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Почитуван претседател на Државната комисија за 

спречување на корупција,  

Почитувани министри,  

Почитувани колеги,  

Дами и господа,   

 
Би сакал да се заблагодарам за поканата заедно да ја 
прославиме 10 годишнината на Државната комисија за 
спречување на корупција.  
 
Срдечно и честитам на Државната комисија и на нејзините 
членови им посакувам се најдобро во нивната значајна 
работа!  
 
10 години за институција, исто како и за еден човек – не е 
многу долг временски период. Исто како и луѓето и 
институцијата треба да расте, да созрева,  да си го најде и 
наметне своето место во рамките на комплексната мрежа 
на јавни и општествени структури, за да се здобие со 
довербата на граѓаните.  
 
Сепак, и покрај ова кратко постоење, Антикорупциската 
комисија успеа да постигне многу и заслужува пофалба: 
постепено ја зајакна својата правна и институционална 
рамка, порасна во смисла на персонал и функции, да не 
спомнуваме за професионализам и институционална 
култура.  
 
Превентивни механизми за контрола на средствата и 
интересите на државните службеници се доведоа во ред и 
почнаа да се применуваат во пракса.  
 
Соработката со различни национални и меѓународни 
партнери е успешно воспоставена и понатаму да се 
проширува.  
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Ние исто така уживаме во блиската соработка со 
Антикорупциската комисија уште од нејзиното основање. 
  
И се надеваме дека нашата соработка ќе продолжи и 
понатаму во истиот дух ! 
 
Почитувани дами и господа,  
 
Гледајќи ги последните ЕУ извештаи за напредокот, 
можеме да забележиме дека тие се огледало на настаните 
кои се одвиваа во Државната комисија.  
 
Постигнат е напредок во законодавниот и 
институционалниот фронт, беа усвоени закони и политики, 
се реформираа институциите и добија поголеми 
овластувања во борбата против корупција.  
 
Е-Влада и паметните владини иницијативи го намалија 
нивото на корупција.  
 
Беа спроведени обуки, антикорупциски партнерства во 
јавниот сектор, беа изградени НВО и бизнис сектори.  
 
Многу пофални зборови за сите тие охрабрувачки 
достигнувања одат кај Антикорупциската комисија која 
беше во првите редови на повеќето од овие достигнувања. 
 
Добрата работа создава очекувања, и не само за 
Државната комисија, туку за сите од антикорупциската 
област. 
 
Како што покажуваат нашиот извештај за напредок и 
нашиот дијалог на високо ниво, постојат јасни напори од 
страна на Антикорупциската комисија и другите релевантни 
тела, да ги исполнат овие очекувања и да ги решат 
останатите предизвици во секторот.  
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ЕУ очекува дека овој позитивен тренд за практикување на 
анти-корупциската политика сериозно продолжува и дека 
преминува во конкретни, практични резултати, во она што 
ние го нарекуваме „учинокот“ на ефикасна превенција и 
борба против корупцијата.  
 
Сите ние може да се согласиме дека има солидна бројка на 
откривање, истрага и судење на случаите на корупција, 
вклучувајќи ги случаите на високо ниво, тоа е многу моќна 
алатка за превенција, заедно со силната внатрешна 
контрола и управување со стандардите за човечки ресурси, 
систематска проверка на анкетните листови и судирот на 
интереси и примената на санкции.  
 
Да им се докаже на граѓаните дека државата има желба и 
што е најважно – способна да спречи и да се бори против 
корупцијата, не само што ја стимулира довербата на 
граѓаните, туку и генерира промени во однесувањето и 
“Нулта толеранција за корупција“. 
 
Дами и господа,  
 
Дозволете ми да завршам нагласувајќи дека ЕУ ќе 
продолжи да обезбедува целосна поддршка на вашата 
земја и народ во остварување на овие две клучни цели – 
ефикасни и независни институции и нулта толеранција за 
корупција во општеството.  
 
За таа цел, следната година ќе започнеме неколку големи 
ЕУ проекти. Еден од нив ќе се фокусира на завршување на 
тековните реформи на кривичното право преку давање 
совети и модерна опрема на органите во оваа област. 
  
Друг проект ќе се справува со сеопфатен преглед и 
модернизација на анти-корупциската политика и ќе 
вклучува анализа, обука, правни, институционални и ИТ 
решенија, а да не зборуваме за кампањи за подигање на 
свеста  за кои сигурно ќе слушнете.  
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Задоволство ни е дека Државната комисија ќе биде главен 
корисник на овој проект. 
  
И третиот проект ќе биде насочен кон консолидација на 
судската независност преку градење на капацитети, правна 
и технолошка поддршка.  
 
Се надеваме дека овие три проекти ќе овозможат да се 
постигне значителен напредок во областа на судството и 
борба против корупцијата, кои се сметаат за приоритетни 
области на патот кон пристапување во ЕУ.  
 
Уште еднаш – мои најсрдечни честитки и најдобри желби 
до Државната комисија и до сите вас – со нетрпение ја 
очекувам нашата успешна соработка! 
 
  
Ви благодарам за вниманието. 

 


