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I

Предговор

Почитувани,

Збирката која е пред вас содржи вкупно 15 студии подготвени во рамки 
на 15 истражувачки и мониторинг проекти, спроведени во периодот јули - 
октомври 2014 година, на територијата на Република Македонија. Проектите 
беа спроведени, а извештаите подготвени од 15 граѓански организации 
кои работат на територијата на целата држава. Целосната операција е дел 
од проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во 
јавната администрација“, финансиски поддржан од Европската Унија, а 
имплементиран од Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје 
(ИДСЦС), Институтот за економски стратегии и меѓународни односи „Охрид“ 
(ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ). 

Генералната тема која ја обработуваат студиите е насочена кон прашањето 
за застапеност и превенција од судирот на интереси и корупцијата во локалната 
јавна администрација. Секој од трудовите во оваа збирка како единица на анализа 
го зема локалното ниво на владеење, при што се застапени повеќе специфични 
теми и аспекти поврзани со полето на интерес. Трудовите во оваа збирка на 
свој увид имаат вкупно 30 единици на локалната самоуправа во Македонија, 
факт што ја прави збирката особено значајна за заинтересираните страни. 
Дополнително, студиите се структуирани како документи за јавни политики 
и со тоа нудат практични препораки за надминување на идентификуваните 
слабости кои можат да бидат особено корисни за креаторите на јавни политики 
и донесувачи на одлуки на локално и национално ниво.

Збирката е поделена на четири тематски целини. Во првиот дел, Јавни 
набавки, поместени се шест студии кои го проценуваат спроведувањето на 
јавните набавки во повеќе единици на локалната самоуправа во Република 
Македонија. Во трудот „Ризици од корупција кај јавно приватно партнерство 
во Македонија“ (Аналитика – Скопје, автор: Ана Стојиловска) анализирано е 
спроведувањето на јавно приватното партнерство како форма на јавна набавка 
во општините Битола, Свети Николе и Ѓорче Петров. Трудот идентификува 
можни ризици при спроведување на јавно приватното партнерство како и 
препораки за надминување на истите. 
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Во трудот „Извештај за истражувањето на добрите практики во 
јавните набавки во ЕЛС Велес“ (Здружение на финансиски работници на 
локалната самоуправа и јавните претпријатија – Велес) авторите се фокусираат 
на позитивните страни од процесот преку примери од спроведувањето на 
јавните набавки во Општина Велес. Трудот се служи со индексот за отпорност, 
транспарентост и отчетност (ОТО) како модел за истражување на јавните 
набавки.  Во друг труд насловен „Твој интерес – моја Европска иднина: 
Резултати од сондажата на економски оператори и договорни органи по однос 
на процедурите на јавни набавки во четири општини“ (Регионален центар 
за одржлив развој – Кратово) авторите го евалуираат процесот, но од гледна 
точка на неговите главни учесници – економските оператори и договорните 
органи. Притоа, се користат примери од четири општини од североисточниот 
и источниот плански регион: Кочани, Кратово, Крива Паланка и Пробиштип. 

Трудот „Препораки за развивање на позитивни практики за 
превенција – услов за некоруптивно и транспарентно извршување на јавните 
набавки“ (Инвентивност – Радовиш, автори: Јанка Димитрова и Виолета 
Шаклева) се фокусира на спроведувањето на јавните набавки во општините 
Радовиш и Конче. Авторите презентираа низа на препораки за надминување 
на актуелните недостатоци. Во трудот „Мониторинг на јавните набавки 
на локално ниво“ (Мултикултура – Тетово) е претставено спроведување 
на јавните набавки во општината Врапчиште, со податоци добиени преку 
евалуација на процесот од страна на општинските службеници. Конечно, во 
последниот труд од првата тематска целина, „Стоп за судирот на интереси 
во јавните набавки во Општина Штип“ (Фондација за развој на локалната 
заедница – Штип), авторите го актуелизираат прашањето на можностите за 
зголемување на транспарентноста и отчетноста на локалната самоуправа Штип 
во организирањето и спроведувањето на јавните набавки. 

Втората тематска целина, насловена Судир на интереси и корупција, 
нуди пет труда кои од различни агли му пристапуваат на генералното прашање 
на застапеност на судирот на интереси и корупцијата во единиците на локалната 
самоуправа. Во трудот насловен „Борба против корупцијата и судирот на 
интереси во Општина Чаир“ (Институт за политички и интеркутурни студии 
– Скопје) авторите ја идентификуваат перцепцијата за нивото на корупција и 
судирот на интереси во Општината Чаир преку фокус на процесот на вработување 
и со вклучување на гледиштата на вработените во општината, невладините 
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организации и младите. Во „Резултати од истражување и препораки за 
спречување на појава на корупција во општина Тетово“ (Институт за развој 
на заедницата – Тетово) презентирани се податоци од самоевалуацијата на 
вработените во општинската администрација во Општината Тетово. При тоа, 
особено внимание е посветено на идентификувањето на најранливите точки за 
корупција како и изложеноста и можноста за постоење на истата. 

„Предводници во спречување на корупција во општинската 
администрација – идентификување и промовирање на позитивни практики“ 
(Асоцијација за развојни иницијативи „Зенит“ – Скопје, автори: Зоран Нечев, 
Александар Николов и Душко Тодоровски) презентира низа позитивни 
практики и политики насочени кон спречувањето на корупцијата во локалните 
администрации. Примерите се извлечени од општините Прилеп, Струмица и 
Гази Баба. Трудот го актуелизира прашањето на можностите за трансфер на 
идентификуваните позитивни и успешни политики во другите единици на 
локалната самоуправа. 

Во трудот „Анализа на застапеноста на судир на интереси и корупција 
во јавната администрација на Општина Свети Николе, при распределба 
на средства од општинскиот буџет за здруженија на граѓани и ранливи 
категории на граѓани“ (Организација на жени на општина Свети Николе, 
автори: Јасмина Трајчева, Александра Тодевска и Фросина Давчева) понуден е 
приказ на процесот на распределба на буџетски средства до различни групи во 
општината Свети Николе. Притоа, вградени се перцепциите и искуствата на 
претставниците на граѓанските организации и ранливите категории на граѓани 
во однос на праведноста, ефикасноста и целисходноста на целокупниот процес. 
Во последниот труд од овој дел, „Извештај за случаите на непотизам во 
образовните институции во Општина Кавадарци“ (Проект ЕУ – Кавадарци) 
во фокус е појавата на непотизам во вработувањата во јавните локални 
образовни установи на територијата на општина Кавадарци. 

Третата тематска целина, Вработување, унапредување, мобилност 
и систем на заслуги, посветува внимание на прашањето на почитување на 
„системот на заслуги“ наспроти „системот на плен“ во единиците на локалната 
самоуправа. Трудот подготвен од ЗИП Институтот, „Бива ли без книшка? 
Вработување во локалната администрација во Македонија“ (автори: 
Олимпија Христова Заевска и Агим Селами) понудува податоци и сведоштва за 
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различни прекршување на системот на заслуги во вработувањата и тоа во повеќе 
фази од процесот. Од друга страна, трудот „Спротивно на мерит системот: 
Случаи на унапредување на државните службеници во локалните власти 
во Македонија“ (Млади европски федералисти, автори: Кристина Димовска 
и Сања Богатиновска), се фокусира на процесот на унапредување. При тоа, 
авторите презентираат серија препораки за надминување на регистрираните 
недостатоци. 

Четвртата и последна тематска целина, насловена Транспарентност и 
отвореност на институтциите, можности за граѓанско учество, го поврзува 
прашањата на транспарентност, отвореност и отчетност со борбата против 
судирот на интереси и корупцијата. Трудот „Поголема партиципација, помала 
можност за корупција“ (Центар за управување со промени – Скопје, автори: 
Наталија Шикова, Неда Малеска Сачмароска и Весна Бочваровска) поставува 
директна врска меѓу граѓанското учество и ограничувањето на можностите 
за коруптивни активности. Трудот се обидува да утврди колку позитивните 
практики на граѓанско учество се вклучени во општинските практики и 
политики. При тоа, авторите на увид ги имаат примерите на пет општини од 
Градот Скопје: Центар, Карпош, Чаир, Гази Баба и Аеродром. 

Трудот „Каква е мојата општина? Извештај од истражувањето за 
транспарентост и отчетност на Општините Охрид и Струга“ (Локална агенција 
за развој – Струга) го мониторира начинот и практиките на општините Охрид 
и Струга за информирање на јавноста, со особено внимание на користењето на 
современите електронски и интернет помагала. Воедно, трудот го истражува и 
задоволството на граѓаните од нивото на транспарентност на овие две единици 
на локалната самоуправа. 

Се надеваме дека достапните трудови, поместени на едно место и во 
една ваква збирка, ќе бидат од особен интерес за стручната и пошироката 
јавност, но и за креаторите на политики и донесувачите на одлуки кои во 
наодите и препораките треба да пронајдат инспирација и насоки за своите идни 
активности во борбата со судирот на интереси и корупцијата. 

Јован Близнаковски,

Проектен координатор на „Граѓанска мрежа за спречување на 
конфликт на интереси во јавната асминистрација“ 



ЈАВНИ НАБАВКИ





3Ризици од корупција кај јавно приватно партнерство во Македонија

Ризици од корупција кај јавно приватно 
партнерство во Македонија 

(Аналитика  - Скопје)

Автор: Ана Стојиловска

 z Вовед

Борбата со корупцијата е горливо прашање за Република Македонија. 
Европската комисија во последниот извештај за напредокот констатира 
дека корупцијата и понатаму продолжува да постои во многу области и дека 
корупцијата во јавните набавки е сериозен проблем.1 Понатаму, корупцијата 
на локално ново во Република Македонија е недоволно истражена2, а и јавната 
доверба во институциите надлежни за справување со корупција е ниска3, па 
затоа е важно поактивно вклучување на граѓанскиот сектор во мониторирање 
врз трошењето на јавните пари како и континуирано истражување на областа, 
со цел да се придонесе кон зајакнување  на доброто владеење во државата. 

Општините добиваат сè повеќе надлежности, согласно децентрали-
зацијата, но сепак се соочуваат со предизвици во својата работа како недоволно 
човечки и финансиски капацитети како и нови правни акти за спроведување. 
Во врска со последново, Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
е нов (2012)4 и се однесува на договори со поголеми суми, како и на области 

1  Европска комисија, Македонија Извештај за напредок, (2014) http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
progress-report_en.pdf увид на 16.11.2014

2  Од 2010 Центарот за граѓански комуникации ги мониторира јавните набавки на локално 
ниво, одделно од јавните набавки на централно ниво. Извор: Центар за граѓански комуникации, 
(2013), Мониторинг на јавните набавки на локално ниво. Извештај бр.1 http://www.ccc.org.mk/
images/stories/izvestaj1.pdf увид на 16.11.2014 Освен оваа активност, нема други посистематски 
истражувања на спроведувањето на јавните набавки на локални ниво во државата.

3  Европска комисија, Македонија Извештај за напредок, (2014), http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
progress-report_en.pdf увид на 16.11.2014

4  Закон за концесии и јавно приватно партнерство. Службен весник на 
РМ 6/12. Интернет страна на Службен весник ан РМ http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014
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како енергетиката5, два елемента кои укажуваат на висок ризик од корупција, 
што е добра причина за истражување на ризици и можности од корупција при 
примена на овој закон. 

Постојат неколку истражувања за јавно приватно партнерство (ЈПП) за 
претходните верзии на законот6, една студија за новиот Закон за концесии и ЈПП7 
и има истражување за корупција воопшто во јавни набавки велејќи дека дел од 
бизнис заедницата забележала дека јавните набавки се склони на корупција,8 
дека јавните набавки се најранлива област за злоупотреба и корупција,9 и дека 
постоечкиoт систем на јавни набавки остава простор за корупција и судир на 
интереси, потоа дека постојат нетранспарентни и нестандардизирани постапки 
за концесии и ЈПП и, неможност да се следи постапката во сите нејзини 
фази на едно место.10 Сепак нема истражување фокусирано на новиот Закон 
за концесии и ЈПП, особено не во поглед на коруптивно однесување и нема 
кај веќе реализирани договори за ЈПП. Оттука има потреба од анализирање 
на спроведувањето на Законот за концесии и ЈПП на локално ниво во поглед 
на откривање можни ризици од корупција. Целта на трудот е проверка на 

5  Секторот за енергетика во Република Македонија е „затворен“ за соработка. Извор: 
Магдалена Лембовска, Ана Стојиловска, (2014), Управување со секторите енергетика и безбедност 
во Македонија – како да се подобри нивната ефикасност? http://analyticamk.org/images/stories/
files/2014/Slovak_paper_FINAL_WEB_MK.pdf увид на 17.11.2014 ; Како и дека во регионот на 
Југоисточна Европа постои корупција во енергетскиот сектор. Извор: Марко Прелец, (2014), 
Победници и губитници. Кој има корист од корупцијата на високо ниво во енергетскиот сектор 
на Југоисточна Европа? http://analyticamk.org/images/stories/files/2014/MAK-rflag-14-v5.pdf увид 
на 17.11.2014

6  Истражувања како на пример: Сашо Георгиевски, (2009), Новиот македонски 
закон за концесии и јавно приватно партнерство: потреба од подобрување? во: Лекс 
Локалис Журнал за локална самоуправа волумен 7, бр.2; Ема Радосављевиќ, (2011), 
Јавно приватно партнерство – економски и правни аспекти во Република Македонија 
http://eprints.ugd.edu.mk/497/1/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_katerina.hadzivasile_
Desktop_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20
%D1%86%D0%B4_Ema_Radosavlevik.pdf увид на 15.11.2014 и други.

7  Лилјана Јоноски, (2014), Моделот на јавно-приватното партнерство реално остварлив 
и применлив http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2014/08/strucna-statija.pdf увид на 
16.11.2014

8  Менторска поддршка во јавните набавки, концесии и јавни приватни партнерства. 
Македонија. Извештај http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/wp-content/uploads/Report_PP.pdf 
увид на 15.11.2014; 

9  Центар за граѓански комуникации, (2013), Извештај од мониторингот на јавните 
набавки во Република Македонија 1/2013 Извештај бр 17 http://www.ccc.org.mk/images/stories/17_
mak.pdf увид на 16.11.2014

10  Емина Нурединоска и др., (2014), Извештај за проценка на корупцијата во Македонија, 
МЦМС http://www.mcms.org.mk/images/docs/2014/izvestaj-za-procenka-na-korupcijata-vo-
makedonija-2014.pdf увид на 16.11.2014
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склучените договори за ЈПП на локалните власти во однос на присуство или 
отсуство на коруптивно однесување, како и мапирање на пропустите во Законот 
за концесии и ЈПП и неговата имплементација кои би можеле да допуштат 
корупција. Крајната цел е придонес кон подобра имплементација на Законот за 
концесии и ЈПП и кон борбата против корупцијата на локално ниво.

Методологијата вклучува анализа на релевантната законска рамка, 
на претходни истражувања на тема јавни набавки и ризици од корупција, 
интервју со три општини (Општина Битола11, Општина Ѓорче Петров12 и 
Општина Свети Николе13) и две фирми кои добиле договор за ЈПП (Стентон 
Градба ДОО Битола14 и Еко Флор Компани ДООЕЛ Скопје15), со експерт во 
областа, анализа на јавно достапните досиеја за ЈПП вклучувајќи ја интернет 
локацијата на Министерството за економија и Електронскиот систем на јавни 
набавки (ЕСЈН) како и прашањата доставени до Министерството за економија, 
Државната комисијата за спречување на корупцијата (ДКСК) и Државниот 
завод за ревизија (ДЗР) преку Законот за слободен пристап до информации од 
јавен карактер. Трудот е организиран на начин на кој по воведните дефиниции, 
фокусот е ставен на анализа на можните ризици од корупција кај ЈПП. На крајот 
следат заклучоците и препораките.

11  Општина Битола има еден договор за ЈПП и е во процес на доделување на втор. 
Интернет локација на Министерството за економија/ Регистар на доделени договори за ЈПП 
http://www.economy.gov.mk/javno_privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014 ; Интервју со 
Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014

12  Општина Ѓорче Петров има два договори за ЈПП. Интернет локација на Министерството 
за економија/ Регистар на доделени договори за ЈПП http://www.economy.gov.mk/javno_privatno_
partnerstvo.html увид на 17.11.2014

13  Општина Свети Николе имаше еден договор за ЈПП кој е раскинат. Интернет локација 
на Министерството за економија/ Регистар на доделени договори за ЈПП http://www.economy.gov.
mk/javno_privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014

14  Стентон Градба ДОО Битола има еден доделен договор за ЈПП од страна на општина 
Битола. Предмет на договорот за ЈПП е договор за јавна набавка на услуга- воспоставување 
на зонски систем на паркирање на територија на Општина Битола. Интернет страна на 
Министерството за економија/ Регистар на доделени договори за ЈПП http://www.economy.gov.
mk/javno_privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014

15  Еко Флор Компани ДООЕЛ Скопје има еден доделен договор за ЈПП од страна на 
Општина Ѓорче Петров. Предмет на договорот за ЈПП е концесија за јавна услуга за собирање и 
транспортирање на комунален отпад и друг вид неопасен отпад на дел од подрачјето на општина 
Ѓорче Петров. Интернет страна на Министерството за економија/ Регистар на доделени договори 
за ЈПП http://www.economy.gov.mk/javno_privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014
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 z Дефинирање на корупција и ЈПП

Областа на истражување опфаќа два вида на термини кои се дефинирани 
подолу.

