
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Северна 

Македонија, како и извештаите на други релевантни организации континуирано 

укажуваат на неповолните состојби во справувањето со корупцијата. Истражувањата 

на перцепцијата на граѓаните покажуваат прифаќање на корупцијата како начин на 

живеење. Таа е длабоко и широко распространета во сите пори на општеството, што 

упатува на неопходноста од нејзино намалување, со стремеж кон нејзино 

искоренување. 

Борбата против корупцијата не е едноставен процес, туку подразбира ангажман 

на целото општество и иницијативност на сите нивоа. Секој поединец има законска и 

морална обврска да се бори против корупцијата. Ова не значи само препознавање на 

корупцијата и воздржување од коруптивни дејствија, туку и пријавување случаи кога 

постојат сомнежи за корупција. 

Овој годишен план за борба против корупцијата ќе ја постигне целта да даде 

придонес во спречувањето на корупцијата во институцијата и ќе ја зајакне свеста за 

штетноста од коруптивното постапување. 

ШТО Е КОРУПЦИЈА 

Корупцијата претставува негативна појава во општеството. Поимот корупција 

потекнува од латинскиот термин corrupcio кој се преведува како 

поткупување/подмитување. Во најширока смисла на зборот, корупција е 

искористување на службената положба за приватни цели. Ова значи дека корупцијата 

постои кога службени лица вршат определени работи кои се секако должни да ги 

сработат согласно закон, но бараат за тоа некаква противуслуга или пари. Ова значи 

дека кога постои корупција во вршењето на јавни овластувања и работи од јавен 

интерес добива карактер на вршење определени услуги само за оние граѓани што 

можат да ги платат. 

Поединецот кој коруптивно се однесува, преку злоупотреба на својата положба 

се здобива со материјална или нематеријална корист (одредени поволности), која 

може да биде наменета за него или за некој друг. На овој начин, одредени лица 

недозволиво стекнуваат корист, додека на други им е отежнато остварувањето на 

некое право, кое инаку им следува по законски пат. Од корупцијата корист може да 

имаат две страни во еден однос, а штетата да биде последица по пошироката 

општествена заедница.  

Корупцијата е забрането однесување кое ја загрозува демократијата и 

владеењето на правото. Тоа значи дека наместо да владее правото и неговите 

вредности, во институцијата во која има корупција владеат поединци кои се 

раководени од лични користољубиви цели. Корупцијата оневозможува остварување 

право на еднакви шанси за успех во кариерата, како и еднаква поставеност во рамките 

на институцијата и воопшто во државата.Коруптивните активности и однесувања се 

појавуваат во сите слоеви и области на општественото живеење. Географски, 

корупцијата не познава граници. Корупцијата е појава што подеднакво ги напаѓа како 

развиените така и неразвиените држави. Ниту една земја, без оглед на тоа колку е 

демократска, не е имуна на корупција.  



Како одговор на овој предизвик, како резултат на заложбите на Владата на 

Република Северна Македонија во борбата против корупцијата НУ Спомен куќа на 

Мајка Тереза ја создаде оваа Антикорупциска програма со конкретен план за 

спроведување, која има за цел да ги олесни напорите и заложбите во борбата против 

корупцијата, да придонесе кон нејзино искоренување и да спречи нејзина 

понатамошна појава, да обезбеди непречен развој на демократијата, владеење на 

правото и успешна интеграција на Република Северна Македонија во Европската 

Унија и да обезбеди квалитетна, ефективна и ефикасна јавна служба, целосно 

ослободена од коруптивни практики, која ќе биде вистински сервис за сите граѓани на 

Република Северна Македонија. 

ЕФЕКТИ/ПОСЛЕДИЦИ ОД КОРУПЦИЈАТА 

Корупцијата произведува негативни последици во општеството како што се: 

неправда, политичка нестабилност, нефер конкурентност и намалување на довербата 

на граѓаните во државата, како и во државните и јавните институции и служби. 

Доколку политичарите кои се на власт се вклучени во многу коруптивни 

дејствија, тоа доведува до помала доверба на граѓаните кон државата. 

Доколку во државната администрација се вработува по пат на непотизам, 

кронизам и политичка патронажа, тоа директно влијае на функционирањето на 

институциите. 

