатива за поведување постапка пред надлежните органи 
за разрешување, распоредување, сменување, примена на други мерки на 
одговорност, или кривично гонење на избраните, именуваните лица или 
службените лица во органите на јавната администрација;

• Јавното обвинителство ги истражува и ги гони сторителите на кривични 
дела кои се службени лица - функционери на јавната администрација. 
Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите 
(колоквијално попознато како Специјално јавно обвинителство), како 
посебен орган од интерес, ги извршува сите обвинителски функции 
на истрага и гонење, но е структурно и функционално одделен од 
организацијата на „редовното“ Јавно обвинителство. Во рамките на овој 
извештај ќе биде анализирана и споредена активноста на двата органа 
во истражувањето и гонењето на кривичните дела против службената 
положба;

• Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер4 � одлучува во втор степен во постапката, 
по барање за слободен пристап до информациите од јавен карактер, и 
има функција на овластен орган за поведување прекршочна постапка 
за утврдување одговорност за постапување, спротивно на Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер.

4 Со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“, бр. 101 
од 22.5.2019 година) се предвиде замена на Комисијата за пристап до информации од јавен карактер 
со Агенција. Сепак заради идентификување на досегашната функција на Комисијата како контролен 
орган, сметаме дека треба да биде предмет на анализа. 
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За одговорноста

Одговорноста на органите на јавната администрација е пред с� одговорност 
на лицата кои раководат со органите (министри, директори итн.), како 
и одговорност на лицата кои работат во овие органи и имаат статус на 
административни службеници. Како таква, одговорноста се јавува во 
неколку вида: политичка, кривична, прекршочна и дисциплинска.

Политичка одговорност постои кај министрите и кај нивните заменици, 
кај директорите на органите на државната управа и кај нивните заменици, 
како и кај други лица кои се именуваат од страна на Владата, во согласност 
со одреден закон. Политичката одговорност значи нивно разрешување 
од функцијата со одлука на Владата. Со други зборови, политичката 
одговорност се остварува преку овластувањето на Владата, како носител 
на извршната власт во државата, да го разреши од функција министерот 
или друг државен функционер. Надлежноста да именува и да разрешува 
Владата ја црпи од Законот за организација и работа на органите на 
државната управа�5.

Кривична одговорност постои тогаш кога лицето кое раководи со органот 
на јавната администрација или лице вработено во органот ќе сторат дејствие 
на кривично дело, определено со Кривичниот законик на Република Северна 
Македонија. Поради природата на кривичните дела, како најтешки форми 
на противправни дејствија, тие предизвикуваат најсериозни последици, 
вклучувајќи и изрекување казна затвор. Кривичната одговорност е уредена 
со Кривичниот законик, додека постапката за нејзино утврдување е 
воспоставена со Законот за кривичната постапка.

Прекршочна одговорност постои тогаш кога лице кое раководи со органот 
на јавната администрација или лице вработено во органот со своите 
дејствија ќе сторат противправно дело кое со закон е определено како 
прекршок. Додека општите материјално-правни норми кои се однесуваат 
на прекршочната одговорност, видовите санкции, како и процесните норми 
со кои се уредува постапката за изрекување санкција за сторен прекршок 
се уредени со еден централен закон, Законот за прекршоци, посебните 

5 Член 47 став 2 од ЗОРОДУ. 
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материјално-правни норми за одделните прекршоци, со различен предмет 
и различни санкции, се уредуваат со различни закони. На посебна 
прекршочна одговорност подлежат лицата кои раководат со органите 
на јавната управа. Прекршочна постапка може да води и прекршочна 
санкција може да изрече само надлежен суд. По исклучок, тогаш кога тоа 
е предвидено со посебен закон, како и за одредени прекршоци за коишто 
глобата не надминува опредлен износ, прекршочна постапка може да води 
и прекршочна санкција може да изрече и прекршочен орган6�. Прекршочни 
органи се јавните органи, самостојните регулаторни тела и другите органи 
надлежни, согласно Законот за водење прекршочна постапка и изрекување 
прекршочни санкции7.

Дисциплинската одговорност е поврзана со вршењето на работите 
и работните задачи на работното место. На овој вид обврска подлежат 
административните службеници, но не и лицата кои раководат со 
институциите, а се избрани од Собранието или именувани од Владата. 
Одговорноста за сторено кривично дело или прекршок не ја исклучува 
дисциплинската одговорност. Дисциплинската одговорност е уредена во 
Глава XII од Законот за административни службеници. Дисциплинската 
одговорност може да се јави во форма на дисциплинска неуредност и 
дисциплински престап8�. За утврдена дисциплинска повреда како санкции 
се предвидени дисциплински мерки9. Дисциплинските мерки се изрекуваат 
во постапка уредена со истиот закон, со право на жалба до Агенцијата за 
администрација.

6 Член 49 од Законот за прекршоци.

7 Член 3 од Законот за прекршоци.

8 Членови 72 и 73 од Законот за административни службеници.

9 Член 74 од Законот за административни службеници.



2. Користена 
методологија
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Истражувачко прашање 

Централно истражувачко прашање на кое треба да одговори извештајот 
е дали и во колкава мера работата на контролните институции влијае 
врз зголемувањето на одговорноста и транспарентноста на органите на 
јавната администрација. За да се дојде до одговор на ова, разработени се 
шест посебни истражувачки прашања кои ќе бидат предмет на прибирање 
податоци и анализа. Тоа се следниве:

• Дали постојната правна рамка која ја уредува надлежноста и постапувањето 
на контролните институции е доволна, јасна, недвосмислена и применлива?

• Дали и во која мера правната рамка се почитува и применува во практиката? 
Доколку не се почитува и применува, кои се причините за тоа?

• Дали постои преклопување на надлежностите на различните контролни 
институции? На кој начин преклопувањето влијае врз работата на 
контролните институции?

• Дали и во која мера актите и дејствијата на контролните институции 
(препораки, извештаи, наредби итн.) целосно и навремено се почитуваат 
во практиката?

• Дали постојните овластувања дадени во правната рамка овозможуваат 
моќ за „присилба“ над органите на јавната администрација да постапуваат 
одговорно и транспарентно?

• Кои се клучните проблеми и предизвици кои влијаат негативно на 
ефикасноста и ефективноста на контролните институции во вршењето на 
нивната контролна/надзорна функција?
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Методолошки пристап 

Со цел да се дадат одговори на прашањата од истражувањето, се 
користеше комбиниран методолошки пристап за прибирање и анализа на 
квантитативните и квалитативните податоци, кои имаат за цел да ја оценат 
и да ја споредат ефикасноста и ефективноста на секоја од анализираните 
контролни институции.

а. Методи за прибирање податоци

При изработката на оваа анализа беа користени следниве методи за 
прибирање податоци:

• Анализа на документи (Desk research), во која се прибрани, анализирани и 
систематизирани следниве документи и информации:

 – Релевантните прописи, вклучувајќи ги и законите и соодветните подзаконски 

акти со кои се уредува работата на контролните институции кои се предмет на 

овој извештај (наброени во Анекс 1 и 2 од извештајот);

 – Годишните и посебните извештаи на контролните институции кои се предмет на 

овој извештај, а кои се достапни на нивните веб-страници;

 – Други извештаи и анализи кои се однесуваат, меѓу другото, и на контролните 

институции кои се предмет на овој извештај (на пример, извештаите за 

напредокот во пристапувањето кон Европската Унија, извештаите од граѓанските 

организации итн.);

 – Релевантна научна и стручна литература (наброена во Анекс 1)

 – Пребарување на веб-агрегатори (на пример, time.mk) за медиумски објави кои 

се однесуваат на органите и на институциите кои се предмет на овој извештај.

• Прибирање квалитативни и квантитативни податоци преку поднесување 
барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер, со што се 
прибраа информации кои не се објавени во извештаите на институциите, а 
се нужни за мерење на индикаторите идентификувани подолу.
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б. Алатки и методи за анализа на прибраните податоци (индикатори) 

Прибраните податоци беа анализирани низ призмата на матрицата 
од квалитативни и квантитативни индикатори. Заради конзистентност 
во анализата и олеснување на споредбата, разработени се заеднички 
индикатори за сите контролни институции. Индикаторите се групирани 
во пет области: квалитет на правната рамка, независност, капацитет, 
ефикасност и ефективност.

Индикатори за квалитетот на правната рамка

• Правната рамка на „контролната функција“ е уредена на јасен, прецизен 
и недвосмислен начин. Од анализата на севкупните законски одредби не 
произлегуваат правни празнини и недоречености во однос на контролната 
функција.

• Предметот на контрола/надзор (обврските што треба да ги исполнат 
органите, а се предмет на надзор) е јасно дефиниран. Не постои 
преклопување во однос на предметот на надзор со другите контролни 
институции.

• Постапката за вршење контрола/надзор е целосно и прецизно уредена. 

• Контролната институција има овластување да презема мерки на присилба 
и санкционирање на лицата кај кои е констатирана неправилност во 
работењето.

• Контролната институција има овластување за директно изрекување 
санкции или овластување за иницирање постапка пред друг орган за 
изрекување санкции.

Индикатори за независноста на контролната институција�10

• Правната рамка ја гарантира независноста на контролната институција и 
предвидува посебни гаранции кои спречуваат политички притисоци.

• За својата работа, контролната институција е одговорна пред друга 
институција.

• Начинот на избор на лицата кои раководат со контролната институција 
гарантира независност во нивната работа.

10 Овие индикатори ќе бидат земени предвид само кај независните контролни институции дефинирани 
во претходната глава. 
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• Буџетот на институцијата е суштински независен. Буџетот е доволен за да 
се задоволат потребите на институцијата.

• Институцијата има обврска да доставува годишен извештај за својата 
работа. Дали институцијата може да има последици ако извештајот не биде 
усвоен од телото кое го разгледува извештајот? Кои би можеле да бидат 
последиците?

Индикатори за институционалниот капацитет на контролната институција 

• Бројот и структурата (звање и ниво) на вработените во институцијата, во чиј 
опис на работното место влегува и извршувањето на кон-тролните функции.

Индикатори за ефикасноста на контролната институција

• Бројот на поединечните постапки/предмети/случаи по кои постапувала 
контролната институцијата во 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година, а 
со кои се остварува контролната функција, се поделени според начинот на 
кој била иницирана постапката (службена должност, претставка/барање 
од граѓанин или барање на друг орган на државата),

• Бројот на поединечни постапки/предмети/случаи во кои контролната 
институција утврдила недостатоци/ одговорност кај одреден функционер/
административен службеник во 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година, 
поделени според видот на изречените мерки. 

• Процентот на поединечните постапки/предмети/случаи по кои постапувала 
контролната институција, а во кои се утврдени недостатоци/одговорност.

Индикатори за ефективноста на контролната институција

• Бројот на лица кои раководеле со органите на јавната администрација, а 
биле разрешени од својата функција по барање на некои од контролните 
институции во 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година, поделени според 
контролната институција и според органот.

• Процентот на органите кои биле предмет на надзор/контрола кои 
постапиле според укажувањата на органот.

• Бројот на иницирани дисциплински постапки од контролната институција 
за констатирана дисциплинска повреда, процентот од иницираните 
постапките за кои формално е започната дисциплинска постапка 
и процентот од иницираните постапки во кои со одлука е утврдена 
дисциплинска повреда.
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• Бројот на иницираните прекршочни постапки за констатиран прекршок 
од контролната институција, процентот од иницираните постапки за кои 
формално е започната прекршочна постапка и процентот од иницираните 
постапки во кои со одлука на суд или прекршочен орган е утврдена 
прекршочна одговорност.

• Бројот на поднесените кривични пријави до Јавното обвинителство, 
процентот од предметите за кои Јавното обвинителство поднело обвинение 
и процентот од поднесените кривични пријави за кои со одлука на суд е 
утврдена кривична одговорност.

Ограничувањa на истражувањето

При анализирањето на наодите од овој документ, треба да се земаат предвид 
следниве ограничувања:

• Ова истражување не ја анализира одговорноста на органите на управата 
пред министерствата. Заради паралелното постоење на Законот за 
организација и работа на органите на државната управа (понатаму во текстот 
ЗОРОДУ) и големиот број посебни закони со кои се основаат органите на 
државната управа, нејасната хиерархиска поставеност и нејасните линии 
на одговорност, целосната анализа на контролните механизми е многу 
тешка. Ова, дополнително, од причина што надзорот над работата на 
органите во состав на министерствата и на другите органи на државната 
управа го вршат министерствата (чл. 41 од ЗОРОДУ), а од друга страна сите 
тие одговараат пред Владата на РМ (чл. 96 од ЗОРОДУ). Истражувањето 
кое ќе ги опфати надзорот над одговорноста на Министерството, бара 
значителни ресурси и предизвик, од методолошка гледна точка, имајќи го 
предвид бројот на министерствата и бројот на органите на управата.

• Предмет на истражувањето не е и јавната внатрешна финансиска контрола, 
воспоставена со Законот за јавната внатрешна финансиска контрола, од 
причина што оваа контрола не се врши од посебна контролна институција, 
туку во рамките на секој од органите на управата.
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• Работата на Државната комисија за одлучување во управна постапка 
и постапка од работен однос во втор степен и управните судови не се 
предмет на ова истражување, од причина што тие не се контролни органи 
кои имаат овластување да вршат надзор и да даваат насоки и препораки 
за работата на институцијата генерално. Нивната надлежност е тесно 
поврзана со одлучување во рамките на поединечните управни постапки, 
односно управните спорови.

• За време на изработката на овој документ, Собранието донесе два нови 
закона � Законот за спречување на корупцијата и јавниот интерес11 и 
Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер12. 
Овие два нови закона значително ја унапредуваат правната рамка на 
двете контролни институции кои се предмет на овој извештај, Државната 
комисија за спречување на корупција и Комисијата за заштита на правото 
за слободен пристап до информациите од јавен карактер (која впрочем 
ќе се трансформира во Агенција). Поради тоа кај овие две контролни 
институции, помал фокус ќе биде ставен на правната рамка. 

11  „Службен весник на РСМ“, бр. 12/2019.

12  „Службен весник на РСМ“, бр. 101/2019.



3. Наоди од 
истражувањето
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1. Влада на Република Северна Македонија 

Владата на РСМ: 

ги утврдува начелата на внатрешната организација и на работата на 
министерствата и на другите органи на управата, ја насочува работата и 
врши надзор над нивната работа;

врши именувања и разрешувања на носители на јавни и други функции 
утврдени со Уставот и со Законот.

