Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации
Образец за пријава на иницијативи

Почитувани претставници на граѓанските организации,
Ви благодариме за интересот за пријава на иницијатива во рамки на вториот од серијата
„Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации“ насловен: „БОРБА ПРОТИВ
КОРУПЦИЈА“, кој ќе се одржи на 06.07.2018 година, со почеток во 12.00 часот во Свечена сала,
Влада на РМ.
Ве замолуваме, пред пополнување на овој образец за пријава, внимателно да го прочитате
Упатството за поднесување на иницијативи.
Назив на вашата организација: Македонски центар за меѓународна соработка
Адреса (улица, број, општина): ул. Никола Парапунов 41А, Карпош, Скопјe
Електронска пошта (e-mail): skt@mcms.mk
Телефонски број: 070821865
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта): Снежана Камиловска Трповска
Веб страница на вашата организација: mcms.org.mk
Наслов на вашата иницијатива: Создавање на функционална законска рамка за борба против
корупција
Проблеми и потреби: (Идентификувајте ги проблемот и потребата, вклучувајќи податоци од
претходни истражувања и анализи. Максимум еден параграф.)
Корупцијата како проблем во Македонија е детектиран во сите меѓународни извештаи, пред се во
Извештајот на ЕУ за напредок на државата и реформи во легислативата се повеќе од потребни.
ДКСК е нефункционално тело во кое е потребно целосна реформа пред се во моделот и јакнење на
кадровски капацитети. Сето ова се потврдува и со Извештајот за проценка на корупција кој МЦМС
го објави во почетокот на 2018 година и кој покажува дека притисокот за корупција расте како и
процентот на оние кои подлегнале на корупција. Пандан на ова е фактот на ниска казнивост на
коруптивни дела што допринесува кон состојбата која е детектирана- дека е висока прифатливоста
на корупцијата помеѓу населението.
Објаснување на иницијативата: (Објаснете ја вашата иницијатива, односно што е она кое вие го
предлагате со оваа иницијатива и наведете ја надлежната институција. Максимум два параграфи.)
"Предлогот е работната група задолжена за создавање на нов закон за анти-корупција да создаде
легислатива која ќе биде реално апликативна во Македонија и која ќе има за цел да создаде
стандарди кои се во насока на имплементација на сите меѓународни препораки. Да се создаде
модел на ДКСК кој ќе овозможи пред се да нема партиско влијание и да се обезбеди негова
целосна самостојност во работењето, вклучувајќи и финансиска. Законската рамка да не застане
само тука и да се продолжи со реформи во другите закони кои се од значење за борбата против

корупцијата како Законот за лобирање, Законот за судир на интереси, Законот за укажувачи и сл.
Преку целосна вклученост на граѓанскиот сектор во овој процес да се обезбеди транспарентен
начин на донесување на закони и следење на спроведувањето на истите овој сектор да биде
реален партнер при создавање на легислатива која ќе биде од значење за Македонија во процесот
на ЕУ интеграции.
Надлежни институции се повеќе и тоа пред се Влада на РМ, Министерство за правда, ДКСК, МИОА,
Министерство за финансии и други засегнати страни. "
Цели и очекувани резултати: (Oбјаснете кои се целите што ќе се постигнат доколку се спроведе
предложената иницијатива. Објаснете кои се посакуваните или очекуваните ефекти, односно што ќе
се промени доколку се спроведе предложената иницијатива. Максимум еден параграф.)
Очекувани резултати се реформи во анти-корупциските политики во насока на барањата на ЕУ во
процесот на претпристапни преговори кои ќе обезбедат стабилна легислатива и тела надлежни за
борбата против корупцијата. Ќе се обезбеди партиципативност на сите засегнати страни со што ќе
се создадат мерки кои ќе бидат функционални и кои ќе обезбедат нивна реална примена во
праксата. Целта е да се создаде тело, моменталната ДКСК, кое ќе има непартиско влијание и кое ќе
биде институција со интегритет. Специфичната цел е да се обезбеди верба кај граѓаните во овие
политики и да се намалат во иднина коруптивните дејанија во Македонија.
Проценка на финансиски импликации и временска рамка: (Наведете, доколку можете, јавни
финансиски импликации за реализација на предложената иницијатива, т.е. проценка колку
буџетски средства би биле потребни за да се спроведе Вашиот предлог. Претставете ја временската
рамка на спроведување на иницијативата.)
Финансиски импликации ќе има кои во моментов не би можеле да ги процениме и елаборираме,
но секако отворањето на измени на легислативата и моделот на ДКСК ќе предвиди јавни
финансиски импликации. Временската рамка ќе биде предмет на понатамошно утврдување, но
пред се во насока на што поскоро завршување на наведениот процес.
Начелен план за мониторинг и евалуација: (Објаснете како планирате да го следите и оцените
спроведувањето на вашата иницијатива. Максимум еден параграф.)
МЦМС преку своите активности/проекти веќе активно работи на ова поле. Имено, преку следењето
на работата на ДКСК се обезбеди увид во нивната функционалност и сметаме дека тој пристап е
повеќе од корисен. Исто, така ќе продолжиме со создавање на Извештаи за проценка на корупција
кои ќе ја мерат перцепцијата на граѓаните за овие прашања. Понатаму, преку мониторинг на
конкретна легислатива (како во моментов следење на процесот на ревизија на УНКАК) ќе се
обезбеди и увид во тоа колку државата ги имплементира меѓународните стандарди. Понатаму,
преку регионалниот проект: Граѓанско општество за добро владеење и борба против корупција во
Југоисточна Европа: Градење на капацитетите за мониторинг, застапување и подигнување на свеста
спроведуван од Мрежата за лидерство и интегритет во Југоисточна Европа – СЕЛДИ ќе се настојува
да се консолидираат напорите и да се зголеми влијанието врз создавањето на антикорупциски
политики и добро владеење. Исто така, преку Платформата на граѓански организации за борба
против корупцијата сите ГО кои работат на ова поле ќе земат активно учество во креирање на
соодветна законска рамка за борба против корупција.
Прилози (опционално): /