Табела 1.1:  Дефиниции од клучните термини од областа корупција

„Корупција“ е искористување на функцијата, јавното овластување, службената должност и 
положбата за остварување на каква и да било корист за себе или друг.16

„Судир на интереси“ подразбира судир на јавните овластувања и должности со приватниот 
интерес на службеното лице, во кој службеното лице има приватен интерес што влијае или може 
да влијае врз вршењето на неговите јавни овластувања и должности.17

„Приватен интерес“ подразбира материјален или нематеријален интерес на службеното лице што 
може да влијае врз неговото одлучување при вршењето на јавните овластувања и должности.18

„Јавен интерес“ е поширок општествен интерес за општото добро и напредок на сите граѓани под 
еднакви услови во материјална и нематеријална смисла.

Табела 1.2:  Дефиниции на клучните термини од областа ЈПП

1. „Јавно приватно партнерство“ значи форма на договорно регулирана, долгорочна соработка меѓу 
јавниот партнер и приватниот партнер, која се карактеризира со следново: 

а) приватниот партнер ја презема обврската да обезбеди јавна услуга за крајните корисници 
во области од надлежност на јавниот партнер и/или обврската да обезбеди за јавниот партнер 
неопходни предуслови за давање на јавна услуга на крајните корисници и/или активности од 
негова надлежност; 

б) со цел за исполнување на обврските од точката а) на овој став, приватниот партнер може да 
преземе обврска да: 

16  Закон за спречување на корупцијата – пречистен текст, член 1-а. Интернет локација на 
Министерството за финансии http://www.finance.gov.mk/files/u10/a_sprecuvanje_na_korupcijata_
precisten_tekst.pdf увид на 17.11.2014

17  Закон за спречување на судир на интереси – пречистен текст, член 3. Интернет локација 
на Министерството за правда http://www.pravda.gov.mk/documents/Precisten%20tekst%20
Zakon%20za%20sprecuvanje%20sudir%20na%20interesi.pdf увид на 17.11.2014

18  Закон за спречување на судир на интереси– пречистен текст, член 3. Интернет локација 
на Министерството за правда http://www.pravda.gov.mk/documents/Precisten%20tekst%20
Zakon%20za%20sprecuvanje%20sudir%20na%20interesi.pdf увид на 17.11.2014
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- финансира,  дизајнира,  изгради  и/или  реконструира/реновира  објект  на  јавна инфраструктура, 
работи и одржува нов објект и/или реконструиран/реновиран објект на јавна инфраструктура 
или 

- користи, управува и одржува постоен објект на јавна инфраструктура или

- која било комбинација на горе наведените обврски сè додека комбинацијата на тие обврски е 
со цел исполнување на целите поставени во точката а) на овој став; 

Зависно од намената на средствата за надоместување од страна на јавниот партнер за 
обезбедување јавна работа и/или јавна услуга, како и распределбата на клучните постојни 
ризици, ЈПП може да се воспостави како: 

1) концесија за јавна работа или 

2) концесија за јавна услуга или 

3) договор за јавна набавка на работа или 

4) договор за јавна набавка на услуга. 19 

2. „Договор за јавна набавка“ е договор од финансиски интерес кој ги вклучува и секторските 
договори, склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе договорни органи од една страна и 
еден или повеќе економски оператори од друга страна, а чиј предмет е изведување на работи, 
испорака на стоки, или обезбедување на услуги согласно овој закон;20

3. „Концесија за јавна работа”  е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на работи, 
освен што надоместокот за тие работи се состои во право на користење на тие работи или од тоа 
право заедно со плаќање;21

19  Закон за концесии и јавно приватно партнерство, член 5. Службен весник 
на РМ 6/12. Интернет локација на Службен весник ан РМ http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014

20  Закон за јавни набавки – пречистен лист, работна верзија 10.09.2014, член 
3. Интернет локација на Бирото за јавни набавки http://bjn.gov.mk/bjn-portal/word
press / ?do c uments=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%
D 0 % B 5 % D 0 % BD - % D 1 % 8 2 % D 0 % B 5 % D 0 % BA % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 - % D 0 % BD % D 0 % B 0 -
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%98%D0
%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-2 увид на 17.11.2014 

21  Закон за концесии и јавно приватно партнерство, член 4. Службен весник 
на РМ 6/12. Интернет локација на Службен весник ан РМ http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014
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4. „Концесија за јавна услуга”  е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на услуги, 
освен   што надоместокот за тие услуги се состои во право на користење на тие услуги  или од тоа 
право заедно со плаќање.22

ЈПП е воведено во Македонија со стариот Закон за концесии и други 
видови на јавно приватно партнерство во 2008 година, кој од 15 март 2012 година 
е заменет во примената со новиот Закон за концесии и ЈПП. Еден од новините кај 
актуелното законско решение е фактот дека во голем дел од постапката Законот 
за концесии и ЈПП упатува на примената на Законот за јавните набавки. Исто 
така, од 15 март 2012 година, Државната комисија за жалби по јавни набавки 
постапува по жалби во постапките за ЈПП.23 Законот за концесии и ЈПП се 
темели на начелата на еднаков третман, недискриминација и транспарентност.24 
Министерството за економија е задолжено да води и одржува регистар на 
доделени договори за ЈПП.25 Појаснување од терминолошка гледна точка, ЈПП 
се воспоставува преку соработка со две страни – јавен партнер од една страна 
кој се нарекува и договорен орган, а може да биде општина, јавно претпријатие 
итн., додека од страна страна е приватниот партнер или економски оператор 
кој е  правно  или  физичко  лице  или конзорциум. 

22  Закон за концесии и јавно приватно партнерство, член 4. Службен весник 
на РМ 6/12. Интернет локација на Службен весник ан РМ http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014

23  Државна комисија за жалби по јавни набавки, (2013), Годишен извештај за работата 
на Државната комисија за 2012 http://dkzjn.mk/files/IZVESTAJ_NA_DKZJN_2012.pdf увид на 
16.11.2014

24  Закон за концесии и јавно приватно партнерство, член 8. Службен весник 
на РМ 6/12. Интернет локација на Службен весник ан РМ http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014

25  Закон за концесии и јавно приватно партнерство, член 14. Службен весник 
на РМ 6/12. Интернет локација на Службен весник ан РМ http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014
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 z Анализа на можните ризици од корупција кај ЈПП

Докажување на корупција и алатки за откривање на 
корупцијата

Истражувањето на корупцијата не е без предизвици, бидејќи тешко се 
наоѓаат цврсти докази за коруптивно однесување и појава на судир на интереси. 
Европската комисија во последниот извештај за напредокот на Македонија 
за 2014 констатира: „онаму каде беа идентификувани прекршувањата на 
процедурите за набавки, систематски не се одговори на истите и резултираше 
со само една пресуда за злоупотреба на процедурите за јавна набавка или 
ЈПП“26. Во оваа насока, Државната комисијата за спречување на корупција 
(ДКСК) има наведено во својот годишен извештај за 2013 година дека против 
градоначалникот на општина Струга е покрената иницијатива за поведување 
постапка за кривично гонење поради сомневање дека ја употребил службената 
положба и овластување и при спроведување на постапките за јавните набавки 
не обезбедил законито користење, собирање и заштита на средствата на 
 
општината.27 Барањето на Аналитика за информација дали во иницијативата 
покрената против градоначалникот на општина Струга, во опфатените 
договори за јавна набавка, има и договори за ЈПП, беше одбиено од страна 
на ДКСК со објаснување дека постапката е доверлива. Понатаму, ДКСК исто 
така се произнесе на другото барање на Аналитика дека е повлечено, а кое 
беше во насока дали ДКСК има сознание за сомневање за злоупотреба на 
службената положба и овластување против градоначалник, или членови на 
комисија за јавни набавки во општина, или директор, или членови на комисија 
за јавни набавки во јавно претпријатие при спроведување на постапка на 
ЈПП. Објаснувањето на ДКСК беше дека барањето на Аналитика не ги содржи 
сите потребни елементи согласно член 16 од Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, односно не е запазено дека се бара точно 
одредена информација – документ, создадена информација или информација 

26  Европска комисија, Македонија Извештај за напредок, (2014), http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
progress-report_en.pdf увид на 16.11.2014

27  Државна комисија за спречување на корупција, Годишен извештај за работата на 
Државната комисија за спречување на корупцијата во 2013 година http://www.dksk.org.mk/
images//godisen%20izvestaj%20dksk%202013.pdf увид на 16.11.2014
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со која располага ДКСК, туку се бара одговор на општо поставено прашање .28 
Понатаму, ДЗР кој редовно во своите годишни извештаи детално ги анализира 
јавните набавки, на барањето на Аналитика дали ДЗР има сознанија за појава 
на корупција, или судир на интереси при спроведување на постапка за ЈПП од 
страна на општина, или на јавно претпријатие на локално ниво, одговори дека 
до денес вакви сознанија државните ревизори немаат добиено ниту утврдено 
при вршењето државна ревизија во единиците на локална самоуправа, или во 
општинските јавни претпријатија.29 Од искажаното како можни алатки кои би 
помогнале во насока на откривање на корупција се Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, активна улога на институциите на системот 
должни за спречување и откривање на корупција како ДКСК и ДЗР. Секако, од 
клучно значење е ефикасноста на овие мерки, кои во случај на ова истражување 
освен соработката со ДЗР, не беа од значајна помош. 

Транспарентност како превенција од корупција

И во истражувањата на Центарот за граѓански комуникации 
транспарентноста се смета за предуслов за добро владеење30, како и дека 
двонасочната комуникација помеѓу јавниот сектор и граѓанинот се зголемува 
отчетноста и отвореноста, а се намалуваат ризиците од корупција според ДКСК31 
што значи дека во случаи кога има избегнување на транспарентно работење 
се појавува сомнеж за можности од корупција. Законот за концесии и ЈПП се 
темели врз начелата на транспарентност, недискриминација и еднаков третман 
и со самиот факт дека вклучува принцип на транспарентност се поставени 
предусловите за спречување на корупција.32 Законот за концесии и ЈПП прави 
разлика помеѓу договорите за ЈПП во форма на концесија, и договорите за ЈПП 
во форма на јавна набавка. Првите се објавуваат на ЕСЈН во посебен модул за 

28  Државна комисија за спречување на корупција, Информации добиени преку Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер, ноември 2014

29  Државен завод за ревизија, Информации добиени преку Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, ноември 2014

30  Центар за граѓански комуникации, (2013), Мониторинг на јавните набавки на локално 
ниво. Извештај бр.2 http://www.ccc.org.mk/images/stories/local2.pdf увид на 16.11.2014

31  Државна комисија за спречување на корупција, (2013), Прирачник за интегритет и 
судир на интереси http://www.dksk.org.mk/images/banners/priracnik%20mk_final.pdf увид на 
16.11.2014

32  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014
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концесии33, додека за вториве огласот може да се објави на ЕСЈН со исклучок 
на тендерската документација која треба да биде во хартиена форма или на 
магнетен медиум.34 Исто така според Законот за јавни набавки, треба да се објави 
на ЕСЈН известување за склучениот договор за јавни набавки35, што значи ова се 
однесува на договорите за ЈПП во форма на договор за јавна набавка. Овој начин 
на диференцирање на формите преку кои се објавува огласот или тендерската 
документација ги прави работите комплексни и упатува на различни практики 
и стандарди за објавување на огласите. 

На страната на ЕСЈН за договори за ЈПП во форма на договор за 
јавна набавка објавен е оглас за само еден од  доделените договори за ЈПП од 
регистарот на Министерството за економија. 36 Страната на ЕСЈН за договори 
за ЈПП во форма на договор за јавна набавка содржи и нови договори кои не се 
пренесени во регистарот на Министерствто за економија бидејќи регистерот 
на Министерството се уште има само 15 доделени договори за ЈПП од кои 14 
се однесуваат на локалните власти. Забележливо е дека сепак регистерот на 
Министерството и во поглед на впишаните доделени договори за ЈПП не е 
целосен.37 

33  Биро за јавни набавки, (2014), Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки 
во функционирањето на системот на јавните набавки за 2013 година http://bjn.gov.mk/bjn-portal/
wordpress/wp-content/uploads/Izvestaj_na_BJN_za_2013.pdf увид на 17.11.2014, Закон за концесии 
и ЈПП, член 19. Службен весник на РМ 6/12. Интернет страна на Службен весник ан РМ http://
www.slvesnik.com.mk/Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014

34  Закон за јавни набавки – пречистен лист, работна верзија 10.09.2014, член 
22 и 37 Интернет страна на Бирото за јавни набавки http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wo
rdpress/?documents=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%
D 0 % B 5 % D 0 % BD - % D 1 % 8 2 % D 0 % B 5 % D 0 % BA % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 - % D 0 % BD % D 0 % B 0 -
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%98%D0
%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-2 увид на 17.11.2014 ; Закон за концесии и ЈПП, 
член 15 и 19 Службен весник на РМ 6/12. Интернет страна на Службен весник ан РМ http://www.
slvesnik.com.mk/Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014

35  Закон за јавни набавки – пречистен лист, работна верзија 10.09.2014, член 
55 Интернет страна на Бирото за јавни набавки http://bjn.gov.mk/bjn-portal/word
press / ?do c uments=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%
D 0 % B 5 % D 0 % BD - % D 1 % 8 2 % D 0 % B 5 % D 0 % BA % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 2 - % D 0 % BD % D 0 % B 0 -
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%98%D0
%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-2 увид на 17.11.2014

36  Интернет страна на ЕСЈН / Известување за склучен договор за јавна набавка на 
општина Битола за воспоставување на зонски систем за паркирање на територијата на Општина 
Битола  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76c14be0-dfd9-4bf0-9937-
69074371dc43 увид на 15.11.2014 ; Интернет страна на Министерството за економија http://www.
economy.gov.mk/javno_privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014

37  Интернет страна на ЕСЈН / договори за јавна набавка на работа или услуга https://
e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014 ; Интернет страна на 
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Табела 1.3:  Број на податоци кои недостасуваат за доделување договори за ЈПП во 
регистарот на Министерството за економија од 14-те доделени договори за ЈПП кои 
се однесуваат на локалните власти

Податок кој недостасува/ Број на доделени договори за ЈПП за локални власти на кои недостасува:

• Локација на јавното приватно партнерство – 1 

• Сопственост на објект на јавното приватно партнерство – 4

• Концесиски надоместок за јавното приватно партнерство – 4

• Пренос на стварни права и/или плаќање надомест во пари од страна на јавниот партнер – 9

• Времетраење на договорот – 1

• Вредност на склучениот договор – 6

• Дали има институционално јавно приватно партнерство – 838

На барањето на Аналитика за дополнување на листата со овие 
информации кои недостасуваат, Министерството за економија одговори дека 
во регистарот се внесуваат податоците преземени од обрасците доставени од 
страна на јавните партнери, односно дека со бараните информации располагаат 
органите надлежни за спроведување на предметните договори за ЈПП.39 Со 
ова се прекршува Уредбата за формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот на доделени договори за воспоставување на ЈПП и за формата 
и содржината на образецот за доделени договори за воспоставување на ЈПП 
бидејќи истиот предвидува дека регистарот е јавен, дека треба да ги содржи 
сите промени и дека ги содржи следниве елементи40:

Министерството за економија http://www.economy.gov.mk/javno_privatno_partnerstvo.html увид 
на 17.11.2014

38  Интернет страна на Министерството за економија http://www.economy.gov.mk/javno_
privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014

39  Министерство за економија, Информации добиени преку Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, септември 2014

40  Уредба за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на доделени 
договори за воспоставување на јавно приватно партнерство и за формата и содржината на 
образецот за доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство. Интернет 
страна на Министерството за економија http://www.economy.gov.mk/javno_privatno_partnerstvo.
html увид на 17.11.2014
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Табела 1.4:  Евиденцискиот лист од Регистарот ги содржи следните рубрики

- реден број; 

- регистарски број и датум на упис; 

- назив и седиште на јавниот партнер; 

- категорија на јавниот партнер; 

- назив и седиште на приватниот партнер; 

- вид и предмет на јавно приватното партнерство; 

- локација на јавно приватното партнерство; 

- сопственост на објектот на јавно приватно партнерство; 

- надоместок за јавно приватно партнерство; 

- пренос на стварни права и/или плаќање на надомест во пари од страна на јавниот партнер; 

- датум на склучување на договорот; 

- времетраење на договорот; 

-вредност на склучениот договор (проценета вредност на инвестицијата); 

- институционално јавно приватно партнерство; 

- вид на постапка за доделување на договорот; 

- искористено правото на жалба; и 

- забелешка.41

41  Уредба за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на доделени 
договори за воспоставување на јавно приватно партнерство и за формата и содржината на 
образецот за доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство. Интернет 
страна на Министерството за економија http://www.economy.gov.mk/javno_privatno_partnerstvo.
html увид на 17.11.2014
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Уште еден недостаток во поглед на транспарентноста и отчетноста 
е констатиран при обидот за интервју со претставници на 7 локални власти 
и 4 приватни партнери кои добиле договор за ЈПП, од кои само 3 локални 
власти и 2 приватни партнери одговорија позитивно на барањата.  Доколку се 
анализираат огласите за ЈПП кои се однесуваат на локалните власти објавени 
на ЕСЈН за договори за ЈПП во форма на јавни набавки може да се забележи 
проактивност на одредени општини и нивна доследност во отчетноста и 
транспарентноста – имено општина Битола има објавено 5, а општина Охрид 
6 огласи за ЈПП.42 Медиумите во 2013 година известија за јавното претпријатие 
Комунално – Струга, кое одбило да дава изјави за постапката за склучување 
на договори за ЈПП, со што се отвара сомнеж  дали се е направено согласно 
законските прописи кои ја третираат оваа проблематика.43 За работите да бидат 
уште покомплесни огласите за ЈПП кои се во форма на концесија за јавни услуги 
и јавни работи се објавуваат на друго место во ЕСЈН.44 Ова повторно прави 
забуна во врска со бројот на договори за ЈПП и напорите за истражување на 
областа. Споредено со регистарот на Министерството за економија 7 огласи45 
се објавени тука, што може значи дека не сите огласи се оствариле во договор. 
Но, нема податоци за нивниот исход, иако се објавени податоци за договорниот 
орган, предмет на огласот, датум на објава, а тендерската документација е 
дадена во прилог.46 На оваа страна на ЕСЈН за договори за ЈПП во форма на 
концесија има и други огласи, вкупно 30 кои се однесуваат на локалните власти. 
Од овие огласи некои се однесуваат на истиот оглас, односно имало случај на 

42  Интернет страна на ЕСЈН / договори за јавна набавка на работа или услуга https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014

43  ТВН телевизија, (2013), Комунално - Струга, во тајност чува информации http://www.
tvm.mk/vesti/struga/14105-komunalno-struga-tajno-cuva-informacii увид на 16.11.2014

44  Интернет страна на ЕСЈН/концесии https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/
ConcessionAnnouncements/ увид на 17.11.2014. 