1.1 Опис на надлежноста

Владата на Република Северна Македонија е носител на извршната власт. 
Владата ја сочинуваат претседател и министри. За својата работа, Владата 
е политички одговорна пред Собранието . Според Уставот, за работите 
од своја надлежност органите на државната управа се одговорни пред 
Владата13. Одговорноста се остварува преку овластување на Владата да: 
1. ги утврдува начелата на внатрешната организација и на работата на 
министерствата и другите органи на управата, ја насочува и врши надзор 
над нивната работа, и 2. ги именува и разрешува носителите на јавните 
и другите функции утврдени со Уставот и со Законот14 (чл. 91 од Уставот). 
Преку овие две овластувања, носителите на јавни и други функции кои се 
избрани од Владата се и политички одговорни за својата работа.

Подетално, овие две клучни „контролни“ овластувања се уредени и 
разработени во Законот за Владата и во Деловникот на Владата. Владата 
ги утврдува насоките и ставовите за извршување на законите и на другите 
прописи. Co насоките и ставовите се определуваат: (1) начинот на работа 
на министерствата, другите органи на државната управа и управните 
организации во спроведувањето на законите и другите прописи; (2) 
роковите за донесување на актите за кои се овластени овие органи и за 

13 Член 96 од Уставот. 

14 Член 91 од Уставот.
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поднесување извештаи по одделни прашања; (3) начинот на соработка 
со другите државни органи, како и други прашања кои се од значење за 
остварувањето на функциите на овие органи15.

Покрај насоки и ставови, Владата има контролно овластување и во однос 
на уставноста и законитоста на работата на министерствата и на другите 
органи на државната управа. Доколку одреден пропис што го донел некој 
министер не е во согласност со Уставот, законот или со некој друг пропис, 
Владата може да му укаже на министерот или да задржи од извршување 
пропис што го донел министерот и да му предложи на министерот во 
определен рок да го измени или да го повлече прописот16.

Владата ја oстварува контролната функција особено преку правото да 
врши именување и разрешување. Претседателот на Владата поднесува 
предлог за именување и разрешување на генералниот секретар и неговиот 
заменик, директорот, односно заменик-директорот на самостојниот орган 
на државната управа и секретарот на Секретаријатот за законодавство. 
Министерот поднесува предлог за именување и разрешување на: државен 
секретар во соодветното министерство, директор на органот во состав 
на министерството, директор на јавно претпријатие, јавна установа 
или јавната служба каде што надзор врши соодветното министерство, 
членови на управните одбори на јавните претпријатија каде што надзор 
врши соодветното министерство и во други случаи утврдени со закон. 
Предлозите за именување и разрешување се поднесуваат писмено до 
Комисијата за именувања при Владата. Комисијата за именувања ги 
разгледува предлозите и на Владата � поднесува предлог за именување, 
односно за разрешување17�.

1.2 Вршење на контролната функција 

Рамката за институционална организација на извршната власт е поставена 
во Законот за Владата, Законот за организација и работа на органите на 
државната управа, но и со низа посебни закони кои регулираат различни 
сфери во општеството. Како резултат на ова, регулативата која се однесува 

15 Член 27 од Законот за Влада.

16 Член 29 и 30 од Законот за Влада. 

17 Членови 99 – 102 од Деловникот на Владата.
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на статусот, организацијата и функционирањето на органите на државната 
управа и на надзорната функција на Владата е фрагментирана, сложена, 
нејасна и е предмет на чести измени и дополнувања�18.

Паралелното постоење на ЗОРОДУ и бројните lex specialis ја замаглија 
дистинкцијата помеѓу различните видови органи и институции. При 
формирањето на органите со посебните закони не секогаш се водело 
сметка за хиерархиската поставеност, субординацијата на органите, 
преклопувањето на надлежностите, стриктната надлежност на ресорите и/
или за соодветното алоцирање на функциите на органите, што предизвикува 
сериозни проблеми во практиката во однос на вршењето на основните 
функции на органите и институциите.

Покрај прашањето на институционалната поставеност, не се јасно утврдени 
ниту линиите на одговорност на носителите на функциите за работењето 
на институциите со кои раководат (на пример, инспекторатите, со статус 
на органи во состав на министерствата) и не секаде се воспоставени 
механизми за контрола и надзор, што доведува до тоа некои институции 
да ги известуваат паралелно и ресорното министерство и Владата19. На 
пример, Агенцијата за храна и ветеринарство како самостоен орган на 
државната управа во смисла на член 6 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа одговара пред Владата но и пред 
соодветното министерство, во овој случај Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.

Условите за разрешување на избраните и именуваните носители на јавни 
функции кои ги именува и ги разрешува Владата се уредени со голем број 
посебни закони со кои се уредува работата на органите на управата. Ваквото 
дисперзирано уредување предвидува различни услови за разрешување 
на одредени функционери или воопшто не предвидува можност за нивно 
разрешување поради идентификувани неправилности во работењето. Па 
така, директорите на Управата за безбедност и контраразузнавање, Бирото 
за јавна безбедност и Управата за финансиско разузнавање можат да 
бидат разрешени поради „несовесно и нестручно вршење на работата“20�. 
Од друга страна, пак, за директорите на Управата за извршување санкции, 
Царинската управа, Државниот пазарен инспекторат и Бирото за развој 

18 Влада, Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 и Акциски план (2018). Достапна 
на: http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2103.

19  Ibid. 

20 Член 24 став 3 од Законот за внатрешни работи; Член 16 став 3 од Законот за полиција и член 68 став 5 
од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам. 
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на образованието не се предвидени посебни услови за разрешување, 
што остава широка диспозиција на Владата. Кај Бирото за јавни набавки 
и Управата за јавни приходи, директорот може да биде разрешен по 
предлог на ресорниот министер21. Меѓутоа основите на кое може да биде 
разрешено лицето, не се допрецизирани, со што повторно се остава широко 
овластување на министерот и Владата.

Со цел да се утврди дали и во колкава мера Владата ја врши својата 
контролна функција преку правото да именува и разрешува носители 
на јавни функции, со користење на правото на слободен пристап до 
информациите од јавен карактер беа побарани податоци за:

• вкупниот број разрешени лица кои ги именувала Владата во периодот од 
2013 до 2018, институциите каде што ја вршеле функцијата, причините за 
нивно разрешување, и

• вкупниот број разрешени лица чиешто разрешување е последица на наод, 
информација или мислење од некоја од контролните институции. 

За жал, и спротивно на Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, Владата со неколку заклучоци22 ја прекина постапката по барањето 
за слободен пристап до информациите од јавен карактер, со образложение 
дека Владата не ја создала ниту пак располага со бараната информација. 
Заклучоците се обжалени до Комисијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер, а постапката по жалба е во тек. 
Понуденото образложение е целосно неосновано од причина што органот 
кој ги именува и разрешува носителите на јавни функции несомнено 
располага со бараните информации. Поради отсуството на податоци, како 
и поради околноста што согласно чл. 97 ст. 2 од Деловникот за работа на 
Владата, решенијата со кои се именуваат и се разрешуваат носителите на 
функции се објавуваат во „Службен весник“ само ако така одлучи Владата, 
со овој извештај не може да се даде оценка за тоа дали и во колкава мерка 
преку правото да разрешува Владата ја вршела својата контролна функција 
во претходниот период.

21 Член 44 став 5 од Законот за јавни набавки и член 10 став од Законот за Управата за јавни приходи.

22 Заклучок бр. 50-407/2, 50-405/2 и 50-406/2.  
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1.3 Заклучоци и препораки 

Владата е „врховниот“ орган на јавната администрација. Политичката моќ 
и политичката одговорност бараат таа суштински да ја остварува својата 
контролна функција над јавната администрација. Сепак, дисперзирање 
на уредувањето на одделни органи во различни закони, напишани со 
користење на неизедначен јазик, значително ја замаглуваат контролната 
функција која, освен декларативно, се сведува на овластувањата да ги 
избира и разрешува раководителите во голем број субјекти во јавната 
администрација. И ова овластување, заради недоставувањето податоци 
за бројот на разрешени лица, не може да биде соодветно анализирано. 
Согласно Деловникот на Владата, решенијата (како акти со кои се именуваат 
и разрешуваат носителите на функции) се објавуваат во „Службен весник“ 
само ако Владата во поединечниот случај23 одлучи така. Во практиката ова 
резултира со необјавување на решенијата за именување и разрешување. 
Заради зголемена отчетност, како и имајќи ја предвид потребата од 
намалување на сомнежите за политичко влијание во одлуките за именување 
и разрешување и воведување систем на заслуги и одговорност, потребно 
е јавно објавување на актите со соодветно образложение. Отсуството на 
единствени и изедначени услови поради кои одредено именувано лице од 
Владата може да биде разрешено е, исто така, значителен проблем. 

23  Член 98 став 2 од Деловникот на Владата.
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2. Државен управен инспекторат 

Државниот управен инспекторат врши надзор на тоа како управните 
органи го спроведуваат Законот за општата управна постапка кога 
одлучуваат за правата и интересите на правните и на физичките лица, како 
и дали се почитуваат правилата за канцелариско и архивско работење. 
Дополнително, Инспекторатот врши надзор и над примената на Законот за 
вработените во јавниот сектор, Законот за административните службеници 
и Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. 

2.1 Опис на надлежноста

Државниот управен инспекторат е орган на државната управа во состав на 
Министерство за информатичко општество и администрација кој ги врши 
работите на управната инспекција. Работата на инспекторатот е уредена со 
Законот за управната инспекција и Правилникот за вршење инспекциски 
надзор на управната инспекција. Управната инспекција го опфаќа надзорот 
на примената на три групи прописи24 од страна на органите на јавната 
администрација, како и други субјекти определени со истиот закон и тоа:

1. Законот за општата управна постапка, Законот за инспекциски надзор 
и другите закони што содржат одредби за управната постапка;

2. Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административните 
службеници и Законот за забрана и спречување на вршење на 
нерегистрирана дејност; и 

3. Прописите за канцелариско работење25. 

За потребите на ова истражување, предмет на анализа ќе биде пред с� 
надзорот што се однесува на управната постапка. Управната инспекција 
врши надзор над органите на јавната администрација во однос на тоа 

24  Член 2 од Законот за управна инспекција. 

25  Уредба за канцелариско и архивско работење, „Службен весник на РМ, бр. 01 од 3.1.2014 година и 
Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во 
канцелариското и архивското работење, „Службен весник на РМ“, бр. 99 од 2.7.2014 година.
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дали и во колкава мера се почитуваат процесните гаранции на управната 
постапка, кои се предуслов за брзо и ефикасно остварување на правата 
на граѓаните и правните лица за кои се одлучува во управна постапка. 
Надзорот се врши во органите на државната и на локалната власт и 
другите државни органи основани во согласност со Уставот и законот и 
институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, 
здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, 
спортот, како и во другите дејности од јавен интерес утврден со закон, а 
организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија 
основани од државата или од општините, од Градот Скопје, како и од 
општините во Град Скопје.

Надзорот над примената на прописите што содржат одредби на 
управната постапка, меѓу другото, се однесува и на:

• постапувањето во пропишаните рокови во првостепената и во 
второстепената управна постапка, како и во роковите определени со 
актите на судските органи; 

• обезбедувањето докази, по службена должност, од службената евиденција 
што ја води органот надлежен за решавање, друг државен орган, правни и 
други лица кои имаат јавни овластувања, општините и Градот Скопје;

• извршувањето на правосилните управни акти;

• примањето на поднесоците;

• издавањето уверенија и други јавни исправи за одредени факти од 
службената евиденција;

• начинот на однесување и работење на административните службеници 
и на вработените, со цел да се обезбеди почитување на принципите на 
законитост, професионален интегритет, ефикасност, одговорност и 
лојалност при вршењето на нивните службени должности;

• употребата на јазиците на странките во управната постапка, правната 
помош меѓу органите и другите учесници во управната постапка и други 
работи утврдени со Законот за општата управна постапка и со другите 
закони.
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Државниот управен инспекторат ја остварува контролната функција 
преку вршење инспекциски надзор, кој може да биде редовен, вонреден 
или контролен26. Вонредниот инспекциски надзор се врши врз основа на 
иницијативи, претставки и предлози поднесени од државни органи, правни 
и физички лица, како и во случај на сомневање на инспекторот, додека 
контролен инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во 
решението донесено од страна на инспекторот.

За извршениот инспекциски надзор инспекторот составува записник со 
наод за утврдената состојба, а отстранувањето на утврдените недостатоци 
во работата го наредува со решение во кое се утврдени роковите за нивното 
извршување. Извршувањето на решението инспекторот го утврдува со 
вршење контролен инспекциски надзор, за што составува записник.

При вршењето инспекциски надзор над примената на прописите кои 
се однесуваат на управната постапка, управните инспектори имаат 
повеќе овластувања наброени во чл. 9 од Законот за управна инспекција, 
кои во суштина можат да се сведат на наредби за отстранување на 
идентификуваните недостатоци, како и на можност да поднесат кривична 
пријава за сторено кривично дело, барање за поведување прекршочна 
постапка или иницијатива за покренување дисциплинска постапка.

Ако инспекторот најде докази дека со повредата на прописите е сторено 
кривично дело, прекршок или потешка значителна повреда на службената 
должност, односно потешка повреда на угледот на службата или угледот 
на државниот службеник, тој е должен да поднесе кривична пријава за 
сторено кривично дело, барање за поведување прекршочна постапка 
или иницијатива за покренување дисциплинска постапка. Кога до 
функционерот, односно до раководното лице во органот во кој се врши 
надзор, инспекторот ќе поднесе иницијатива за поведување дисциплинска 
постапка против службеното лице кое презема дејствија во управната 
постапка или овластеното службено лице кое решава во управната 
постапка, функционерот, односно раководното лице на органот, е должен 
во рок од 30 дена од денот на приемот на иницијативата да го извести 
инспекторот за преземените дејствија по иницијативата. Прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд, но Државен 
управен инспекторат има овластување да издава платни налози и да 
спроведува постапка за порамнување.

26  Член 15-а од Законот за управна инспекција. 
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2.2 Вршење на контролната функција

Земајќи ја предвид околноста дека се работи за институција која веќе 
долго години претставува дел од државната управа и јасната функција 
која � е доделена, правната рамка пред сè Законот за управна инспекција, 
работата на инспекторатот ја уредува на сосема задоволителен начин. Не 
постојат сериозни правни празнини и недоречености во однос на управната 
инспекција. Постојат одредени контрадикторни одредби, на пример член 9 
став 2 и став 1 од истиот член, со кој се воспоставува должноста управниот 
инспектор да иницира постапка за дисциплинска постапка против овластено 
службено лице во случаите од став 1 на истиот член, каде што пак воопшто 
не се работи за случаи од фактичка природа, туку за видови наредби кои 
може да ги издаде инспекторот. Инспекторатот има овластување на иницира 
дисциплински постапки во случај на непостапување по издадените наредби, 
како и да издаде прекршочен платен налог доколку е сторен прекршок 
предвиден со Законот за управна инспекција.

