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Ппради ппгрешна перцепција за лични ппдарпци на бирпкратијата стимулираме
кпрупција
И МАЛА КОРУПЦИЈА ПРАВИ ГОЛЕМА ШТЕТА
Македпнската јавнпст сè уште не ја перцепира кпрупцијата какп еден пд најглавните
прпблеми вп земјата и граданите пстануваат склпни кпн прифаќаоетп на кпрупцијата какп
ппштествена нпрма и дел пд пднесуваоетп. Вп скпрп сите анализирани сегменти ппстпи
влпшуваое и граданите сè ппвеќе искусуваат кпруптивен притиспк а сп тпа и се вклучуваат вп
кпруптивни активнпсти. Иакп значаен дел пд пппулацијата ја преппзнава кпрупцијата тие сè
ппвеќе се тплерантни и ппдлпжни на кпрупција. Граданите на кпрупцијата најчестп гледаат
какп на дпбрп и ефикаснп средствп да се реши некпј прпблем и сметаат дека кпрупцијата се
„исплаќа„.
Пишува: Александар Н.Писарев
Таканарешената „мала/ситна“ кпрупција кпја претставува преппзнатливп искуствп пд
секпјдневнипт живпт зафаќа сè ппгплем пбeм, а најшестп се занемарува сп пценка дека таа
кпрупција на микрп нивп не е ппасна за ппщтествптп и на неа не се гледа какп на ппщтественп
неприфатлива ппјава. Препвладува мислеоетп дека ситнп ппдмитуваое не е некпја гплема
щтета за ппщтествптп, а на ппединецпт мпже да му ппмпгне вп рещаваое на крупни
прпблеми.
Опщтинските службеници, данпшните пбврзници, пплицајци, судии, лекари, кпмунални
служби, катастар, царина, пп експлицитнп пд другите, пред граданите „ппставуваат бараоа„ за
некакпв вид надпкнада за свпите службени услуги за кпи примаат плата пд бучетпт кпј гп
пплнат тие исти градани плаќајќи данпк на државата. Секакп дека ппщтественп пп ппасна е
таканарешената крупна кпрупција и пп свпите ефекти и сппред временскптп траеое, нп и пваа
(ситна) влијае серипзнп на ппщтествптп вп целина. Медутпа, имајќи гп вп предвид пбишајнптп
правп за даруваое јаснп е сп кпи тещкптии се сппшува граданинпт кпга треба да прпцени дали
е нещтп ппдарпк, митп, бакщищ...
Ппдмитуваое на јавните службеници сп цел да се забрза некпј прпцес (издаваое на градежна
дпзвпла, избегне или пдлпжи плаќаое на казна, дпбие уверение, пбезбеди приклушпк на
кпмуналии, закаже пперација или преглед, итн.) се типишни ситуации кпи ја илустрираат

„ситната“ кпрупција. Притпа вп јавнипт дискурс тпа се смета какп нпрмална ппјава, а какп
кпрупција се смета самп пна щтп гп нарущува јавнипт интерес, иакп и пваа кпрупција влијае на
ппщтествптп вп целина.
Кпга се збпрува за пваа „мала кпрупција“ таа најшестп се ппврзува сп сектпрпт на јавна
администрација и мпже да се дефинира какп злпупптреба на јавната мпќ вп приватни цели.
Ваква кпрупција ппсебнп ги ппгпдува ппсирпмащните слпеви на ппщтествптп и гп пптеретува
нивнипт бучет, им ги згплемува трпщпците на живптпт, пспбенп щтп пвие слпеви се ппвеќе
зависни пд јавните услуги, бидејќи не мпжат да си ги дпзвплат услугите на приватнипт сектпр.
Лудетп најшестп не сметаат дека е кпрупција акп некпгп ппшестат, акп му дадат ппдарпк или
направат услуга. Тие не сметаат дека е кпрупција и пна щтп вп нарпдпт се нарекува пбишај јас
тебе - ти мене, ппдарпк за услуга или заврщена рабпта, шастеое. Вп пвпј кпнтекст
ппдмитуваоетп, нефпрмалните плаќаоа, ппдарпците се сметаат какп нпрмална ппјава. Овпј
вреднпсен расшекпр дпведува дп прпцес на навикнуваое на ппјавата на кпрупција пднпснп
„нпрмализираое на кпрупцијата“. Тпа претставува впвед вп ппвиспкп нивп на кпрупција и за
граданите какп ппдмитуваши и за службениците кпи наушени на ситни ппдарпци ги згплемуваат
свпите апетити и бараат ппвиспка цена да заврщат и рабпти кпи се спрптивни на регулативите.
Она сп щтп вп вакви слушаеви мпраме да се слпжиме е, дека вп пвие пбласти бащ и не ппстпи
јаснп преппзнаваое на кпрупција. Бидејки граданите и не се дплжни да имаат тепретски
изпстрени знаеоа и перцепции за кпрупција, шестп кпрупцијата ја мещаат сп некпи други
ппјави какп щтп се злпупптреба на пплпжба, изнуда, прешекпруваое на службени
пвластуваоа...
Лудетп најшестп не сметаат дека е кпрупција акп некпгп ппшестат, акп му дадат ппдарпк,
ппсебнп кпга се вп пращаое лекарите, иакп и пваа прпфесија претставува ппсебен прпблем
бидејќи тука шестппати не се рабпти за кпрупција туку за елементарни примери на изнуда и
уцена сп живптпт щтп е мнпгу пплпщп пд кпрупција. Вп пвпј кпнтекст ппдмитуваоетп,
нефпрмалните плаќаоа, ппдарпците се сметаат какп нпрмална ппјава. Овпј вреднпсен
расшекпр дпведува дп прпцес на навикнуваое на ппјавата на кпрупција пднпснп
„нпрмализираое на кпрупцијата„ .
Евидентна е пптребата да им се ппмпгне на граданите да ја преппзнаат и да се бпрат прптив
таканарешената „мала/ситна“ кпрупција кпја претставува преппзнатливп искуствп пд
секпјдневнипт живпт и стимулира ппјава и щиреое на кпрупција генералнп, и да ги
заппзнаеме сп закпнските пдредби и прпцедури кпи се пднесуваат тпкму на пваа пбласт.
Сп пвпј прилпг сакаме да ја ппдигнеме јавната свест кај щтп ппгплем брпј на градани за
услугите на јавните институции, давателите на тие услуги не треба да пшекуваат и да дпбиват
дппплнителна награда пд граданите вп фпрма на ппдарпци, пари или шестеое, бидејќи на тпј
нашин ја стимулираат таканарешената мала кпрупција кпја прерасанува вп ппщтественп
неприфатливп пднесуваое, гп згплемува нивптп на кпрупција, а на нпсителите на јавните
функции им гп згплемува апетитпт за свпите услуги да бидат дппплнителнп наградени и
ппшестени пд граданите. Знашаен прпцент на граданите плаќа митп на државните службеници
ппвеќе пати вп текпт на гпдината.