45  Може да се работи за 8 бидејќи еден од огласите на ЈП Комунално Струга има предмет 
на договорот во регистарот на Министерството за економија со предмет наведен само како 
концесија на јавна услуга, недоволно за споредба со огласот на интернет страната на ЕСЈН за 
договори за ЈПП како концесија. Интернет страна на ЕСЈН/концесии https://www.e-nabavki.
gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/ увид на 17.11.2014 ; Интернет страна на 
Министерството за економија http://www.economy.gov.mk/javno_privatno_partnerstvo.html увид 
на 17.11.2014 

46  Иако тендерската документација е ставена да се кликне на неа и погледне, за разлика од 
огласите за ЈПП во форма на договор на јавна набавка или работа, овие огласи за ЈПП во форма 
на концесија имаат најверојатно техничка пречка за да бидат симнати. По нивно кликање или не 
се појавуваат или се појавуваат, но повторно не може да се погледне нивната содржина. Интернет 
страна на ЕСЈН/концесии https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/ 
увид на 17.11.2014
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дополнување на огласот. Нема целосно име за предметот на огласот, имено во 
делот предмет на огласот има информација само дека се работи за договор за 
ЈПП, што ја отежнува анализата за областите за кои има ваков оглас.47 Понатаму, 
доколку се погледат интернет страните на локалните власти кои веќе имаат 
договор за ЈПП, кај некои можат да се најдат информации за огласите и сл., а во 
однос на содржински информации за проектот, кратки информации обично се 
објавуваат во медиумите. 48Интервјуираниот експерт посочува дека наспроти 
оваа практика, во ЕУ можат да се најдат подетални информации за проекти за 
ЈПП.49

Мерки за превенција од корупција

Од интервјуата со општините се заклучи дека постапката за доделување 
на договор за ЈПП е законски утврдена50 и како таква ја минимизира можноста 
од корупција. Претставникот пак на Стентон Градба вели дека во сите делови од 
постапката за ЈПП може технички на пример да се фаворизира  - со поставените 
критериуми, услови.51 Критерумите за Стентон Градба за постапката во која 
учествувале се нормални52, додека за Еко Флор се високи, но не се страшни.53 
Двете интервјуирани фирми имаат позитивно мислење за одвивањето на 
постапката во која учествувале.54 Како дел од добри примери за превенција од  
корупција беше наведена тенденцијата за електронизацијата на постапката, 
со што се намалува влијанието од човечки фактор, а со тоа и ризиците од 
корупција.55 Во истата насока е и позитивната оценка од страна на Европската 

47  Интернет страна на ЕСЈН/концесии https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/
ConcessionAnnouncements/ увид на 17.11.2014

48  Бидејќи се работи за повеќе договорни органи нема да бидат наведени поединечните 
информации за различните ЈПП на интернет страните на договорните органи и во медиумите.

49  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014

50  Интервју со Бошко Стојанов, Општина Ѓорче Петров, одржано на 6.11.2014 ; Интервју 
со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014

51  Интервју со претставник од Стентон Градба ДОО Битола, одржано на 7.11.2014
52  Интервју со претставник од Стентон Градба ДОО Битола, одржано на 7.11.2014 
53  Телефонско интервју со Дејан Зоксимовски, Еко Флор компани ДООЕЛ Скопје, одржано 

на 6.11.2014
54  Интервју со претставник од Стентон Градба ДОО Битола, одржано на 7.11.2014; 

Телефонско интервју со Дејан Зоксимовски, Еко Флор компани ДООЕЛ Скопје, одржано на 
6.11.2014 

55  Телефонско интервју со Дејан Зоксимовски, Еко Флор компани ДООЕЛ Скопје, одржано 
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комисија за тоа дека законодавството за доделување на јавни договори кое 
пропишува тендерска документација да се објавува во електронска форма и 
бесплатно ја има зголемено транспарентноста на процесот на јавни набавки.56 
Од 19-те огласи за ЈПП на ЕСЈН за договори за јавна набавка 11 се со е-аукција, 
односно ова претежно се однесува на новите од 2013 година наваму.57 Едно 
мислење е дека и да има и електронски и писмени понуди нема разлика  во 
однос на влијание врз можности од корупција.58 

Се смета за добра практика вклучување на стручни лица во постапката 
на оценување на понудите со што се овозможува подобра евалуација и обид за 
спречување на корупција59, иако овие надворешни стручни лица немаат право 
на глас.60 Освен тоа, конкуренцијата е мерка за добивање на поквалитетна понуда 
од страна на приватниот партнер како што е и констатирано од Центарот за 
граѓански комуникации при нивниот надзор на јавните набави. 61Од интернет 
страната на ЕСЈН во однос на доделените договори за ЈПП во форма на јавна 
набавка, од сите 4 доделени договори кои се однесуваат на локалните власти 
објавени на оваа платформа, во 3 добиле по само една понуда, додека само еден 
тендер добил 6 понуди.62 Од друга страна едно мислење е дека конкуренција 
во постапката за ЈПП не е фактор за да нема корупција, тоа е само подобра 
придобивка за општината.63 Доколку и една фирма ги исполни условите, може 
да го добие тендерот на отворена постапка, кој е и најчестиот вид на постапка кај 
ЈПП. Доколку има и случај на ограничена постапка, значи дека конкуренцијата 
е уште поголема, и со тоа уште помали шанси за корупција. И добро е да има 

на 6.11.2014; Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014
56  Европска комисија, Македонија Извештај за напредок, (2014), http://ec.europa.eu/

enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
progress-report_en.pdf увид на 16.11.2014

57  Интернет страна на ЕСЈН/ договори за јавна набавка на работа или услуга https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014

58  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014

59  Интервју со претставник од Стентон Градба ДОО Битола, одржано на 7.11.2014 ; Интервју 
со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано на 14.11.2014

60  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014

61  Центар за граѓански комуникации, (2013), Мониторинг на јавните набавки на локално 
ниво. Извештај бр.2 http://www.ccc.org.mk/images/stories/local2.pdf увид на 16.11.2014

62  Интернет страна на ЕСЈН/ договори за јавна набавка на работа или услуга https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014

63  Интервју со Бошко Стојанов, Општина Ѓорче Петров, одржано на 6.11.2014
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високи критериуми бидејќи се работи за договори кои траат со години и мора 
да се има квалитетен партнер кој треба да врши јавни услуги.64 Секако дека 
одговорноста е уште поголема со оглед на фактот дека се работи за договори 
кои траат подолго време и се со повисока вредност. Имено од регистарот на 
Министерството за економија од податоците кои се достапни за доделените 
договори за ЈПП кои се однесуваат на локалните власти, најкраток договор е 
од 5,5 години, а најдолг од 35 години, а од достапните информации за сумите 
највисока е сума од повеќе од 12 милиони евра.65 Од податоците на ЕСЈН од 
4-те склучени договори за ЈПП во форма на договор за јавна набавка кои се 
однесуваат на локалните власти, најкраток договор е од 1 година, а најдолг од 
12 години, додека најнизок е од нешто повеќе од 1 милион денари, а највисок до 
над 104 милиони денари.66

Понатаму, дел од огласите за ЈПП објавени на ЕСЈН во форма на договор 
за јавна набавка се поништени, некои и повеќе пати.67 Бидејќи ова е нова 
материја, целиот процес е процес на учење според интервјуираниот експерт.68 
Само за илустрација, од 16 огласи објавени на ЕСЈН за ЈПП кои вклучуваат 
локални власти а се во форма на договор за јавна набавка69 9 биле поништени 
од кои некои по два пати. Во однос на причините за поништување наведени 
се: 3 во кои не била поднесена ниту една прифатлива или соодветна понуда, 2 
случаи во кои не била поднесена ниту една понуда, и по еден случај за следниве 
ситуации: договорниот орган не може да изврши избор на најповолна понуда 
поради битни повреди на Законот за јавните набавки согласно со член 210 
од Законот, бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден 
за постапките за доделување на договор за јавна набавка согласно со овој 

64  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014

65  Интернет страна на Министерството за економија http://www.economy.gov.mk/javno_
privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014

66  Интернет страна на ЕСЈН/ договори за јавна набавка на работа или услуга https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014

67  Интернет страна на ЕСЈН/ договори за јавна набавка на работа или услуга https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014

68  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014

69  Иако на ЕСЈН во делот договори за јавна набавка на работа или услуга се објавени 20 
огласти за ЈПП, од кои 17 се однесуваат на локални власти, всушност се 19 огласи и 16 на локални 
власти бидејќи еден идентичен оглас е објавен два пати. Интернет страна на ЕСЈН/ договори за 
јавна набавка на работа или услуга https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид 
на 16.11.2014
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закон, постапката ја поништува Државната комисија за жалби, и оценка дека 
тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци, до 
моментот на отворање на понудите.70 До сега според јавните податоци има еден 
раскинат договор на договорниот орган општина Свети Николе во областа 
осветлување поради неисполнување на обврските од истиот од страна на 
приватниот партнер.71 

Претставникот од општина Битола поконкретно објаснува дека за 
ЈПП треба да постои интерес од двете страни. Инвестиции во водовод или 
канализација не се интересни за приватниот сектор, затоа во тоа треба да 
инвестира општината. Добра практика која општина Битола ја применува е дека 
со изјава на интерес започнува комуникација со потенцијални заинтересирани 
страни за запознавање на партнери. Како екипа се дефинираат правилата на 
игра и со искуства и сугестии на приватните партнери се дефинира моделот 
на договорот што потоа е техничка постапка.72 „За ЈПП мора да има интерес 
од двата партнера во постапката за изјава на интерес, но кога ги имате веќе 
дефинирано правилата на игра нема гаранција кој ќе победи. За сите важат 
истите правила. Штом почне постапката влијанието е занемарливо.“73 
Претставникот од општина Битола вели дека не се експерти во секоја област 
и дека потребно им е укажување од приватниот сектор. „Секој ЈПП е случај за 
себе, нема урнек“74. Напорите на општина Битола да информира за огласите за 
ЈПП и да спроведе консултација со приватниот сектор може се толкува и како 
придонес кон обезбедување на поголема конкуренција, односно поголем број 
на понудувачи. Имено за постапката за зонско паркирање на општината Битола 
се пријавиле 6 понудувачи.75 

Во однос на конкретните мерки за превенција од корупција, значајно е 
да се наведе дека тендерските документации содржат делови кои се однесуваат 
на судир на интереси и заштита од корупција. Доколку се анализираат трите 

70  Интернет страна на ЕСЈН/ договори за јавна набавка на работа или услуга https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014

71  Телефонско интервју со Мики Мишев, Општина Свети Николе, одржано на 11.11.2014
72  Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014
73  Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014
74  Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014
75  Интернет страна на ЕСЈН / Известување за склучен договор за јавна набавка на 

општина Битола за воспоставување на зонски систем за паркирање на територијата на Општина 
Битола  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76c14be0-dfd9-4bf0-9937-
69074371dc43 увид на 15.11.2014
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јавно достапни тендерски документации на страната на ЕСЈН за договори за 
ЈПП во форма на договор за јавна набавка, може да се забележи висок степен на 
униформираност во делот за превенција од судир на интереси што се однесува 
на договорниот орган, како и барање за заштита од корупција во однос на  
 
приватниот партнер76, со што се преземаат превентивни мерки во однос на 
можноста од судир на интереси и корупција. Ова може да се смета за добра 
практика. 

Табела 1.5: Дел кој се однесува на спречување на судир на интереси (1) и корупција (2)

1.1 Спречување на судир на интереси

1.1.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договорот за 
воспоставување јавно приватно партнерство соодветно се применуваат одредбите од Законот 
за спречување судир на интереси.

1.1.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за воспоставување јавно 
приватно партнерство, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени 
во постапка за доделување на договорот за воспоставување јавно приватно партнерство, во 
времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.1.3 Во постапката за доделување на договорот за воспоставување јавно приватно партнерство, 
одговорното лице, претседателот, зам. на претседателот, членовите и зам. на членовите на 
комисијата за јавно приватно партнерство, како и одговорното лице потпишуваат изјава за 
непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.

1.1.4 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, претседателот, неговиот заменик, 
членовите и нивните заменици во комисијата за јавно приватно партнерство, истите се 
повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

76  Интернет страна на ЕСЈН/ договори за јавна набавка на работа или услуга: Изградба 
на административно деловно трговска зграда, која вклучува изградба на затворен зелен пазар 
– исправка https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/f4d9230e-fdb3-
4de6-8b57-c9bfba944dee ; Изградба на административно деловно трговска зграда која вклучува 
изградба на затворен зелен пазар – измена/дополнување на тендерска документација https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/012241fe-2fb2-4d07-afe1-079311c3326b 
; Систем за електронско управување со паркинзи – исправка https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/
home.aspx#/dossie-attachment/952aa929-2d8e-44d7-be79-4494d100a688 увид на 16.11.2014
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1.1.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува 
друго лице од редот на функционерите или вработените кај јавниот партнер да ги донесе 
соодветните одлуки и да го потпише договорот.77

2.1  Јавниот партнер ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за воспоставување 
јавно приватно партнерство секој приватен партнер:  на кој во последните 5 години му била 
изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или 
перење пари;

2.2 За докажување на својата лична состојба, приватниот партнер ги доставува следните 
документи: изјава на приватен партнер дека во последните 5 години не му била изречена 
правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење 
пари;

2.3 Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е 
изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или 
за перење на пари.78 

Исто така и членовите на комисијата за избор на приватниот партнер 
потпишуваат изјави за непостоење судир на интереси79. Сепак до денот на 
отворање на понудите членовите на комисијата не знаат кој ќе се пријави. 
Постои случај на јавна набавка во која член на комисија имал акции во фирма 
која конкурирала и тоа лице побарало изземање од комисијата. „Ние не можеме 
да знаеме дали нашите вработени имаат интереси кои се косат со тендерот освен 
ако самите не се пријават“.80 Други мерки со кои располагаат или ги подготвуваат 
општините се оние како подготовка на стратегија за управување со ризици од 
корупција во јавни набавки, или етички кодекс, или линија за пријавување на 

77  Интернет страна на ЕСЈН / договори за јавна набавка на работа или услуга Изградба 
на административно деловно трговска зграда која вклучува изградба на затворен зелен пазар 
– измена/дополнување на тендерска документација https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.
aspx#/dossie-attachment/012241fe-2fb2-4d07-afe1-079311c3326b увид на 16.11.2014  

78  Интернет страна на ЕСЈН / договори за јавна набавка на работа или услуга Изградба 
на административно деловно трговска зграда која вклучува изградба на затворен зелен пазар 
– измена/дополнение на тендерска документација https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.
aspx#/dossie-attachment/012241fe-2fb2-4d07-afe1-079311c3326b увид на 16.11.2014  

79  Телефонско интервју со Мики Мишев, Општина Свети Николе, одржано на 11.11.2014; 
Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014

80  Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014
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корупција итн.81. Претставникот од општина Ѓорче Петров посочи дека во холот 
на општината го имаат истакнато етичкиот кодекс. Имено претставникот од 
општината тврди дека нема целосна заштита од корупција, но дека општината 
ги презема сите превентивни мерки за да не дојде до корупција.82 

