
 

 

 

 

1 ШТО Е КОРУПЦИЈА? 

Вп најппширна смисла, кпрупцијата претставува злпупптреба на мпќта пд страна на 

виспк функципнер, рабптнп местп или ппзиција на спцијална и екпнпмска хиерархија, за 

незакпнскп стекнуваое импт за себе или за другп лице. Ппвеќетп автпри сметаат дека 

кпрупцијата е злпупптреба на јавните пвластуваоа, пплитичка и екпнпмска мпќ, 

нелегалнп да се стекнат сп материјални или нематеријална кприст, и за себе и за другптп 

лице. 

2 ФОРМИ НА КОРУПЦИЈАТА 

Разликуваме некпи фпрми на кпрупција, вп зависнпст пд различните теприи кпи ги 

сппделуваат: 

▶ Пплитичка кпрупција, кпја е ппврзан сп преземаое на функциите на пплитичка мпќ 

или пдржуваое на пдредени пплитички привилегии сп ппткуп, ппдмитуваое, за 

време на предизбпрните кампаои и за време на избприте, примаое на дпнации и 

други тајни исплати пд здруженијата на лица и аспцијации. 

▶ Неисправни трпшпци 

▶ Финансираое пд спмнителни ресурси 

▶ Злпупптреба на државни ресурси 

▶ Бараое за придпнеси пд државни службеници 

▶ Личнп збпгатуваое 

▶ Обезбедуваое финансиски средства пд странствп 

▶ Обврска на приватнипт сектпр за плаќаое 



 

 

 

 

3 ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВА НА КОРУПЦИЈА 

Ппстпјат некпи ппказатели за кпрупција штп се јавуваат какп негативен фенпмен вп 

екпнпмскипт развпј на ппштествптп: 

▶ Нефункципналнпст и пристраснпст на судскипт систем 

▶ Традиципнална бирпкратија 

▶ Ниски примаоа 

▶ Недпвплна институципнална кпнтрпла 

▶ Транспарентни и нетранспарентни правила 

▶ Згплемуваое на државната интервенција вп екпнпмијата 

▶ Прпмени вп управувачките системи вп земјата. 

4 ПОСЛЕДИЦИ ОД КОРУПЦИЈАТА 

Кпрупцијата какп фенпмен е неспмненп мнпгу штетна за ппштествптп. Ова прпизлегува 

пд фактпт дека ппединци или групи на луде, лични интереси се ставени на ппшти 

интереси, штп е вп целпсна спрптивнпст сп закпнпт. 

 

Кпрупцијата влијае врз: 

▶  Губеое на дпвербата за ппстпеое на правна правда, 

▶ Губеое на јавната дпверба вп државата, загрпзуваое на пплитичката стабилнпст, 

▶ Прпшируваое на кпрумпиране менталитет вп сите сектпри, дури и кај граданите. 

▶ Директнп влијае на ппрастпт на недпвербата вп демпкратскипт систем. 

▶ Ги згплемува разликите ппмеду бпгатите и сирпмашните, 

▶ Значителнп ги намалува странските инвестиции итн. 



 

 

 

 

5 КАКО ДО МЕРЕЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА? 

Степенот на корупција меѓу земјите се проценува преку директни или индиректни податоци. Постојат 

повеќе веродостојни податоци за корупцијата од различни полициски статистики. Овие податоци се 

базираат на официјални жалби и казни за корупција. 

Да се постигне целосен резултат на постоењето на корупцијата во рамките на државата, од страна на 

различни методи на истражување, како и дека од анкетата на граѓаните преку официјални државни 

прашалници. Денес е поточен индикаторот за раст на корупцијата во светот од страна на 

меѓународната невладина организација NFI (индексот за перцепција на корупцијата). Индексот за 

перцепција на корупцијата објавен од Transparency International од 2017 година покажува дека 

искоренувањето на корупцијата во Западен Балкан оди многу бавно. Од регионот, најдобро рангирана е 

Словенија, на местото на 34-тото место, по што следи Хрватска (57), Грција и Романија (59-та), Црна 

Гора (64), Бугарија (71), Србија (77-та), Косово (85 ) и Албанија (91). Македонија е меѓу земјите од 

регионот и нејзините соседи, која е рангирана на 107-тото место во земјата. Трите најдобро рангирани 

во светот се Нов Зеланд, Данска и Финска 

6 КОРУПЦИЈАТА  ВО МАКЕДОНИЈА 

Кпрупцијата е длабпкп присутна вп Македпнија, не самп вп владата, туку и вп 

сите јазли вп ппштествптп. Значи, тие не збпруваат самп за извршната власт, туку 

ја сметаат кпрупцијата какп да е прифатена какп дел пд културата на живееое, 

пвпј фенпмен е присутен насекаде. Ова е така бидејќи мнпгу гпдини ја изгубиле 

битката прптив пвпј фенпмен. Кпрупцијата е присутна и вп јавните претпријатија, 

вп медиумите, вп граданскипт сектпр. 

 
Сппред анкетите за јавнптп мислеое, една третина пд македпнските градани 

прпценуваат дека кпрупцијата е еден пд трите главни прпблеми вп земјата. 

Мнпгумина изјавија дека за да дпбијат каква билп услуга пд институциите биле 

принудени да плаќаат митп. 



 

 

 

 

7         ЗАКОН ЗА БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА 

 
“Сл.весник на Р Македонија” бр. 28/02, 46/04, 126/06, Одлука на Уставен суд од 10.01.2007, 

10/08, и 161/08) 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Цел на законот 

Член 1 

"(1) Cо овој закон се уредуваат мерките и активностите за спречување на корупцијата во вршењето 

на власта, јавните овластувања, службената должност и политиката, мерките и активностите за 

спречување на судирот на интереси, мерките и активностите за спречување на корупцијата при 

вршењето работи од јавен интерес на правните лица сврзани со остварувањето на јавните 

овластувања, како и мерките и активностите за спречување на корупцијата во трговските 

друштва." (1) За примена на мерките и активностите од став 1 на овој член се основа Државна 

комисија за спречување на корупцијата . 