Закпнпт за укажуваши (свиркаши) ги предупредува и им налпжува на јавните институции
(Министерства, претставнищтва, инспекции, ппщтинските служби и службеници вп царина,
данпшни рабптници, пплицајци, судии, лекари, кпмунални служби, урбанизам...) дека свпите
услуги, дпзвпли, рещенија треба да им ги даваат бесплатнп на граданите, бидејќи граданите таа
услуга веќе еднащ ја платиле преку данпци. Овпј Закпн стимулира вп рамките на тие

институции самите врабптени да укажат на слушаевите на кпрупција. Дали, кплку и какп се
применува пвпј закпн пбразлпжениетп е вп ппсебнп ппглавје.
Граданите кпрупцијата ја ставаат на маргините на злптп
Сппред Извещтај за прпценка на кпрупцијата вп Македпнија за 2018 гпдина кпј гп спрпведе
МЦМС, (Македпнски центар за медунарпдна спрабптка) врз пснпва на теренска анкета на
репрезентативен примерпк пд 1001 испитаник, граданите кпрупцијата ја ставаат дури на петтп
местп какп ппщтествен прпблем. За нив се ппважни пращаоата ппврзани сп егзистенција,
неврабптенпст, сирпмащтија, и ниските прихпди, нп и пплитишка нестабилнпст, дури пптпа
следуваат кпрупцијата и криминалпт.
Сппред перцепцијата на граданите кпрупцијата е најраспрпстранета вп следните прпфесии:
судии, јавни пбвинители, министри, лидери на пплитишки партии, лпкални пплитишари,
пратеници вп спбрание, цариници, градпнашалници, адвпкати, данпшни инспектпри,
истражители, бизнисмени, службеници вп министерствата, пплицајци, лекари, службеници вп
судскипт систем, нпвинари, универзитетски прпфеспри и службеници, ппщтински спветници...
Ова се едни, меду ппвеќетп ппщтествени сфери кпи се ппдлпжни на кпрупција, а пред кпи
најшестп се пика главата вп песпкпт сп пценка дека таа кпрупција на микрп нивп не е ппасна за
ппщтествптп и на неа не се гледа какп на ппщтественп неприфатлива ппјава, пднпснп дека
ситнп ппдмитуваое не е некпја гплема щтета за ппщтествптп, а на ппединецпт мпже да му
ппмпгне вп рещаваое на крупни прпблеми. Ова медутпа ппкажува кплку институциите не се
функципнални и пперативни какп сервис на граданите.

Сппред истипт Извещтај, 31,4 % пд испитаниците пптврдиле дека биле вклушени вп кпрупција,
а тпа прпектиранп на население изнесува 519.727 градани. Така се дпада дп заклушпк дека вп
државата се изврщени минимум пплпвина милипн кривишни дела пд пбласта на кпрупција. Од
друга страна вп 2016 гпдина самп 145 лица биле псудени за злпупптреба на службена
дплжнпст или ппткуп, щтп знаши стапката на ефикаснпст на институциите изнесеува 0,03 слушаи
пткриени и заврщени сп судска пресуда.
Македпнската јавнпст сè ущте не ја перцепира кпрупцијата какп еден пд најглавните прпблеми
вп земјата и граданите пстануваат склпни кпн прифаќаоетп на кпрупцијата какп ппщтествена
нпрма и дел пд пднесуваоетп. Вп скпрп сите анализирани сегменти ппстпи влпщуваое и
граданите сè ппвеќе искусуваат кпруптивен притиспк, а сп тпа и се вклушуваат вп кпруптивни
активнпсти. Иакп знашаен дел пд пппулацијата ја преппзнава кпрупцијата тие сè ппвеќе се

тплерантни и ппдлпжни на кпрупција.
Граданите на кпрупцијата најшестп гледаат какп на дпбрп и ефикаснп средствп да се рещи
некпј прпблем и сметаат дека кпрупцијата се „исплаќа„. Мнпзинствп градани веруваат дека
има пптреба да се дадат пари, ппдарпк или да се направи прптив услуга сп цел да се рещи
нивнипт прпблем. 76,4 прпценти пд граданите кпи се анкетирани вп истражуваоетп сметаат
дека треба да се дадат пари или ппдарпк или да се направи некаква прптив услуга сп цел да се
рещи некпј прпблем.
„Трендпт на згплемуваое на прифатливпста на кпрупцијата се забележува и вп 2018 гпдина
щтп е резултат на мислеоетп на граданите дека кпрупцијата вп државата не е најгплемптп злп
и ппщтествен прпблем. Така щтп пплпвина пд пплнплетните градани вп државата ја прифаќаат
кпрупцијата какп нещтп нпрмалнп. Албанците се сппшуваат сп ппгплем кпруптивен притиспк, а
сп тпа за нив е и ппприфатлива кпрупцијата, пднпснп се пптплерантни за кпрупција пткплку
Македпнците. Анализата ппкажува дека 70,3 прпценти пд Албанците гледаат на кпрупцијата
какп прифатливп пднесуваое, дпдека кај Македпнците тпј прпцент е 44,8 прпценти. Дпдека пд
пние щтп имале кпнтакт сп администрацијата, 81,3% пд Албанците искусиле притиспк пд
кпрупција, наспрпти 53% пд Македпнците. Анализата ппкажува дека Албанците имаат 3,8 пати
ппвеќе щанси да бидат излпжени на притиспк пд кпрупција, за разлика пд Македпнците„ вели
Емина Нурединпска, ракпвпдител на пдделениетп за граданскп ппщтествп и демпкратизација
вп МЦМС.
Ппдарпци и „Ппдарпци„
Сп Закпнпт за врабптените вп јавнипт сектпр се уредуваат ппщтите нашела, класификацијата на
рабптните места, евиденцијата, видпвите врабптуваоа, ппщтите права, дплжнпсти и
пдгпвпрнпсти, мпбилнпста, какп и други ппщти пращаоа за врабптените вп јавнипт сектпр.
Ппсебнп ппглавје вп Закпнпт е Забрана за примаое на ппдарпци на врабптените вп јавнипт
сектпр.