Интересен момент е отсуството на жалби за сите 15 доделени договори 
за ЈПП според регистерот на Министерството за економија.83 Центарот 
за граѓански комуникации во своите анализи општо на јавните набавки 
укажуваат дека намалувањето на жалбите можеби се должи на недоверба 
во системот84, но сепак интервјуираните лица потврдија дека отсуството од 
жалби е напротив знак дека постапката за ЈПП била добро спроведена.85 Еден 
од најинтересните наоди е фактот дека на страната на Државната комисија 
за жалби по јавни набавки има низа на решенија за жалби по постапка за 
ЈПП. Ова е уште една потврда дека регистарот на доделени договори за ЈПП 
на Министерството за економија не е ажуриран. Имено за 2013, Државната 
комисија за жалби по јавни набавки имала 8 предмети за ЈПП.86 Од овие 8 жалби 
по постапки за ЈПП кои се однесуваат на локалните власти по кои одлучувала 
Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2013, само 1 е уважена87,  
додека 4 се одбиваат како неосновани.88 

81  Интервју со Бошко Стојанов, Општина Ѓорче Петров, одржано на 6.11.2014; Интервју со 
Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014

82  Интервју со Бошко Стојанов, Општина Ѓорче Петров, одржано на 6.11.2014
83  Интернет страна на Министерството за економија http://www.economy.gov.mk/javno_

privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014
84  Центар за граѓанско комуникации, (2013), Извештај од мониторингот на јавните 

набавки во Република Македонија 4/2012. Извештај бр.16 http://www.ccc.org.mk/images/stories/16_
kvartalen_mak.pdf увид на 16.11.2014 

85  Интервју со претставник од Стентон Градба ДОО Битола, одржано на 7.11.2014 ; 
Телефонско интервју со Дејан Зоксимовски, Еко Флор компани ДООЕЛ Скопје, одржано на 
6.11.2014 ; Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014

86  Државна комисија за жалби по јавни набавки, (2014), Годишен извештај за работата на 
Државната комисија за 2013 http://dkzjn.mk/files/GI_DKZJN_2013.pdf увид на 16.11.2014

87  Интернет страна на Државна комисија за жалби по јавни набавки/ Решенија од 9 
седница http://www.dkzjn.mk/files/Resenija_od_9_sednica_27.02.2013.pdf  увид на 16.11.2014

88  Интернет страна на Државна комисија за жалби по јавни набавки/ Решенија од 2 
седница http://www.dkzjn.mk/files/Resenija_od_2_sednica_09.01.2013.pdf увид на 16.11.2014 ; 
Интернет страна на Државна комисија за жалби по јавни набавки/ Решенија од 12 седница 
http://www.dkzjn.mk/files/Resenija_od_12_sednica_20.03.2013.pdf увид на 16.11.2014 ; Интернет 
страна на Државна  за жалби по јавни набавки/ Решенија од 6 седница http://www.dkzjn.mk/files/
Resenija_od_6_sednica_06.02.2013.pdf увид на 16.11.2014 ; Интернет страна на Државна комисија 
за жалби по јавни набавки/ Решенија од 14 седница http://www.dkzjn.mk/files/Resenija_od_14_
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Констатирани ризици од корупција

Една од интервјуираните фирми ја опиша корупцијата во областа 
паркинзи како „ситна“ и „лична“алудирајќи на случаи на малтретирање 
од страна на државните службеници во врска со обврската за плаќање на 
паркингот, предметот на нивниот договор за ЈПП. „Со цел град си судрен“ 
– дополнуваат во врска со непопуларноста за плаќање паркинг. Истата 
фирма констатираше дека не слушнала за корупција во областа паркинзи 
во која работат бидејќи се работи за мали суми, додека проблем е областа 
осветлување.89 Исто така еден од одговорите е дека „корупцијата е можна во 
секој сегмент“90. Испитаниците укажаа на фактот дека до сега немало случај на 
корупција,91 дека имало едно испитување од МВР на концесија за пазар и се 
покажало дека истата е школски пример.92 И од страна на приватниот сектор 
интервјуираното лице потврди дека нема лично искуство со корупција во ЈПП 
и не слушнал за корупција во ЈПП.93 Во насока на организирање надзор над 
спроведувањето на договорите, Европската комисија констатира отсуство 
на институција назначена за ефикасна и навремена контрола и надзор над 
јавните набавки, концесии, ЈПП и извршување на договорите.94 Во однос на 
областите на огласите и договорите за ЈПП, од 16 огласи за ЕСЈН за договори 
за ЈПП во форма на договор за јавна набавка, дури 9 се во областа енергетика, 
имено претежно осветлување95, додека според регистарот на Министерството 
за економија од 14 доделени договори за ЈПП кои се однесуваат на локалните 
власти, 6 се во областа на енергетиката.96 Законот за концесии и ЈПП предвидува 
надзор на спроведувањето на договорот за ЈПП и реализацијата на доделениот 

sednica_03.04.2013.pdf увид на 16.11.2014
89  Интервју со претставник од Стентон Градба ДОО Битола, одржано на 7.11.2014
90  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 

на 14.11.2014
91  Интервју со Бошко Стојанов, Општина Ѓорче Петров, одржано на 6.11.2014
92  Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014
93  Телефонско интервју со Дејан Зоксимовски, Еко Флор компани ДООЕЛ Скопје, одржано 

на 6.11.2014
94  Европска комисија, Македонија Извештај за напредок, (2014) http://ec.europa.eu/

enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
progress-report_en.pdf увид на 16.11.2014

95  Интернет страна на ЕСЈН / договори за јавна набавка на работа или услуга https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014

96  Интернет страна на Министерството за економија http://www.economy.gov.mk/javno_
privatno_partnerstvo.html увид на 17.11.2014
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договор.97 Договорите за ЈПП имаат редовен инспекциски надзор и приватниот 
партнер треба да поднесува финансиски извештај до јавниот. Има механизми 
за заштита на јавниот партнер.98 

Недоречености во договор за ЈПП и во Законот за концесии за 
ЈПП

Една од фирмите укажа на тоа дека во постапката не се соочиле со 
проблем, но дека нејасен и недефиниран е договорот и дека во практика се 
појавуваат нови ситуации кои не се опфатени со договорот. Проблемот е во тоа 
дека се работи за еден од првите договори за ЈПП, па не се предвидени некои 
ситуации. На пример не биле решени некои градежни дозволи кои фирмата 
сама морала да ги обезбеди, а требало тоа општината да го направи, и тоа 
дополнително ја чинело фирмата 10-20.000 евра.99

Интервјуираниот експерт појаснува дека новиот Закон за концесии и 
ЈПП во однос на постапката за ЈПП упатува на Законот за јавни набавки. Ова 
е проблематично од аспект на тоа што не е доволно прецизен делот од ЈПП кој 
упатува на законот за јавни набавки. Тој вели дека ова се толкува широко и во 
практика се применува целиот Закон за јавни набавки. Тоа е проблематично 
бидејќи идејата за ЈПП е „јас не трошам пари“, а на јавни набавки „јас трошам 
пари“, имено дека поради лимитираниот буџет, ЈПП е начин да го премости 
јазот. Претходната верзија на законот за ЈПП беше интегрален текст.100

Совет за јавни набавки, Совет за ЈПП и Министерство за 
економија

Министерствто за економија во своето Одделение за ЈПП има само 
две вработени лица, односно се соочува со големи предизвици во своето 

97  Закон за концесии и ЈПП, член 53, Службен весник на РМ 6/12. Интернет страна на Службен 
весник ан РМ http://www.slvesnik.com.mk/Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf 
увид на 17.11.2014

98  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014

99  Интервју со претставник од Стентон Градба ДОО Битола, одржано на 7.11.2014
100  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 

на 14.11.2014
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функционирање.101 Оваа ситуација не му го дава потребниот капацитет да 
биде централен контакт за ЈПП. Недоволниот административен капацитет на 
Министерството за економија за ефикасно спроведување на Законот за концесии 
и ЈПП го потврдува и Европската комисија.102 Доказ за ова е неажурираниот 
регистар на доделени договори за ЈПП. Институционализирањето на 
спроведувањето на постапки за ЈПП се комплетира и со Советот за јавни 
набавки, кој според експертот е и некаков филтер во однос и на корупција 
бидејќи дава согласност за договорите за ЈПП103, додека според општина Битола 
Советот се меша во работата на општината како да ја спроведат постапката.104 
„Советот за јавни набавки предлага да не се земе економски најповолна понуда, 
пристап според кој освен цена се вреднуваат и одредени квалитети, туку 
најниска цена. Ние стручно 2 години го обработувавме ова, со нашето решение 
ќе заштедевме повеќе. Бевме принудени да направиме компромис.“ објаснува 
претставникот на општина Битола.105 И Европската комисија констатира 
дека не е во согласност со ЕУ законодавството Законот за јавни набавки да 
вели критериумот за најниска цена да се одбере и дека најповолна економска 
понуда може да биде избрана само со одобрение на Советот за јавни набавки. 
Дополнително, обврската за добивање на согласност од Советот за јавни набавки 
пред објавување на оглас претставува дополнителен административен товар.106 
Освен тоа, со Законот за концесии и ЈПП предвиден е и Совет за јавно приватно  
партнерство107 кој се уште не е функционален како што заклучува и Европската 
комисија.108 Преовладува трендот за избирање на понуда со најниска цена и во 

101  Агим Селами, (2012), Јавни приватни партнерства на локално ниво во Македонија – 
пречки и идни можности

102  Европска комисија, Македонија Извештај за напредок, (2014) http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
progress-report_en.pdf увид на 16.11.2014

103  Интервју со Мирослав Трајановски, експерт за јавно приватно партнерство, одржано 
на 14.11.2014

104  Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014
105  Интервју со Слободан Бончаноски, Општина Битола, одржано на 7.11.2014
106  Европска комисија, Македонија Извештај за напредок, (2014) http://ec.europa.eu/

enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
progress-report_en.pdf увид на 16.11.2014

107  Закон за концесии и јавно приватно партнерство, член 13. Службен весник 
на РМ 6/12. Интернет страна на Службен весник ан РМ http://www.slvesnik.com.mk/
Issues/1BBEAEB47555D04EAADF6F12B7EC0A9D.pdf увид на 17.11.2014

108  Европска комисија, Македонија Извештај за напредок, (2014) http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-
progress-report_en.pdf увид на 16.11.2014
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огласите за ЈПП во форма на договор за јавна набавка, имено од 19-те огласи за 
ЈПП на интернет страната на ЕСЈН за договори за ЈПП во форма на договор за 
јавна набавка, 14 биле со критериум најниска цена.109 

 z Заклучоци и препораки 

• Областа на ЈПП е нова, релативно неискористена, но секако со ризик од 
корупција во поглед на областите кои ги опфаќа и висината на сумите 
на договорите. Од друга страна, корупцијата се смета дека е застапена 
во областа на јавни набавки, иако има малку разрешници меѓу другото 
и поради недостатокот на ефикасни орудија за нејзино откривање или 
поради неспроведување на истите. 

• Од истражувањето може да се констатира дека законски пропишаната 
постапка за ЈПП според мислењето на две од трите анализирани 
општини (општина Битола, Ѓорче Петров и Свети Николе) го сведува на 
минимум ризикот од корупција. Единствено укажување на корупција е 
за спроведување на договорот за ЈПП по завршување на постапката и е 
опишано како лична и ситна, што укажува на суптилноста на формата 
во која евентуално би се појавила корупцијата – на пример во четири 
очи итн. Ова укажува и на потребата од коруптивно-сензитивен надзор 
врз спроведувањето на договорите за ЈПП. 

• Ризикот од корупција кај ЈПП не може да се генерализира како област 
со ризик на корупција, имено поважна улога игра фактот за која област 
тематски се работи, односно некои области како оние со поголеми 
суми се со поголем ризик од корупција. 

• Отсуството на транспарентност укажува на сомнеж од можно незаконско 
работење, што во истражувањето се покажа со необјавувањето на сите 
огласи на ЕСЈН, нецелосниот регистар за доделени договори за ЈПП 
на Министерството за економија како и одбивањето за давање отчет 
на својата работа од страна на одредени локални власти и фирми кои 

109  Интернет страна на ЕСЈН / договори за јавна набавка на работа или услуга https://e-
nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices увид на 16.11.2014
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добиле ЈПП, што можеби е и поради сензитивноста на темата. 

• Ниту високите критериуми во тендерската документација, ниту 
случаите со недоволно конкуренција од пријавените приватни 
партнери, ниту поништувањето на постапките за ЈПП, ниту отсуството 
на жалби за договорите за ЈПП во регистарот на Министерството за 
економија се сметаат за проблематични области за ЈПП.

• За добра практика се сметаат деловите во тендерската документација 
за превенција од судир на интереси за јавниот партнер и деловите 
за превенција од корупција во однос на приватниот партнер. Друг 
позитивен исчекор е водењето на дијалог со приватниот партнер 
за дефинирање на правилата за игра за постапката за ЈПП со што се 
зголемува и конкурентноста на истата.

• Дополнително, електронизацијата на постапката може да придонесе 
кон намалување на ризикот од корупција, исто и случајот на вклучување 
на стручни лица во комисиите за доделување на договор за ЈПП. Меѓу 
позитивните практики се вбројуваат и потпишувањето на изјава за 
непостоење на судир на интереси кај анализираните општини, како 
и други проекти во насока на зголемување на професионалноста, 
отчетноста, транспарентноста и борбата против корупцијата. 

• Органите на системот најповикани во справувањето со корупцијата 
како ДКСК не се секогаш од помош во истражувања во областа 
корупција, а Одделението за ЈПП при Министерството за економија 
нема доволно капацитети да биде централен контакт за ЈПП. Исто така, 
нема единствен и целосен извор на информации за ЈПП. 

• Нејасноста и кај посочениот договор за ЈПП и кај Законот за концесии 
и ЈПП ја отежнуваат имплементацијата на ЈПП. Инсистирањето на 
Советот за јавни набавки да се прифати најниска понудена цена не се 
смета за позитивен пример. 

• Ова истражување е важно поради тоа што ЈПП е нова материја и скоро 
воопшто неистражувана во поглед на опасностите од корупција и 
судир на интереси. Сепак, истото е мал скромен увид во ситуацијата на 
терен темелејќи се на теренско истражување на мал број на чинители и 
треба да биде надоврзан со следни потемелни истражувања во областа.



27Ризици од корупција кај јавно приватно партнерство во Македонија

Табела 1.6: Препораки врз база на истражувањето

Договорните органи да ги објавуваат огласите за ЈПП на ЕСЈН и на своите интернет страни.

Договорните органи да објавуваат на својата интернет страна информации за доделените 
договори за ЈПП.

Локалните власти да бидат отворени за соработка за истражувања во областа на борбата против 
корупција.

На ЕСЈН да постои информација дека двата вида на огласи за договори за ЈПП се објавуваат на 
посебно место како и да истите бидат поврзани.

Договорните органи пред започнување на постапката за ЈПП да се консултираат со потенцијалните 
заинтересирани праватни партнери со цел дефинирање на критериумите и зголемување на 
конкуренцијата меѓу понудувачите.

ДКСК да им ја олесни работата на граѓанскиот сектор и други чинители при истражување на 
корупција со одговарање на нивните барања и поддршка на истражувања од областа.

Советот за јавни набавки да ги почитува наодите од физибилити студијата за ЈПП и мислењето 
на договорните органи во поглед на потребата за одбирање на економски најповолна понуда.

Да се продолжи со практиката со вклучување на надворешни стручни лица во комисијата за 
доделување на ЈПП.

Законот за концесии и ЈПП да се прецизира во поглед на упатувањето на примената на Законот 
за јавни набавки со појаснувањето на разликите во примената кај договорите за ЈПП во форма 
на концесии од една страна и договорите за ЈПП во форма на договор за јавна набавка од друга 
страна.

Договорниот орган при надзор на спроведувањето на договорот за ЈПП да спроведе и анализа за 
ризици од коруптивно однесување во спроведувањето на ЈПП.

Министерството за економија да ја ажурира листата на доделени договори за ЈПП со сите 
доделени договори и со сите елементи кои недостасуваат кај веќе впишаните доделени договори 
за ЈПП. 

Да се зајакнат капацитетите на Одделението за ЈПП при Министерството за економија за истото 
да биде централно место за информирање за ЈПП вклучувајќи и линкови за двата вида огласи за 
договори за ЈПП на ЕСЈН.
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Да се продолжи со потемелна анализа на ризиците од корупција во ЈПП со опфаќање на сите 
договорни страни кои биле вклучени во постапка за ЈПП, но и на оние без искуство со ЈПП, сите 
приватни партнери кои добиле ЈПП, на оние кои учествувале и не добиле ЈПП, како и други 
заинтересирани страни. 

