
 

 

 

 

А Г Е Н Д А 
за еднодневна работилница на тема: 

„ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА“ 

(27 мај – на отворено, во ресторан „БЕЛА ВОДА“ – Велешко Езеро) 
 

09.45–10.00  Пристигнување и регистрација на учесниците 

10.00–11.00 ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

НА КОРУПЦИЈА  

Корупцијата претставува најголема закана за владеењето на правото, демократијата 
и човековите права, чесноста и социјалната правда. 

1. Законска регулатива за борба против корупција 
2. Проценка на ризик од корупција  

2.1. Подготвителна фаза на проценка на ризик од институционална корупција, 
2.2. Идентификување на ризици од корупција, 
2.3. Анализа и евалуација на ризик од корупција и идентификување на 

постојните контролни механизми, 
2.4. Идентификување и планирање на решенија и мерки, 
2.5. Изработка на регистер на ризици од корупција, 
2.6. Спроведување, мониторинг и преглед на проценката на ризик од 

институционална корупција, 
3. Управување со ризик од корупција 

 

Практични примери, предлози, насоки и препораки за проценка на ризик од 
корупција. 

11.00–11.30  Кафе-пауза 

11.30–12.30  ИЗРАБОТКА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА 

Годишниот план за спречување на корупција треба да ја измени перцепцијата за 
борбата против корупцијата. 

Годишниот план за спречување на корупција – целите и придобивките, 
одговорностите, рамката за управување со ризиците од корупција, овластувања и 
одговорности. 

Приказ на проценката на ризици во секој процес во три фази – идентификација, 
анализа и оцена на ризикот од корупција. 

Идентификување на факторите на ризикот од корупција во процесот:  

• Системски/надворешни фактори на ризикот од корупција, 
• Институционални/организациски фактори на ризикот од корупција, 
• Човечки фактори на ризикот од корупција. 

 
Пример: Фактори на ризик од корупција поврзани со процесот на јавни набавки   

https://www.facebook.com/restoranbelavoda/


 

 

 
 

12.30–13.30  Пауза за ручек  

13.30–14.30 АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД КОРУПЦИЈА 

1. Анализата на ризикот од корупција има за цел да обезбеди вкрстување на 
наодите од идентификуваните фактори на ризикот со други специфични околности 
кои можат да имаат влијание врз ризикот.  

• Критични точки за корупција 
• Предизвици што произлегуваат од правната и институционална рамка на 

процесот 
• Предизвици што произлегуваат од човечкиот фактор 
• Предизвици што произлегуваат од други надворешни влијанија врз системот 
• Најчести форми на корупција кои се јавуваат во еден процес 

 

Пример: Анализа на ризиците од корупција поврзани со процесот на јавни набавки 
 

2. Оценка на ризикот од корупција во процесот – оценување на двата елементи на 
ризикот, влијание и веројатност, а врз основа на идентификацијата на факторите на 
ризикот и анализата на ризикот.     

Пример: Оценка на ризиците од корупција поврзани со процесот на јавни набавки 
 
3. Ризици од корупција во контекст на КОВИД-19 

Практични примери, предлози, насоки и препораки за изработка на Годишен план за 
спречување на корупција. 

14.30–15.00 ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА 
 

Прашања и дискусија. 

 

НАПОМЕНА: 

Можни се измени во агендата, согласно потребите на учесниците и развиените 
дискусии за време на работилницата. 