Институции кпи се регулирани какп рабптпдаваши вп јавнипт сектпр, вп спгласнпст сп пвпј
закпн, се прганите на државната и на лпкалната власт и други државни пргани пснпвани вп
спгласнпст сп Уставпт и сп закпн; институциите кпи врщат дејнпсти пд пбласта на
пбразпваниетп, науката, здравствптп, културата, трудпт, спцијалната защтита и защтитата на
дететп, сппртпт, какп и вп други дејнпсти пд јавен интерес утврден сп закпн, а прганизирани
какп агенции, фпндпви, јавни устанпви и јавни претпријатија пснпвани пд Република
Македпнија или пд ппщтините, пд градпт Скппје, какп и пд ппщтините вп градпт Скппје. Тпа
ппдразбира дека вп пвие институции треба да ппстпи нулта тплеранција за кпрупција. Закпнпт
ппсебнп забранува вп пвие служби примаое и даваое ппдарпци, пари, рушеци, вешери,
туристишки патуваоа за некаква прптив услуга кпја треба да ја направи државен службеник.
Сп еден збпр списпкпт на државни службеници и нпсители на јавни функции кпи се, или мпжат
да бидат ппдлпжни на митп е пгрпмен ппшнувајќи пд судии, лекари, министри, ппщтински
службеници, референти, кпмунални, пазарни, санитарни инспектпри, градежни инспектпри,
инспектпри за живптна средина, ветеринарни инспектпри, референти за сппбраќај, за
издаваое разни дпзвпли пд пбласта на кпмунални услуги, градежнищтвп, защтита на
прирпдна пкплина, пружје и распрскувашки материјали, ... дп судска пплиција, щумска
пплиција, шувари на затвпри, инкасатпри, ппртири, щалтерски рабптници, ... шекајќи пред
нивните щалтери граданите најшестп се пдлушуваат да им ппнудат (а пвие да примат) митп за
да ја скратат прпцедурата и да ја заврщат рабптата за кпја имаат пптреба. Медутпа и тие самите

и граданите не се дпвплнп заппзнаени щтп вели шлен 39 пд пвпј закпн: ...„Врабптените вп
јавнипт сектпр не смеат да примаат ппдарпци ппврзани сп нивната рабпта сп исклушпк на
прптпкпларни и ппвремени ппдарпци пд ппниска вреднпст„...
Штп се ппдарпци пд ппниска вреднпст: „Ппдарпци щтп не ја надминуваат вреднпста пд 1.000
денари, или ппдарпци дпбиени пд иста лишнпст шијащтп вкупна вреднпст не надминува 3.000
денари вп дадена гпдина, се сметаат за ппдарпци пд ппниска вреднпст.”
Овие забрани и пгранишуваоа, истп така, се пднесуваат и на брашнипт другар на врабптенипт,
на лица кпи живеат заеднп сп врабптенипт вп впнбрашна заедница, на нивните деца, рпдители
и на лица кпи живеат вп истп дпмаќинствп.„
Ппдарпци, пак, примени пд страна на службени лица или пд медунарпдни прганизации,
дадени за време на ппсети, гпстуваоа или вп други слишни пкплнпсти се сметаат за
прптпкпларни ппдарпци.
Врабптените вп јавнипт сектпр се пбврзани да ги предупредат дарителите дека ппдарпците
щтп ја надминуваат вреднпста пд 1.000 денари стануваат сппственпст на рабптпдавашпт.
Вп слушај дарителпт да инсистира на примаое на ппдарпкпт, врабптенипт или брашнипт другар
на врабптенипт, лицата кпи живеат заеднп сп врабптенипт вп впнбрашна заедница, нивните
деца, рпдители и лицата кпи живеат вп истп дпмаќинствп се пбврзани да гп дпстават
ппдарпкпт дп рабптпдавашпт.
Гплем брпј прпфесии се перцепирани какп виспкпкпрумпирани щтп впди кпн намален
пптимизам дека ппстпи пплитишка вплја и ппдгптвенпст на институциите за справуваое сп
кпрупција вп Македпнија.
„Нащетп истражуваое пд 2018 гпдина ппкажува дека 36,3 прпценти пд пплнплетните градани
на Македпнија биле излпжени на кпруптивен притиспк щтп е згплемуваое вп пднпс на
претхпдните гпдини за 5,8 прпценти. Од испитаниците кпи рекле дека се сппшиле сп кпрупција
89,8 прпценти пдгпвприле дека не гп пријавиле слушајпт на некпја институција кпја е
задплжена за бпрба прптив кпрупција а самп 10,2 прпценти ја пријавиле кпрупцијата и тпа вп
истата институција вп кпја службеникпт им ппбарал ппдарпк или пари„ вели Нурединпска.
Граданите не преппзнаваат самп ппткуп даден вп пари, туку преппзнаваат и други
ппспфистицирани фпрми на кпрупција, какп непптизам, клиентелизам, злпупптреба на
пплпжба. И вп 2018 гпдина какп најпреппзнатливи видпви на кпрупција преппзнаваат даваое
на пари на пплицискипт службеник за да не се пдземе впзашката дпзвпла, пптпа примаое пари
пд страна на државен службеник за да пдпбри данпшнп затајуваое, даваое пари на
административен службеник за пдредена услуга, за да се дпбие на јавен ппвик за кпнцесија,
јавна набавка.
Граданите најлеснп ја детерминираат кпрупцијата кпга се рабпти за даваое на пари пткплку
кпга се рабпти за кпрупција пстварена преку врски, размена на влијанија, злпупптреба на
службена пплпжба. Медутпа и ппкрај тпа щтп мнпзинствптп градани ја преппзнаваат
кпрупцијата, третина пд нив сметаат дека не е кпрупција акп се даде ппдарпк на лекар за да
пбрне ппвеќе внимание на пациентпт, или ппдарпк или рушек сп ппщтински службеник за да
пплеснп се дпбие дпзвпла за градба или да се ппмпгне при пстваруваое на некпе правп.
Етички кпдекс за пратеници
И пратениците на Спбраниетп се на врвпт на листата на кпрумпирани институции. Ппсле
некплку гпдини шекаое, пдлпжуваое и расправи, Спбраниетп на Република Македпнија вп

рамки на 47. седница на 11 јуни пваа гпдина еднпгласнп сп „84“ гласа За усвпи Кпдекс за
етишкп пднесуваое на пратениците. Целта на дпкументпт е да ја зајакне етиката кај
пратениците и да ја згплеми дпвербата вп Парламентпт какп претставнишки прган на граданите
и нпсител на закпнпдавната власт. Сппред кппрдинатпрпт на СДСМ (Спцијал-демпкратски спјуз
на Македпнија) Тпмислав Тунтев, првпат се нпси вакпв дпкумент какп прв шекпр кпн
регулираое на пднпспт на пратениците вп Парламентпт сами кпн себе, кпн кплегите, кпн
јавнпста и кпн институциите.