Корупцијата ги загрозува слободата на пазарот и претприемништвото, 

слободните демократски и фер избори, независноста на судството, вршењето на 

јавните функции во државен интерес и во интерес на граѓаните, а не во интерес на 

одредени поединци или политички групи. 

Корупцијата негативно влијае на уживањето и почитувањето на човековите 

права-граѓанските, политичките, економските, социјалните и културолошките. 

Корупцијата влијае на способноста на државата да ги заштитува човековите 

права и да ги исполнува своите обврски, особено за обезбедување функционално 

судство и фер судење, полиција, здравство, образование и социјални услуги итн. 

ЦЕЛ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН 

Целта на годишниот план е спречување на корупцијата и јакнење на 

надзорните и контролните механизми во институцијата, како и фокусирање на 

реализација на подолунаведените цели преку кои би се намалила системската 

осетливост на корупцијата, и тоа преку: 

-Определување на овластено лице за прием на пријави за внатрешно и надворешно 

заштитено пријавување во врска со спречување на корупцијата; 

-Преземање на мерки за спречување на корупцијата со определување на индикатори 

за намалување на корупцијата во оние активности/сфери кои се осетливи на корупција 

(јавни набавки, управување со човечки ресурси, инспекциски надзор и издавање на 

согласности и дозволи); 



-Обезбедување на интегритет и транспарентност при вработувањето, кадровски 

политики базирани на систем на вредности, критериуми и квалитет; 

-Спречување на злоупотреба во финансиското работење, како и во врска со 

спонзорства, донации и сомнителни трансакции; 

-Забрана за влијание врз друг, злоупотребувајќи ја службената положба и 

овластување; 

-Спречување на секаков вид понуда на поткуп, забрана за примање на подароци; 

-Забрани на службеното лице во врска со чувањето на државните средства што му се 

доверени на располагање и нивно користење за приватни цели; 

-Зголемување на транспарентноста и одговорноста на вработените кон граѓаните, како 

и подобрување на ефикасноста во работењето; 

-Еднаков третман кон граѓаните; 

-Воспоставување на механизми во рамките на институцијата кои ја ограничуваат и 

спречуваат можноста за злоупотреба на службената положба за остварување на 

лична корист; 

-Воспоставување на механизми за стимулација и поттикнување на вработените во 

институцијата со цел извршување на задачите на подобар и поквалитетен начин; 

-Јакнење на личниот и на професионалниот интегритет на вработените во 

институцијата, со цел ефикасно спротивставување на корупцијата и судирот на 

интереси, како и законито, независно, непристрасно, етичко, одговорно и 

транспарентно вршење на работите, така што вработените освен за зачувувањето на 

сопствениот углед ќе бидат одговорни и за зачувувањето на угледот на институцијата; 

-Воспоставување на индивидуален интегритет на вработените, што подразбира личен 

однос кон прашањата на корупција, судирот на интереси, јавниот интерес и 

способноста да се изгради отпорност како сопствен начин на работа, како и отчетност, 

професионалност и коректност во донесувањето на одлуките и извршувањето на 

надлежностите утврдени со позитивните законски прописи и акти на институцијата. 

АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА-ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ НА ИНСТИТУЦИЈАТА 

НУ Спомен куќа на Мајка Тереза не толерира коруптивно однесување односно 

искористување на функцијата, јавното овластување, службената должност и положба, 

за остварување каква било корист за вработениот или негов близок. Исто така, 

институцијата не толерира каква било друга форма на неетичко и неморално 

однесување забрането со закон и спротивно на етичкиот кодекс на однесување. 

Директорот и вработените се одговорни за проценка и отстранување на 

ризиците коишто придонесуваат за корупција, проневера, крадење, поткуп, судир на 

интереси како и користење на влијанија и врски со цел добивање повластен третман 

или каква било друга форма на неетичко и незаконско однесување. 



Вработените во институцијата се должни да се однесуваат чесно и одговорно и 

да ги почитуваат пропишаните процедури и рокови за постапување, да и бидат 

лојални на својата организација, да избегнуваат судир на интереси и да се грижат за 

нејзиниот углед во јавноста без разлика дали се наоѓаат на работното место или не и 

тоа во секое време. 

Вработените во институцијата се должни да пријават какво било коруптивно 

однесување на начин пропишан во процедурите за пријавување на случаи во кои 

постои сомнеж за корупција или друго неетичко однесување. 

