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Извештај за Годишен план 
за спречување на корупцијата во Секретаријатот за 

законодавство за 2021 година 

Во текот на 2021 година Секретаријатот за законодавство успешно управува со ризикот од појава на корупција. Со оглед на фактот дека Секретаријатот за законодавство во 2021 година не се соочил со проблеми поврзани со корупција, би можело да се констатира дека ризикот од појава на корупција е сведен на минимум. Сепак, ризикот од појава на корупција како можност го анализира со цел да се продолжи со доброто, квалитетното и ефикасно работење, што меѓудругото подразбира и борба против корупцијата и судирот на интереси. 

Со Годишниот план за спречување на корупцијата во Секретаријатот за законодавство за 2021 година, Секретаријатот за законодавство успешно ги идентификува можните ризични области за појава на корупција. Соодветно ги идентификува причините, условите и факторите кои ја овозможуваат корупцијата. Исто така, воспоставени се и соодветни алатки и механизми за спречување на корупцијата и канали за известување, односно пријавување на корупцијата. Транспарентноста на 
Секретаријатот за законодавство постојано се подобрува преку редовно ажурирање на 
содржината на меб страницата http://www.sz.gov.mk. 

Секретаријатот за законодавство и понатаму ќе продолжи со праксата на управување со ризиците, вклучително и ризикот од појава на корупција, да ги следи 
новите законски решенија од областа на корупцијата, да ги ревидира интерните 
процедури по потреба и да постапува и презема мерки соодветно на ниво на 
новонастанатата состојба. 

Секретаријат за законодавство 
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Bo reKor Ha 2021 roAlHa CeKperapxjaror 3a 3aKoHoAaBcrBo ycneuJHo ynpaayBa copr,t3xKor oA nojaBa Ha Kopynq[ja. Co orneA Ha SaKror 4exa Cexperaprlaror aa3aKoHoAaBcrBo Bo 2021 roaaHa He ce cooql,rr.t co npo6neMh noBp3aH[ co xopynq4a, 614Moxeno Aa ce KoHcrarxpa Aexa px3,lKor oA noja8a Ha Kopynq{ja e cBeAeH Ha MxHllMyM.CenaK, px3xKor oA nojaBa Ha Kopynquja (a(o MoxHocr ro aHar[3l,tpa co qen Aa ce npoAonx[co Ao6poro, rcanlrerHoro t,t e+ta€cHo pa6orete, ,ro ,"ryapyioro-rioepi'soupa r,r oopoanporuB xopynqxjara q cyAupor Ha xHTepecx.

Co ToAuujHl,tor nnaH 3a cnpeqyBarbe Ha KopynLlljara Bo Cexperap4aror 3aSaxoHoAaBcrBo 3a 2021 to+l{a, CeKperapljaror 3a 3aKoHoAaBcrBo ycneurHo fl4xAeHn4QxKyBa MoxHlre px3rrttHx o6nacr!, 3a nojaBa Ha xopynqr,rla. CooABerHo rt4lAeHTx+uKyBa npllqtaHure, ycroaxre x ea*roprr" *or 1, oro.roxyaaairopynqrlara. lrlcroTa(a, BocnocTaBeH, Ce I cooaBeTHI4 anal{4 t4 MeXaHI3MI4 3a Cnpe"yr"*" x" *opynqrl"r
:"j_111-1" , 1."".ty"arbe. oAHocHo nprjaByBarbe ra ropynqr,rlara. Tpaucnapexrnocra raLe(perap4aror 3a 3aKoHoAaBcrBo nocrojaHo ce noAo6pyBa npe(y peAoBHo axypxpar6e HacoApxxHara Ha web crpaHxqara http://www.sz.gov.mk.
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npoqeAypr4 no norpe6a x Aa nocranyBa u npe3eMa MepK4 cooABerHo Ha HrBo HaHoEoHacraHarara cocrojoa.
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Во текот на 2021 година Секретаријатот за законодавство успешно управува со ризикот 
од појава на корупција. Со оглед на фактот дека Секретаријатот за законодавство во 2021 
година не се соочил со проблеми поврзани со корупција, би можело да се констатира 
дека ризикот од појава на корупција е сведен на минимум. Сепак, ризикот од појава на 
корупција како можност го анализира со цел да се продолжи со доброто, квалитетното и 
ефикасно работење, што меѓудругото подразбира и борба против корупцијата и судирот на 
интереси. 

Gjatë vitit 2021, Sekretariati i Legjislacionit me sukses e menaxhon rrezikun e korrupsionit. 
Duke pasur parasysh faktin se Sekretariati i Legjislacionit në vitin 2021 nuk u përball me probleme të 
lidhura me korrupsionin, mund të konstatohet se rreziku i shfaqjes së korrupsionit është  reduktuar 
në minimum. Megjithatë, rreziku i paraqitjes së korrupsionit si mundësi e analizon me qëllim për të 
vazhduar punën e mirë, cilësore dhe efikase, e cila ndër të tjera nënkupton edhe luftën kundër 
korrupsionit dhe konfliktit të interesave. 

Со Годишниот план за спречување на корупцијата во Секретаријатот за 
законодавство за 2021 година, Секретаријатот за законодавство успешно ги 
идентификува можните ризични области за појава на корупција. Соодветно ги 
идентификува причините, условите и факторите кои ја овозможуваат корупцијата. Исто така, 
воспоставени се и соодветни алатки и механизми за спречување на корупцијата и канали 
за известување, односно пријавување на корупцијата. Транспарентноста на 
Секретаријатот за законодавство постојано се подобрува преку редовно ажурирање на 
содржината на web страницата http://www.sz.gov.mk. 

Me Planin vjetor të parandalimit të korrupsionit në Sekretariatin e Legjislacionit për 
vitin 2021, Sekretariati i Legjislacionit identifikon me sukses fushat e mundshme të rrezikut 
për shfaqjen e korrupsionit. Në mënyrë përkatëse i identifikon arsyet, kushtet dhe faktorët 
që mundësojnë korrupsionin. Gjithashtu, janë krijuar mjete dhe mekanizma përkatës për 
parandalimit të korrupsionit dhe kanalet e raportimit, respektivisht paraqitjes së 
korrupsionit. Transparenca e Sekretariatit të Legjislacionit është duke u përmirësuar 
vazhdimisht nëpërmjet përditësimit të rregullt të përmbajtjes së uebfaqes 
http://www.sz.gov.mk. 

Секретаријатот за законодавство и понатаму ќе продолжи со праксата на 
управување со ризиците, вклучително и ризикот од појава на корупција, да ги следи 
новите законски решенија од областа на корупцијата, да ги ревидира интерните 
процедури по потреба и да постапува и презема мерки соодветно на ниво на 
новонастанатата  состојба. 

 

http://www.sz.gov.mk/


 

Sekretariati i Legjislacionit do të vazhdojë me praktikën e menaxhimit të 
rrezikut, përfshirë rrezikun e korrupsionit, për të ndjekur zgjidhjet e reja ligjore në 
fushën e korrupsionit, për të rishikuar procedurat e brendshme sipas nevojës dhe për 
të vepruar e marrë masa në pajtim me rrethanat në nivelin e situatës së re.  
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