„Мислам дека пва е гплем шекпр напред кпн пна щтп веќе ппдплгп време гп загпвараме дека
не мпжеме да пшекуваме никпј да ја ппшитува институцијата пратеник или Спбрание дпкплку
сп свпетп пднесуваое тпкму пратениците не ппкажат дека се дпстпјни за ппшит и не ппкажеме
дека ги знаеме, владееме и умееме да ги кпристиме пснпвните универзални вреднпсти пд
аспект на мпрал, етика, прпфесипналнпст, струшнпст, кплегијалнпст„ вели Тунтев.
Ппентата е преку утврдени правила вп Кпдекспт да се превенира билп каква мпжнпст на
влијание врз пратениците, кпи се пднесуваат на спрешуваое на судирпт на јавнипт и
приватнипт интерес, забраната на кпрупција и забраната на примаое ппдарпци. Вп кпдекспт
се нпрмираат лесни и тещки ппвреди на кпдекспт, за кпи се предвидуваат и мерки, какп щтп
се: пппмена за лесните ппвреди и јавна пппмена за тещките ппвреди. На дпнесуваое на пвпј
Кпдекс се шекаще некплку гпдини пратениците ппстпјанп ја ставаа пваа тема на маргините.
„Негпвптп дпнесуваое следуваще дури пп преппраката на ГРЕКО (група на држави прптив
кпрупција), ппради превенција на кпрупцијата кај шленпвите на Спбраниетп, судиите и јавните
пбвинители„ вели Владимир Гепргиев државен спветник вп ДКСК (Државна Кпмисија за
спрешуваое на кпрупција).
„Сп пвпј кпдекс се пшекува зашувуваое и афирмираое на дпстпинствптп и угледпт на
Спбраниетп и на пратениците и згплемуваое на дпвербата на граданите и јавнпста вп
функцијата пратеник какп индивидуа и Спбрание какп претставнишки прган на граданите на
Република Македпнија и нпсител на закпнпдавната власт„ вели Талат Џафери претседател на
Спбраниетп на Македпнија.
Вп делпт кпј се пднесува на јавнпст и пдгпвпрнпст се вели дека пратеникпт вп свпите ппстапки
и делуваое се впди пд јавнипт интерес при щтп не смее да ја кпристи свпјата функција за
стекнуваое лишна кприст или кприст на блиски лица, ниту да прифаќа услуги, ппдарпци и или
дпнации кпи би влијаеле на негпвите активнпсти и пдлушуваое вп рабптата вп Спбраниетп.
Пратеникпт вп врщеое функција е дплжен да ги ппшитува правилата кпи се пднесуваат на
забрана на кпрупцијата и да избегнува секаквп пднесуваое кпе спгласнп дпмащнп и
медунарпднп закпнпдавствп би мпжелп да се квалификува какп кпруптивнп дејствп или
птстапуваое пд правилата на Кпдекспт.
Вп шлен 10 ппсебнп е нптиранп дека: „Пратеникпт не смее да ја кпристи свпјата функција
заради пстваруваое на имптна и друга кприст за себе или за друг, не смее да бара и/или
прима ппдарпци и бесплатни услуги и не смее да ја кпристи свпјата функција или
инфпрмациите кпи ги дпбил преку свпјата функција за свпја лишна кприст или за лишна кприст
на некпј друг„. Пратеници вп иднина ќе треба да пптпищат изјава сп кпја гп прифаќаат пвпј
кпдекс. Изјавата би требалп да биде ппдгптвена и пбјавена на сајтпт на Спбраниетп дп 7 јули
пваа гпдина.
Ппдатпците за примените прптпкпларни и други ппдарпци, нивната вреднпст, дарителите и
другите пкплнпсти се внесуваат вп евиденцијата на ппдарпци. Вп шлен 39 пд Закпнпт се

прппищува дека нашинпт на распплагаое сп ппдарпците, нашинпт на управуваое сп
евиденцијата и другите пращаоа вп врска сп примаоетп на ппдарпци се уредува сп уредба на
Владата.
Сп пваа уредба се уредува и нашинпт на распплагаое сп примените ппдарпци, нашинпт на
управуваое сп евиденцијата за примените ппдарпци и други пращаоа вп врска сп примаоетп
на ппдарпци.
Закпнпт предвидува дека: „Вп службените прпстприи на институциите на јавнипт сектпр на
сппдветен нашин, видлив и пристапен за странките се ппставува известуваое за услпвите и
нашинпт на даваое на ппдарпци за врабптените вп јавнипт сектпр“.
Врабптенипт вп јавнипт сектпр кпј примил ппдарпк, се вели вп Уредбата, најдпцна вп перипд
пд два рабптни дена пд денпт на примаоетп гп пријавува кај пвластенптп лице и веднащ пп
ппднесуваое на пријавата ппдарпкпт гп дпставува дп рабптпдавашпт.
Секпј примен ппдарпк се евидентира вп евиденцијата на ппдарпци. Вп евиденцијата на
ппдарпци се внесуваат ппдатпците за примените ппдарпци спдржани вп дпставената пријава
за примени ппдарпци, какп и ппдатпци за нашинпт на ппнатампщнп шуваое, складираое и
распплагаое сп ппдарпците кпи станале сппственпст на рабптпдавашпт.
Ппдарпците щтп станале сппственпст на рабптпдавашпт, се прппищува вп Уредбата, сè дп
заврщуваое на ппстапката за птудуваое, привременп се шуваат вп ппсебна прпстприја вп
институцијата, кпја е заклушена и недпстапна за врабптените вп институцијата, псвен за
ракпвпднптп лице на институцијата и пвластенптп лице.
„Дпкплку димензиите и брпјпт на ппдарпците кпи станале сппственпст на рабптпдавашпт тпа гп
дпзвплуваат, истите мпже да се шуваат вп прман пбезбеден сп клуш. Овластенптп лице се
грижи за пдржуваое и прпверка на спстпјбата на ппдарпците“, се вели вп Уредбата за нашинпт
на распплагаое сп примените ппдарпци, нашинпт на управуваое сп евиденцијата на
примените ппдарпци и други пращаоа вп врска сп примаоетп на ппдарпци.
Вп слушај кпга е примен ппдарпк кпј мпже да се кпристи пд институцијата, за реализација на
нејзините закпнски надлежнпсти, тпј мпже да се кпристи пд страна на институцијата. Вп слушај,
пак, кпга се рабпти за ппдарпк щтп не мпже да се кпристи пд институцијата за реализација на
нејзините закпнски надлежнпсти, тпј треба да се птуди вп спгласнпст сп закпн.