Во истражувањата на тема корупција во ЈПП посебен фокус да се стави на области со повисоки 
суми како на пример енергетиката.
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Извештај за истражувањето на добрите 
практики во јавните набавки во ЕЛС 
Велес 

(Здружение на финансиски работници 
на локална самоуправа и јавни 
претпријатија – Велес)

 z Вовед 

Опис на проблемот

Здру же ни е то на фи нан си ски ра бот ни ци на ло кал на са мо у пра ва и јав ни 
прет при ја ти ја - Ве лес (Здружение), во рамките на проектот „Граѓанска мрежа за 
спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“, спроведуван 
од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид 
институт за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонски 
институт за медиуми (МИМ), а финансиран од Европската унија, презеде 
обврска да ги спроведе проектните активности содржани во проектот насловен 
како „Истражување на добрите практики во јавните набавки во ЕЛС Велес“.

Процесот на доделување јавни набавки и следењето на нивната 
реализација претставуваат еден од основните или најважните процеси во 
работењето на субјектите во јавниот сектор, поради фактот што преку нивна 
реализација се врши одлив на парични средства на даночните обврзници, што 
го наметнува  прашањето дали во тие процеси доследно се почитува основниот 
принцип насловен како “Вредност на парите“ (“Value for money“).

Во исто време, се поставува прашањето колку субјектите од јавниот 
сектор се отпорни на притисоците од корупција или измама и какви се нивните 
политики за заштита од појава на такви состојби, односно за исклучување на 
можностите за нивна појава.

За улогата и значењето на заштита од појава на корупцијата, вообичаено 
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се презентира триаголникот на корупција којшто е составен од три елементи: 
можностите за појава на корупција, притисок (мотивација) за појава на 
корупција и рационализација и тоа како што следува:

Слика 2.1: Триаголник на измама

Со цел почитување на меѓународните практики и искуства во делот на 
начинот и ефикасноста за заштита од појава на состојби на корупција и измама, 
потребно е целокупните активности од јавниот сектор да бидат насочени кон 
заштита од можните појави на таквите состојби, бидејќи многу поцелисходно 
и поефикасно е да се вложуваат напори за оневозможување на појавата на 
корупцијата, отколку да се преземаат активности по нејзиното настанување .

Имајќи го предвид значењето на тој процес изразен преку бројот 
на склучени договори за јавни набавки во Република Македонија (РМ) (во 
2012 година биле склучени 23.732 договори за јавни набавки во вредност од 
12% од БДП на РМ1) од една страна и нивната вредност од друга страна, (од 
вкупната вредност на склучени договори во 2012 година, 16,84% се однесуваат 
на органите на ЕЛС и Градот Скопје), во кои најзастапени се општите јавни 
услуги2, како и утврдените состојби (неправилности) од надлежните органи 
во спроведувањето на тој процес, споделувањето на добрите практики во тој 

1  Извор: http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/wp-content/uploads/Izvestaj-na-BJN-
za-2012.pdf

2  Податоците се однесуваат само за договори склучени по отворена постапка, ограничена, 
постапка со преговарање со и без објавување оглас и конкурентен дијалог и за договори за јавна 
набавка на услуги од член 17 став (1) алинеја 2 кога проценетата вредност е над 20.000 евра во 
денарска противвредност.
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процес се наметнува како неминовна и општествено потребна активност, како 
еден од начините на нивна дисеминација и употреба за заштита од корупција и 
измама во јавните набавки.

Јавните набавки се комплексна материја која во РМ, освен со европските 
директиви, е уредена и со одредбите на  Законот за јавните набавки („Службен 
весник на РМ“ бр. 136/07, ...43/2014), како и со повеќе подзаконски акти и 
интерни акти на договорните органи, кои имаат свое влијание во процесот на 
доделување на договорите за јавни набавки коишто детално се опишани во овој 
Извештај. 

Ова истражување, презентирано преку Извештај за истражувањето 
на добрите практики во јавните набавки во ЕЛС Велес, како документ за 
спроведување јавни политики во областа на јавните набавки, ја разгледува 
транспарентноста во спроведувањето на постапките за јавни набавки во 
поширока смисла, односно според дефиницијата прифатена од Транспаренси 
Интернешнл, каде што поимот е сфатен како “обврска (на службениците) 
да работат видливо, предвидливо и разбирливо, да промовираат 
партиципативност и отчетност“. 

Од аспект на конкретните проектни активности, истражувањето на 
јавните набавки во Општина Велес, покрај аспектот на погоре презентираната 
дефиниција, ги анализира јавните набавки во контекст на размена на знаења, 
искуства и добри практики.

Цел на документот – Цел на проектот

Целта на спроведеното истражување е утврдување на политика и 
позитивни практики на локално ниво за спроведување на јавните набавки и 
нивно дисеминирање. 

Со примена на зацртаните проектни активности се: 

• обезбедени потребните информации за начинот на постапување при 
доделување на договорите за јавни набавки во Општина Велес и се 
констатирани најдобрите практики и искуства во тој процес; 

• изработи извештај во кој се нотирани најдобрите практики и 
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препораки;

• обезбеди можност за дисеминирање и користење на тие практики 
и препораки од страна на другите  општини и субјекти од јавниот 
сектор во РМ, како основен предуслов за заштита од можна појава на 
корупција и измама во јавните набавки.

Методологија на спроведување на проектните активности 

Проектните активности за анализа на јавните набавки во текот на 
2013 година во Општина Велес, се спроведени со примена на комплексен 
методолошки пристап на анализа, кој опфаќа:

• канцелариско истражување и 

• теренско истражување.

Во рамките на канцелариското истражување спроведени се следните 
активности:

• анализа на законските и подзаконските акти; 

• истражување на интерните акти на Општина Велес; 

• истражување на процесот на буџетирање и степенот на 
партиципативност во контекст на планирањето на јавните набавки;

• истражување на планирањето на јавните набавки; 

• истражување на спроведените постапки за доделување договори за 
јавни набавки; 

• истражување на пазарот за присутност на економските оператори од 
соодветната област која е предмет на јавната набавка;

• истражување на информациите за спроведените постапки за јавни 
набавки во Општина Велес на интернет локацијата на Општина Велес3 
и на интернет локацијата на Бирото за јавни набавки4;  

3  http://veles.gov.mk/veles3/index.php/2014-04-16-08-02-10
4 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices 
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• доделување договори за јавни набавки;

• следење на реализацијата на договорите за јавни набавки;

• подготовка на анкетен прашалник; 

• подготовка за спроведување структурирано интервју; 

• подготовка на модел за оценување на индексот на ОТО; 

• анализа на добиените информации; 

• истражување на добрите практики при спроведувањето на постапки 
за доделување договори за јавни набавки; 

• подготовка на Извештај за истражувањето на добрите практики во 
јавните набавки во ЕЛС Велес; и

• подготовка на извештај за извршените активности.

Во рамките на теренското истражување спроведени се следните 
активности:

• спроведување полуструктурирано интервју;

• разговор - дискусија со лица што се вклучени во процесот на доделување 
договори за јавни набавки; 

• увид во документите содржани во досието за јавни набавки;

• обезбедување на потребни податоци и информации за  
доделувањедоговори за јавни набавки; и

• пополнување на анкетен прашалник за изработка на индексот на ОТО, 
итн.

При истражувањето беа применети поголем број специфични методи, 
меѓу кои: 

• Аналитички метод;

• Математико - статистички метод;
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• Компаративен метод;

• Анкета;

• Полуструктурирано интервју; и

• Вкрстени анализи.

Во рамки на преземените методолошки активности значајно внимание 
беше посветено на анализата на процедурите кои се применуваат од Општина 
Велес во процесот на доделување договори за јавни набавки.

Врз основа на спроведените детални канцелариски и теренски 
истражувања, детектирани се позитивни практики и донесени се заклучоци за 
спроведувањето на јавните набавки во ЕЛС Велес. Тоа беше основа за изработка 
на Нацрт извештај кој беше презентиран во ЕЛС Велес, а потоа и на Финален 
извештај со наведување на најдобрите практики и препораки за доделување 
договори за јавни набавки во Општина Велес.

Дополнителна вредност на проектните активности ќе се обезбеди преку 
дисеминација на информациите за спроведувањето на проектните активности 
и утврдените добри практики во Општина Велес преку нивно објавување во  
Билтенот на Здружението и на интернет локацијата на Здружението  една од 
последните проектни активности.

 z Главен дел (Презентација на утврдените состојби 
и констатирани позитивни страни на актуелната 
политика) 

Законски и подзаконски акти со кои се уредува процесот на 
доделување на договорите за јавни набавки 

Доделувањето на договори за јавни набавки за работи, стоки и услуги 
претставува комплексна област која во Република Македонија е уредена, со 
применувањето на Европските регулативи и практики, но пред сè, со:

• Закон за јавните набавки („Сл.Весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08, 
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97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13 – Исправка, 28/14, 43/14, 
111/14-Автентично толкување и 130/14) и

• Поголем број на подзаконски акти, детално наведени во делот што е 
насловен како Библиографија. 

Имајќи ги предвид законските и подзаконските акти со кои е уреден 
процесот на доделување договори за јавни набавки, може да се констатира дека 
постапките за доделување договори за јавни набавки (работи, стоки и услуги) 
во Република Македонија се уредени со голем број подзаконски акти, а законот 
е комплексен, обемен и подложен на постојани измени и дополнувања. 

Со извршениот увид во измените и дополнувањата на Законот за јавни 
набавки се констатира дека, почнувајќи од 2007 година, кога е утврден неговиот 
основен концепт, па до денес, законот има претрпено 9 измени и дополнувања. 
Но, тоа не е единствената констатација во овој дел., Во текот на една година 
се случуваат повеќе измени и дополнувања на законот. Ако се анализира само 
2014 година, ќе се констатира дека, заклучно со 03.09.2014 година направени се 
3 измени и дополнувања на наведениот закон, што негативно влијае во делот 
на осозновање на постапките за доделување договори за јавни набавки и нивна 
правилна примена во пракса.  

Таквата состојба го отежнува целокупниот систем на осознавање на 
одредбите и постапките за доделување договори за јавни набавки, нивна 
примена во праксата и обезбедување правилно постапување во тој процес. 

Обемноста на законската регулатива и мноштвото активности кои 
треба да се направат од страна на договорните органи во улога на доделувачи на 
договорите за јавни набавки не прават разлика помеѓу големината на правните 
субјекти (договорните органи) и човечките ресурси со кои тие располагаат. 

Честопати во пракса се случува помалите договорни органи (во 
конкретниот случај, малите единици на локална самоуправа), за да обезбедат 
правилно постапување во доделувањето договори за јавните набавки, немајќи 
доволно човечки ресурси од таа област, се присилени да користат услуги 
од други субјекти, што предизвикува дополнителни одливи на средства и  
зголемување на ризиците за несоодветно постапување, односно за неправилна 
примена на Законот за јавните набавки, како и неможност за обезбедување 
најдобра вредност за дадените пари, односно почитување на концептот “Value 
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for money”. Наведената состојба не влијае негативно само на договорните 
органи, туку и на помалите економски оператори. Така, честопати одредени 
економски оператори, поради немање соодветни човечки ресурси од една 
страна, и комплексност на законската регулатива од друга страна, покажуваат 
одбивност, односно  незаинтересираност да учествуваат во постапки за 
доделување договори за јавни набавки. 

Според меѓународната практика и политиките на добро управување 
во делот на заштита од појавите на корупција и измама во јавните набавки, 
обемноста на законските и подзаконските акти, претставува една од причините 
за појавата на корупција и измами во јавните набавки. 

Интерни акти со кои се уредува процесот на доделување 
договори за јавни набавки во ЕЛС Велес

При доделување договор за јавна набавка, Општина Велес постапува 
согласно законските и подзаконските акти кои го уредуваат доделувањето на 
јавните набавки, како и нивното вршење согласно Законот за јавна внатрешна 
финансиска контрола („Сл. Весник на РМ“ бр. 90/09, 12/11, 188/13), Стандардите 
за внатрешна контрола („Сл. Весник на РМ“ бр. 147/10) (стандард 12 процедури) 
и Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката 
рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба 
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 69/13). Во општината, покрај останатото, изработена 
е процедура со која се дефинираат активностите за планирање, доделување и 
следење на активностите во делот на доделените договори за јавни набавки. Во 
исто време, ЕЛС Велес има обезбедено сертификат ИСО 9001:2008 од 29.12.2009 
година, со важност до 31.03.2016 година со кој се потврдува дека ЕЛС Велес има 
воспоставен систем на управување кој ги исполнува барањата на наведениот 
стандард.  

Со актот за организација и систематизација, во рамки на ЕЛС Велес, 
формирано е  одделение за јавни набавки во кое се вработени 3 лица кои 
имаат потврда за положен испит за лице за вршење јавни набавки, што создава 
основни предуслови за правилно изготвување на тендерската документација и 
постапување во процесот на доделување на договорите за јавни набавки.
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Планирање на јавните набавки

Согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, ЕЛС треба да 
пристапи кон планирање на вкупните набавки во тековната година. За таа 
цел, ЕЛС Велес има разработено соодветен пристап кој обезбедува висок 
степен на транспарентност и јавност во делот на постапката за планирање на 
набавките, кој започнува со процесот на буџетирање. Имено, по добивањето 
на циркуларното писмо од надлежниот министер, општината започнува со 
одржување на подготвителните активности за изработка на нацрт буџет за 
следната година и во исто време прибира информации и податоци од урбаните 
и месните заедници и од другите буџетски корисници за нивните потреби од 
јавни набавки, а се одржуваат и јавни настани (трибини) за осознавање на 
потребите на граѓаните и утврдување на нивните и воопшто, на општинските 
приоритети. 

Таквите активности претставуваат основа за утврдување на буџетот 
на општината и на одделните програми, коишто претставуваат предмет на 
дискусија и усвојување од страна на Советот на општината. 

Досегашното искуство во делот на донесувањето на буџетот и 
развојните програми како негов составен дел, упатуваат дека тие се донесуваат 
во законски утврдените рокови (најдоцна до 15 ноември во тековната година за 
следната година), што обезбедува навремено преземање мерки и активности за 
изготвување и донесување на годишниот план за јавни набавки по видови на 
стоки, услуги и работи. 

Планот за јавни набавки на Општина Велес за 2013 година бил донесен 
од страна на Градоначалникот на општината на 31.01.2013 година, односно во 
законски пропишаните рок и форма и тој е објавен на интернет локацијата 
на Општина Велес. И покрај тоа што со Законот за јавните набавки не се бара 
објавување на годишниот план за јавни набавки на интернет локацијата на 
општината, Општина Велес, почитувајќи ги принципите на добро владеење 
(транспарентност, јавност и отчетност)  наведениот документ (план на јавни 
набавки) го објавува на својата интернет локацијата. 

Во текот на 2013 година била извршена само една измена на планот за 
јавни набавки, што упатува на констатацијата дека е обезбеден висок степен на 
правилно утврдување на вкупните потреби за набавки на општината. Таквата 
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констатација се потврдува со извршеното споредување на вкупната вредност 
на утврдените набавки во основниот план за јавни набавки и вредноста на 
измените и дополнувањата, при што измените и дополнувањата на планот за 
јавни набавки претставуваат само 0,6% од вкупната вредност на планот за јавни 
набавки. 

Донесување акт за јавни набавки

Во функција на истражувањето беше извршено интервју со лицето што е 
задолжено за вршење јавни набавки, како и  увид во одредени постапки за јавни 
набавки. При тоа беше констатирано дека за секоја постапка за јавна набавка 
била донесена одлука од градоначалникот на Општина Велес за потребата 
од вршење на соодветната јавна набавка. Со одлуката за јавна набавка се 
утврдени предметот (видот) и количината на набавката, износот и изворот на 
средствата што се потребни за реализација на договорот, начинот и постапката 
за доделување на договорот за јавна набавка и се назначени лицата и нивните 
заменици во комисијата за јавна набавка. 

Изработка на тендерска документација 

Врз основа на утврдените потреби за набавки содржани во Планот 
за јавни набавки, соодветниот организациски дел во рамки на општината 
(кој е непосреден корисник на набавката), а по донесувањето на Одлуката за 
доделување на договорот за јавна набавка, иницира кај одделението за јавни 
набавки да ја изработи потребната тендерска документација. Со извршеното 
интервју, извршениот увид во дел од постапките за доделување на договори за 
јавни набавки, како и со извршеното истражување на веб страницата на Бирото 
за јавни набавки (www.bjn.gov.mk) се констатира дека за секоја конкретна јавна 
набавка е изработена тендерска документација во која се содржани потребите 
(барањата), условите, критериумите и другите потребни информации што се 
корисни за економските оператори.  
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Истражување на пазарот за присутност на економските 
оператори од соодветната област која е предмет на јавна 
набавка 

И покрај тоа што во известувачкиот период за 2013 година не постоеше 
директна законска обврска за истражување на пазарот за осознавање на 
економските оепратори, Општина Велес воспоставила практика техничката 
спецификација да ја достави до поголем број економски оператори, а членовите 
на комисијата за јавни набавки да ги посетат економски оператори со цел да ги 
осознаат условите, квалитетот и можностите за доделување договори за јавни 
набавки. 