Според Регистарот на вработени во јавен сектор за 2018 година, 
Инспекторатот располагал со 38 вработени лица�27, што е далеку 
од планираните според Правилникот за систематизација, во кој се 
систематизирани 62 работни места28. Административно-техничките 
работи ги извршува едно лице, вработен во Службата за општи и заеднички 
работи на Владата. Поради ова, а имајќи го предвид обемот на работата, 
оправдано се отвора сомнеж во однос на капацитетот на институцијата да 
одговори на потребите.

Во споредба со другите контролни механизми, предмет на оваа анализа, 
Државниот управен инспекторат, извршува релативно поголем број 
дејствија со кои се остварува контролната функција. Вкупниот број 
извршени поединечни надзори во периодот што е предмет на анализа во 
овој извештај се движи од 2.558 (2018) до 4.351 (2015).

Отсуството на податоци во однос на бројот на субјекти кои се предмет на 
надзор оневозможува проценка за тоа колкав процент од вкупниот број 
потенцијални субјекти на управната инспекција биле предмет на надзор. 

27 Министерство за информатичко општество и администрација, Годишен извештај за податоците од 
Регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 (2019). Достапен на: http://www.mioa.gov.mk/sites/
default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf

28 Државен управен инспекторат, Правилник за систематизација на работни места (2015). Достапен на: 
http://duinspektorat.mioa.gov.mk/sites/default/files/documents/pravilnik_sistematizacija.doc 

http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf
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Државниот управен инспекторат ја води статистиката по извршен надзор, 
а не по субјект, затоа што тој може да биде предмет на повеќе надзори во 
текот на една иста година.

Табела 1: Број на извршени надзори од ДУИ во периодот 2013 – 201829

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вкупен број надзори 2.770 2.734 4.351 3.567 2.933 2.558

Процент на промена во однос 
на претходната година

-1% 59% -18% -18% -13%

Редовен инспекциски надзор 1.219 1.312 1.146 1.801 814 581

Процент на редовен 
инспекциски надзор од вкупен 
број надзори

44% 48% 26% 50% 28% 23%

Контролен инспекциски надзор 680 428 827 594 913 739

Процент на контролен 
инспекциски надзор од вкупен 
број надзори

25% 16% 19% 17% 31% 29%

Вонреден инспекциски надзор 871 994 2.378 1.172 1.206 1.238

Процент на вонреден 
инспекциски надзор од вкупен 
број надзори

31% 36% 55% 33% 41% 48%

Број на надзори кои се однесуваат на управното и канцелариското работење

Број на надзори кои се 
однесуваат на управното и 
канцелариското работење

Нема 
податоци

Нема 
податоци

2.847 2.746 2.037 2.287

Процент кој се однесува на 
надзор над управното работење

/ / 65,43% 76,98% 69,45% 89,41%

29 Државниот управен инспекторат, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
03-36/3 од 25.2.2019.
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Вообичаениот (медијалниот) број30 извршени надзори кои ги спроведува 
Државниот управен инспекторат во текот на периодот што е предмет на 
овој извештај е околу 2.850. Ако оваа бројка, иако не се однесува на бројот 
на субјектите кои се предмет на надзор (кој, само за редовен инспекциски 
надзор, во 2018 изнесува околу 350 различни субјекти), се спореди со 
вкупната бројка институции во јавниот сектор (која изнесува 1.314), може 
да се изведе заклучок (со одредена резерва) дека со надзорите што ги 
спроведува, Државниот управен инспекторат покрива значителен процент 
од институциите на јавниот сектор. Ова укажува на релативно висока 
ефикасност во работата.

Дополнително, вредно е да се забележи дека постои тренд на намалување на 
извршените редовни инспекциски надзори, кои се планираат во годишната 
програма за работа, на сметка на зголемувањето на бројот на вонредни 
инспекциски надзори, кои се поведуваат по барање на физичко или правно 
лице или одредена институција. Ако се изземе 2015 година, кога има значително 
отстапување (што се должи на барањето на Министерството за информатичко 
општество и администрација за вршење вонредни инспекциски надзори, 
согласно Законот за вработените во јавниот сектор31), постои стабилен тренд 
на зголемување на вонредниот инспекциски надзор. Ова може да укажува 
на зголемена свест меѓу граѓаните за обраќање до Државниот управен 
инспекторат, кога имаат некаков проблем со одредена институција. Во однос 
на предметот на надзор, доминира (со тренд на зголемување) надзорот кој се 
однесува на управното и канцелариското работење на сметка на надзорот 
што се однесува на работата во јавниот сектор.

30  Заради високиот број надзори во 2015, кој претставува значително отстапување од другите вредности 
(outlier), со цел да се добие пореален приказ на вообичаениот број надзори годишно, ја користиме 
медијалната наместо просечната вредност. 

31  Извештај за работата на Државниот управен инспекторат за 2015 година, стр. 6. 
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Табела 2: Преглед на превземени дејствија и мерки по спроведените надзори32

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Заклучоци за неповедување/
запирање на постапка

354 3.220 1.428 538 262

Инспекциски мерки 

Решенија 1.670 1.680 1.131 1.653 1.009 700

Покани за порамнување 31 29 21 14 24 11

Поведени прекршочни постапки 15 29 16 9 4 11

Поведени дисциплински постапки 24 12 22 17 18 42

Процент на надзори во кои е 
констатирана неправилност

60,29% 61,45% 25,99% 46,34% 34,40% 27,37%

Процент на поведени прекршочни 
постапки од вкупен број решенија

0,90% 1,73% 1,41% 0,54% 0,40% 1,57%

Процент на поведени дисциплински 
постапки од вкупен број решенија 

1,44% 0,71% 1,95% 1,03% 1,78% 6,00%

Анализираните податоци укажуваат на тоа дека процентот на констатирани 
неправилности се намалува. Така, за разлика од 2013 година, кога се 
констатирани неправилности во дури 60,29% од извршените надзори, 
во 2018 неправилности се најдени во 27,37% од надзорите. Во однос на 
прекршочните и дисциплинските постапки (кои се иницираат доколку 
не е отстранета неправилноста по контролниот надзор ), во просек се 
иницирани само во 1,62% од предметите. Податоци за поднесени кривични 
пријави до Јавното обвинителство не се доставени.

2.3 Заклучоци и препораки

Поради големиот опфат на органи и институции кои се субјекти на надзор, 
Државниот управен инспекторат покажува задоволителна ефикасност 
во вршењето на работите од управната инспекција. Правната рамка е 
задоволителна, меѓутоа се отвора прашањето дали можеби надлежноста 

32 Државен управен инспекторат, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер 
бр.03-36/3 од 25.2.2019.
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за вршењето надзор над примената на Законот за вработените во јавниот 
сектор и Законот за административните службеници го оддалечува 
Инспекторатот од вршењето надзор над спроведувањето на управните 
постапки во корист на граѓаните и правните лица, како странки во област 
која е од трудовоправна природа. Трендот на намалување на бројот на 
надзори во кои е констатирана неправилност може делумно да се припише 
и на задоволителната ефективност во работењето на оваа институција. 
Доказ за тоа е мошне малиот број поведени дисциплински и прекршочни 
постапки кои задолжително се поведуваат кога одреден орган нема да 
постапи во согласност со наредбите од управниот инспектор, а што се 
утврдува со контролниот инспекциски надзор.

Сепак, потребно е надминување на проблемот со недоволниот човечки 
капацитет, како и подобрување на водењето на статистиките за 
спроведените надзори, што ќе овозможи јавно објавување на органите 
кои биле предмет на надзор, како и на исходот од извршениот надзор. 
Зголемената транспарентност може превентивно да влијае врз органите, со 
цел тие да постапуваат според наредбите дадени од управните инспектори. 
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3. Сектор за финансиска инспекција во 
јавниот сектор

Финансиската инспекција во јавниот сектор ja контролира регуларноста 
на трансакциите и другите активности од областа на финансиското 
управување и контрола кај корисниците на средства од буџетот, како и 
другите субјекти над кои се врши ревизијата.

3.1 Опис на надлежноста 

Финансиската инспекција во јавниот сектор е основана и постои 
заради заштита на финансиските интереси на субјектите од јавниот 
сектор од сериозно лошо финансиско управување, измами и корупција. 
Организацијата и надлежноста на финансиската инспекција е уредена со 
посебниот Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор33 од 2013 
година. Дотогаш, финансиската инспекција беше предвидена во рамките 
на Законот за јавна финансиска контрола, но пред с� поради забелешките 
на Европската комисија34 се премина кон прецизно уредување на 
финансиската инспекција со посебен закон, како централизирана ex post 
финансиска контрола, и нејзино издвојување од функцијата на внатрешната 
ревизија35. Финансиската инспекција ја врши Секторот за финансиска 
инспекција во јавниот сектор (во натамошниот текст: Секторот), како 
посебна внатрешна организациска единица во рамките на Министерството 
за финансии. Со Секторот раководи главен финансиски инспектор, кој 
директно му одговара на министерот за финансии, додека финансиската 
инспекција ја врши инспектор за јавни финансии.

33  „Службен весник на РМ“ бр. 82/2013, 43/2014, 153/2015, 164/2018. 

34  Европска комисија, Извештајот за напредокот на државата за 2012 (10.10.2012). Достапен на: https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2012/package/mk_
rapport_2012_en.pdf

35  Вовед кон Предлог-законот за финансиска инспекција во јавниот сектор, 2013. 
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Финансиска инспекција се врши кај корисниците на средствата од буџетот, 
фондовите, општините и Градот Скопје, агенциите и другите институции 
основани со закон, јавните претпријатија, јавните установи и другите 
правни лица кои се во државна сопственост или сопственост на општините 
и Градот Скопје или во кои државата или општините и Градот Скопје се 
акционери, како и кај непрофитните организации и другите правни и 
физички лица само за делот на добиените јавни средства или гаранции. 

За овој вид инспекција е карактеристично тоа што за да започне треба да 
постои јасна, законски уредена основа за инспекција, предвидена во чл. 10 
од Законот. Финансиската инспекција не се врши со годишна програма (за 
разлика од државната ревизија), ниту пак основа за започнување може да 
биде избор на јавен субјект по случаен избор. Финансиската инспекција 
започнува кога постојат една или повеќе од следниве основи:

• барање поткрепено со докази, информација или пријава од правни и од 
физички лица; 

• известување или евиденција за прекршување на постапките за финансиско 
управување и контрола;

• извештај од областа на финансиското управување и контрола; 

• извештај за внатрешната ревизија;

• извештај на Државниот завод за ревизија; 

• барање од Владата на РСМ;

• барање од раководител или вработен на субјект од јавниот сектор; 

• барање од Јавното обвинителство на РСМ, и 

• барање од Европската канцеларија за борба против измами (OLAF - Office 
Europeen de Lutte Anti-Fraude).

Заради гарантирање на непристрасност во работењето, Закон за 
финансиската инспекција во јавниот сектор предвидува и критериуми за 
изземање на финансискиот инспектор во одредени случаи на надзор. По 
откривањето дека постои една од причините за изземање наведени во 
Законот, финансискиот инспектор е должен веднаш, без одложување, да ја 
прекине инспекцијата и веднаш писмено да го извести главниот инспектор 
кој одлучува за изземањето или за продолжувањето на вршењето на 
финансиската инспекција. 
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При вршењето надзор, финансиските инспектори имаат мошне широки 
права, кои се речиси идентични со правата на државните ревизори. Меѓу 
другото, Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор предвидува 
право тие да бидат информирани од надлежниот суд за донесените одлуки 
во врска со преземените мерки со инспекциските активности. Во случај на 
започнување истражна постапка од страна на надлежен орган во субјектот 
на инспекцијата, финансискиот инспектор престанува со преземање какви 
било дејствија со кои може да ги попречи истражните дејствија.

Постапка за финансиска инспекција може да поведе главниот инспектор 
врз основа на чл. 10 од овој закон и по налог на министерот за финансии. 
Финансискиот инспектор изготвува извештај за извршената финансиска 
инспекција, со наоди поткрепени со релевантни докази и предлага мерки 
кои ги доставува до главниот инспектор. Законот остава можност за давање 
забелешки и коментари на извештајот пред донесување на неговата 
финална верзија. 

Врз основа на извештајот за финансиска инспекција во јавниот сектор, 
главниот инспектор може да преземе повеќе мерки36 предвидени со 
ЗФИЈС. Во случај на утврдени недостатоци при вршењето на финансиската 
инспекција, главниот инспектор има обврска за тоа да го информира 
раководителот на органот и непосредно повисокиот државен орган. 

3.2 Вршење на контролната функција 

Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор содржи одредени 
недоволно прецизни и во некои случаи противречни одредби кои можат, 
да влијаат негативно на ефикасното и ефективно остварување на целта 
поради која е донесен овој закон. Одредбата од чл. 18 ст. 3 од Законот не 
е доволно прецизна и може да остави простор за дилеми при примената. 

36  (1) Да бара од раководителот на субјектот во кој се врши финансиска инспекција да преземе 
неопходни мерки за преиспитување на системите за финансиско управување со цел да се отстранат 
нерегуларностите и/или да се отстранат негативните последици од овие активности; (2) Да побара од 
надлежен орган или раководител на субјект во кој е извршена финансиска инспекција да ги прекине 
активностите што довеле до неправилност или предизвикале штета; (3) Да побара од надлежен орган 
или раководител на субјект во кој е извршена финансиска инспекција да ги усогласи интерните 
акти со регулативата за финансиско управување и контрола; (4) Да побара од надлежен орган или 
раководител на субјект во кој е извршена финансиска инспекција да преземе мерки за материјално 
обесштетување или дисциплински мерки согласно со закон и да извести за нивното спроведување во 
определен рок и (5) Да блокира банкарски сметки или користење на средства одобрени во буџетот на 
ниво на програма, ставка или проект до отстранување на констатираните нерегуларности.
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Според оваа одредба, главниот инспектор одлучува да започне финансиска 
инспекција доколку добие сознание кое укажува на основано сомнение за 
сериозно лошо финансиско управување, измама и корупција. За разлика 
од претходните два става од истиот член, кои се однесуваат на процесни 
прашања при започнувањето на постапката, спорната одредба се однесува 
суштински на случаите во кои се носи одлука за започнување финансиска 
инспекција. Оваа одредба е непотребна од причина што основите по кои 
се врши финансиската инспекција се веќе набројани во чл. 10 од Законот. 
Дополнително, четири од нив се однесуваат на барање од одредени органи, 
каде што главниот инспектор нема дискреција да одлучува дали ќе започне 
финансиска инспекција. 