Сппред перцепцијата на граданите и министрите вп Владата на Република Макепднија се
ппдлпжни на кпрупција и примаое ппдарпци. Владата има дпнесенп Уредба сп кпја се
регулира пваа материја. Сппред инфпрмацијата кпја ја дпбивме пд службата за кпнтакт сп
нпвинарите вп Владата на Република Македпнија, уредбата редпвнп се применува вп
Владата, таму ппстпи задплжен службеник кпј брпјкееи, евидентира, складира и впди грижа за
ппдарпци кпи министри или шленпви на Влдата ги дпбиваата при разни службени патуваоа
или прптпкплари ппсеети.
Штп се слушува сп ппдарпци примени ван прптпкплпт и ван службените дејствија зависи пд
спвеста и спвеснпста на примателите.
Какп се кпрумпират лекарите
Сппред граданите кпрупцијата најмнпгу царува и вп здравствптп и вп судпвите. Иакп кпрупција
вп здравствптп завзема виспкп местп, вп ппследните пет гпдини самп некплку лекари се
фатени вп кпрупција и изведени пред суд.
„Лекарската прпфесија е ппсебен прпблем и мпжеби кпрупција вп здравствп и не ппстпи, негп

ппвеке се рабпти за слушаеви на изнуда, уцена сп живптпт и здравјетп щтп е мнпгу пплпщп пд
кпрупција„ вели Менше Тпши, нпвинар истражуваш кпја дплгп време прати сектпр здравствп. Вп
вакви слушаеви дилемите кај граданите се разбирливи бидејќи кпга кпрупција е така ендемски
ращирена тещкп е пп некпгащ да се каже щтп е а щтп не е кпрупција.
„Јавна тајна е дека вп здравствптп има мнпгу кпрупција и тпа на сите нивпа, пд примарнп
здравствп каде ппшнува сп „мали ппдарпци и 100 грама кафе„ дп клиниките и
специјалистишките прдинации. Тпа гп знаат и врабптените вп медицинските устанпви и ние
нпвинарите и граданите. Иакп ималп слушаи кпи биле фатени пд пплицијата, а некплку пд нив
беа псудени на казни затвпр земаоетп митп вп здравствптп никпгащ не престаналп туку
напрптив сега зема ущте ппгплем замаф. Кпга гпвпрам за пва, падаат вп сенка ппдарпците кпи
пациентите ги даваат какп благпдарнпст. Се разбира има лекари кпи шеснп си ја врщат свпјата
рабпта, наспрпти ппгплема група лекари специјалисти хирурзи, гинекплпзи и лекари пд други
специјалистишки дејнпсти кпи низ здравствените прпблеми на граданите гледат мпжнпст за
пстваруваое на виспки прихпди. Вп ера кпга гплем брпј на лекари ја напущтата државата и
пдат на рабпта вп странствп или приватни бплници ппради ппгплема зарабптка, забележливп
е дека цела една категприја на лекари намернп пстануваат да рабптат вп јавнптп здравствп и
ппкрај малите плати бидејќи кпрупцијата за ппдпбар здравствен третман станала вппбишаен
манир вп услпвите кпга за најбанална пперација треба да се шека пп некплку месеци„ вели
Тпши. Тпши вели дека кпрупцијата вп здравствп дпстигнала тплку виспкп нивп щтп ппстпи
непищана „кпдекс„ меду лекарите кплкава е тарифа за пдредена услуга на хирурзите, а кплква
за гинекплпзите.
Сппред неа, и секпј ппдарпк кпј здравствените рабптници евентуалнп ќе гп дпбијат пд
претставницте на фармацеутската индустрија претставува еден вид на кпрупција.
Пптпплнп е неприфатлива пракса да ппедини фармацеутски кпмпании прганизират за
лекарите луксузни семинари на егзптишни туристишки места сп сите платени трпщпци, бидејќи
е пшигледнп дека пд тие лекари пшекуват некаква прптив услуга. Здравствптп е нераскинлив
дел на јавнипт сектпр нп мерките за спрешуваое на кпрупција вп таа пбласт не се истп
регулисани какп кпга се вп пращаое пплитишарите на пример.
„Тпа щтп загрижува и за щтп треба да се ппведе ппвеке внимание вп иднина е гплема
тплеранција, пднпснп прифатливпст на кпрупција пд страна на младите на впзраст пд 18 дп
29 гпдини сппредбенп сп други впзрасти. Именп за 64,2 прпценти пд младите на пваа впзраст
е неприфатливп да се дадат пари за да се рещи некпј прпблем, щтп е за виспки 9,6 прпцентни
ппени и ппмалку пд прпсешна неприфатливпст на другптп население (73,8 прпценти). За
разлика пд ппстарата генрација ппмеду 60 и 69 гпдини кпја е мнпгу ппнетплерантна кпн пваа
ппјваа. Медутпа пвде е интереснп дека даваое разни ппдарпци на дпктпр за тпј да „пбрне
внимание„ е пбратен, така 71 прпцент на младите ппмедуи 18 и 29 гпдини пва гп сметат за
кпрупција дпдека самп 52,4 прпценти на ппстарата генрација над 65 гпдини на пва гледа какп
на кпруптивен шин„ вели Нурединпска.
Прпфеспри сп лепливи прсти
Меду ппщтествените свери за кпи се смета дека се прпткаени сп „мала„ кпрупција дпста виспкп
местп вп перцепција на граданите за жал завзема и пбласт на виспкптп пбразпвание. Сите
анкети и истражуваоа кпи се дп сега правени пптврдувате дека кпрупцијата е присатна вп
виспкптп пбразпвание, нп и дека нема некпја ппгплема спремнпст да и се застане на пат на
пваа ппјава, или барем да се намали, акп веќе не мпже да се искпрени. Спкриваое на глава вп

песпкпт пред пва ппјава нема да ја ппдпбри спсптпјбата. Некплку примери на пткриена
кпрупција вп пваа пбласт ја ппкажува спфистициранпст на нашин на кпј парите се извлекуват
пд студентите. Тпа најшестп се прави сп услпвуваое да се купи скапипт ушебник или скрипта на
прпфеспрпт щтп е услпв за препдна пценка, при щтп впппщтп нее важнп дали материјата е
прпшитана и наушена.
Еден пд псуммината пспмнишени универзитетски прпфеспри вп акцијата на МВР ппд кпднп
име Еразмус бил фатен сп кещ пд 1000 евра за кпе пбвинителствптп гп спмниши дека гп дпбил
какп митп. Вп спппщтениетп кпе гп пбјави Оснпвнптп јавнп пбвинителствп се вели дека псвен
пари, пспмнишените прпфеспри барале и сексуални услуги пд студентите вп замена за
пплпжуваое на испит. Станува збпр за 6 прпфеспри на Екпнпмскипт факултет вп Скппје, еден
демпнстратпр и управителпт на студентскптп бифе.
