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: *
Метаморфозис, Фондација за интернет и општество
Адреса (улица и број, општина): *
Ул. Апостол Гусларот, бр 40, Скопје
Електронска пошта (e-mail) *
info@metamorphosis.org.mk;
Телефонски број *
3109-325
Лице за контакт (име и презиме, телефон, е-пошта): *
Лилјана Пецова Илиеска, 071/313-240; liljanap@metamorphosis.org.mk;
Веб страница на вашата организација: *
http://metamorphosis.org.mk/
Наслов на вашата иницијатива: *
Имплементација на План за интегритет во рамки на институциите

Проблеми и потреби (Идентификувајте ги проблемот и потребата, вклучувајќи податоци од
претходни истражувања и анализи. Максимум еден параграф.): *
Осврнувајќи

се

на

последниот

извештај

од

ЕК

https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf
2.2.1. Chapter 23: Judiciary and fundamental rights The EU’s founding values include the rule of law and
respect for human rights. A proper functioning judicial system and an effective fight against corruption
are of paramount importance, as is the respect for fundamental rights in law and in practice.
→adopt and implement measures to strengthen the institutions in charge of preventing and fighting
corruption and encourage, from the highest political level, a more proactive attitude on the part of all
actors engaged in this area;
Како и добрите пракси од регионот - Многу од земјите имаат законски обврски, политички
обврски (на пример, во форма на владини програми) или барем официјално одобрени
методологии за развиени планови за интегритет / антикорупција на јавните институции.
Словенија, како земја членка на ЕУ и дел од поблискиот регион, е обврзана да развие и усвои
планови за интегритет утврдени со Законот за интегритет и спречување на корупцијата и ги опфаќа
државните органи, локалните власти и другите институции. Законот ги утврдува главните
елементи на планот за интегритет: проценка на изложеноста на корупција во институцијата,
имиња на лица одговорни за планот, опис на типични работни процеси и пристапи за донесување
одлуки со проценка на изложеноста на корупција и предлози за подобрување интегритет, мерки
за откривање, спречување и елиминирање на ризиците од корупција навремено.
Како добра пракса од регионот, особено од Србија http://www.acas.rs/plan-integriteta/
http://www.acas.rs/архива-докумената-који-су-били-потреб/
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.): *
Изменување и дополнување на Закон за спречување на корупција – со одредба за законска
обврска на институциите за имплементација на План за интегритет и/или друга внатрешна
политика за борба против корупција која што вклучува мерки за спречување и елиминација на
различни форми на коруптивно и неетичко однесување во рамки на институцијата, како и
објавување на плановите транспарентно на веб страната на министерствата.
Иницираме итна подготовка, усвојвуање и имплементација на Планови за интегритет и и/или
друга внатрешна политика за борба против корупција која што вклучува мерки за спречување и
елиминација на различни форми на коруптивно и неетичко однесување во рамки на институцијата
,во четири (4) области на јавниот сектор, избрани како приоритети за имплементација:

образование, здравство, правда и полиција, имајќи го предвид обемот на обезбедување услуги за
граѓаните.
Исто така, во делот на стратешките документи на овие министерства да се вметне како активност
од оперативниот акциски план со цел полесен мониторинг и евалуација од страна на граѓаните.
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.): *
Подигнување на свеста за заштитата на информаторите, конфликтот на интереси, примањето
подароци за јавните службеници, ограничувањето на деловните активности, плановите за
интегритет како такви и лобирање не само во јавниот сектор, туку и во пошироката јавност;
Ќе бидат обучени претставници на сите јавни институции кои се обврзани да се развиваат планови
за интегритет да бидат во можност да препознаат ризици за корупција и други неетички практики.
Сите јавни институции треба да бидат обучени за да можат да ја извршуваат оваа задача; Јавните
институции се обврзани да го достават својот план за интегритет до Комисијата. Комисијата ги
користи информациите од тие планови за интегритет да ги анализира ризиците за интегритет и
корупција во јавниот сектор и неговите потсектори;
Во блиска иднина, Комисијата ќе воспостави национален регистар на ризици за корупција и други
неетички практики кои ќе бидат корисни за истражување на Комисијата, за ревизори, инспектори
и сл .;
Ревизорите го гледаат планот за интегритет како дополнителен извор на информации и како
алатка за управување со ризици за корупција и други неетички практики;
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.): *
Иновативен пристап е да се користи веб-базирана платформа за елаборација на планови. Таквиот
пристап се користи во Србија и Црна Гора. Агенцијата за спречување на корупција во Србија разви
69 модели на нацрт планови за интегритет кои опфаќаат 14 системи и ги направи достапни на
серверот на Агенцијата како апликација. Институцијата може да пристапи кон апликацијата и
автоматски да генерира сопствен план преку одговарање на прашања во нацрт-планот за системот
на кој институцијата му припаѓа.
Исто така во Црна Гора е развиена веб апликација која го поддржува управувањето со ризиците за
креирање на планови за интегритет. Корисникот треба да пополни сеопфатна форма и да вметне

ризици во претходно дефинираните полиња. Додавањето на планирани и / или усвоени мерки за
справување со ризиците создава план за интегритет како документ.
Начелен план за мониторинг и евалуација (Објаснете како планирате да го следите
и оцените спроведувањето на вашата иницијатива. Максимум еден параграф.): *
-

Предлог за измени и дополнување на законот за спречување на корупција
Регионалниот индекс на отвореност – механизам за мерење на исполнетост на овој
индикатор

Прилози. Ве молиме да ги прикачите прилозите во еден од следниве електронски
формати (.doc, .pdf, .ppt, .rtf, .txt, или .xls). Максимално дозволената големина на
прилозите е пет мегабајти (10МВ) Ова поле е опционално):