Наведените активности кои биле преземени од страна на вработените 
во одделението за јавни набавки, како и од лицата ангажирани во комисијата 
за јавни набавки обезбедуваат максимална заинтересираност на економските 
оператори. Во истражените седум (7) постапки за јавни набавки со Отворена 
постапка е констатирано дека се обезбедува максимална заинтересираност на 
економските оператори, при што во просек за секоја постапка за јавна набавка 
е обезбедено учество на четири (4) економски оператори, што сликовито е 
прикажано на следниот графикон:

Графикон 2.1: Отворена постапка
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Наведените состојби се идентични и во делот на постапките за 
доделување на договорите за јавни набавки со прибирање на понуди. Притоа, 
во истражените 17 постапки за јавни набавки беше констатирано дека се 
обезбедува максимална заинтересираност на економските оператори, што се 
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потврдува со фактот дека, во просек, за секоја постапка за јавна набавка имало 
не помалку од три (3) економски оператори, што сликовито е прикажано на 
следниот графикон:

Графикон 2.2: Барање за прибирање понуди
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Доделување на договори за јавни набавки 

Врз основа на објавените Огласи за доделување договори за јавни 
набавки, доставената тендерска докумнетација од економските оператори, 
извршената евалуација на добиената тендерска документација и доставените 
известувања до економските оператори, Општина Велес ги повикува 
економските оператори кои се квалификувале за соодветната постапка за јавна 
набавка и кои ги исполнуваат условите, да учествуваат во електронска аукција. 

По извршената електронска аукција и добивањето информација од 
системот за конечноста на аукцијата, се изработува Извештај за спроведената 
постапка, врз основа на кој се донесува Одлука за избор на најповолен 
понудувач. По донесувањето на наведената одлука, сите економски оператори 
кои учествувале на електронската аукција се известуваат за избраниот 
најповолен понудувач и во исто време ним им се дава можност за поднесување 
жалба во пропишан рок до надлежните органи. 

При реализацијата на вкупно објавени 93 постапки за јавни набавки, во 
текот на 2013 година биле поднесени само 3 (три) жалби на донесената одлука 
за избор на најповолен понудувач, што претставува 3,2% од вкупно објавените 
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јавни набавки. Од нив, 2 (две) жалби биле одбиени, а 1 (една) жалба била 
прифатена.

Наведената состојба упатува на констатацијата дека задоволството на 
економските понудувачи е постигнато во приближно 97% од постапките за 
доделување договори за јавна набавка, што упатува на констатацијата дека е 
обезбедено правилно постапување во постапките за доделување договори за 
јавни набавки и дека била обезбедена рамноправна положба на понудувачите. 

По завршувањето на конечноста на постапките, градоначалникот на 
општината пристапува кон склучување договор за јавна набавка од соодветниот 
вид (потреба). 

Врз основа на извршеното истражување (интервју и доставениот и 
обработен анкетен прашалник) констатирано е дека за секоја јавна набавка 
е воспоставено соодветно досие со приложени потребни документи, дека во 
делот на утврдување на потребата, иницирање и спроведување на постапката 
за доделување договор за јавна набавка не постојат ризици и дека општината 
воспоставила ефективен систем на интерни контроли насочени кон остварување 
на посебните и општите цели на општината, што исто така е потврдено и со 
извршената ревизија и од страна на Државниот завод за ревизија5.

Следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Според интерните процедури за работењето на Одделението за 
финансирање, буџет и администрирање со даноци, следењето на реализацијата 
на јавните набавки се врши од страна на соодветниот организациски облик 
во општината врз основа на интерно пропишана процедура за работење на 
одделението за финансиски прашања, каде што се врши ex ante контрола. 

Со наведените процедури, дадени се конкретни насоки за постапување 
на вработените во наведеното одделение, при што одговорниот сметководител 
врши формална контрола и комплетирање на сите документи, односно проверка 
дали изворниот сметководствен документ (фактура, времена ситуација, 
завршна ситуација итн.) е поткрепен со уредни и веродостојни докази 

5  http://www.dzr.gov.mk/Uploads/67_1_RU_ELS_Veles_REZIME_2014.pdf
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/67_2_RU_ELS_Veles_CELI_REVIZIJA_2014.pdf
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/67_3_RU_ELS_Veles_REVIZORSKI_NAODI_2014.pdf
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(испратница, градежна книга, извештај за надзор и сл), дали тие документи 
се прегледани и одобрени од надлежните лица, дали нарачаните и примените 
стоки, работи и услуги се во рамките на утврдените количини, цени, квалитет и 
рокови (утврдени во договорот за јавна набавка), за што се обезбедува писмено 
потврдување на самиот документ, кој понатаму се проследува на одобрување и 
потпишување од градоначалникот на општината. 

Наведената состојба е потврдена и со извршената ревизија од надлежните 
органи6 со што се укажува и потврдува дека е воспоставен соодветен систем на 
следење на реализацијата на јавните набавки. 

 z Индекс на отпорност, транспарентност и отчетност 
(ОТО) 

Во насока на добивање дополнителни сознанија за утврдување на 
потребите за јавни набавки, доделувањето на договорите за јавни набавки и 
следењето на нивната реализација, проектниот тим изготви потребен модел 
(прашалник) и  соодветно пресметување на вредностите за индексот на 
отпорност, транспарентност и отчетност (ОТО). 

Моделот (прашалникот) се состои од 19 прашања за кои се структурирани 
соодветни одговори, а одговорите се бодирани со соодветен број на поени. 
Резултатите потврдуваат дека, од вкупниот број на утврдени поени, општината 
Велес освои 62 поени од можни 77 поени. Врз основа на така утврдените поени, 
се пресмета индекс на ОТО од 4,03, што Општина Велес ја рангира на ниво на 
високо отворена транспарентна и отчетна ЕЛС. 

6  Државен завод за ревизија
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 z Резиме на заклучоците засновани на истражувачки 
наоди и препораки за подобрување на јавните политики 
засновани на заклучоци 

Врз основа на извршеното истражување и проучените законски, 
подзаконски и интерни акти, како и целокупната документација која се 
однесува на доделувањето договори за јавни набавки, истражувачкиот тим ги 
констатира следните состојби:

• Доделувањето на договорите за јавни набавки (работи, стоки и услуги) 
во Република Македонија е уредено со голем број подзаконски акти, 
а процесот е комплексен, обемен и подложен на постојани измени и 
дополнувања;

• Обемноста на законските и подзаконските акти влијае неповолно во 
делот на заштита од корупција и измама во јавните набавки;

• Обемноста на законските и подзаконските акти бара ангажирање 
на повеќе човечки ресурси за кои одредени ЕЛС немаат соодветен 
персонал, што има демотивирачко влијание врз економските оператори 
за пријавување на огласите за доделување договори за јавни набавки;

• Општина Велес има стекнато ИСО сертификат 9001:2008 со кој се 
потврдува дека општината има воспоставен и соодветно одржуван 
систем за управување што ги исполнува барањата на стандардот ИСО 
9001:2008;

• Во Општина Велес е воспоставен соодветен начин на партиципативност 
во делот за утврдување на потребите од набавки, како составен дел 
на процесот на буџетирање, што претставува основа за изработка на 
годишниот план за јавни набавки;

• Донесувањето на буџетот на општината и на програмите за развој 
на буџетот на општината се врши навремено и во законски утврдени 
рокови, што претставува еден од основните предуслови за донесување 
на годишниот план за јавни набавки во законски утврдениот рок;

• Обезбедено е навремено донесување на планот за јавни набавки и 
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негово објавување на интернет локацијата на општината7 и покрај тоа 
што не постои законска обврска за негово објавување;

• Обезбеден е висок степен на точност при планирањето на јавните 
набавки, така што неговото менување и дополнување е занемарливо, 
односно учествува само со 0,6% во вкупната вредност на планот за 
јавни набавки;

• Изработката на тендерската документација е во рамките на законските 
барања и ги содржи потребните информации утврдени со Законот за 
јавни набавки;

• Општина Велес спроведува истражување на пазарот и покрај тоа 
што во известувачкиот период за 2013 година не постоеше законска 
обврска за истражување на пазарот. Таа активност е спроведувана во 
фукција на осознавање на движењата на пазарот и обезбедување точни 
и навремени информации;

• Во текот на реализацијата на вкупно 93 огласени постапки за јавни 
набавки во текот на 2013 година, биле примени само 3 (три) жалби на 
3 (три) постапки за јавни набавки. Од нив, 2 (две) биле одбиени како 
неосновани, што упатува на висок професионализам во реализирањето 
на јавните набавки и доследно почитување на Законот за јавни набавки;

• Воспоставено е соодветно досие со приложени потребни документи 
во делот на утврдување на потребата, иницирање и спроведување на 
постапките за договор за јавна набавка, што влијае да не постојат ризици 
во тој дел и што упатува на заклучокот дека е воспоставен соодветен 
ефикасен систем на интерни контроли насочени кон остварување на 
посебните и општите цели на општината;

• Воспоставен е соодветен систем за следење на реализацијата на 
договорите за јавни набавки, што обезбедува соодветна вредност за 
дадените пари, односно доследна примена на принципот „Value for 

7 h t t p : / / u s l u g i . v e l e s . g o v . m k / S h a r e d % 2 0
D o c u m e n t s / % D 0 % 9 3 % D 0 % B E % D 0 % B 4 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 8 % D 0 % B 5 % D 0 % B D % 2 0
% D 0 % B F % D 0 % B B % D 0 % B 0 % D 0 % B D % 2 0 % D 0 % B 7 % D 0 % B 0 % 2 0
% D 1 % 9 8 % D 0 % B 0 % D 0 % B 2 % D 0 % B D % D 0 % B 8 % 2 0 % D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 0 %
B 1 % D 0 % B 0 % D 0 % B 2 % D 0 % B A % D 0 % B 8 % 2 0 % D 0 % B 7 % D 0 % B 0 % 2 0 2 0 1 4 % 2 0
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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money“;

• Тимот на истражувачи  утврди индекс на одговорност, транспарентност 
и отчетнот во делот на доделувањето договори за јавни набавки на 
општината Велес. Добиен е индекс од 4,03, што упатува на општина со  
високо ниво на одговорност, транспарентност и отчетност.

Препораки 

Врз основа на извршеното истражување и констатираните состојби 
во областа на јавните набавки, тимот истражувачи ги презентира следните 
препораки:

• Да се обезбеди континуирано следење на промените на меѓународните 
стандарди за управување со квалитет и обезбедување усогласеност 
на процедурите за работењето на Општина Велес во делот на јавните 
набавки;

• Општина Велес да продолжи со следење на законските и подзаконските 
акти во делот на доделувањето договори за јавни набавки и да обезбеди 
навремено изменување и дополнување на интерните политики и 
процедури во кои подетално се уредува наведената област;

• Заради поголема прегледност и воочливост во делот на потребните 
информации за доделување договори за јавни набавки на интернет 
локацијата на општината (www.veles.gov.mk) да се креира посебно 
јазиче под наслов „Јавни набавки“;

• Општина Велес да продолжи со воспоставената практика на 
обезбедување континуирана едукација на вработените што се вклучени 
во процесот на доделување договори за јавни набавки.
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Кочани, Кратово, Крива Паланка и Пробиштип

Твој интерес - моја европска иднина: 
Резултати од сондажата на економски 
оператори и договорни органи по однос 
на процедурите за јавни набавки во 
четири општини: Кочани, Кратово, Крива 
Паланка и Пробиштип

(Регионален центар за одржлив развој – 
Кратово) 

 z Воведно излагање

Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ од Кратово, во 
периодот од 01.08.2014 – 31.10.2014 година, спроведе истражување во областа на 
јавните набавки (ЈН)  на локалните јавни институции во Кратово, Пробиштип, 
Крива Паланка и Кочани за периодот од 2011 – 2013 година. Истражувањето се 
спроведе во рамките на проектот „Твој интерес - моја европска иднина“  како  
дел од проектот „Граѓанска мрежа за спречување конфликт на интереси во 
јавната администрација“, кој е финансиран од Европска Унија, а спроведуван 
од Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид 
институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот 
институт за медиуми (МИМ). 

Целта на проектот беше да се унапреди спроведувањето на ЈН од 
страна на локалните власти во Република Македонија во насока на поголема 
транспарентност, отчетност и одговорност во трошењето на јавните пари на 
локално ниво, преку истражување на актуелните состојби и практики, се со цел 
да се детектираат слабостите и аномалиите и да се извлечат препораки и насоки 
за нивно подобрување. 
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 z За јавните набавки

Под јавна набавка (ЈН) се подразбира обезбедување производи, услуги 
и работи од страна на државните институции најчесто преку фирми од 
приватниот сектор. 

Многу често наместо „постапка за јавна набавка“ се користи зборот 
„тендер“ којшто има пошироко значење (секој тендер не е јавна набавка), но 
сепак ваквата употреба е дозволена (бидејќи секоја јавна набавка навистина е 
тендер). 

Парите што државните институции, односно луѓето вработени во нив, 
ги трошат за јавните набавки се всушност народни пари, дадени од страна 
на граѓаните и фирмите преку даноците. Од тука логично е да се очекува тие 
да се трошат одговорно и домаќински, и со нив да се обезбедат што е можно 
поквалитетни производи, услуги и работи за што е можно пониски цени, 
односно да настојува да се обезбедат најдобрите услуги за потрошените пари.

Спроведувањето на јавните набавки е регулирано со Законот за јавни 
набавки, според кој при процесот на јавна набавка мора да бидат обезбедени 
принципите на конкурентност, еднаков третман и недискриминација на 
фирмите-понудувачи на стоки, услуги и работи, средствата да бидат рационално 
и ефикасно искористени, а целиот процес да биде транспарентен, јавен и јасен, 
затоа што станува збор за трошење на јавни, односно народни пари. Воедно, 
транспарентноста е моќно оружје против корупцијата, на којашто јавните 
набавки се особено подложни. 

Институциите што директно се надлежни за јавните набавки во 
Република Македонија се Бирото за јавни набавки (БЈН) и Државната комисија 
за жалби по јавни набавки (ДКЖЈН). Јавните набавки се спроведуваат и се 
евидентираат преку единствениот Електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН), 
којшто е достапен на интернет на следнава адреса: https://e-nabavki.gov.mk/, а 
поднесените жалби од фирмите и одлуките на ДКЖЈН по тие жалби, исто така, 
се достапни на интернетлокацијата на Комисијата: http://dkzjn.gov.mk/.
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 z Методологија 

Методологијата на истражуавњето беше дизајнирана така што ги 
опфаќаше сите јавни институции во 4 општини, како договорни органи 
(ДО) и дел од економските оператори кои учествувале на повиците за јавни 
набавки. Истите беа контактирани лично преку соодветни барања, формулари 
или прашалници. Параметри на кои се даде акцент во истражувањето беа: 
транспарентост на локалните јавни институции, конкурентност, еднаков 
третман и недискриминација на економоските оператори (ЕО), економично, 
рационално, ефикасно и транспарентно трошење на јавните пари, односно 
начини при носење одлука за избор на ЕО.

Предмет на истражувањето беа јавните набавки спроведени од  јавните 
локални институции како договорни органи во 4 општини: Крива Паланка, 
Кратово, Пробиштип и Кочани во периодот од 1 јануари 2011 до 31 декември 
2013 година.  Во спроведувањето на проектните активности учествуваа четири 
лица, од секоја општина по еден, преку кои како информатори ги добивавме 
основните податоци и информации за соодветната општина.

Истражувањето се спроведе во два дела: прв дел со локални јавни 
институции и втор дел со економски оператори. Во делот на истражувањето кој 
ги таргетираше локалните јавни институции како договорни органи користена е 
алатката за пристап до информации од јавен карактер и информациите коишто 
ги имаше објавено БЈН. Истражувањето насочено кон економските оператори 
се спроведе преку доставување на анкетни прашалници. На овој начин беа 
опфатени вкупно 31 јавна институција и тоа: 10 од Кочани, 8 од Крива Паланка, 
7 од Пробиштип и 6 јавни институции од Кратово.

Врз основа на одговорите од јавните институции, се дојде до информација 
за ЕО кои учествувале на огласите за јавни набавки во конкретниот период и на 
истите се спроведе анкета. Во оваа фаза анкетирани се вкупно 126 ЕО. 
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 z Резултати од истражувањето 

а) Локални јавни институции (договорни органи)

Од одговорите на локалните јавни институции во општините Крива 
Паланка, Кратово, Пробиштип и Кочани се дојде до следните наоди:

• Од вкупно 31 институција или договорен орган, во законскиот 
рок на барањата за пристап до информации од јавен карактер, 
одговорија вкупно 22, односно 71%. Ова укажува на постоење 
расположеност и доста високо ниво на комуникација за споделување 
на информации за начинот на кој се трошат јавните пари.  
 
По поднесување на жалби до Комисијата за заштита на правото 
за слободен пристап до информации од јавен карактер за 
игнорирањето на нашето барање, одговорија уште 5 јавни инстуции, 
кои дадоа информација за уште 95 постапки за јавни набавки.  
 
До крајниот рок предвиден за одговор по приложениете жалби до 
Комисијата за заштиита за пристап до информации од јавен карактер 
воопшто не одговорија 4 институции и тоа 3 од Кочани и 1 од 
Пробиштип.

• Од добиените одговори, прибравме информација за вкупно 650 
постапки за јавни набавки во наведените 4 општини за периодот од 
2011-2013 година. При тоа од обработените 555 процедури за ЈН кои 
стасаа во предвидениот рок може да се види дека за овој период се 
потрошени вкупно 227.952.073 денари или околу 3.707.000 евра.  