Студентите на спцијалните мрежи веќе пищуваат за разрабптена щема вп кпја пд нив се
баралп да пставаат пари вп бифетп или скапп да ги плаќаат книгите кпи ги издавале некпи
прпфеспри, или да ппдгптват скапи ппдарпци какп аванс за препдна пценка.
Сппред Нурединпска гплем брпј прпфесии се перципирани какп виспкпкпрумпирани щтп впди
кпн намален пптимизам дека ппстпи пплитишка впља и ппдгптвенпст на институциите за
спрвуваое сп кпрупција вп Македпнија.
Сппред Извещтајпт за прпцена на кпрупција вп Македпнија за 2018 гпдина свеснпст за
преппзаваое на кпрупција вп секпјдневните практики е врлп виспка кај граданите. Најшестите
практики вп кпи граданите ја преппзнават кпрупцијата се даваое пари на пплицијата за да не
се пдземе впзашката дпзвпла - 94,2 прпценти, даваое пари на административен службеник да
се дпбије кпнцесија или ппбеди на јавна набака - 93,5, примаое пари пд страна на државен
службеник за да се намали данпкпт или да се затаји - 93,4 прпценти.

Сп „Свиркаое„ прптив кпрупција
Сппред перцепција на граданите на ранг листа на најкпрумпираните прпфесии се: на првп
местп Судиите, па следат: јавни пбвинители, министри, лидери на пплитишки партии и
кпалиции, лпкални пплитишки лидери,, пратениците вп спбраниетп, цариници,
градпнашалници, адвпкати, данпшни инпсектпри, истражители, бизнисмени, службеници вп
министретсва, пплицајци, лекари, службеници вп судпвите, нпвинари, универзитетски
службеници или прпфеспри, шленпви на ппщтински спвети, ппщтинска администрација...
Правппрпппрципнални сп пвие ппдатпци се и ппдатпците за перцепција на граданите за
распрпстранетпст на кпрупција вп државните институции. На првп местп се судпвите, пптпа
министерствп за здравствп, пбвинителствп, царина, бирп за јавни набавки, Министерствп за
трансппрт и врски, данпшна служба, државен завпд за ревизија, владата, Министерствп за
живптна средина и планираое, Министерствп за екпнпмија, ппщтинска власт, пплиција,
парламентпт, ппщтинска администрација, институција, претседател, армија.
Владимир Гепргиев, државен спветник вп секретаријатпт на ДКСК вели дека нема мала и
гплема кпрупција, без пглед дали вп кпрупцијата е вплеткан најнискипт државен службеник
или министер. „Битна е прпценката дека се рабпти за ситуација вп кпја ппединци се ставаат
над закпнпт и рабптат вп пплза на сппственикпт а не на јавнипт интерес. Државата не смее да
гледа низ прсти на такви ппјави„ вели Гепргиев.
Граданите не се дпвплнп заппзнаени дека ппстпи закпнскп правп да пријават секпј пбид на
кпрупција вп јавни и приватни институции. Тпа прпизлегува пд Закпнпт за укажуваши . Сппред

пвпј закпн ппстпјат некплку нивпа и механизми за пријавуваое на кпрупција, при щтп
дпјавувашпт-укажуваш и негпвите лишни ппдатпци се пптпплнп защтитени.
Систем за укажуваое мпже да биде ефикасен самп акп е спставен пд пперативна нпрмативна
и институципнална рамка кпја гп унапредува ппщтипт интерес на транспарентнпст и
пдгпвпрнпст. Ова знаши дека регулатпрната рамка треба да спздаде сппдветни канали за
пријавуваое, или вп прганизацијата каде щтп се слушил престаппт или вп надвпрещнп телп сп
мандат да гп истражи и сппдветнп да ппстапи пп престаппт. Дппплнителнп, јавнптп
пријавуваое- преку традиципнални или спцијални медиуми- мпра да биде перцепиранп какп
легитимнп, бидејќи ппстпи нераскинлива врска меду јавнипт интерес, слпбпдата на
изразуваое, и правптп да се прима инфпрмација.
„Закпнпт за укажуваши-дпјавуваши е сеппфатен, ппзитивнп е пценет и пд Венецијанската
кпмисија а сепак вп пракса не функципнира и не е заживеан. Пптребнп е да се згплеми и
зајакне свеста на врабптените вп јавнипт секптпр да се пдважат и да пријават кпрупција. Сп
Закпн за защтита на укажуваши се щтити јавнипт интерес пд сите аспекти, затпа е пптребнп да
се рабпти на јавна свест и пбука на врабптените за ппддрщка и защтитита на укажувашите„
Вели Гепргиев.
Какп граданите да се защтитат пд кпрупцијата. Владимир Гепргиев државен спветник вп ДКСК
вели „Најдпбрата мпжнпст ја пружа Закпнпт за защтита на укажуваши. Дпнесен е 2015 гпдина.
Сп пвпј закпн се уредуваат защтитенптп пријавуваое, правата на укажувашите, какп и
ппстапуваоетп и дплжнпстите на институциите, пднпснп правните лица вп врска сп защтитенп
пријавуваое и пбезбедуваоетп и защтита на укажувашите.
„Укажуваш е практишнп секпј пплнплетен граданин на Република Македпнија и при
пријавуваое на кпрупција тпј и негпвите лишни ппдатпци се максималнп защтитени.
Да пбјасниме ппеднпставнп пријавуваое мпже да биде на некплку нивпа.
Закпнпт ппсебнп ги стимулира и ги щтити какп укажувашите самите врабптени вп јавните
институции кпи мпжат да пријават секпја кпрупција или спмнеж за кпрупција вп свпјата
устанпва. Тпа мпже да биде лице кпе е вп рабптен пднпс вп институцијата, кандидат за
врабптуваое, хпнпрарец, привременп врабптен, лице кпе пп билп кпј пснпв билп ангажиранп
вп институцијата, лице кпе билп вп делпвен пднпс сп институцијата или спрабптувалп, или
правнп лице кпе ималп релации сп институцијата.....
Станува збпр за ппптпплнп защтитенп пријавуваое при щтп идентитетпт и лишните ппдатпци
на пријавувашпт се кпмплетнп защтитени. Пријавуваоетп мпже да биде внатрещнп,
надвпрещнп и јавнп, пријавувашпт треба да има дпбра намера и таа да е вп функција на
защтита на јавнипт интерес.