Дополнително, Законот не содржи одредба која предвидува експлицитна 
обврска кога при вршењето на финансиската инспекција ќе се дознае 
за можно сторено кривично дело, да се извести јавниот обвинител. Иако, 
од правна гледна точка, оваа обврска е неспорна и веќе воспоставена 
со Кривичниот законик и Законот за кривична постапка, сепак нејзиното 
внесување му дава дополнителна тежина и значење на процесот на 
финансиската инспекција. Со одредбата од чл. 22а од Законот се прави 
обид да се уреди ова, меѓутоа на недоволно прецизен начин. Според 
неа, „ако инспекторот утврди дека постои основа за преземање управни 
и други мерки, за што е надлежен друг орган, тој е должен без одлагање 
да го извести тој орган“. Дополнително, конфузија внесува користењето на 
поимот управни и други мерки. Нејасно е дали станува збор за дисциплинска 
одговорност на административни службеници, прекршочна или кривична 
одговорност, одговорност за носител на јавна функција итн. 

Сепак, силна страна на законското решение е тоа што им дава овластување 
на финансиските инспектори да спроведат постапка за порамнување и 
издавање платен налог во случај на исполнување на законските услови 
за изрекување глоба за прекршок предвиден во Закон за финансиската 
инспекција во јавниот сектор. Имајќи предвид дека прекршоците, во 
најголем дел, се однесуваат на дејствија со кои се попречува работата на 
инспекторите, ова овластување може значително позитивно да влијае на 
работата на овие органи. 
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Административниот капацитет на Секторот за финансиската инспекција 
од Европската комисија е оценет како слаб во 2018 година37. Според 
достапните податоците на страната Министерството за финансии, 
од систематизираните 11 работни места во Секторот за финансиска 
инспекција во јавниот сектор38, пополнето е само едно39. 

Во периодот од 2013 до 2017 година се поведени вкупно седум (7) постапки 
за финансиска инспекција, од кои шест во 2017 (врз основа на поткрепена 
пријава од правни или физички лица), а една во 2015 (по барање на 
Владата40). При спроведувањето на активностите се утврдени вкупно 36 
неправилности, од кои речиси половината се однесуваат на Друштвото 
за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала БОРИС 
ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, 7 се однесуваат на Државниот испитен 
центар - Скопје, 4 на Градскиот трговски центар – Скопје, по 3 на ООУ 
„Кирил и Методиј“, Стојаково, Богданци, и на Филозофскиот факултет при 
УКИМ и 2 кај ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О Скопје, подружница Бабуна. 
Најголемиот дел од предвидените мерки се однесуваат на барање од 
раководителот во кој се врши финансиската инспекција да ги преиспита 
системите за финансиско управување и да се отстранат нерегуларностите. 
Со исклучок на БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ, сите други субјекти презеле 
мерки за отстранување на нерегуларностите. За жал, одговорот на 
Министерството не содржи информации во однос на прашањето дали за 
идентификуваните неправилности се информирани надлежните органи на 
прогон или се започнати прекршочни постапки. Фактот што за пет години 
постоење се реализирани само седум финансиски инспекции, зборува 
за неефикасноста на овој механизам, додека ефективноста не може да се 
процени поради малиот број на иницирани случаи. 

37 Европска комисија , Извештај за напредокот на државата 2018 (17.4.2018).Достапен на: https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
report.pdf

38  Министерство за финансии, Правилник за систематизација на работни места (пречистен текст). 
Достапен на: https://www.finance.gov.mk/files/precisten_text_0.pdf

39  Министерство за финансии, Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен 
е-маил и службен телефон. Достапен на: https://www.finance.gov.mk/mk/node/6807. 

40  Министерството за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од 
25.2.2019 .

https://www.finance.gov.mk/mk/node/6807
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3.3 Заклучоци и препораки 

Правната рамка што го уредува овој механизам, со одредени недостатоци 
кои лесно можат да се надминат, е задоволителна и овозможува непречено 
функционирање и вршење на контролната функција. Значителен проблем е 
слабата кадровска опременост, која непосредно го спречува извршувањето 
на сложените и трудово-интензивните работи на финансиската инспекција. 
Малиот број опфатени субјекти сугерира неефикасност на овој механизам, 
додека релативно малиот обем на информации не дозволува соодветна 
проценка на ефективноста. Потребно е вложување значителен напор во 
насока на заживување на финансиската инспекција во јавниот сектор. 
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4. Државен завод за ревизија

Државниот завод за ревизија врши: 

Ревизија на усогласеноста/регуларноста е постапка на утврдување 
и оценување на усогласеноста на работењето на субјектот со законите, 
подзаконските акти и интерните акти – Фокус на органите и институциите. 

Ревизија на успешноста е процена на економичноста, ефикасноста и 
ефективноста на работењето и користењето на средствата во дефинирана 
област на активности или програми – Фокус на политиките и програмите.

4.1 Опис на надлежноста

Државниот завод за ревизија е државен орган кој ги врши работите на 
државната ревизија и е независен во своето работење. Надлежноста и 
организацијата на Државниот завод за ревизија, како и условите и начинот 
на вршење на државната ревизија, се уредени со Законот за државната 
ревизија41 и со соодветните подзаконските акти42. За правната рамка 
што го уредува вршењето на државната ревизија е карактеристична и 
непосредната примена43 на ревизорските стандарди на Меѓународната 
организација на врховните ревизорски институции. 

Со Државниот завод за ревизија раководи главен државен ревизор, кој 
има свој заменик. Собранието ги избира со мандат од девет години без 
право на повторен избор по пат на јавен оглас. Главниот државен ревизор 
и неговиот заменик можат да бидат разрешени од Собранието тогаш 
кога ќе престанат да ги исполнуваат условите или кога нема да бидат 
во можност да ги извршуваат работните задачи подолго од шест месеци 
поради болест или поради други оправдани причини. Средствата за 

41  „Службен весник на РМ“ бр. 66/2010, 145/2010, 12/2014, 43/2014, 154/2015, 192/2015, 27/2016, 83/2018.

42  Пред сe�, Правилникот за ревизорските стандарди за државната ревизија (56/1998) и Правилникот 
за начинот на вршење на државната ревизија (158/2011), како и другите подзаконски акти кои се 
однесуваат на звањето државен ревизор. 

43  Согласно член 18 од Законот за државната ревизија. 
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работа на ДЗР ги утврдува Собранието по предлог на Државниот завод за 
ревизија. Собранието посебно го гласа делот наменет за Државниот завод 
за ревизија во буџетот на Република Северна Македонија.

Државниот завод за ревизија врши ревизија на регуларноста и ревизија на 
успешноста. 

• Ревизија на усогласеноста/регуларноста е постапка на утврдување 
и оценување на усогласеноста на работењето на субјектот со законите, 
подзаконските акти и интерните акти – Фокус на органите и институциите. 

• Ревизија на успешноста е процена на економичноста, ефикасноста и 
ефективноста на работењето и користењето на средствата во дефинирана 
област на активности или програми – Фокус на политиките и програмите. 

Државната ревизија опфаќа: 

1. испитување на документите, исправите и извештаите, сметковод-
ствените и финансиските постапки, електронските податоци и 
информациските системи и други евиденции од аспект на тоа дали 
финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат 
финансиската состојба и резултатот на финансиските активности во 
согласност со прифатените сметководствени начела и сметководствени 
стандарди; 

2. испитување и оценување на извештаите од извршената интерна 
контрола и јавна внатрешна финансиска контрола, испитување и 
оценување на системот на финансиски менаџмент и контрола; 

3. испитување на финансиските трансакции кои претставуваат јавни 
приходи и јавни расходи, во смисла на законско и наменско користење 
на средствата; 

4. давање оценка за користењето на средствата од аспект на постигнатата 
економичност, ефикасност и ефективност, и 

5. давање оценка за преземените мерки од страна на субјектите кои 
се предмет на ревизија, во врска со утврдените состојби и дадените 
препораки содржани во конечниот ревизорски извештај.

Активностите на државната ревизија ги вршат овластен државен ревизор 
и државен ревизор. Овластениот државен ревизор ревизијата ја прави 
тимски, во екипи составени од државни ревизори. Субјекти на државна 
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ревизија се сите органи на државната власт, органи на управата, буџетски 
корисници и сите други институции, агенции и правни лица кои користат 
средства од буџетот на државата. 

Еднаш годишно задолжително се врши ревизија на буџетот на Република 
Северна Македонија и на буџетите на фондовите, додека ревизија на 
другите субјекти се врши во рокови и врз основа на годишна програма 
на Државниот завод за ревизија. Пред да пристапи кон извршување на 
ревизијата, Државниот завод за ревизија може (но не мора!) да побара 
од субјектот на ревизија да ги обезбеди сите потребни информации, 
вклучувајќи и документи, податоци или други информации кои се неопходни 
за планирањето и извршувањето на ревизијата. Субјектот на ревизија е 
должен да ги обезбеди бараните информации во рок од пет работни дена 
од денот на поднесувањето на барањето. Овластениот државен ревизор 
и државниот ревизор имаат слободен пристап во службените простории 
и на имотот на субјектот на ревизија, право на увид во книгите, обрасците 
и другата документација, електронските податоци и информациските 
системи, како и право да бараат објаснувања од претставниците на 
субјектот на ревизијата за сите прашања што се од значење за вршењето 
на ревизијата.

Субјектот на ревизија не смее да го ограничи обемот на испитувањата или 
да оневозможи примена на одредени ревизорски постапки. Државниот 
завод за ревизија е должен на соодветен начин да го истакне тоа во 
извештајот, во согласност со стандардите на ревизијата и веднаш да го 
извести надлежниот орган кој врши надзор над субјектот.

По извршената ревизија, овластениот државен ревизор изготвува нацрт-
ревизорски извештај кој се доставува до законскиот застапник на субјектот 
на ревизија и до лицето кое било одговорно на субјектот на ревизија во 
периодот за кој е вршена ревизијата. Во рок од 30 дена од денот на приемот 
на нацрт-извештајот тие можат да поднесат забелешки до Државниот завод 
за ревизија. По истекот на рокот овластениот државен ревизор изготвува 
конечен ревизорски извештај. Главниот државен ревизор е должен да ги 
достави извештаите до законскиот застапник на субјектот на ревизија и до 
одговорното лице на субјектот на ревизија во периодот за кој е вршена 
ревизијата и до органите надлежни за надзор и контрола на работењето на 
субјектот кај кој е извршена ревизијата. Законскиот застапник на субјектот 
на ревизија е должен да го извести Државниот завод за ревизија и органот 



46

Кон одговорна и транспарентна јавна администрација преку функционални контролни институции

надлежен за надзор и контрола за преземените мерки во врска со наодите 
и препораките во ревизорските извештаи, во рок од 90 дена од приемот на 
конечниот извештај.

Доколку овластениот државен ревизор при ревизија оцени дека субјектот 
на ревизија сторил прекршок или кривично дело, тој е должен веднаш да ги 
извести надлежните органи (чл. 35).

4.2 Вршење на контролната функција 

Член 35 од ЗДР воспоставува должност за овластениот државен ревизор 
доколку оцени дека субјектот на ревизија сторил прекршок или кривично 
дело веднаш да ги извести надлежните органи. Постои одредена нејаснотија 
во однос на прашањето дали известувањето до јавниот обвинител 
претставува кривична пријава во смисла на чл. 272 од Законот за кривична 
постапка. Дилемата произлегува од користењето на глаголот „извести“ 
наместо глаголот „пријави“, прифатен во Законот за кривична постапка. 
Нејасноста има импликации во однос на обврската за известување на 
Државниот завод за ревизија за постапувањето на Јавното обвинителство 
по поднесеното известување. 

Постои контрадикторност меѓу чл. 16 ст. 1 и чл. 14, во делот каде што во 
член 16 ст. 1 е наведено дека „стручен испит за добивање звање овластен 
државен ревизор можат да полагаат лица кои ги исполнуваат условите од 
чл. 14 од овој закон“, а еден од условите во чл. 14 е токму тоа „да има положен 
испит за стекнување со звање овластен државен ревизор“.

Условите за избор на главен државен ревизор во чл. 5 од Законот за 
државна ревизија, имајќи ја предвид сложеноста на процесот на државна 
ревизија и неговата одговорност, кои бараат посебна стручност и искуство, 
се релативно ниско поставени и не гарантираат избор на најсоодветен 
кадар. Ниско поставените услови креираат ризици за поголемо влијание 
на политичките критериуми над стручните.

Државниот завод за ревизија кај нас не е уставна категорија што се 
разликува од вообичаено прифатената практика врховната ревизорска 
институција во државата да се воспоставува со Уставот. Сепак, Законот 
за државна ревизија покрај тоа што го воспоставува Државниот завод за 
ревизија, како независен државен орган, предвидува повеќе гаранции за 
независноста: избор на главниот државен ревизор и неговиот заменик од 
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страна на Собранието (чл. 4 ст. 3 од Законот за државна ревизија); подолг 
мандат од пратеничкиот (чл. 4 ст. 4); немањето право на повторен избор (чл. 
4 ст. 4); фактот дека речиси не постои можност за нивно разрешување (чл. 7); 
неможноста главниот ревизор и заменикот да бидат повикани на кривична 
одговорност или да бидат притворени за изнесени ставови, мислења 
и препораки во врска со ревизиите (чл. 11); посебно гласање на делот од 
буџетот, кој се однесува на ДЗР (чл. 12); самостојно утврдување на вредноста 
на основицата на платата (чл. 13-в ст. 2); овластениот државен ревизор и 
државниот ревизор не смеат да бидат членови во органи на политичка 
партија, како и членови на управен одбор, надзорен одбор или кој било друг 
орган кај друг субјект (чл. 20 ст. 6); забрана за вршење ревизија во случај 
на постоење основи кои влеваат сомнеж во непристрасноста: претходна 
работа или функција во субјектот на ревизија, учество во изработката не 
деловните книги на субјектот на ревизијата, брачни другари или сродство 
до трет степен, основачи итн. (чл. 21); програмата се доставува заради 
информирање, а не заради дискусија (чл. 23 ст. 2); овластениот државен 
ревизор и државниот ревизор не можат да бидат повикани на одговорност 
за дадено мислење во врска со извршувањето на службените овластувања 
(чл. 28).