• Во зависност од тоа за каков вид на постапка се работи, различен е 
бројот на понудувачи. Тој се движи од минимум 1 до максимум 9 
понудувачи по постапка. 
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Табела 3.1: Број на спроведени постапки и број на ЕО кои учествувале во соодветните 
постапки

Број на понудувачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Број на постапки 198 149 212 53 28 4 3 2 1

Графикон 3.1: Број на спроведени постапки и број на ЕО кои учествувале во соодветните 
постапки
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• Комисијата за одлучување по тендерската документација во 18 
институции, или во 82% кај ДО воопшто или делумно е променета за 
овие три години, додека само во 4 ДО или 18% се менува во зависност 
од спроведената набавка. Ова може да биде показател за тоа колку се 
вложува во тоа институциите и самите комисии да бидат стучни при 
разгледувањето на различните понуди и добивањето на реална слика за 
квалитетот на конкретна понуда. Ова е значајно и од други два аспекта: 
првиот за тоа ако комисијата е постојана, колку може да се влијае на 
нејзината непристрасност, а од друга страна колку една иста комисија 
може да биде стручна и компетентна за различните видови на набавки 
и услуги кои се бараат при спроведување на ЈН.
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Графикон 3.2: Константност на комисиите за ЈН

Константност на комисиите за ЈН

2. Комисијата
за ЈН се менува,
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1. Комисијата 
на ЈН не се 
менува, 18,
82%

• Жалби за спроведените постапки за ЈН според ДО, поднеле само 2 ЕО 
и тоа во еден случај во Пробиштип и 1 во Кратово. Во два случаи е 
раскинат договорот со прво рангираниот ЕО поради неисполнување 
на обврските од договорот и е склучен договор со второ рангираниот 
ЕО. Во два случаи во Пробиштип имаме поништување на постапката 
за ЈН.

• Секоја јавна институција редовно спроведува одреден вид на постапки 
за јавни набавки. Овие јавни набавки се однесуваат за стоки, услуги или 
работи (набавка на канцелариски материјал, телекомуникациски услуги, 
печатење, одржување на улици, набавка на нафта, дрва за огрев, медиумска 
промоција, превоз, набавка на прехранбени продукти, ситен инвентар, 
средства за хигиена, одржување на службени возила, осигурување, 
медицински прегледи, агенции за привремено вработување и сл.)  
 
При тоа може да се согледа дека во 388 постапки, јавна набавка добиваат 
различни ЕО, додека во 94 случаи или 14% добавувачот се повторува 
двапати во текот на овие три години. Висок процент, односно во 
168 случаи од ЕО добиваат редовно секоја година јавна набавка во 
исти институции, што е 26%. Ова може да наведува на фактот за 
воспоставена доверба помеѓу ЕО и ДО, но во исто време и можност за 
сомнеж за фаворизирање на определен ЕО.
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Графикон 3.3: Зачестеност еден ист ЕО да добива ЈН во иста институција

Зачестеност еден ист ЕО да добива ЈН во иста институција
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б) Економски оператори

Во втората фаза од истражувањето, освен што се вршеше обработка 
и систематизација на добиените информации од ДО, се спроведе теренско 
истражување со унифициран анкетен прашалник, со кое беа опфатени вкупно 
126 ЕО. 

Целта на прашалникот е да се види која е перцепцијата на ЕО за 
спроведените постапки за јавните набавки од страна на ДО. При тоа, без разлика 
на исходот, беа анкетирани и ЕО кои добиле, но и оние ЕО кои учествувале, а 
нивните понуди биле одбиени на повиците за јавни набавки. 

Содржината и показателите кои ги добивме како одговор на прашањата 
од анкетниот прашалникот се наоѓаат во продолжение. 

1. Дали, според Ваша оценка, некои од критериумите за утврдување 
на способност на економските оператори се дискриминаторски?

При тоа со Да одговориле 34 испитаници, Најчесто да 21 од испитаниците, 
Најчесто не се 25 одговори, а со Не 48 од испитаниците.
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Графикон: 3.4: Дали, според Ваша оценка, некои од критериумите за утврдување на 
способност на економските оператори се дискриминаторски?

Дали некои од критериумите за ЈН се дискриминаторски

4. Не, 48, 37%

3. Најчесто не,
25, 20%

1. Да, 34, 27%

2. Најчесто да,
21, 16%

Високи 43% од ЕО кои одговориле со Да и Најчесто да, сметаат дека 
во условите за учество на повиците за јавни набавки намерно се ставаат 
критериуми кои тешко можат да ги исполнат поголем број фирми, а  со тоа се 
прави првична селекција и елиминација на дел од конкуренцијата. 

2. Дали сметате дека огласите за јавни набавки се креираат така што 
даваат можност за фаворизирање на определен економски оператор?

На ова прашање со Да одговориле 34 испитаници, а со Најчесто да 30 
испитаници. Со Најчесто не одговориле 25, а со Не 39 од испитаниците.
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Графикон: 3.5: Дали сметате дека огласите за јавни набавки се креираат така што 
даваат можност за фаворизирање на определен економски оператор?

Дали договорните органи фаворизираат определен ЕО

4. Не, 39, 30%

3. Најчесто не,
25, 20%

1. Да, 34, 27%

2. Најчесто да,
30, 23%

Слично како и на претходното прашање високи 50% од ЕО сметаат 
дека огласите за ЈН во старт фаворизираат определена фирма со тоа кои и 
какви услови се бараат да бидат исполнети. Тоа се докажува и со фактот дека 
определени ДО со години ги имаат истите ЕО на нивните повици за јавни 
набавки, а на огласите само формално се пријавуваат фирми кои ја исполнуваат 
минималната бројка на учесници, за да подоцна во фазата на јавно наддавање 
се откажат. 

3. Дали составот на комисија која ги разгледува понудите е познат 
пред подавањето на тендерската документација?

Во овој случај со Да одговориле 11 испитаници, со Најчесто да 31 
испитаник, со Најчесто не 15 испитаници, а со Не 71 од анкетираните ЕО.
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Графикон: 3.6: Дали составот на комисија која ги разгледува понудите е познат пред 
подавањето на тендерската документација?

Дали ЕО го познаваат составот на комисијата за ЈН

4. Не, 71, 55%

3. Најчесто не,
15, 12%

1. Да, 11, 9%

2. Најчесто да,
31, 24%

Составот на комисијата која ја разгледува тендерската документација во 
најголемиот број на случаи не е, и не треба да биде позната, за да се одбегне 
притисокот и влијанието врз неа од евентуално можно влијание при првичното 
оценување и разгледување на комплетноста на тендерската документација. Таа 
треба да остане професионална и независна од секаков вид на влијанија било 
надворешни, било внатрешни за што треба да се изнајдат соодветни модалитети 
и солуции.

4. Дали сте задоволни од начинот на одлучување за избор на економски 
оператор од страна на локалните јавни институции?

Во конкретниот случај со Да одговориле 41, Најчесто да 24, со Најчесто 
не 31 и со Не 31 од испитаниците.
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Графикон: 3.7: Дали сте задоволни од начинот на одлучување за избор на економски 
оператор од страна на локалните јавни институции?

Колку ЕО се задоволни од донесените одлуки 
за избор на нај поволен понудувач

4. Не, 31, 25%

3. Најчесто не,
31, 25%

1. Да, 41, 32%

2. Најчесто да,
24, 18%

ЕО воглавно се задоволни од начинот на спроведувањето на процедурите 
за јавни набавки. Од друга страна висок е процентот на оние кои сметаат 
дека сè уште е потребна доработка на законската регулатива, преку која ќе се 
елиминираат и најмалите можности за сомнеж и евентуално фаворизирање на 
определени ЕО.

5. Дали мислите дека економските оператори се познати уште пред 
објавување на повикот за јавна набавка, а процедурата е само формалност?

На ова прашање со Да одговориле 41 испитаник, а со Најчесто да 36 од 
испитаниците. Со Најчесто не одговориле 10, а со Не 41 од анкетираните.

Огромен е бројот, односно 32% од ЕО сметаат дека е познато кој ќе ја 
добие јавната набавка уште пред да се објави повикот за нејзино спроведување. 
Тоа ги одвраќа од помислата да спремаат документација, да се изложуваат на 
дополнителни трошоци и воопшто да учествуваат на објавените повици. 
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Графикон: 3.8: Дали мислите дека економските оператори се познати уште пред 
објавување на повикот за јавна набавка, а процедурата е само формалност?

Дали процедурите за ЈН се само формалност

4. Не, 41, 32%

3. Најчесто не,
10, 8%

1. Да, 41, 32%

2. Најчесто да,
36, 28%

Со ова директно се руши митот за наводната либерализација на ЈН, на 
што секако во наредниот период треба да поработат и институциите и БЈН 
преку елиминација на евентуалните недостатоци и слабости кои се појавуваат 
во текот на спроведување на пооделните процедури.

6. Дали локалните јавни институции редовно ве информираат 
и детално ги образложуваат причините за донесена одлука за избор на 
економски оператор?

Со Да одговориле 39, со Најчесто да 24, со Најчесто не 46, а со Не 15 од 
анкетираните ЕО.

И покрај законската обврска, ЕО се жалат дека не добиваат редовно 
повратна информација за тоа како биле рангирани нивните понуди, врз основа 
на критериумите, какви оценки, или бодови добиле, за да можат да имаат во 
предвид на што да внимаваат во следниот период.
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Графикон: 3.9: Дали локалните јавни институции редовно ве информираат и детално 
ги образложуваат причините за донесена одлука за избор на економски оператор?

Редовност во комуникацијата ДО -ЕО

4. Не, 15, 12%

3. Најчесто не,
46, 37%

1. Да, 39, 32%

2. Најчесто да,
24, 19%

Секако дека записникот од спроведената евалуација на понудите е јавен 
документ и тој треба да биде составен дел од редовната комуникација помеѓу 
ДО и ЕО кои учествувале на определен повик.

7. Дали oдлуката за најповолна понуда, секогаш е заснована на 
критериумите утврдени во огласот?

На ова прашање со Да одговориле 50, а со Најчесто да 34 од испитаниците. 
Со Најчесто не 30, а со Не 14 ЕО од оние кои биле опфатени во истражувањето. 

Во овој сегмент ЕО реагираат на тоа дека секогаш сè се сведува на тоа 
цената да е единствен и најбитен елемент за добивање на определен тендер. 
Имено во техничката документација се поставуваат услови, кои комисијата 
реално не може да ги измери кванитиативно или квалитативно, без разлика 
на тоа дали се работи за претходно искуство, квалитет на извршена работа и 
слично. Тоа ги става во подредена улога помалите ЕО, кои можеби можат да 
понудат поквалитеттна услуга за истите пари.
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Графикон: 3.10: Дали oдлуката за најповолна понуда, секогаш е заснована на 
критериумите утврдени во огласот?

Праведност при избор на ЕО

4. Не, 14, 11%

3. Најчесто не,
30, 23%

1. Да, 50, 39%

2. Најчесто да,
34, 27%

 8. Дали некогаш имате доставено жалба до Комисијата за јавни 
набавки по однос на одлука за избор на еконосмки оператор од страна на 
договорниот орган?

На ова прашање, одговорите се следниве: Да -12, Најчесто да -0, Најчесто 
не 3, а со Не 111 ЕО.
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Графикон: 3.11: Дали некогаш имате доставено жалба до Комисијата за јавни набавки 
по однос на одлука за избор на еконосмки оператор од страна на договорниот орган?

Дали се бара помош од Комисијата за ЈН

4. Не, 111, 88%

3. Најчесто не,
3, 2%

1. Да, 12, 10%

2. Најчесто да, 
0, 0%

Многу мал број, односно само 10 % од ЕО поднеле жалба до комисијата за 
ЈН, и во најголем број на случаи тие добиле негативен одговор, односно нивната 
жалба била одбиена. Можеби токму ова е причината што имаме исклучително 
висок процент на оние кои не поднеле жалба, бидејќи однапред се свесни за 
исходот од целокупната процедура.

9. Кој има најголемо влијание при носењето на конечна одлука при 
избор на економски оператор? 

На ова прашање, од вкупно 126 испитаници, 9% одговориле дека сепак 
првите луѓе на ДО ја имаат целосната контрола врз процедурите за ЈН поаѓајќи 
од фазата кога се подготвува планот за ЈН, кога се распишуваат повици, потоа 
во формирањето на комисии за јавни набавки па се до финалната фаза, кој ќе 
добие на определен повик за ЈН.  

Вкупно 126 испитаници, 9% одговориле дека сепак првите луѓе на 
ДО ја имаат целосната контрола врз процедурите за ЈН поаѓајќи од тоа кога 
се подготвува планот за ЈН, кога се распишуваат повици, формирањето на 
комисии, кој учествува до крајната фаза кој ќе добие на определен повик за 
ЈН.
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Вториот факт којшто создава лоша слика за трошењето на народните 
пари е политичкото влијание врз јавните набавки. Имено, на прашањето: „Дали 
политичката припадност игра улога при добивањето на тендер“? - високи 39% 
или 49 испитаници сметаат дека тоа е непобитен факт, а 77 од испитаниците 
сметаат дека политиката нема влијание на ЈН.

Графикон: 3.12: Кој има најголемо влијание при носењето на конечна одлука при избор 
на економски оператор? 

ЈН и политичкото влијание

2. Првите луѓе
немаат влијание

врз процедурите за ЈН,
77, 61%

1. Првите луѓе
имаат влијание 
врз процедурите за ЈН,
49, 39%

10. На прашањето „Дали имате сугестии, или забелешки со кои 
сметате дека можат да се подобрат процедурите за јавни набавки“, од страна 
на ЕО ги добивме следните препораки:

• Спецификациите кои се даваат во огласите за ЈН да бидат со поширок 
опсег, со некои од нив намерно се сузбива конкуренцијата.

• Критериумите да не бидат толку строги и да има можност за учество 
на сите ЕО, секако, тоа да не влијае на квалитетот на добиената услуга.

• Потребно е за определени набавки (заради непостоење фирми на 
пазарот) да се намали критериумот за учество на 5 фирми.

• Процедурите за ЈН се премногу компликувани. Да се направи 
електронски систем во кој ќе се публикуваат информации за ЕО кои 
одвреме-навреме ќе можат да се ажурираат, за да се упрости и скрати 
административниот дел од процедурата.
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• Интересот за добивање тендер е голем, па се изнаоѓаат можности да се 
изиграат поставените правила и процедури.

• Преголем механизам и потенцијал се ангажира и од страна на ДО и ЕО, 
а одлуките ги носат сепак мал број на луѓе.

• Аукцијата не е реална, треба да се најде друг начин за утврдување на 
реалната цена на услугата.

• Тешко може да се воспостави контакт со БЈН, за да се добие совет или 
повратна информација.

• Услугите кои се наплаќаат од БЈН се нереални и превисоки. Барањата 
до Советот при БЈН се тарифираат по 4000 денари.

• Како што ЕО подлежат на пенали и ДО треба да бидат санкционирани 
кога не се држат до предвидените рокови за плаќање.

• Да се воведе покрај максимална и минимална цена на чинење на 
определена набавка, затоа што тоа во голема мера влијае на квалитетот 
на добиената услуга.

• Јавните набавки да се прават по унифициран терк.

• Да се отстрани политичкото влијание врз БЈН.

• Јавните набавки се премногу централизирани и само формално се оди 
на нивна либерализација.

• Најчесто се оди само на задоволување на формата, а не и на содржината 
на повиците за јавни набавки.

• Нема професионален пристап од лицата вработени во БЈН. Понекогаш 
имаат дијаметрално спротивни ставови и размислувања за иста работа. 
Не може да бидат експерти за сите видови на набавки и објавени огласи.

• Поедноставување на условите за конкурирање. Да не се сведува на тоа 
на крај цената да биде единствениот услов што ќе одлучува кој да го 
добие тендерот.

• Да се уреди начинот и условите за склучување Анекс на Договори за 
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јавни набавки.

 z Генерални препораки од целокупното истражување

1. Се наметнува потребата од изнаоѓање начин за унифицирање на 
организациско-административните аспекти на јавните набавки во 
локалните институции, со што тие нема во толкава мера да зависат од 
индивидуалната волја на поединци. Мора да се преземат чекори со кои 
јавноста ќе стекне мнение дека нивните пари собрани преку даноци, 
такси и други јавни давчки се трошат целисходно, за нив се добива 
најдобрата и максимално најквалитетната услуга.

2. Евидентно е дека првите луѓе на Јавните институции, се премногу 
инволвирани во јавните набавки, а од друга страна, малку го познаваат 
законот и неговата примена. Како логична препорака која произлегува 
од ова е спроведување специјализирани обуки или барем информативни 
сесии за јавните набавки за нив, а некаде и за другите луѓе вклучени во 
набавките кои се без претходен тренинг или познавања.