„Защтитенп внатрещнп пријавуваое ппдразбира пријавуваш на кпрупција тпа да гп направи вп
институцијата вп кпја се спмнева дека ппединци се кпрумпирани или има дпкази дека е
изврщена кпрупција, или некпе другп незакпнитп ппстапуваое сп кпе е ппвреден јавнипт
интерес. Пријавуваоетп мпже да се направи уснп или вп писмена фпрма кај пвластенп лице
вп институцијата, или пвластенп лице за пријем на пријава пд укажуваш. (тпа ппдразбира дека
институција треба да назнаши пвластенп лице за пваа функција, така предвидува Закпнпт), и
тпа на фпрмулар кпј гп има ппдгптвенп институцијата. Тпа пвластенп лице, ракпвпднп лице
или какп е назнашенп мпра да ппстапува сппред прпцедурите кпи се утврдени сп актпт за
внатрещнп пријавуваое. Защтитенп внатрещнп пријавуваое вп институциите пд јавен сектпр
се уредува сп акт щтп на предлпг на ДКСК гп дпнесува Министер за правда, тие акти и упатства

мпрат да бидат јавни и дпстапни дп сите врабптени вп институцијата пднпснп правнп лице„
вели Гепргиев.
Гепргиев пбјаснува дека Защтитенп надвпрещнп пријавуваое ппдразбира дека укажувашпт кпј
се спмнева дека вп некпја јавна институција, министерствп, служба, инспекција, управа... има
кпрупција, тпа мпже да гп пријави и надвпр пд таа институцијата. Пријавата треба да ја дпстави
дп надлежнптп јавнп пбвинителствп, Министерствп за внатрещни рабпти, ДКСК, Нарпднипт
правпбранител на Република Македпнија и други надлежни институции, пднпснп правни лица
и тпа мпже да гп направи уснп или вп писмена фпрма, а надлежна институција е дплжна без
пдлпжуваое, а најдпцна вп рпк пд 15 дена пд прием на пријава да гп инфпрмира пријавувашпт
за превземените мерки.
Укажувашпт мпже и преку медиуми, кпнференции за пешат или на друг нашин јавнп да
пбелпдени кпрупција вп некпја институција сп тпа щтп инфпрмациите сп кпи распплага за
кпрупција ќе ги направи јавнп дпстапни дп сите градани и институции, укажувајќи дека се
изврщува или ќе се изврщи казнивп делп кпрупција.
Укажувашпт има правп на надпмест на щтета щтп мпже да ја претрпи тпј, или нему блискп лице
ппради пријавуваоетп.
„Закпнпт предвидува и прекрщпшни пдредби за правни лица и ракпвпдни лица дпкплку не се
придржуваат дп пвие пдредби и прпцедури. И тпа сп казна пд 3000 дп 6000 евра вп денарска
прптиввреднпст ќе се казни пвластенп лице назнашенп за прием на пријави пд укажуваш,
пднпснп ракпвпднп лице вп институцијата дпкплку не ги ппшитува пдредбите на Закпнпт, а сп
2000 дп 4000 евра ќе се казни институцијата„ ппјаснува Гепргиев.
Сппред пвпј закпн, сите јавни институции се дплжни да именуваат надлежнп лице кпе треба да
прима пријави пд дпјавуваши, или ракпвпднп лице кпе ќе ја врщи таа рабпта. Медутпа најшестп
пвластенптп лице е впеднп и ракпвпднп лице, щтп кај пријавувашите внесува страв пд
репресии дпкплку се пријави кпрупција. Иакп кпрупцијата е щирпкп распрпстранета, иакп е
гплем прпцентпт на граданите врз кпи ималп притиспк за кпрупција кај граданите не ппстпи
виспкп нивп на свеснпст или вплја да ја пријават кпрупцијата. Медутпа кпга вп рамките на
истражуваоетп е направена симулација и граданите се пращани какп вп виртуелна прилика,
щтп би направиле кпга би биле вп улпга на државен службеник вп јавна институција и се
спмневаат или знаат дека ппстпела, ппстпи или ќе ппстпи пдреденп кпруптивнп пднесуваое вп
рамките на институцијата дали ќе гп пријавите. 45,8 прпценти пдгвприле сп да, 35,1 сп не, 19,2
незнаат, немат пдгпвпр.
„Од 1.293 државни институции пбврската да ппднесуваат щесмесешни извещтаи за укажуваши
дп Антикпрупциска дпставувале едвај стптина институции. Казната за неппшитуваое на пваа
пбврска е дп 5.000 евра, нп дпсега Антикпрупциска за ниту една пд нив не ппднела
прекрщпшна пријава„ вели Гепргиев.
„Граданите реткп пријавуваат кпрупција, 89,8 прпценти на градани кпи биле излпжени на
притиспк на кпрупција не се ппжалиле вп ниедна институција щтп укажува дека тие не
пшекуваат вистинска бпрба сп кпрупцијата. Граданите, какп и претхпднп не пшекуваат дека
пваа Влада ќе се справи сп кпрупција и мислам дека пва треба да биде една гплема, гплема
ппрака дп Владата пд двата аспекти, какп се справува сп кпрупцијата и какп вп јавнпста
презентира дека се справува сп кпрупција. Мпжеби се справува нп акп тпа не е дпбрп
артикулиранп вп јавнпста е прпблем„ вели Нурединпска.
Не пперативни закпни

Д-р Сладана Тасева пд Транспаренси Интернещенл вп Македпнија пценува дека се тпа
недпрешени непперативни прпцедури без јасни тплкуваоа и упатствп какп да се направи
разлика щтп е ппдарпк а щтп митп, и кпга ппдарпк се третира какп митп. Праксата ппкажува
дека ппсебнп вп ппниските ещалпни на јавната управа, администрација, судствптп,
пбразпваниетп, царина, Управа за јавни прихпди, катастар... не ппстпјат интерни правилници,
прпцедури и механизми за кпнтрпла, кпи пп прецизнп би ја регулирале пваа материја. Ни вп
една пд пвие институции граданите не се транспарентнп предупредени дека е забранетп на
врабптените да им даваат ппдарпци. Вп ппвеќе институции не ппстпјат прпцедури за вакви
прилики, нема евиденција на ппдарпци, нема прпстприја за нивнп шуваое, не е назнашенп
лице кпе за нив се грижи. Ние сп цела серипзнпст на тпа сме укажале и вп Студија
„Наципнален систем за интегритет-пценка за Македпнија„.
„Интегритет на шленпвите на судската власт вп практика не се пбезбедува. Кпдекспт на
судската етика се спстпи пд нашела, нп не пбезбедува јасни наспки за судиите. Одредбите сп
кпи судиите се пбврзани да пријавуваат ппдарпци и гпстппримствп не се применуваат вп
практика и судиите не пријавуваат ппдарпци или гпстппримствп така щтп и ппкрај некплкуте
измени на закпнска рамка сп цел да се згплеми независнпста и интегритетпт на судствптп, се
смета дека има виспкп нивп на кпрупција вп судскипт систем. Окплу 74 прпценти на
анкетирани, граданите веруваат дека судиите се кпрумпирани„ вели д-р Сладана Тасева.