8 КАКО ДА ПРИЈАВИТЕ КОРУПЦИЈА? 

 

Можете да ја претставите корупцијата на неколку начини: 
 

▶ Испратете SMS (преку ONE 145111) 

▶ Користете ја веб-формата, можете да испраќате фотографии или видеа 

▶  Испратете е-пошта: info@prijavikorupcija.org 

▶  Користете #korupcijaMK на Твитер 

▶ Повикај ме. Корупцијата можете да ја контактирате на +389 2 3217000 
Откако ќе направите еден од горенаведените чекори, вашата жалба ја разгледува 
Transparency International Macedonia. Ако сте поднеле вашите лични податоци, 
Transparencz International Macedonia може да ве контактира за време на проверката на 
случајот. 
Откако ќе се потврди вашето откажување, статусот ќе биде "Потврден" и ќе се појави на 

веб-страницата (без прикажување на вашите лични податоци). 



 

 

 

 

9 
Објавувањето на случајот за корупција е лесен процес и се врши со испраќање на текстуални 

пораки, мултимедијални датотеки, е-пораки или со повикување на телефонот. 

Дали моето име ќе се појави на веб-страницата на Prijavikorupcija.org? Потврденото 

откажување и деталите за тоа ќе се појави на веб-страницата, а целосниот екран ќе остане 

анонимен за јавноста. 

Дали е бесплатен? Да. Вашите пораки до Prijavikorupcija.org се бесплатни. 

Како се појавуваат извештаите на оваа веб-страница? На веб-страницата на 

Пријавикорупција.org се појавуваат извештаи во радиус од 5 километри на откажувањето. 

Откажувањата може да бидат филтрирани по категории. Можете исто така да филтрирате со 

"Потврди / Непотврди". Одобрените случаи се појавуваат само на списокот за откажување. 

За било какви прашања, грижи или критики, испратете е-пошта на info@prijavikorupcija.org 

или регистрирајте се на +389 23217000 
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КАКО ДА ПРИЈАВИТЕ КОРУПЦИЈА? 

▶ НЕППТИЗАМ 

Фпрма на фамилијарни услуги и семејни пднпси, кпга некпј вп службена пплпжба ја 

кпристи свпјата мпќ и пвластуваое да ппнуди рабпта или услуга на член или член на 

семејствптп, иакп тпј или таа не заслужува или не е квалификуван. 

▶ МАЛА КПРУПЦИЈА  (PETTY CORRUPTION) 

Дневна злпупптреба на пвластуваоата на јавните службеници на нискп и среднп нивп вп 

интеракции сп пбичните градани кпи честппати се пбидуваат да влезат вп пснпвните дпбра 

или услуги вп места какп бплници, училишта, пплициски пдделенија и други агенции. 

▶ ГПЛЕМА КПРУПЦИЈА (GRAND CORRUPTION) 

Дејства извршени на виспкп нивп на влада кпја ја нарушува пплитиката или централната 

државна пперација, пвпзмпжувајќи им на лидерите да имаат кприст на сметка на јавнп 

дпбрп. 

        НАЈЧЕСТО КОРИСТЕНИТЕ ФОРМИ НА КОРУПЦИЈА 
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▶ WHISTLE BLOWING 

Предупредуваое пд врабптен, директпр или аутсајдер, вп пбид да се пткрие небрежнпст или 

злпупптреба вп рамките на активнпстите на прганизацијата, прганпт или владината кпмпанија штп 

гп загрпзуваат јавнипт интерес, интегритет и репутација. 

▶ ППЛИТИЧКА КПРУПЦИЈА 

Манипулација сп пплитиките, институциите и делпвникпт за распределба на ресурсите и 

финансираое пд нпсителите на пплитички пдлуки кпи ја злпупптребуваат свпјата ппзиција за 

ппддршка на нивната мпќ, статус и бпгатствп. 

▶ ПЕРЕОЕ ПАРИ 

Прпцеспт на прикриваое на пптеклптп, сппственпста или дестинацијата на незакпнски или 

нечеснп дпбиени пари сп тпа штп се крие вп рамките на легитимните екпнпмски активнпсти. 
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         НАЈЧЕСТО КОРИСТЕНИТЕ ФОРМИ НА КОРУПЦИЈА 

▶ СУДИР НА ИНТЕРЕС 

Ситуацијата вп кпја лицетп или лицетп за кпе тие рабптат, без разлика дали владата, 

бизниспт, медиумите или граданскптп ппштествп, се сппчува сп избпрпт ппмеду 

дплжнпстите и бараоата на нивната ппзиција и нивните приватни интереси. 

 

▶ МИТП / МИТП 

Даваое, ветуваое, примаое или бараое преднпст какп ппттик за нелегалнп, неетичкп 

дејствие или прекршуваое на дпвербата. Преднпстите или наградите мпже да бидат вп 

фпрма на ппдарпци, кредити, такси, бпнуси или други придпбивки (данпци, услуги, 

дпнации итн. 

        НАЈЧЕСТО КОРИСТЕНИТЕ ФОРМИ НА КОРУПЦИЈА 

 



 

 

 

 

 

 

Публикацијата е дел пд прпектпт 

 МЛАДИ АМБАСАДПРИ ЗА БПРБА ПРПТИВ КПРУПЦИЈА, 

 имплементиран пд страна на ЗИП Институт,  

а финансиран пд страна на Германската Амбасада вп Република Македпнија. 
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