Во текот на 2018 година државната ревизија ја извршуваат 89 вработени44, 
овластени државни ревизори, државни ревизори и вработени во секторите 
за административна поддршка. Ревизијата ја вршат 79 ревизори, а 68 
вработени поседуваат уверение за овластен државен ревизор. Од вкупниот 
број вработени, 99% се со универзитетско образование од областа на 
економските, правните науки, информатичката технологија и други 
области, а во континуитет се зголемува и процентот на вработените кои се 
стекнале со академски степен на магистер. Сепак, од систематизираните 
143 работни места45 пополнети се само 89, во 2018 година. 

Во однос на бројот на извршените ревизии и нивната структура може да 
се забележи намалување на вкупниот број извршени ревизии од 103 (2013 
година) на 58 (2017 година). Процентуално, доминира спроведувањето 
на финансиската ревизија и ревизија на усогласеноста во споредба со 
ревизијата на успешност. 

44  Министерство за информатичко општество и администрација, Годишен извештај за податоците од 
Регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 (2019). Достапен на: http://www.mioa.gov.mk/sites/
default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf

45  Државен завод за ревизија, Правилник за систематизација на работни места (2015). Достапен на; 
http://www.dzr.mk/Uploads/PRAVILNIK_SISTEMATIZACIJA_2015_REDUCE.pdf 

http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf
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Табела 3: Преглед на извршени ревизии и нивна структура46

Вид на ревизија 2013 2014 2015 2016 2017

Финансиска ревизија и ревизија на усогласеноста 93 17 21 36 48

Тематска ревизија /ревизија на усогласеноста 3 - 1 2 6

Ревизија на успешноста/ ЗЈВФК - 80 13 1 0

Ревизија на успешноста 7 6 18 6 4

Вкупно извршени ревизии 103 103 53 45 58

Процент на промена во однос на претходната година 0% -49% -15% 29%

Во однос на дадените мислења, значителен е бројот на негативни мислења и 
мислења со резерва. Само во 2017 година, 68% од мислењата беа негативни 
или со резерва кај финансиските ревизии, односно 88% кај ревизиите 
на усогласеност. Се забележува зголемување на процентот негативни 
мислења на сметка на мислењата со резерва, што е загрижувачки тренд. 

46  Годишни извештаи на Државниот завод за ревизија. 
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Табела 4: Преглед на дадените ревизорски мислења

Ревизорско мислење:

2014 2015 2016 2017

Фин. изв Усоглaсени Фин. изв Усоглaсени Фин. изв Усоглaсени Фин. изв Усоглaсени

Мислење без резерва 7 7 17 12 15 14 17 9

Процент на мислења 
без резерва во однос на 
вкупниот број мислења

26% 22% 37% 26% 20% 18% 22% 11%

Мислење со резерва 12 12 12 19 21 37 21 37

Процент на мислења 
со резерва во однос на 
вкупниот број мислења

45% 39% 26% 40% 28% 49% 27% 45%

Негативно мислење 6 12 11 14 26 20 32 35

Процент на негативни 
мислења во однос на 
вкупниот број мислења

22% 39% 24% 30% 35% 26% 41% 43%

Воздржување 2 0 6 2 13 5 9 1

Процент воздржувања  
во однос на вкупниот 
број мислења

7% 0% 13% 4% 17% 7% 11% 1%

Вкупно: 27 31 46 47 75 76 79 82

Во однос на статусот од исполнувањето на препораките, се забележува 
намалување на процентот на препораки по кои е постапено, на сметка 
на препораките кои не се спроведени или пак субјектот воопшто не дал 
повратна информација. Па така, ако во 2013 година, во 61% е постапено 
целосно или делумно по препораките, овој процент во 2018 изнесува само 
15%. Во 2018, значително е висок процентот на препораки за кои субјектот 
не дал повратна информација, односно во 82% од утврдените препораки.
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Табела 5: Преглед на статусот на спроведување на препораките47

Статус на спроведување препораки 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вкупно дадени препораки 719 833 700 670 789 416

Препораки за кои има повратна информација 556 762 345 571 321 74

Процент на препораки за кои има повратна 
информација од вкупно дадени препораки 

77% 91% 49% 85% 41% 18%

Препораки по кои е постапено/ Препораки кои се 
целосно или делумно спроведени или се во тек

442 577 262 424 245 64

Процент на препораки по кои е постапено од  
вкупниот број препораки 

61% 69% 37% 63% 31% 15%

Препораки по кои не е постапено (не се 
преземени мерки поради надворешни фактори, 
субјектот не се согласува со дадената препорака)

76 180 80 131 72 9

Процент на препораки по кои не е постапено од 
вкупниот број препораки 

11% 22% 11% 20% 9% 2%

Препораки кои не можат да се спроведат поради 
изменети околности

16 2 3 16 4 1

Процент на препораки кои не можат да се 
спроведат поради изменети околности од вкупно 
дадени препораки

2% 0% 0% 2% 1% 0%

Препораки за кои субјектот не дал повратна 
информација /не се направени преглед-проверки/ 
ревизорот немал доволно информации

163 71 355 99 468 342

Процент на препораки за кои субјектот не дал 
повратна информација од вкупен број дадени 
препораки

23% 9% 50% 15% 59% 82%

Од вкупно доставените 57 известувања до Јавното обвинителство за 45 
субјекти, Државниот завод за ревизија добил повратна информација само 
за 5, од кои само во еден случај е водена кривична постапка, во еден се 
побарани дополнителни информации, додека во три случаи не е поведена 
кривична постапка. 

47  Државен завод за ревизија, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер, бр. 21-
304/1 од 10.3.2019
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Табела 6: Број на доставени известувања до Јавното обвинителство48

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Број на доставени известувања до Јавното 
обвинителство

14 1 6 7 16 13

Број на субјекти за кои се доставени известувања до 
Јавното обвинителство

 13  1  6  5 12  8

Број на известувања од Јавното обвинителство по 
поднесените извештаи 

249 0 250 0 0 151

Државниот завод за ревизија, освен до јавното обвинителство доставува 
известувања и до други институции, кои имаат надлежност да постапат 
по нивните наоди. Во периодот на анализа, Државниот завод за ревизија 
доставил 14 известувања до Државната комисија за спречување на 
корупција, 5 до Финансиската полиција и 3 до Министерство за внатрешни 
работи. За сите, освен еден случај, испратено е известување и до Јавното 
обвинителство. 

48 Државен завод за ревизија, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер, бр. 21-
304/1 од 10.3.2019. 

49 За еден случај Основното јавно обвинителство известува (Р.О. 1127/13 од 28.2.2014) дека јавниот 
обвинител нема да поведе кривична постапка додека за вториот ја отстапува постапката на 
ЈООРКРМ. 

50 Во еден случај обвинетата е прогласена за виновна , условна казна 2 години и надомест на ЈЗУ 
Здравствен дом Куманово во рок од 10 месеци да врати 424.016 денари со Пресуда K-ПП-579/16 од 
24.11.2016. Во вториот случај побарани се дополнителни информации. 

51 Основното јавно обвинителство го известува ДЗР дека нема да поведе кривична постапка поради 
немање основи на сомневање дека е сторено кривично дело за кое се гони по службена должност со 
известување бр. 17-283/1 од 8.3.2019 по повод поднесениот ревизорски извештај за ЈЗУ Институт за 
трансфузиона медицина.  
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Табела 7: Број на доставени известувања до други институции52

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Државна комисија за спречување на корупција 7 0 1 4 0 2

Финансиска полиција 2 0 1 0 0 2

Министерство за внатрешни работи 0 0 1 0 0 2

4.3 Заклучоци и препораки 

Државниот завод за ревизија се разликува од соодветните врховни ревизорски 
институции во голем број од европските земји по тоа што не е уставна 
категорија, односно се основа со закон. Покрај симболичниот карактер, 
предвиденоста во Уставот значително придонесува за независноста на 
институцијата. Сепак, и покрај тоа што е законска институција, Државниот 
завод за ревизија покажува задоволителни резултати во работењето во 
однос на вршењето контрола над трошењето на буџетските средства. 
Транспарентноста на Државниот завод за ревизија е, исто така, на високо 
ниво. Особено загрижувачка е мошне ниската респонзивност на Јавното 
обвинителство по доставените ревизорски извештаи од Државниот завод 
за ревизија. Во последните шест години Јавното обвинителсто од 45 
известувања процесуирало само една кривична пријава. Овој податок 
укажува на потфрлање на Јавното обвинителство, доколку се земе 
предвид дека ревизорските извештаи се детални, темелни и со целокупна 
документација, поради што е важно да им се пристапи посветено и стручно. 

Потребно е да се отвори широка јавна дебата во однос на издигнувањето на 
ДЗР како уставна категорија и воспоставувањето гаранции за стручноста 
и независноста на институцијата. Важно е институцијата кадровски да 
се зајакне, со цел да се одговори на предизвиците од сè попотребната 
ревизија на успешност. Потребно е да се предвидат строги санкции за 
непочитување и неспроведување на препораките од Државниот завод за 
ревизија, а Јавното обвинителство да ги земе како приоритетни извештаите 

52 Државен завод за ревизија, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер, бр. 21-
304/1 од 20.03.2019.
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примени од оваа контролна институција. Дополнително, Државниот завод 
за ревизија треба да биде информиран за статусот на известувањата кои ги 
доставува до другите органи, за натамошно постапување, особено Јавното 
обвинителство. 

5. Народен правобранител 

Народниот правобранител е орган воспоставен со Уставот на кој ги штити 
уставните и законските права на граѓаните кога тие се повредени од 
органите на државната управа и од други органи и организации што имаат 
јавни овластувања.

5.1 Опис на надлежноста 

Народниот правобранител ја следи состојбата со почитувањето на 
човековите права и укажува на потребата од нивна заштита, спроведува 
соодветни истражувања, организира едукативни активности, навремено 
и редовно ја информира јавноста, соработува со граѓанскиот сектор, 
меѓународните организации и со академската јавност, дава иницијативи 
за усогласување на домашната правна регулатива со меѓународните и со 
регионалните стандарди за човековите права. Народниот правобранител 
врши превенција од тортура и од друг вид сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување, преку спроведување редовни 
и ненајавени посети на местата каде што престојуваат лица лишени од 
слобода. Од посебен интерес за Народниот правобранител е и заштитата 
на правата на децата и на лицата со попреченост, заштитата од тортура и 
друго нечовечко однесување во местата каде што лицата можат да бидат 
или се лишени од слобода, недискриминација и правична застапеност, 
како и почитувањето на принципот за судење во разумен рок и несовесно 
и неодговорно вршење на работите на судските служби. 
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Народниот правобранител постапува по поднесена претставка, меѓутоа 
доколку процени дека е потребно, тој може да поведе постапка и по 
сопствена иницијатива. Народниот правобранител има должност и право 
да ги прибави сите факти и докази што се од суштествено значење за 
одлучувањето по претставката, а државните органи се должни да ги 
достават. Кога Народниот правобранител ќе констатира дека се повредени 
уставните и законските права на подносителот на претставката од страна 
на државен орган, тој може: 

• да даде препораки, предлози, мислења и укажувања за начинот на 
отстранување на констатираните повреди; 

• да предложи повторно да се спроведе определена постапка, во согласност 
со законот; 

• да покрене иницијатива за поведување дисциплинска или прекршочна 
постапка против службено, односно одговорно лице, и 

• да поднесе барање до надлежниот јавен обвинител за покренување 
постапка заради утврдување казнена одговорност, против службено, 
односно одговорно лице, како и активно да учествува во постапката со 
право да даде предлози и мислења. 

5.2 Вршење на контролната функција 

За извршување на работните должности во Стручната служба, Тимот 
на националниот превентивен механизам, Народниот правобранител – 
механизам за граѓанска контрола, посебните одделенија и канцелариите 
на народниот правобранител, се утврдени 99 работни места, за вкупно 141 
извршител53�. Вкупниот број вработени во институцијата на крајот на годината 
е 79 лица, вклучувајќи и 8 именувани лица - 1 народен правобранител и 7 
негови заменици (3 во Скопје и 4 во градовите Куманово, Струмица, Тетово 
и во Штип)54.

53 Народен правобранител, Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација 
на работните места во Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните 
одделенија и Канцеларијата на Народниот правобранител (2018). Достапен на: http://ombudsman.mk/
upload/Interni%20akti/Izmena%20na%20Pravilnik%20za%20sistematizacija,%20avgust%202018.pdf

54 Народен правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедување, почитување, унапредување 
и заштита на човековите слободи и права 2018. Достапен на: http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20
izvestai/GI-2017/GI-2018.pdf
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Постапката за заштита на уставните и законските права на граѓаните 
пред народниот правобранител се покренува врз основа на поднесена 
претставка од лице кое смета дека некое негово право е повредено. 
Покрај врз основа на претставка, Народниот правобранител може покрене 
постапка и по сопствена иницијатива55�. 

Анализирајќи ги податоците од годишните извештаи на оваа институција 
може да се заклучи дека доминираат постапките започнати по примени 
претставки наспроти постапките покренати по сопствена иницијатива, чиј 
број е незначителен. Сепак, вреди да се забележи трендот на постојано 
зголемување на овие постапки, што може да укаже и на зголемена 
проактивност на Народниот правобранител во заштитата на човековите 
права.

Табела 8: Податоци за примените претставки56

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Примени претставки 3.780 4.249 4.403 3.775 3.223 3.458

Промена во споредба со претходната година - +12% +4% -14% -15% +7%

Претставки останати од претходната година 819 746 933 943 962 1.024

Анонимни претставки 10 6 9 10 12 20

Постапки по сопствена иницијатива 20 27 31 37 49 49

Вкупно во работа: 4.599 4.995 5.336 4.718 4.185 4.482

Бројот на примени претставки во последните шест години варира, со 
тренд на благо намалување. Постапувајќи по претставка, Народниот 
правобранител може да не покрене постапка, да ја запре или да ја прекине 
постапката57 или да покрене постапка во која ќе констатира дали е 
сторена повреда и да преземе соодветните законски дејствија. Дали и во 
колкава мерка Народниот правобранител е ефикасен во процесирањето 

55 Член 13 од Законот за народниот правобранител. 

56 Податоците се преземени од годишните извештаи на Народниот правобранител објавени на веб-
страництаа на институцијата. 

57 Член 19 од Законот за народниот правобранител. 
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на претставките, може да се утврди врз основа на процентот нерешени 
предмети (Backlog rate58). Загрижувачки е порастот на процентот нерешени 
предмети, што може да се припише на недоволните човечки ресурси со 
кои располага институцијата. 