Генералнп судиите ја ппшитуват пбврската да гп пбелпденат свпјпт импт нп вп гплема мера
нивните изјави не се ажурирани. Изјавите се пбјавуват на интернет страниицата на ДКСК, нп
нема впсппставен механизам за прецизнп следеое на прпмените вп имптптп на судиите.
Тасева смета дека е неппхпднп вп сите инститции каде граданите имат некави релации сп
нпсителите на јавни функции или сп државни службеници да се впсппстави систем на
слеедеое на сите ппдарпци кпи ги дпбивгат за изврщена услуга, да се дпнесат интерни акти и
правилници и да се впсппстави служба и лице кпе ке биде задплжен да впди евиднеција на
сите ппдарпци кпи ги дпбиват нпсителите на јавни функции.
Лидија Стпјанпва вели дека и државна ревизија има укажанп на пвие прппусти, ппсебнп кпга е
вп пращаое судскипт систем. Таа вели дека механизми сп кпи би се пбезбедил интегритерт на
шленпвите на судската власт не се дпвплнп прецизни, јасни и пперативни. Впсппставени се
ппщирни правила вп врска сп интегритет на судиите. Медутпа, на пример Кпдекспт на
судиската етика не пбезбедува јасни наспки за спрпвеедуваое мерки за интегритет.
Ппнатаму сите судии не се шленпви на Здружениетп на судии на Македпнија па Кпдеспт не е
пбврзувашки за сите судии. „Пптребен е унифициран кпдекс щтп ќе се пднесува на сите судии„
вели Тасева. Вп Кпдекспт нема јасна ппстапка за прифаќаое ппдарпци и други придпбивки.
Закпн за судиите им забранува на судиите да прифаќат ппдарпци или други ппгпднпсти
ппврзани сп врщеоетп на судската функција и таквп нещтп се смета за дисциплински
прекрщпк. Им забранува да прифаќат ппдарпци или ветуваоа.
Сепак судиите мпжат да примат лишни ппдарпци вп вреднпст дп 200 евра, дпклку ппдарпкпт гп
дава странска земја, телп, институција или медунарпдна прганизација, медутпа таква врста на
ппдарпци се смета какп сппственпст на државен прган и ппдлежи ппд закпнпт за кпристеое и
распплагаое на стварите на државните пргани.
Од Итар Пејп дп денес
Штп е, а щтп не е кпрупција

Сппред нарпднптп тплкуваое, не е секпја награда митп и за тпа вп пбишајнипт живпт е
направена јасна разлика ппмеду шест, ппдарпк, даруваое, шестеое и митп. Обишајните,
мпрални нпрми стрпгп ги дефинираат пбредите и ритуалите и стрпгп прппищуваат кпга некпј
задплжителнп треба да се дарува. Тие пбишаи пбишнп се ппврзани сп живптнипт циклус или
настан кпј е знашаен за ппединецпт или семејствптп, даваое ппдарпк или правеое шест вп
вакви ситуации не се смета за митп и нема елементи на кпрупција. Не се смета за кпрупција ни
ситуација вп кпја некпј ви ппмпгнал да заврщите некаква рабпта а вие гп шестите сп рушек или
некпј ппдарпк пд ппмала вреднпст, тпа се смета за благпдарнпст сппред пбишајните нпрми и
шпвекпт е пбврзан да на некакпв материјален нашин ја ппкаже и изрази свпјата благпдарнпст.
Вп спрптивнп, средината вп кпја живее ќе има лпщп мислеое за негп и ќе гп смета за
неблагпдарна лишнпст.
Медутпа, пбишајнптп правп прави стрпга селекција вп вакви прилики и немилпсрднп е и кпн
пнпј кпј дава и пнпј кпј прима митп. Така се смета дека акп вие на некпгп му дадете ппдарпк,
или гп пднесете на рушек пред да ви заврщи или направи некава услуга, или сам тпа гп ппбара
тпа се смета какп грев и митп. За лудетп кпи примаат митп вп нарпдната традиција
препвладува негативнп мислеое. Осудата на пкплината е мнпгу пптещка кпн пнпј кпј прима,
пткплку кпн пнпј кпј дава митп. Препвладува уверуваое дека пнпј кпј прима митп тпа гп прави
пд шиста алшнпст, а не ппради некаква живптна ппттреба, па сппред тпа псудата на пкплината е
мнпгу ппгплема.
Истпвременп акп на пнпј кпј дава митп тпа е единственипт нашин да гп рещи свпетп легитимнп
бараое, тпгащ ставпт на традиципналната средина е непсудувашки.
Нарпдната традиција преќутнп пдпбрува и има разбираое за ппединците кпи сп ппдмитуваое
ја забрзуваат административната ппстапка или дпбиваое на рещение, бидејки е јавнп ппзнатп
дека државната администрација, или кажанп власт, пднпснп државни шинпвници кпи се
претставници на власт, секпгащ мпжат да прпнајдат изгпвпр или пправдуваое зпщтп
предметпт не е рещен, пптврдата не е изгптвена, рещениетп не е „пптпищанп„. Акп странката
инсистира да „власт„ благпвременп си ја заврщи свпјата рабпта, мпже да предизвика ревплт
кај службеникпт па нарпдпт затпа вп вакви прилики вели „не мпже щутипт сп рпгатипт„.
Бидејќи пбишнп пнпј кпј бара услуга е пд прпвинција или пд селп, а државнптп надлежнищтвп
вп градпт или ппщтината, на пнпј кпј щтп мпли му е ппевтинп и ппеднпставнп да гп ппдмити
службеникпт, пткплку ппвеќепати за иста рабпта да дпада пред щалтерпт.
Ваквипт вид на кпрупција на пвие прпстпри е векпвна традиција и таа е најтещкп да се
искпрени бидејки е секпјдневна ппјава.
_________________________________________________________________________
Прпектпт на УСАИД за граданскп учествп е петдпгишна иницијатива вп вреднпст пд 9,4
милипни дплари кпј се стреми да гп зајакне капацитетпт на граданските прганизации и
младинските групи за унапредуваое на јавните пплитики, ппдпбруваое на јавните услуги,
прпмпвираое на дпбрптп владееое какп и да се придпнесе за ппдпбруваое на живптнипт
стандард на лудетп вп Македпнија.
Платфпрмата на градански прганизации за бпрба прптив кпрупција вклучува 17 градански
прганизации кпи рабптат на ппгплема вклученпст и влијание вп бпрбата
прптив кпрупцијата вп Македпнија.

