Проект против економски криминал во Република Северна
Македонија
Која е целта?
Проектот против економски криминал во Република Северна Македонија (HFII - AEC-MKD) има за цел да ја
зајакне довербата во владеењето на правото и демократијата во Северна Македонија преку зајакнување на
анти-корупцијата, борбата против перење пари и борбата против финансирање тероризам. Проектот ќе ги
поддржи надлежните органи за ефективно спроведување на неодамнешните клучни препораки од страна на
телата за набљудување на Советот на Европа – Комитетот на експерти за евалуација на мерките против
перење пари и финансирање на тероризам (MONEYVAL) и Групата на држави против корупција (GRECO) и ќе
придонесе кон соодветните реформските процеси во државата.

Кој има придобивки од Проектот?
►

►
►
►

Главни корисници на проектот се институции/тела вклучени во брбата за спречување корупција, перење
пари и финансирање тероризам:
Управа за финансиско разузнавање, Државна комисија за спречување на корупција, Основно јавно
обвинителство за борба против организиран криминал и корупција, Финансиска полиција, Министерство за
внатрешни работи, Министерство за правда, Управа за јавни приходи, Комисија за хартии од вредност,
Народна банка, надзорни тела при Адвокатската и Нотарската комора, Царинска управа, Агенција за
супервизија за осигрување, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување–
МАПАС;
Граѓански организации активни во областа на антикорупција;
Приватен сектор;
Граѓани на Северна Македонија, кои ќе имаат корист од потранспарентни и одговорни јавни институции.

Како ќе работи Проектот?
Проектот против економски криминал во Северна Македонија ќе работи на спроведување на активности кои се
комбинација од советување и градење на капацитетите, а се прилагодени на специфичните потреби на
корисниците и истите ќе се надополнуваат на резултатите од соработката и помошта во областа на економскиот
криминал дадена за време на првата фаза на Horizontal Facility. Поспецифично, Проектот ќе се фокусира на
поддршка на корисниците преку:
►
►
►
►
►

Стручни мислења за законодавството и документи за политика;
Поддршка и насоки за развој или ревизија на политики, правила и оперативни протоколи и рамки;
Конференции, обуки и работилници на специфични теми;
Размена на добри практики;
Изработка на прирачници и материјали за обука и подготовка на методологии и обрасци за документи.

Што очекуваме да постигнеме?
► Зајакнување на правната и оперативна рамка за спречување и борба против корупцијата;
► Зајакната и поефикасна рамка за поврат на имот и имотна корист;
► Зајакнати механизми за спречување на перење пари и механизми за спречување на финансирање на
тероризам.

Колкав е буџетот?
► Вкупниот буџет на Проектот изнесува 775,000 ЕУР.
► Буџетот наменет за севкупната програма на Horizontal Facility изнесува приближно 41 милион ЕУР (85%
финансиран од Европската Унија, 15% финансиран од Советот на Европа).

Како до повеќе информации?
►
►
►
►
►
►
►

Сектор против економски криминал и соработка, веб-страница: www.coe.int/econcrime
Проект против економски криминал, веб-страница: www.coe.int/HF-II-AEC
Horizontal Facility веб-страница: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
Илина Гаревска, Раководител на проект, Ilina.Garevska@coe.int
Маиа Мамулашвили, Програмски координатор (Maia.Mamulashvili@coe.int
Марија Симиќ, Службеник за комуникации за Horizontal Facility, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
Бесник Бака, Службеник за комуникации за Horizontal Facility, Besnik.Baka@coe.int, +355 69 217 8430

За Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција
„Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ е заедничка иницијатива на Европската Унија и
Советот на Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат планираните агенди за реформи во
областа на човековите права, владеење на правото и демократијата, и да се во согласност со европските
стандарди, вклучително, онаму каде што е применливо, во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Оваа
тригодишна програма опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија,
Србија, Турција и Косово*, кои ги имплементира Советот на Европа од мај, 2019 година.
* Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ
1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.
Советот на Европа е водечка организација за
човекови права на континентот. Се состои од 47
земји-членки, вклучително сите членки на
Европската Унија. Сите земји-членки на Советот на
Европа ја потпишаа Европската Конвенција за
Човекови Права, Договорот за заштита на
човековите права, демократијата и владеење на
правото. Европскиот суд за Човекови Права ја
надгледува имплементацијата на Конвенцијата кај
земјите-членки.
www.coe.int

Земјите-членки на Европската Унија одлучија да ги
спојат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно,
изградија зона на стабилност, демократија и
оддржлив
развој,
притоа
зачувувајќи
ја
културолошката различност, толеранцијата и
индивидуалните слободи. Европската Унија е
посветена на споделување на своите достигнувања
и вредности со земји и луѓе надвор од нејзините
граници.
www.europa.eu

Овој леток е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Тука споделените
гледишта не треба да се смета дека се официјално мислење на ниту една од двете страни.