Табела 9: Податоци за завршените предмети 

 2013 2014   2015 2016  2017  2018 

Вкупно завршени предмети 3.853 4.062 4.393 3.756 3.161 3.230

Непокрената постапка59 948 878 880 663 591 688

Завршени постапки 2.905 3.184 3.513 3.093 2.570 2.542

Незавршени предмети 746 933 943 962 1.024 1.252

% на нерешени предмети 16,22% 18,68% 17,67% 20,39% 24,47% 27,93%

Анализа на постапките кои се веќе завршени овозможува увид во бројот на 
предмети во кои е констатирана повреда на некои од уставните и законските 
права. Според расположливите податоци, Народниот правобранител 
во претходните шест години наоѓа повреда во околу 30% од завршените 
постапки (најмногу во 2016 – 38,74%, а најмалку во 2018 – 26,41%). 

58 Процентот на нерешени предмети е процентуален износ на количникот од бројот на незавршени 
предмети и вкупниот број предмети во работа за тековната година. 

59 Народниот правобранител нема да покрене постапка по претставката ако: претставката е анонимна, 
освен ако се работи за прашање од општ интерес; претставката не е комплетна и ако подносителот по 
претходното укажување од Народниот правобранител не ја дополнил претставката; од претставката 
се констатира дека се работи за помалку значаен случај, кој и по завршеното испитување не би 
можел да даде соодветни резултати; од самата претставка, околностите и приложените факти и 
докази произлегува дека не се работи за повреда на уставните и законските права на подносителот 
или на лицето во име на кое е поднесена претставката од органите од членот 2 на овој закон; не 
е надлежен да постапува; од дејството или од последната одлука на органот, организацијата или 
установата изминало повеќе од една година, освен ако оцени дека подносителот го пропуштил рокот 
од оправдани причини; и по предметот на претставката во тек е судска постапка, освен за работите 
од членот 12 ставовите 1 и 2 на овој закон.
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Табела 10: Податоци за предметите во кои се констатирани повреди60616263

 2013 2014  2015  2016  2017  2018 

Завршени постапки60 2.905 3.184 3.513 3.093 2.570 2.542

Предмети во кои е констатирана повреда61 1.054 1.186 1.397 1.455 1.033 853

Запрени постапки62 (Нема повреда) 1.768 1.920 2.018 1.638 1.537 1.638

Решени на друг начин 73 72 35 11 1 0

Анонимни 10 6 9 10 12 20

Правен совет / / 54 61 57 51

% на предмети во кои е констатирана 
повреда63 27,36% 29,20% 31,80% 38,74% 32,68% 26,41%

Кога ќе констатира дека се повредени уставните и законските права, 
Народниот правобранител може да даде препораки, предлози, мислења и 
укажувања за начинот на отстранување на констатираните повреди, како 
и да предложи повторно да се спроведе определена постапка во согласно 
со Законот�.64 Ако органите постапат според барањата, препораките, 
мислењата, предлозите и укажувањата, Народниот правобранител ќе 
констатира дека постапката е завршена и за тоа веднаш ќе го извести 
подносителот на претставката65. Ако органот не го извести Народниот 
правобранител или пак само делумно ги прифати неговите заклучоци, 

60 Бројот на завршени постапки е преземен од годишните извештаи на Народниот правобранител. Во 
одредени години се засметуваат само предметите во кои е најдена повреда и запрените постапки 
(2016 и 2017), додека во другите години се засметуваат и предметите решени на друг начин, 
анонимните постапки и решените правни совети. 

61 Овој податок се однесува само на предметите во кои е констатирана повреда и по кои Народниот 
правобранител ги има исцрпено сите законски можности и предметот е затворен. 

62 Член 23 од ЗНП „Народниот правобранител ќе ја запре или прекине постапката по претставката 
ако: по завршувањето на постапката по претставката се констатира дека не се работи за повреда 
на уставните и на законските права на подносителот од органите од член 2 од овој закон; во текот 
на постапката по претставката подносителот поведе судска постапка; подносителот на претставката 
не покажува интерес за натамошно водење на постапката; подносителот ја повлече претставката 
во текот на постапката; подносителот на претставката починал во текот на постапката, освен ако 
наследниците не бараат продолжување на започнатата постапка; и подносителот во меѓувреме го 
остварил правото од претставката.“

63 Процентуален износ на количникот од бројот на завршени предмети во кои е констатирана повреда 
со вкупниот број завршени предмети во тековната година. 

64 Член 32 од Законот за Народен правобранител.

65 Член 35 од Законот за Народен правобранител.
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барања,  предлози, мислења, препораки или укажувања, Народниот 
правобранител со посебен извештај го информира непосредно повисокиот 
орган. Народниот правобранител има право да покрене иницијатива за 
поведување дисциплинска или прекршочна постапка против службено, 
односно одговорно лице, како и да поднесе барање до надлежниот јавен 
обвинител за покренување постапка заради утврдување одговорност. 

Табела 10: Постапување по интервенција на Народниот правобранител

2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Предмети во кои е констатирана 
повреда 

1.054 1.186 1.397 1.455 1.033 853

Постапено по интервенција на НП 931 1.114 1.238 1.358 970 647

Непостапено по интервенција на НП 123 72 159 97 63 206

% на предмети во кои е постапено 
согласно препораките на НП

88,33% 93,93% 88,62% 93,33% 93,90% 75,85%

Информација до министри 36 54 22 16 10 11

Информација до Влада 5 1 0 5 1 2

Информации до други органи и 
организации

27 16 11 5 0 3

Во таа насока, оценка за ефективноста на работата на Народниот 
правобранител може да се даде врз основа на анализа на стапката во 
која органите ги прифаќаат и почитуваат препораките и мислењата. 
Според податоците, во најголем дел од случаите органите постапуваат по 
интервенција на Народниот правобранител. Сепак, загрижуваат податоците 
од 2018 година, кога во речиси ¼ од предметите во кои е констатирана 
повреда, органите не постапиле по интервенцијата на Народниот 
правобранител, кој пак ги исцрпил сите законски можности. Во тие случаи, 
Народниот правобраните непосредно ги информирал повисоките државни 
органи, како и Јавното обвинителство. Во однос на Јавното обвинителство, 
Народниот правобранител во годишните извештаи укажува на слабости во 
процесирањето на кривичните пријави поднесени од институцијата. 



59

5.3 Заклучоци и препораки 

Слично со Државниот управен инспекторат, Народниот правобранител 
на годишна основа, постапува по голем број предмети. Па така, за 
ефикасно функционирање на институцијата е нужно соодветно 
кадровско екипирање, како со заменици на Народниот правобранител, 
така и со стручни соработници. Се забележува зголемување на бројот на 
заостанати предмети од претходната година, што укажува на потребата од 
зајакнување на човечките ресурси. Потребно е заострување на казнената 
политика кон одговорните лица во органите на јавната администрација 
кои не постапуваат според препораките и мислењата на Народниот 
правобранител. 
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6. Комисија за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер 

Комисијата за слободен пристап до информациите од јавен карактер 
обезбедува јавност и транспарентност на институциите преку заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

6.1 Опис на надлежноста

Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите 
од јавен карактер е независен државен орган кој има повеќе надлежности 
поврзани со обврската за транспарентност и јавност во работењето на 
органите на јавната администрација. Како особено значајни би ги истакнале 
надлежноста да одлучува по жалби против решението и заклучокот со 
кои се одбиваат барањата односно се прекинува постапката за пристап 
до информациите на барателите на информации, како и да се грижи за 
спроведувањето на Закон за слободен пристап до информации од јавен 
карактер. Комисијата е колективен орган и е составена од претседател, 
негов заменик и три члена, кои функцијата ја извршуваат професионално, 
со мандат од пет години и со право за повторен избор, кои се именуваат 
и разрешуваат од Собранието. Комисијата работи на седница, а работи и 
одлучува со мнозинство од вкупниот број членови. 

Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите 
од јавен карактер има контролна функција над органите и телата на јавната 
администрација, но покрај тоа што одлучува по жалба против одлуки или 
дејствија на органите со кои се попречува пристапот до информациите 
од јавен карактер, таа (може да) ја оствари оваа функција и преку правото 
да иницира прекршочна постапка. Комисијата е овластен орган кој може 
да поведе прекршочна постапка во смисла на чл. 89 ст. 2 од Законот за 
прекршоци. Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
предвидува неколку прекршоци за кои одговорните лица кај имателите на 
информации од јавен карактер можат да одговараат. Сепак, Комисијата не 
е прекршочен орган со надлежност да одлучува во прекршочни постапки. 
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Важно е да се спомене дека на 24 април 2019 Собранието донесе нов Закон 
за слободен пристап до информациите од јавен карактер66�. Законот ќе 
започне со примена во ноември 2019 година. Со новиот закон значително 
се доработуваат и се прецизираат обврските на имателите на информации 
во однос на обврската да обезбедат пристап до информациите од јавен 
карактер и се воспоставува целосно ново тело - Агенција за заштита на 
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, кое ќе ја 
замени Комисијата. Агенцијата е воспоставена како независен и самостоен 
државен орган со својство на правно лице. Значителна новина е и тоа 
што Агенцијата ќе има функција на прекршочен орган со овластување да 
изрекува прекршочни санкции. 

6.2 Вршење на контролната функција 

Иако, во голема мерка, проблемите и недостатоците во примената на 
претходниот Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер 
произлегуваа или од неговата неправилна примена во практиката или 
беа последица на недоволниот капацитет (кадровски, институционален 
и финансиски) на Комисијата, сепак постоеја и одредени значителни 
недостатоци во самиот закон�67. Како особено значајни проблеми кои влијаеја 
врз примената на Законот може да се истакнат следниве: отсуството на 
попрецизна дефиниција на поимите „јавен интерес“ и „тест на штетност“, 
како и недоволно јасното дефинирање на исклучоците од слободниот 
пристап до информациите. Како што беше наведено и претходно, сериозен 
недостаток беше и тоа што Комисијата немаше статус на прекршочен орган 
кој би можел непосредно да ги санкционира имателите на информации 
кои постапуваат спротивно на начелата на Законот. 

Институционалниот капацитет на Комисијата е недоволен за оваа 
институција да може да ги врши своите функции предвидени во Законот 
за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Комисијата за 
заштита на правото на слободен пристап до информациите нема капацитет 
и буџет за да ја следи усогласеноста со проактивното објавување на 

66 „Службен весник на РСМ“, бр. 101 од 22.5.2019 година.

67 Фондација Отворено општество – Македонија, Предлози за менување на Законот за слободен пристап 
до информациите од јавен карактер и подобрување на неговата примена, Документ за јавна политика 
(2018). Достапно на: http://www.fosm.mk/CMS/Files/Documents/Policy%20Brief%2012-01-20181.pdf.



информациите68. Од систематизираните 28 работни места69, пополнети 
се само 1970. Дополнително, Комисијата подолг временски период беше 
составена само од претседател и еден член, односно немаше мнозинство 
од вкупниот број членови, а со тоа ни законска можност да одлучува и да 
работи. 

68 Европска комисија, Извештај за напредокот на државата 2015 (10.11.2015). Достапен на: https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_
former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf

69 Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, 
Правилник за измени и дополнување на Правилникот за Систематизација на работните места во 
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (2016). 
Достапен на: https://bit.ly/2MsTmE8 

70 Министерство за информатичко општество и администрација, Годишен извештај за податоците од 
Регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 (2019).

https://bit.ly/2MsTmE8
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf
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Табела 12: Статистички преглед на работата на Комисијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер71�

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Поднесени барања за СПИЈК 4.907 4.551 4.902 7.365 9.905 9.423

Одговорени барања 4.501 4.090 4.557 7.073 9.307 9.115

% на одговорени барања 91,73% 89,87% 92,96% 96,04% 93,96% 96,73%

Поднесени жалби 564 849 960 619 758 622

Пренесени од претходна година 26 42 25 28 14 480

Нерешени предмети 4,61% 4,95% 2,60% 4,52% 1,85% 77,17%

Решенија со кои се уважува жалбата 159 253 372 182 324 114

Решенија со кои се одбива жалбата 20 126 63 60 55 10

Решенија со кои се отфрла жалбата 34 21 61 27 28 6

Заклучок со кој се запира постапката 
по жалба

337 408 439 322 337 12

Поведени Управни спорови 41 18 77 12 22 5

Иматели на информации 1.267 1.274 1.278 1.259 1.256 1.256

Примени извештаи од иматели 996 916 898 1.250 1.197 963

% на иматели кои не доставиле 
извештај

21,39% 28,10% 29,73% 0,71% 4,70% 23,33%

Поведени прекршочни постапки 0 0 0 0 8 0

Завршено со постапка за 
порамнување

0 0 0 0 4 0

Иницирана прекршочна постапка 
пред суд

0 0 0 0 4 0

71 Годишни извештаи за работа на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер, достапни на: https://bit.ly/2UDOVGs
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Следејќи ја методологијата на извештајот, со цел да го анализираме 
досегашното остварување на контролните функции на Комисијата за 
заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер, анализираме дали Комисијата, земајќи го предвид нејзиното 
право да поведува прекршочни постапки, го има реализирано истото во 
случаи кога имателите не постапувале во согласност со Законот. 

Во изминатите шест години Комисијата поведе постапка за порамнување 
само за 8 одговорни лица кај имателите на информации, за сторен 
прекршок казнив според член 45 од Законот, кој предвидува глоба во 
износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок од 
страна на функционер или раководно лице кај имателот на информацијата 
кое нема да подготви годишен извештај за спроведувањето на Законот и 
нема да го достави до Комисијата, во согласност со член 37 од Законот. 
Овој прекршок се однесува на пропуштањето да се изврши обврската од 
страна на одговорното лице на имателот на информацијата да подготви 
годишен извештај за спроведувањето на овој закон и да го достави до 
Комисијата до 31 јануари во тековната година за претходната година. На 
поканата за порамнување се јавиле четири (4) одговорни лица на иматели 
на информации, за кои Комисијата издаде прекршочен платен налог за 
наплата на глоба и со записник го констатираше сторениот прекршок. За 
четири (4) одговорни лица на иматели на информации, кои не се јавија 
на поканата за порамнување, Комисијата ја продолжи постапката, со 
поднесување барање за поведување прекршочни постапки до надлежните 
судови, кои се во тек�.72

Особено загрижува тоа што, со исклучок на 2016 и 2017 година, повеќе од една 
петтина од имателите не доставиле годишен извештај до Комисијата, иако 
тоа е нивна законска обврска. Дополнително, заради нефункционирањето 
на Комисијата во 2018 година се забележува огромно заостанување во 
работењето. 

