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ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ПРАВОСУДСТВОТО

ОТЧЕТНА ВЛАСТ ВО БОРБА
ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

ХРАБРИ ЧЕКОРИ ЗА
ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

МАСКА, ДИСТАНЦА И 
ВАКЦИНА ПРОТИВ КОВИД-19 

КАНАБИСОТ - ЛЕК И ОГРОМЕН
ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

НОВА МАКЕДОНСКА
ЕНЕРГЕТИКА

ГРАДИМЕ И СЕ
ПОВРЗУВАМЕ

ПОПИС 2021 - НАЈВАЖНАТА
СТАТИСТИЧКА ОПЕРАЦИЈА

СТОП ЗА
ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ

НОВИ ЕКОНОМСКИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ
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ОТЧЕТНА ВЛАСТ ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА!

Клучно за членовите на Владата и именуваните фунционери е 
почитување на Кодексот за етичко однесување
Со конкретни мерки до решавање на случаите за кои
постои сомнеж за корупција  

✓

✓



ИМПЛЕМЕТАЦИЈА НА ПРЕПОРАКИ ОД ГРЕКО

✓ Тест за проценка на интегритетот на членовите на Владата
     и нивните советници и надворешни соработници 
✓ Детектирање слабости во поединечните сектори,
     способност за менаџирање на кризни ситуации  
✓ Зајакнување на капацитетот на инситуциите, 
     обезбедување поефикасни услуги кон граѓаните



ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ МЕЃУ
АНТИКОРУЦПИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Целосно воспоставување на проектот
Безбедна и ефикасна размена на податоци за предмети 
поврзани со корупција, по електронски пат
Брзи и ефикасни рeзултати во решавањето на случаите
за кои постои сомнеж за корупција 

✓
✓

✓



Во соработка со МП ќе се екипираат и дигитализираат 
истражните центри во Јавното обвинителство 
Ефикасна борба против корупцијата и криминалот преку
брзо решавање на предметите

✓

✓

ЕКИПРАЊЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА
ИСТРАЖНИТЕ ЦЕНТРИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО



ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ
ЗА ИНСПЕКЦИЈА „Е-ИНСПЕКТОР“

Електронско поврзување и работење на сите
28 инспекциски служби 
Намалување на субјективното влијание на инспекторот
за време на инспекцијата

✓

✓



Домаќинско управување и постапување со
државeн недвижен имот
Зголемување на ниво на одговорност на носителите на јавни 
функции без злоупотреба на државните ресурси

✓

✓

ЕДИНСТВЕН РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА СЀ ШТО Е ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И РЕГИСТАР НА ПОДАРОЦИ



2021 - ГОДИНА НА АНТИКОРУПЦИЈА

Активна кампања за подигнување свест кај граѓаните и
запознавање со механизмите за спротивставување кои им 
стојат на располагање
Воведување повикувачки (кол) центар за правни
и физички лица

✓

✓



ВО 2021 НОСИМЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ДОМА

Можеме да бидеме држава на чесни политичари,
држава која чекори напред
Секој што ќе го прекрши законот, ќе мора да се соочи
со одговорност

✓

✓