Вработените на коишто им бил понуден поткуп или биле поттикнувани на 

незаконски или неетички дејствија треба веднаш да ја прекинат комуникацијата со 

лицето кое нуди поткуп и писмено да го известат определеното овластено лице во 

институцијата. При тоа, вработениот треба да ги појасни деталите, вклучително 

времето, местото, соговорниците и предметот на разговор. 

Доколку вработениот не постапи согласно пропишаната процедура, против него 

ќе биде покрената соодветна постапка. 

Пријавувањето на коруптивно однесување на службени лица коишто се 

вработени во установата е должност на секого.Тоа не е лично прашање, ниту право на 

избор, туку е дел од службената должност и одговорност. 

Вработените кои биле сведоци или имаат основани сомневања за неетичко или 

незаконско однесување на вработени во установата, должни се во писмена форма, 

телефонски или преку електронска пошта да го информираат овластеното лице во 

установата. 

На вработениот кој што пријавува корупција му се гарантира дека 

информациите кои ги дава се целосно доверливи. 

По анонимните пријави ќе се постапува само доколку содржат доволно 

податоци коишто обезбедуваат утврдување на фактичката состојба. 

ЗАКОНСКИ ПРИНЦИПИ НА ЗАШТИТА И СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА 

За да се намалат негативните последици кои настануваат од корупцијата, 

потребно е во државата да се воспостави цврста политика на борба против 

корупцијата, заради заштита на граѓаните и државата, а особено заради 

воспоставување и почитување на владеењето на правото. 

Во рамките на заштитата и спречување на корупцијата, неопходно е 

почитувањето на следните 5 законски принципи: принцип на законитост, принцип на 

интегритет, принцип на еднаквост, принцип на јавност и принцип на заштита и 

одговорност. 

Принципот на законитост значи почитување на правните норми пропишани во 

Уставот и законите во државата. Секој е должен во вршењето на функцијата, 

службената должност и положба да постапува во согласност со Уставот и со законите 

во државата. Никој не смее да ја користи функцијата, службената должност и положба 

за извршување на некое дејствие што според закон не смее да го изврши или 



неизвршување на некое дејствие што според закон мора да го изврши. Никој не смее 

извршувањето на законито дејствие да го искористи за својот личен интерес или за 

интересот на друго лице. 

Принцип на интегритет значи подготвеност на поединецот да препознае и 

одлучно да се спротивстави во некоја незаконска, неморална или нечесна ситуација. 

Под поимот интегритет се подразбира законито, независно, непристрасно, етичко, 

одговорно и транспарентно вршење работи со кои службените лица го чуваат својот 

углед и угледот на институцијата во која се вработени. 

Принципот на еднаквост се однесува на еднаков пристап, еднакво 

постапување, слободно настапување и еднаквост при пријавување корупција. Секој 

има право на еднаков пристап кон вршењето на работи од јавен интерес и право на 

еднакво постапување од страна на носителите на власта и лицата кои вршат јавни 

овластувања и службени должности. Секој има право на слободно настапување на 

пазарот и на слободен натпревар, без страв дека може да биде жртва на 

дискриминаторско однесување. Секој има право да спречи или пријави корупција или 

извршување, односно неизвршување на дејствие што претставува искористување на 

функцијата, јавните овластувања, службената должност или положба за да се нанесе 

штета на друг, без да трпи какви било последици. 

Принципот на јавност претставува: вршење на власта, функцијата, јавните 

овластувања, службената должност и работите од јавен интерес се јавни и подложни 

на јавна контрола од граѓаните. Тоа значи дека јавноста, односно граѓаните – 

индивидуално или организирани во група се заинтересирани и имаат право да знаат 

за начинот и условите во кои се практикува власта. Државните органи за својата 

работа мора да ги информираат граѓаните, а граѓаните пак имаат право да преземат 

акција (пријавување) против оние државни службеници чие однесување е неправилно 

и незаконско. 

Принцип на заштита и одговорност-Овој принцип подразбира дека секој 

доколку има информации има право да пријави сомневање или сознание за корупција 

и да биде заштитен согласно со закон. Секој кој е оштетен со коруптивно дело има 

право да бара надоместок на штета. 

ПРАВНИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА КОРУПЦИЈАТА 

Постојат повеќе закони и подзаконски прописи кои се однесуваат и го 

детерминираат процесот на спречување на корупцијата, меѓу кои се: Законот за 

спречување на корупцијата и судирот на интереси, Законот за заштита на укажувачи, 

Законот за лобирање, Кривичниот законик, Правилникот за заштитено внатрешно 

пријавување во институциите од јавниот сектор и др.  

Целите, Програмите и Плановите за борба против корупцијата опфаќаат 

различни аспекти од дефинирање на корупцијата, до што секој вработен може да 

стори за да ги идентификува и управува етичките дилеми и ризикот од корупција. 

Овој антикорупциски план/програма се фокусира на утврдување конкретни 

мерки и активности за контрола и превенција на појавата на корупција. 



Таа претставува еден вид почетна анализа за ризични области за корупција во 

рамките на делокругот на работењето на Националната установа Спомен куќа на 

Мајка Тереза, односно се труди да ги идентификува причините, условите и факторите 

кои ја овозможуваат корупцијата но едновремено преку акцискиот план се дава пресек 

на конкретно планирани активности и начинот на нивна операционализација со цел 

соодветна превенција и одговор на поставените цели во овој документ. 

Имено, клучните проблеми и ризични фактори за појава на корупција и судир на 

интереси во јавната администрација и воопшто во институциите се однесуваат на: 

-отсуството на систематизирани мерки за спречување на корупцијата; 

-отсуството на проценка на ризикот од појава на корупција во институциите на јавната 

администрација; 

-отсуството на цврсти гаранции за спроведување на процедурите за работа; 

-нецелосно децентрализирано управување со јавните средства, недостаток на јавна 

контрола врз работата на јавната администрација што ги отвара вратите за различни 

форми на судир на интереси. 

Имајќи го во предвид горенаведеното, овој план има за цел да воспостави 

ефикасен систем на мерки и активности кои ќе овозможат превенција и борба со 

корупцијата како главен стратешки приоритет и да оствари неколку цели со кои 

значително ќе се намалат проблемите и ризичните фактори за појава на корупција: 

-зголемување на нивото на политичка одговорност и демонстрирана волја за борба 

против корупцијата; 

-јакнење на интегритетот и отчетноста на раководството и вработените во НУ 

базирано на систем на вредности и критериуми за квалитет; 

-почитување на законските прописи, на Кодексот за етичко однесување на членовите 

на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, како и на 

Кодексот за административни службеници; 

-спроведување на надлежностите на НУ на законски, транспарентен, етички, 

економичен, одговорен и ефективен начин; 

-проактивна транспарентност, зајакната контрола и надзор во јавните набавки и во 

склучувањето договори; 

-придонес при јакнење на алатките за отчетност и транспарентност во работењето; 

-подигнување на јавната свест и спроведување антикорупциска едукација за 

вработените и градење личен и професионален интегритет; 

-зајакнување на довербата на граѓаните во институциите и мотивирање да пријават 

корупција; 

СТРАТЕГИСКИ АКТИВНОСТИ 



Во Годишниот план за спречување на корупцијата во Националната установа 

Спомен куќа на Мајка Тереза во 2021 се предвидуваат следните стратегиски 

активности: 

1.Лидерство-прифаќањето силна лидерска улога за одржување високо ниво на 

интегритет во сите аспекти на работењето на установата претставува обврска на 

раководството на установата. Одговорноста за успешното спречување на корупцијата 

и судирот на интереси ја има највисокото раководство-директор и Управен одбор на 

Националната установа. 

2.Владеење на правото-одговорност на сите вработени во установата да постапуваат 

согласно со Уставот, законите, подзаконските прописи и сите акти на установата. 

3.Јавност и транспарентност во работењето-Националната установа ќе работи 

транспарентно, отчетно и одговорно и со целосна афирмација на принципите за 

стручност, компетентност и професионалност во извршувањето на работите и 

задачите. Дополнително, преку целосна примена на Законот за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер и преку својата интернет-страница, установата ќе се 

стреми да обезбеди највисоко ниво на транспарентност во своето работење. 