72 Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, Годишен 
извештај за 2017. Достапен на: https://bit.ly/2Z1ruYW
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6.3 Заклучоци и препораки 

Претходно идентификуваните проблеми во работата на Комсијата за 
заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер беа причина за донесување на новиот Закон за слободен пристап 
до информациите од јавен карактер во 2019 година. Се очекува дека со 
новиот закон ќе се надминат дел од проблемите што произлегуваа од 
правната рамка. Сепак, нужно е соодветно кадровско и техничко екипирање 
на планираната Агенција. Особено е важно да се изрекуваат прекршочни 
санкции кон одговорните лица кај имателите на информации од јавен 
карактер кои не ги почитуваат законските одредби. Само на тој начин 
Агенцијата може да добие авторитет на клучна контролна институција 
за обезбедување и гарантирање на транспарентноста и отвореноста на 
јавната администрација. 
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7. Државна комисија за спречување на 
корупцијата 

ДКСК има овластување да покренува иницијатива за поведување постапка 
пред надлежните органи за разрешување, распоредување, сменување 
или примена на други мерки на одговорност, како и постапка за кривично 
гонење на избрани, именувани или службени лица во органите на јавната 
администрација.

7.1 Опис на надлежноста 

Основниот закон со кој се уредува надлежноста на Државна комисија 
за спречување на корупцијата е Законот за спречување на корупцијата 
и судирот на интереси73 донесен во јануари 2019 година. Овој закон 
предвиде неколку новини со кои во одредена мерка се променија условите 
и постапката за избор на членовите на Државната комисија за спречување 
на корупцијата како и се проширија надлежностите кои ги има ова тело во 
однос на спречување на корупцијата. Дополнително, со новиот закон, се 
интегрираше спречувањето на корупцијата со спречувањето на судирот 
на интереси кои беа предмет на уредување на посебни закони74. Врз 
основа на новиот закон престана мандатот на членовите на Државната 
комисија избрани претходно. На 8 февруари 2019 година беа избрани 
новите членови на комисијата. 

Заради околноста што предмет на оваа анализа е периодот од 2013 до 2018 
година потребно е да се направи споредба на составот, начинот на избор 
и надлежностите кои Државната комисија ги има во однос на спречување 
на корупција според стариот и новиот закон. Во однос на составот, покрај 
заострувањето на условите за избор на член , се зголеми и транспарентноста 
на процесот на избор на членовите. Она што е особено значајно, е што се 

73  „Службен весник“ број бр. 12/2019

74  Закон за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2002, 
46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/10, 97/15 и 148/15) и Закон за спречување на судир на 
интереси („Службен весник на Република Македонија” број 70/2007, 114/2009, 6/12 и 153/15).



прецизираше и прошири надлежноста на Државната комисија со следење 
на законитоста на финансирањето на политичките партии и изборните 
кампањи. Исто така, јасно се уреди овластувањето Државната комисија да 
бара податоци и информации од надлежни институции, правни и физички 
лица, заради целосно утврдување на фактичка состојба. Предвидени се 
прекршочни одредби за утврдени должности чие прекршување може да 
е без елементи на кривично дело, а во кои е вклучено конкретното лице. 

Државна комисија за спречување на корупцијата постапува по сопствена 
иницијатива или врз основа на добиени пријави. Заради целосно 
утврдување на фактичката состојба, Државната комисија може да побара 
податоци и информации од надлежни институции, правни и физички лица, 
кои се должни во рок од 15 дена истите да ги достават. Државната комисија 
има директен електронски пристап до бази на податоци кои се водат во 
други органи и институции. Врз основа на прибраните податоци Државната 
комисија може да одлучи да покрене иницијатива пред надлежните органи 
за поведување постапка за утврдување на одговорност на службени 
лица како и иницијатива за поведување постапка за кривично гонење во 
предметите по кои постапува. 

7.2 Вршење на контролната функција 

Од увидот во податоците објавени во годишните извештаи на Државната 
комисија за периодот од 2013 до 2016 година може да се забележи сериозен 
пад во бројот на примените пријави, што е резултат на намалената доверба 
на граѓаните во овој механизам75, како и на мошне слабата активност на 
самата Државна комисија, со оглед на тоа дека во периодот од 2015 до 2018 
година нема информации за тоа дали таа повела постапки по сопствена 
иницијатива. Најголемиот дел од работата на Државната комисија во тој 
период се сведува на постапување по предмети кои се однесуваат на 
политиката и на изборите. 

75  Нурединоска Е., и други, Извештај за проценка на корупцијата во Македонија 2018 година (2018) 
Македонски центар за меѓународна соработка, Скопје. Достапен на: http://www.mcms.mk/images/
docs/2018/izveshtaj-za-procenka-na-korupcijata-vo-Makedonija-2018-g.pdf.

http://www.mcms.mk/images/docs/2018/izveshtaj-za-procenka-na-korupcijata-vo-Makedonija-2018-g.pdf
http://www.mcms.mk/images/docs/2018/izveshtaj-za-procenka-na-korupcijata-vo-Makedonija-2018-g.pdf
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Табела 13: Преглед на работата на Државната комисија за спречување на корупција во периодот 
2013 - 20167677

2013 2014 2015 2016

Примени пријави 201 141 124 63

По сопствена иницијатива 27 17
Нема 

податоци
Нема  

податоци

Поврзани со избори77 2.615 1.356 / 2.335

Вкупно во работа 3.119 426
Нема 

податоци
277

Решени предмети 2.815 1.544 137 2.444

Област: Корупција во јавните овластувања 68 57 41 24

Област: Корупција во јавниот интерес 84 71 41 48

Област: Правосудство 35 31 23 18

Област: Политика 2.615 1.351 1 2.325

Други предмети 13 34 31 29

Во однос на можноста за иницирање кривично-правен прогон, се 
забележува мошне мал број поднесени кривични пријави до Јавното 
обвинителство (во периодот од 2013 до 2018 се поднесени само 26 пријави). 
Податоци за исходот од кривичните пријави има само до 2016 година. 
Истите, во најголем дел, се отфрлени или Државната комисија воопшто 
не е известена за постапката. Иако Државна комисија за спречување на 
корупцијата поднела 16 иницијативи за разрешување, разрешено е само 
едно лице. 

76 Годишни извештаи на Државната комисија за спречување на корупција, достапни на: https://www.dksk.
mk/index.php?id=55.  Не се објавени извештаи за 2017 и 2018 година.

77 Овие предмети се однесуваат на барањата со кои државните органи и други институции бараат од 
ДКСК мислења, сугестии и препораки во однос на дејствијата што смеат и што не смеат да ги прават 
за време на избори.
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Табела 14: Преглед на известувања до надлежни органи78

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Примени пријави 201 141 124 63 76 89

Известување до Јавното 
обвинителство

 7  7  2  3 5 2

Постапката е во тек  6  6  2  3 / /

Отфрлена кривична пријава  1  1  /  / / /

Иницијатива за разрешување  /  3  2  1 9 1

Постапката за разрешување е 
во тек 

 /  2  2  1 / /

Лицето е разрешено  /  1  /  / / /

7.3 Заклучоци и препораки 

Со новото законско решение од јануари 2019 година, значително е 
подобрена правната рамка што ја уредува работата на Државната комисија 
за спречување на корупцијата. Новиот состав на Државната комисија во 
првите неколку месеци од работата покажа значителна проактивност во 
постапувањето, што се согледува преку големиот број отворени предмети 
по сопствена иницијатива, како и по барање на јавноста. Овој начин на 
постапување е сосема спротивен на она по што Државната комсија за 
спречување на корупцијата беше препознатлива во јавноста во претходниот 
период. За период од само четири месеци, Државната комисија донесе и 
објави 128 одлуки79 во постапките по кои одлучува и отвори 18 предмети80 
кои се однесуваа на непотизам при вработувањето. Сепак, од клучно 
значење за тоа дали почетниот моментум ќе има долгорочни ефекти е дали 
Јавното обвинителство соодветно ќе ги истражи и процесира кривичните 
пријави поднесени од Државната комисија. 

78  Известување од ДКСК бр. 03-106/2 од 30.1.2019. 

79  Одлуките на Државната комисија за спречување на корупција се достапни на следниот линк: https://
www.dksk.mk/index.php?id=113.

80  Државна комисија за спречување на корупција, Соопштение 25.4.2019 година. Достапно на: https://
www.dksk.mk/index.php?id=19&tx_news_pi1%5Bnews%5D=540&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_
news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4cfa0b33f82885ba1a0ec9c124b10c3f, 

https://www.dksk.mk/index.php?id=19&tx_news_pi1%5Bnews%5D=540&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4cfa0b33f82885ba1a0ec9c124b10c3f
https://www.dksk.mk/index.php?id=19&tx_news_pi1%5Bnews%5D=540&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4cfa0b33f82885ba1a0ec9c124b10c3f
https://www.dksk.mk/index.php?id=19&tx_news_pi1%5Bnews%5D=540&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4cfa0b33f82885ba1a0ec9c124b10c3f
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8. Органи на кривичниот прогон 
(Министерство за внатрешни работи и 
Јавно обвинителство) 

Контролната функција на полициските служби при Министерство за 
внатрешни работи и Јавното обвинителство над јавната администрација 
произлегува од нивната надлежност да истражуваат и поведуваат постапки 
за утврдување кривична одговорност на носител на јавна функција или 
административен службеник за сторено кривично дело во вршењето на 
службената должност.

8.1 Опис на надлежноста 

Кривична одговорност постои тогаш кога лицето кое раководи со органот 
на јавната администрација или лице вработено во органот ќе сторат 
дејствие на кривично дело, определено со Кривичниот законик. Кривичната 
одговорност, заради природата на кривичните дела како најтешки форми 
на противправни дејствија, предизвикува најсериозни последици, 
вклучувајќи и изрекување казна затвор. Кривичната одговорност е уредена 
со Кривичниот законик, додека постапката за нејзиното утврдување е 
воспоставена со Законот за кривичната постапка.

Поимот службено лице, кога се јавува како сторител на кривично дел, е 
јасно дефиниран во чл. 122 од Кривичниот законик, преку набројување 
на посебните функции и работни места. Па така, Кривичниот законик 
за службени лица ги смета следниве категории кои се релевантни за 
предметот на овој извештај81�: 

• претседателот на Република Северна Македонија, поставените амбаса-
дори и другите претставници на РСМ во странство и лица именувани од 
претседателот;

81 Чл. 122 предвидува и други категории лица, на пример овластени лица за застапување во здруженија, 
фондации итн., кои поради тоа што нема одредена службена положба и овластување не се релевантни 
за овој извештај.
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• избран или именуван функционер во и од Собранието, во Владата на 
Република Македонија, во органите на државната управа, во судовите, 
Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, 
Советот на јавните обвинители на Република Македонија и другите органи 
и организации што вршат определени стручни, управни и други работи 
во рамките на правата и должностите на Републиката, во единиците на 
локалната самоуправа, како и лица кои постојано или повремено вршат 
службена должност во овие органи и организации;

• државен службеник кој врши стручни, нормативно-правни, извршни, 
управно-надзорни работи и управни работи, во согласност со Уставот и 
со законот; 

• овластено лице во правно лице на кое со закон или со друг пропис донесен 
врз основа на закон му е доверено вршење на јавни овластувања, кога 
должноста ја врши во рамките на тие овластувања, и 

• лице кое врши определени службени должности врз основа на овластување 
дадено со закон или со други прописи донесени врз основа на закон.

Кривични дела кои можат да бидат сторени од службено лице (кои не 
се однесуваат на безбедносните служби) се наведени во глава XXX од 
Кривичниот законик, како кривични дела против службената должност:

• Злоупотреба на службената положба и овластување (чл.353 од КЗ)

• Несовесно работење во службата (чл. 353-в)

• Проневера во службата (чл. 354)

• Измама во службата ( чл. 355)

• Послужување во службата (чл. 356)

• Примање поткуп (чл. 357)

• Противправно стекнување и прикривање имот (чл. 359-а)

• Злоупотреба на државна, службена или воена тајна (чл. 360-а)

• Фалсификување службена исправа (чл. 361)

Во фокусот на овој извештај се Министерството за внатрешни работи, 
односно Бирото за јавна безбедност и Јавното обвинителство. „Биро за јавна 
безбедност“ е орган во состав на Министерството кој ги врши полициските 
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работи во Министерството. Полицијата е дел од Министерството во кој се 
вршат полициски работи од страна на полициски службеници. Една од 
основните функции на полицијата е спречување и откривање на казниви 
дела и преземање мерки за гонење на сторителите на тие дела. 

Полициските службеници од Министерството за внатрешни работи кои 
работат на откривањето на кривичните дела се сметаат за т.н правосудна 
полиција, во смисла на Законот за кривична постапка (чл. 21). Правосудната 
полиција, по службена должност или по наредба на јавниот обвинител, 
презема мерки и активности со цел да се откријат и криминалистички 
да се истражат кривичните дела, да се спречат натамошните последици 
од кривичните дела, фаќањето и пријавувањето на нивните сторители, 
обезбедувањето докази и другите мерки и активности што можат да се 
користат за непречено водење на кривичната постапка. 

Правосудната полиција работи по налог на надлежните јавни обвинители. 
За своето постапување, согласно одредбите од овој закон, припадниците 
на правосудната полиција се одговорни пред надлежниот јавен обвинител. 
Старешините и службениците на правосудната полиција се должни да 
ги вршат задачите што им се доделени. Припадниците на правосудната 
полиција не можат да бидат оддалечени од задачата што им е доверена 
во рамките на истрагата за кривично дело, освен со одлука на надлежниот 
јавен обвинител (чл. 51). Заради остварување на функцијата на кривично 
гонење, јавниот обвинител раководи со предистражната постапка и ја има 
на располагање правосудната полиција. 

По приемот на кривичната пријава или добиеното сознание за сторено 
кривично дело за кое се гони по службена должност, полицијата е должна да 
ги преземе потребните мерки за пронаоѓање на сторителот на кривичното 
дело, за сторителот или соучесникот да не се скрие или да избега, да се 
откријат и да се обезбедат трагите на кривичното дело и предметите што 
можат да послужат како доказ, како и да ги собере сите известувања што би 
можеле да бидат од корист за успешното водење на кривичната постапка 
под контрола на Јавното обвинителство. 
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8.2 Вршење на контролната функција 

Давањето целосен одговор на прашањето дали и во која мерка органите на 
кривичниот прогон се ефикасни во откривањето и гонењето на сторителите 
на кривични дела кои се службени лица во органите и во телата на јавната 
администрација е сложен потфат. Податоци за делата против службената 
положба има само откако истите ќе бидат некаде пријавени. Поради 
нивната природа тие најчесто се случуваат подалеку од очите на јавноста 
и штетата од нив не е лесно и веднаш забележлива. Дополнително, во 
најголем дел од случаите како оштетена од овие дела се јавува државата, а 
не определено физичко или правно лице, кое по правило би ја забележало 
штетата и би го пријавило кривичното дело. Сепак, и покрај овој предизвик 
кој е потребно да се спомене, ефикасноста и ефективноста на органите на 
кривичниот прогон може да се процени со користење на два индикатори:

1. Стапката на обвинети лица од оние кои пријавени (Prosecution rate)

2. Стапката на осудени лица од они кои биле обвинети (Conviction rate). 

Кривичните дела можат да се пријават со поднесување кривични пријави 
во Министерството за внатрешни работи, како и во Јавното обвинителство. 
Во 2018 година Министерството за внатрешни работи прими пријави за 
сторени 274 кривични дела сторени од 454 сторители. Фактот дека бројот 
на пријавени сторители е поголем од бројот на кривичните дела укажува 
на тоа дека во извршувањето на овие дела најчесто учествувале повеќе од 
едно лице. Сепак, податоците за примените пријави се недоволни за да се 
пресметаат претходно наведените индикатори.
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Табела 15: Примени пријави од страна на МВР за кривичното дело злоупотреба на службената 

положба и овластување во периодот од 2013 до 2018�82

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Вкупно

Кривични дела 194 238  328 218  195 274  1.447

Сторители 310 400  543 322  341 454  2.370

Подетална слика за процесирањето на пријавените лица обезбедуваат 
податоците од Државниот завод за статистика, кој прибира и публикува 
податоци83 за сторителите на кривични дела врз основа на постојаната 
методологија. 

Табела 16: Статистички преглед на бројот на пријавени, обвинети и осудени лица за кривични дела 

против службената положба (Глава XXX од Кривичниот законик) 

2013 2014 2015 2016 2017 Вкупно:

Пријавени 927 566 664 613 593 3.363

Обвинети 247 355 279 187 152 1.220

Осудени 137 243 201 113 96 790

Од овие податоци можат да се изведат неколку заклучоци. Најпрвин, 
важно е да се забележи трендот на намалување на бројот на пријавени, 
обвинети и осудени лица против службената положба. Сепак, овој тренд на 
намалување не мора да значи и намалување на стапката на криминалитет 
во однос на овие дела. Трендот на намалување на пријавени, обвинети и 
осудени лица се забележува и кај сите кривични дела и е конзистентен со 
статистиката за вкупниот криминалитет што ја води МВР84. 

82 Министерство за внатрешни работи, Одговор на барање за пристап до информациите од јавен 
карактер бр. 161-158/3 од 6.2.2019.

83  Државен завод за статистика, Статистика во областа правосудство. Достапно на: http://www.stat.gov.
mk/OblastOpsto.aspx?id=6 

84  Министерство за внатрешни работи, Анализи и статистики: Криминал. Достапно на: https://mvr.gov.
mk/statistiki/kriminal

http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=6
http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=6
https://mvr.gov.mk/statistiki/kriminal
https://mvr.gov.mk/statistiki/kriminal
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Графикон 1: Кривични дела против службена должност
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Графикон 2: Сите кривични дела
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Стапката на обвинети лица која се користи во овој извештај е количник 
од бројот на обвинети лица и бројот на пријавени лица за дела од Глава 
XXX од КЗ. Стапката се изразува во проценти. Овој индикатор овозможува 
анализа за тоа колкав процент од лицата кои се пријавени за кривично 
дело се и обвинети за тоа дело. Стапката на обвинети лица во периодот 
од 2013 до 2017 година изнесува 36,28%. Со други зборови, тоа значи дека 
од 100 пријавени лица, за 36 ќе биде поведено обвинение. Врз основа на 
овој податок, сам по себе, не може да се изведе заклучок. Сепак, доколку се 
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направи споредба со стапката на обвинети лица за другите групи кривични 
дела, може да се добие одредена перспектива. 8586

Графикон 3: 
Стапка на обвинети лица по видови кривични дела во периодот 2013 - 20178586
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Според овој податок, само две групи кривични дела (против општата 
сигурност и имотот) имаат пониска стапка на обвинети лица. Ова укажува 
на фактот дека најголемиот дел од кривичните пријави кои се однесуваат на 
дела против службената положба се отфрлаат или при нивната обработка 
и спроведената истрага не се доаѓа до доволно докази потребни за 
обвинение. 

85  Државен завод за статистика, База на податоци МакСтат. Достапна на: www.makstat.stat.gov.mk

86 Високиот процент на стапката на обвинети лица за делата против животот и телото е последица на 
начинот на кој Државниот завод за статистика ја води статистиката. Па така како обвинети Државниот 
завод за статистика ги смета и лицата против кои е поведена приватна тужба (на кои во оваа група 
отпаѓаат голем процент од кривичните дела - „Телесна повреда“), а овие лица не се поднесува 
кривична пријава и не влегуваат во групата на пријавени лица.

http://www.makstat.stat.gov.mk
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Стапка на осудени лица (Conviction rate)

Стапката на осудени лица е количник од бројот на осудените лица и 
бројот на обвинетите лица за дела од Глава XXX од Кривичниот законик. 
Овој податок овозможува оценка на успешноста на Јавното обвинителство 
поднесените обвиненија да резултираат со осудителна пресуда. Стапката 
на осудени лица во периодот од 2013 до 2017 изнесува 64,75%. Споредено 
со сите други видови кривични дела, оваа стапка е најниска. 

Графикон 4: Стапка на обвинети лица по видови кривични дела во периодот 2013 - 2017
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Овој податок укажува на одредени потешкотии во работата на Јавното 
обвинителство, кое или поведува обвиненија непоткрепени со доволно 
докази, истите незадоволително ги застапува и ги презентира пред судот. 
Во секој случај, ниските стапки на обвинети и осудени лица, за дела против 
службената положба, се последица на заедничкото влијание на неколку 
фактори. Најпрвин, се работи за сложени кривични дела во кои треба да се 
докажат повеќе факти кои се вообичаено тешки за докажување. Понатаму, 
Јавното обвинителство се соочува со објективни кадровски и технички 
недостатоци кои го отежнуваат прибирањето докази. Сепак, не може а 
да не се истакне и отсуството на волја борбата против корупцијата (која 
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често се реализира со сторување на дела против службената положба), 
поради кое и се наметна потребата од основање на т.н Специјално јавно 
обвинителство. 

Видови изречени санкции 

Увидот во податоците за видовите изречени санкции, ни дава слика за 
казнената политика во однос на овој вид дела. 

Табела 17: Преглед на видот на изречени санкции за осудени лица за делата против службената 

положба и овластување во 2017

Кривично дело Осудени
Казни 

-вкупно
Алтернативни 
мерки-вкупно

Несовесно работење во службата 18 1 17

Повреда на чување на државната граница 1 - 1

Злоупотреба на службената положба и овластување 62 8 54

Проневера во службата 4 1 3

Примање поткуп 3 1 2

Давање поткуп 3 - 3

Фалсификување службена исправа 2 - 2

Други кривични дела против службената должност 3 - 3

Овие податоци ни покажуваат дека судовите во најголем дел од случаите 
кои се однесуваат на дела против службената должност прибегнуваат кон 
изрекување алтернативни мерки, а не казни. Во дури 88,54% од предметите, 
судот изрекол алтернативна мерка наместо казна. Споредено со другите 
кривични дела овој процент е особено висок. Постои дискрепанца меѓу 
другите дела кои се дел од т.н економски криминал (пр. кривичните 
дела против јавните финансии), каде што во речиси 90% од случаите се 
изрекуваат казни, а не алтернативни мерки. 
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Специјалното јавно обвинителство и кривичните дела против 
службената положба

Специјалното јавно обвинителство е специфичен орган на кривичниот 
прогон кој е функционално издвоен и самостоен од Јавното обвинителство. 
Специјалното јавно обвинителство е основано во 2015 година, со надлежност 
да ги гони кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
незаконското следење на комуникацијата. За истражувањето е важно да се 
анализира постапувањето во однос на делата против службената положба. 
Специјалното јавно обвинителство нема поведено кривична постапка 
која се однесува на сторени кривични дела од Глава XXX од Кривичниот 
законик, врз основа на непосредно забележување или по допрен глас87�. 
Уделот на примените кривични пријави кои се однесуваат на Глава XXX 
од Кривичниот законик во 2016 година изнесувал 7,7%, во 2017 година 5%, 
а во 2018 година 5,9%. Во однос на донесените пресуди, во 2017 година 
е донесена една првостепена осудителна пресуда за сторено кривично 
дело „фалсификување службена исправа“, додека во 2018 година беа 
донесени две првостепени осудителни пресуди за сторено кривично дело 
„злоупотреба на службената положба и овластување“ од чл. 353 ст. 5 од 
Кривичниот законик.

8.3 Заклучоци и препораки 

Се забележува тренд на намалување на бројот на пријавени, обвинети и 
осудени лица за кривични дела против службената положба, што не може 
да се толкува како намалување на стапката на криминалитет. Евидентна 
е ниската стапка на обвинети и осудени лица кога се работи за кривични 
дела против службената положба, споредено со другите групи кривични 
дела. Има голем број причини за ваквата состојба. Кривичните дела 
против службената положба се сложени кривични дела, во кои треба да 
се докажат повеќе факти кои се вообичаено тешки за докажување. Јавното 
обвинителство се соочува со објективни кадровски и технички недостатоци 
кои го отежнуваат прибирањето докази. Сепак, не може а да не се истакне 
и отсуството на волја и одлучност за борба против овој вид криминалитет. 
Од друга страна, пак, казнената политика исто така отвора дилеми. Во 

87 Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
незаконското следење на комуникациите, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер,  бр. 13-19/2 од 18.01.2019.  
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дури 88,54% од предметите, судот изрекол алтернативна мерка наместо 
казна. Споредено со другите кривични дела, овој процент е особено 
висок. Постои дискрепанца меѓу другите дела кои се дел од т.н економски 
криминал (на пример, кривичните дела против јавните финансии), за кои 
казните во голема мерка се во распонот на казните што се однесуваат на 
кривичните дела против службената положба, каде што во речиси 90% од 
случаите се изрекуваат казни, а не алтернативни мерки. 



4. Заклучоци и 
препораки
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1. Кај помал дел од контролните институции постои недоволна 
транспарентност во обезбедувањето податоци за вршењето на 
контролната функција. Заради природата на својата дејност, која 
вклучува надзор, контрола, супервизија над другите органи на јавната 
администрација, овие институции треба да даваат пример со високо 
ниво на транспарентност. Особено е загрижувачко тоа што Владата не 
достави информации за бројот на именувани и разрешени лица, иако 
е неспорно дека има таков податок, имајќи го предвид фактот дека 
именувањето и разрешувањето лица од јавни и раководни функции 
е во нејзината надлежност. Кај Јавното обвинителство се забележува 
отсуство на податоци во форма која што овозможува пребарување 
и анализа. Сепак, за пофалба е тоа што кај другите анализирани 
институции, деталните податоци се објавуваат на нивните веб-
страници, како и во годишните извештаи. 

2. Кај сите анализирани контролни институции (со исклучок на Владата) 
е забележлива недоволна кадровска и техничка опременост. Особено 
е загрижувачка е состојбата кај независните контролни институции – 
Народниот правобранител, Јавното обвинителство, Државната комисија 
за спречување на корупцијата и Комисијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информациите од јавен карактер. Вршењето на 
контролната функција преку спроведување надзори, постапување по 
претставки и пријави и спроведување истраги е трудово интензивна 
работа која бара постоење на стручен кадар. Заради значењето на 
контролната функција во гарантирањето на одговорна и транспарентна 
јавна администрација, потребно е со особен приоритет да бидат земени 
предвид барањата на овие институции и соодветно да бидат пополнети 
планираните и систематизираните работни места. 

3. Контролните механизми не се имуни на политичко влијание, со што се 
доведува во прашање дали тие можат да обезбедат соодветен checks 
and balances, независно од случувањата на политичката сцена. Во овој 
дел особено треба да се издвојат Државната комисија за спречување 
на корупција, Комисијата за слободен пристап до информации од јавен 
карактер и Јавното обвинителство. Во периодот 2017-2018, во кој се 
вршеше транзиција на власта, Државната комисија за спречување на 
корупција и Комисијата за слободен пристап до информации од јавен 
карактер речиси воопшто не функционираа. Јавното обвинителство, од 
друга страна, во периодот што е предмет на истражувањето, независно 
од причините, се покажа неспособно соодветно да ги истражи и гони 
кривичните дела за кои постоеја основи за сомневање дека се сторени 
од страна на високи државни функционери. Потребно е да се обезбеди 
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правна, институционална и финансиска рамка која ќе гарантира 
целосна независност на контролните институции, независно од она 
што се случува на политичката сцена во државата. 

4. Сите контролни институции треба да имаат механизми со кои ќе го 
санкционираат попречувањето на нивната работа и неспроведувањето 
на нивните одлуки од страна на субјектите на контрола, т.е надзор. Дел 
од контролните механизми во своите годишни извештаи ги објавуваат 
опструкциите со кои се соочуваат. Народниот правобранител 
редовно ги идентификува органите на јавната администрација кои ја 
попречуваат неговата работа. Значителен дел од оние кои поседуваат 
информации не ја почитуваат законската обврска да достават годишен 
извештај до Комисијата за слободен пристап до информации од 
јавен карактер. Ваквите постапувања укажуваат на непочитување 
на контролните институции, што – меѓу другото - е последица и на 
малата веројатност тие да бидат санкционирани. Потребно е секое 
дејствие на попречување на работата на контролната институција да 
биде инкриминирано како прекршок и истата за тие прекршоци да 
има својство на прекршочен орган, со овластување за изрекување 
прекршочни санкции. 

5. Утврдувањето кривична одговорност меѓу носителите на јавните 
функции останува најслаба алка во системот на контролните 
институции. Најголем дел од кривичните пријави од овие институции 
остануваат заглавени во лавиринтите на Јавното обвинителство. 
Во прилог на ова говорат и ниските стапки на обвинети и осудени 
лица за дела против службената положба, во споредба со другите 
групи кривични дела. За малиот број дела кои ќе бидат процесирани, 
доколку завршат со осудителна пресуда, во најголем број од случаите 
се изрекува алтернативна мерка наместо казна затвор, со што се 
доведува во прашање остварувањето на генералната превенција, како 
една од целите на казнувањето. Потребно е Јавното обвинителство 
како приоритетни да ги процесира кривичните пријави од контролните 
институции, кои располагаат со стручност во одделните области и 
можат да препознаат кога постојат основи за сомневање дека е сторено 
кривично дело. Дополнително, Јавното обвинителство мора активно 
да соработува со контролните механизми во насока на истражување 
и гонење на кривичните дела против службената положба. Во 
рамките на структурата на Јавното обвинителство треба да постои 
специјализиран оддел во кој ќе работат стручни обвинители за гонење 
на кривични дела против службената положба и овластување. 
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