4.Етичко однесување на вработените-вработените максимално и посветено ќе се 

стремат кон унапредување на личниот и професионалниот интегритет на секој 

вработен во установата. Раководните лица на сите нивоа ќе вршат надзор над 

однесувањето на сите вработени и ќе се грижат секој вработен да го почитува 

етичкиот кодекс на однесување во работењето, секој вработен да знае да ги 

препознае облиците на коруптивното однесување и да се спротивстави на 

корупцијата. Системот на утврдување одговорност и понатаму ќе се зајакнува со цел 

да се спречи секаков облик на коруптивно однесување и да обезбеди висок степен на 

дисциплина на вработените во секојдневното извршување на работните задачи. 

5.Вработување, селекција и унапредување-овие процеси ќе бидат транспарентни, 

објективни и ослободени од притисоци и влијанија, и тоа со користење алатки за 

идентификација на кандидатите што поседуваат академско и професионално знаење, 

способност и соодветни компетенции и препознавање високо ниво на чесност. 

Оценувањето на  вработените ќе биде објективен процес што ќе им овозможи на 

претпоставените да го оценат целокупниот ангажман, да ги идентификуваат 

можностите за развој, да ги признаат и наградат најуспешните вработени и да 

придонесат за постигнување на целите на институцијата. 

6.Надлежност и одговорност на раководството-раководните лица во Националната 

установа Спомен куќа на Мајка Тереза имаат водечка улога во спречувањето на 

корупцијата. Со своето однесување, со вложување во своите лични и професионални 

капацитети, тие се должни да ги поттикнуваат и да ги негуваат кај сите вработени 

чувството на лојалност и желбата за соработка во спречувањето на коруптивното 

однесување. 

7.Спречување на судир на интереси при преземање службени дејствија-вработените 

во Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза ќе бидат постојано 

поттикнувани да внимаваат на потенцијалниот судир на интереси и да ги преземат 

сите мерки за негово избегнување, а во случај на сомневање за негово постоење, да 



ги преземат сите неопходни мерки за да го спречат влијанието врз нивниот приватен 

интерес или приватниот интерес на друго лице врз извршувањето на нивните 

овластувања или должности и за тоа да го известат нивниот претпоставен и 

8.Зајакнување на меѓуинституционалната соработка во борбата против криминалот и 

корупцијата- Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза ќе остварува 

непосредна соработка со Основното јавно обвинителство, Министерството за 

внатрешни работи и Државната комсија за спречување на корупцијата како и со други 

надлежни државни органи и институции во случаите кога основано се сомнева дека се 

извршени незаконски и други коруптивни дејствија. Националната установа Спомен 

куќа на Мајка Тереза активно ќе се залага за спроведување на Законот за спречување 

на корупцијата и судирот на интереси и Законот за заштита на  укажувачите. 

МЕРКИ И ИНДИКАТОРИ НА УСПЕХ 

Јакнење на интегритетот на вработените во Националната установа Спомен 

куќа на Мајка Тереза - Намалување на случаи на незаконско и непрофесионално 

постапување; 

Континуирана и специјализирана обука на вработените во Националната 

установа Спомен куќа на Мајка Тереза -Поголема ефикасност во работењето; 

Отчетност и транспарентност во работењето-Објавени поголем број на 

информации за работата на Националната установа Спомен куќа на Мајка Тереза; 

Унифицирани процедури за работа во Националната установа Спомен куќа на 

Мајка Тереза - Намалување на претставки за незаконско и непрофесионално 

постапување на вработените; 

Потикнување на вработените да пријават корупција-Намалување на бројот на 

неосновани претставки; 

Воспоставување и примена на методологија за идентификување, оценка и 

анализа на ризиците од корупција; 

Почитување и примена на одредбите од Законот за заштита на укажувачи и 

назначување на  овластено лице за прием на пријави од укажувачи заради заштитено 

внатрешно пријавување; 

Спроведување на систем на кариера-Зголемување на професионалноста; 

Зајакнување на меѓуинституционалната соработка-Зголемување на 

ефикасноста на поднесени и ефектуирани поднесоци; 

Унапредување на меѓународната соработка во борбата против корупцијата-

Потпишување на меморандуми за соработка; 

Спроведување на надлежностите во јавниот сектор на законит, транспарентен, 

етички, економичен, одговорен и ефективен начин-Основа за спречување на 

корупцијата и јакнење на довербата на јавноста во системот; 

 



 