3. Во ЈН се трошат огромни суми на народни, односно јавни пари, а 
тие набавки мора да бидат транспарентни. При тоа, да потенцираме 
дека е особено важна транспарентноста на набавките кон граѓаните, 
невладините организации, медиуми и јавноста воопшто. Во оваа насока 
мора да се преземат мерки, законски и за добри практики, во насока на 
подигање на свесноста на луѓето од институциите кои се задолжени 
за овој сегмент за поголема отвореност, транспарентност и отчетност 
при јавните набавки, што ќе води кон намалување на сомнежот за 
злоупотреба и коруптивни зделки при овие постапки. 

4. Најчесто во текот на последните три години, кај определени ДО, како 
добавувачи се јавуваат едни исти ЕО, што остава простор и можност 
за сомнеж. Сето ова треба на биде поткрепено со доволно факти и 
аргументи за да се елиминира сомнежот кон однапред договорени 
зделки и фаворизирање на определени економски оператори.

5. Ургентно се потребни промени и унапредување во процесот на јавните 
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набавки. Ова е засновано на фактот што речиси сите ЕО даваат исти, 
или слични забелешки и детектираат слабости на кои треба да им се 
пристапи сериозно, дополнително да се анализираат и да се преземат 
мерки во насока на понатамошно унапредување во спроведувањето на 
јавните набавки во институциите на локално ниво. Ова со сигурност 
ќе доведе и до подобрување на целокупниот систем на јавни набавки во 
земјава во целина.

6. Составот на комисиите коишто ги разгледуваат тендерските 
документации, во едни исти ДО е речиси ист со години и не се менува 
за различните јавни набавки. Во нив повремено ротираат само мал 
број на членови. Ова наведува на фактот дека едни исти луѓе не 
можат да бидат стручни и експерти за различните јавни набавки, за 
што е потребно да се изнаоѓаат соодветни решенија во зависност од 
потребите. Од друга страна пак, ова наведува на фактот што лицата 
коишто се постојано во комисиите, да бидат ставени и подложни на 
лични апетити и влијанија.

7. Да се изнајде начин за компаративна квалитативна и квантитативна 
оценка на членовите на комисиите кои ја разгледуваат техничката 
комплетност на документите на ЕО и реална проценка на нивниот 
минат труд и искуство. Со тоа ќе се одбегне и позицијата во која се 
доведуваат членовите на комисиите да ценат субјективно која од 
фирмите е поквалитетна од другите и тоа да го бодуваат, што доведува 
до незадоволство меѓу фирмите и остава простор за злоупотреби 
и манипулации. Се случува под елементот, квалитет да се бара од 
фирмите да докажуваат работи кои спаѓаат во нивната техничка или 
професионална способност.

8. Да се изнајде начин, влијанието на првите луѓе во ДО да се намали, 
или да се сведе на минимум, а со тоа и процедурите за јавни набавки 
да добијат на тежина и реална проценка. Општ впечаток од ова 
истражување е дека главниот збор околу набавките го имаат првите 
луѓе на институциите и тоа во секоја смисла. Од тоа на кои фирми ќе 
се испратат барањата за доставување на понуди, преку утврдувањето 
на критериумите за избор кај отворените постапки, сè до влијание 
врз организациската поставеност на комисиите, спроведувањето на 
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јавните набавки и општиот однос на секој ДО кон нив. 

9. Во иднина треба сериозно да се поработи на отстранување или 
намалување на општиот впечаток кој е креиран во јавноста дека 
преку јавните набавки, ненаменски се одлеваат поголеми количини 
на финансиски средства, а за возврат на тоа се добива неквалитетна 
услуга.
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Препораки за развивање на позитивни 
практики на превенција – услов 
за некоруптивно и транспарентно 
извршување на јавните набавки

(Инвентивност – Радовиш)

Автори: Проф. д-р Јанка Димитрова и м-р Виолета Шаклева                                            

Евалуатор: Проф. д-р Никола Тупанчески          

 z Вовед

Овој извештај како документ за јавни политики е подготвен во рамки 
на истражувачкиот проект: „Препораки за развивање на позитивни практики 
на превенција – услов за некоруптивно и транспарентно извршување на 
јавните набавки“, спроведен од Здружението ИНВЕНТИВНОСТ од Радовиш, 
а поддржан од страна на Граѓанската мрежа за спречување на конфликт 
на интереси (проект поддржан од Европската Унија). Целта на проектот е 
утврдување на недостатоците и позитивните страни на актуелните политики 
во областа на јавните набавки на локално ниво – односно во општините 
Радовиш и Конче, а заради развивање на позитивни практики на превенција 
како услов за некоруптивно и транспарентно извршување на јавните набавки. 
Со имплементацијата на овој проект се очекува да се постават на едно повисоко 
ниво, по својот квалитет, политиките на локално ниво насочени кон спречување 
на појавите на судир на интереси, корупција, непотизам и нетранспарентно 
извршување на јавните набавки. Очекувани резултати на проектот се: 
Препораките објавени во овој Извештај да извршат влијание во развивање на 
позитивни практики за превенција во областа на јавните набавки, не само во 
локалните заедници Радовиш и Конче, туку и пошироко на национално ниво. 
Ова значи дека препораките за позитивните практики кои ќе произлезат за 
овие две локални заедници можат да послужат како модел за нивна примена и 
во други локални заедници, како и во развивање на други форми и модалитети 
на превенција.
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Истражувачкиот проект „Препораки за развивање на позитивни 
практики на превенција – услов за некоруптивно и транспарентно извршување 
на јавните набавки“ е структуиран во три дела. Првиот дел се однесува на 
деск истражување преку идентификација на законски и подзаконски акти во 
областа на јавните набавки. Оваа идентификација се состои во изработка на 
листа на законски и подзаконски акти, односно кратка анализа на Законот за 
јавните набавки и досегашните негови измени и дополнувања, како и кратка 
анализа на постојните подзаконски акти во оваа област. Во овој дел се врши и 
на идентификација на други законски и подзаконски акти кои се релевантни во 
областа на јавните набавки и посебно се определува нивната актуелност, како 
и релевантните студии и стратегии со определување на нивната актуелност, 
а исто така содржи податоци и за релевантни извештаи кои се актуелни во 
оваа област. Извршена е и кратка анализа на јавните набавки во општините 
Радовиш и Конче со користење на податоци од страната на електронскиот 
систем за јавни набавки за евидентирани договорни органи во овие општина 
и реализација на постапки за јавни набавки од нивна страна. Вториот дел се 
однесува на истражувачките методи кои се користени во текот на реализацијата 
на овој проект и тоа: полуструктуирано интервју и фокус група. Резултатите 
кои се добиени со примена на овие методи се прикажани во овој дел. Третиот 
дел ги содржи заклучоците и препораките за развивање на позитивни практики 
на превенција, како услов за некоруптивно и транспарентно извршување на 
јавните набавки.

 z Деск истражување

Идентификација на законски и подзаконски акти во областа на 
јавните набавки 

 Закон

Собранието на Република Македонија го донесе Законот за јавните 
набавки на 6 ноември 2007 година, а истиот започна да се применува од 1 јануари 
2008 година. Во меѓувреме и во законски рок беа донесени сите предвидени 
подзаконски акти, освен Општиот поимник за јавни набавки кој согласно со 
законот   се донесе до крајот на 2008 година. 
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Законот беше оценет од страна на Европската комисија дека е со висок 
степен на усогласеност со Директивите за јавни набавки и истиот имплементира 
добри меѓународни практики. Една од новините е и воведувањето на 
електронските аукции и целосен систем на електронски јавни набавки кои им 
стојат на располагање на договорните органи.

Со примена на законот истиот го зајакна системот на јавните набавки, 
преку:

• воведување на нови забрзани постапки и заокружување на 
електронскиот систем на јавни набавки и електронски аукции,

• имплементација на европските правила и прописи кои произлегуваат 
од Директивите за јавни набавки на ЕУ, со што е направен напредок во 
интеграцијата на Република Македонија во ЕУ,

• воведување на добрите меѓународни практики за сите прашања кои не 
се регулирани со европските прописи за јавни набавки,

• имплементација на нов веб информациски систем за објавување 
на огласите и известувањата за јавни набавки кој е конзистентен на 
системот на електронско објавување во Службен весник на ЕУ,

• воведување на прифатливи постапки кои на договорните органи и 
деловната заедница им овозможуваат намалување на трошоците на 
постапката.

Но, почнувајќи од 2008 година па до 3 септември 2014 година, Законот за 
јавни набавки континуирано се изменува и дополнува. Законот за јавни набавки 
кој е донесен на 30.11.2007 година („Службен весник на РМ“ бр.136/2007) неколку 
пати е изменуван и дополнуван и измените и дополнувањата се објавени во 
„Службен весник на РМ“ бр.130/08, 97/10, 53/211,185/211, 15/13, 148/13,160/13, 
28/14 и 130/14).  Една од главните причини за предлагање на овие измени и 
дополнувања на законот е подобрување на текстот на истиот и натамошно 
олеснување на неговата имплементација, како и зајакнување на капацитетите 
на договорните органи и економските оператори преку програма за едукација 
која ја развива Бирото за јавни набавки.

Во периодот на  примената на Законот беа донесени неколку измени 
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и дополнувања со кои се извршија низа на прилагодувања и подобрувања на 
законскиот текст, а се воведоа и одредени новини согласно со политиките на 
Владата на Република Македонија. Ова особено доаѓа до израз со најновата , 
последна измена на Законот во текот на реализација на овој проект.

Токму за последната измена,постапувајќи како главен коректив во 
постапките за јавни набавки, на иницијатива на Државната комисија за жалби 
по јавни набавки која до Владата на Република Македонија   доставила неколку 
предлози за измена и дополнување на Законот за јавните набавки, со цел 
подобрување на законската рамка, во областите каде Комисијата детектирала 
најмногу проблеми. Со усвојувањето на оваа иницијатива произлегоа повеќето 
од предлозите содржани во најновите измени и дополнувања на Законот за 
јавните набавки.

Усвоените најнови измени и дополнувања на Законот за јавните набавки 
првенствено се со две основни цели:

• да се допрецизираат и подобрат одредени одредби од постојното 
законско решение согласно со досегашните искуства од примена на 
законот и

• да се воведат нови мерки за зајакнување на контролата и за стеснување 
на просторот за субјективно делување на договорните органи.

Конкретно, се упатува на користењето на одредбите од Законот за 
облигационите односи при утврдување на одговорноста на проектантот и 
изведувачот за квалитетот на градежните работи. 

Во насока на поголема контрола кај набавката на дополнителни 
работи во постапката со преговарање без објавување оглас, се воведува нова 
согласност која ќе ја издава Советот за јавни набавки за примена на овој основ 
од постапката со преговарање. Се воведуваат и одредби со кои се пропишува 
постапката на барање и издавање на оваа согласност, како и казнена одредба за 
договорните органи кои нема да ја почитуваат ваквата законска обврска. 

Заради намалување на можностите за тенденциозно поништување 
на постапките во случаите на решение на Државната комисија за жалби по 
јавни набавки со кои постапката се враќа на повторна евалуација, се воведува 
обврска за завршување на повторната евалуација од страна на комисијата за 
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јавна набавка во рок од пет работни дена. Со тоа се оневозможува тенденциозно 
одолговлекување на постапката со цел да истече периодот на важност на 
понудите што резултира со поништување на постапката.

Исто така, кај набавките на услуги за превоз на патници, се предлага нова 
мерка со која е предвидено понудувачот, доколку сака да користи подизведувачи, 
да мора да предложи подизведувачи кои и самите ќе ги исполнуваат условите 
за способност утврдени за понудувачот. Ова е особено релеванто кај набавката 
на услуги за превоз на ученици каде досегашното искуство покажа одредени 
проблеми што резултираа со превоз во несоодветни услови за цени кои се 
понеповолни од реалните на пазарот.

Во досегашното искуство од примена на законот се појави потреба од 
подетално уредување на можностите за поддршка на економските оператори 
од друг субјект, како на нивната економска и финансиска состојба, така и на 
техничката и професионалната способност. Меѓутоа, искуството покажува дека 
не е можно да бидат поддржани сите аспекти од критериумите за утврдување 
способност, особено оние аспекти кои не претставуваат ресурси по својата 
природа. Од тие причини, се предлага ограничување на можноста за поддршка 
од други субјекти на податоците кои се содржани во билансите на успех во 
делот на економската и финансиската состојба, како и на референтните листи и 
минатото искуство во делот на техничката и професионална способност.  

Во насока на натамошно прецизирање на условите за поништување на 
постапките, се предлага одвојување на основите за поништување на постапката 
во случај кога нема поднесено соодветни понуди, од основот за прифатливи 
понуди од причина што кај деливите постапки не е можно утврдување на 
соодветноста на понудата, освен доколку проценетата вредност не се утврди на 
ниво на секој дел поединечно.

Усвоени се и нови казнени одредби за непочитување на обврските кои 
произлегуваат од овој закон, со што вкупниот број на казнени дела, предвидени 
во законот, достигна 20 (дваесет).

Подзаконски акти

Подзаконските акти како дел од правната рамка со која се  регулираат 
постапките за доделување на договори за јавни набавки, односно како 
инструменти кои ја олеснуваат имплементацијата на Законот за јавните 



74 Препораки за развивање на позитивни практики на превенција – 
услов за некоруптивно и транспарентно извршување на јавните набавки

набавки, се донесени во предвидените рокови и  континуирано се унапредуваат, 
а воедно и се усогласуваат со евентуалните измени и дополнувања на 
Законот.  Со Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр.136/07) вкупно се 
предвидени 14 подзаконски акти, со цел да се олесни неговата имплементација. 
Во предвидениот рок од стапувањето во сила на законот, беа донесени 
сите предвидени подзаконски акти. Имајќи предвид дека со измените и 
дополнувањата на Законот се воведе нов модел на едукација во јавните набавки, 
како и поради интеграцијата на двата  електронски системи за јавни набавки, 
во текот на 2009 година беа донесени четири нови  правилници, и тоа:

• Правилник за програмата, начинот на спроведување на испитот, 
висината на надоместокот, како и формата и содржината на потврдата 
објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 157/09. Со 
овој правилник се пропишува програмата, начинот на спроведување 
на испитот, висината на надоместокот, како и формата и содржината 
на потврдата. Правилникот ја дефинира програмата за обука како 
програма со два дела и тоа модул за обука на обучувачи за јавни 
набавки и модул за обука на договорни органи и економски оператори;  

• Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за  
поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките 
со  барање за прибирање на понуди објавен во Службен весник на 
Република  Македонија бр.161/09, со кој се пропишуваат стандардните 
обрасци за  постапките со барање за прибирање на понуди, како и 
евиденцијата за  постапките со барање за прибирање на понуди;

• Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата 
за  доделувањето на договорите за јавни набавки објавен во Службен 
весник на  Република Македонија бр.161/09, со кој се пропишуваат 
стандардните  обрасци за огласите за доделување на договори за јавна 
набавка, како и  известувањата за доделувањето на договорите за јавни 
набавки;

• Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за 
јавни набавки објавен во Службен весник на Република Македонија 
бр.161/09 и

• Одлука за Изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
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индикативен список на договорни органи објавена во Службен весник 
на Република Македонија бр.74/09.

Како резултат на измените и дополнувањата на Законот за јавните 
набавки во текот на 2010 година, дојде и до измена и дополнување на Правилникот 
за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки, со кој се 
воведува можноста од користење на критериумот економски најповолна понуда 
во постапките кои завршуваат со електронска аукција и истовремено се изврши 
негово усогласување со прописите за заштита на личните податоци.  Во текот на 
2011 година, се донесе нов Правилник за програмата, начинот на спроведување 
на испитот, висината на надоместокот како и формата и содржината на 
потврдата. Со овој Правилник се воведе обврска за обучувачите и обучените 
лица да ги следат измените на легислативата за јавни набавки преку модулот за 
надградба на постојните знаења. Во исто време се воведе нов модул за судир на 
интереси и спречување на корупцијата во јавните набавки. 

Со Правилникот за формата и содржината на известувањето за 
неодлучување по поднесена жалба, кој е донесен во мај 2011 година, се 
операционализира можноста  која му стои на подносителот на жалбата да го 
извести Државниот управен  инспекторат доколку Државната комисија не 
донесе одлука во пропишаниот рок од  денот на комплетирање на предметот.

Во 2012 година, во месец март министерот за финансии го донесе 
Кодексот на однесување при спроведување на јавните набавки („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.  39/12), со кој се предвидуваат одредени правила 
на однесување од страна на лицата кои ги спроведуваат јавните набавки. Исто 
така, во истиот месец беше донесен и Тарифникот за висината на надоместоците 
за користење на електронскиот систем за јавни набавки (Службен весник на 
Република Македонија бр. 44/12), со кој се утврдува висината на надоместоците 
што ги плаќаат договорните органи и економските оператори за користење на 
ЕСЈН, а со цел да се обезбеди самоодржливоста на системот. 

Во месец јули 2012 година, беше донесен Правилник за формата и 
содржината на известувањето на кандидатите, односно понудувачите за 
одлуките во врска со  извршената претквалификација, доделувањето на 
договорот за јавна набавка,  склучувањето на рамковната спогодба или 
поништувањето на постапката за доделување на договорот (Службен весник 
на Република Македонија бр. 86/12). Со овој правилник подетално се пропиша 
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формата и содржината на известувањето кое им се доставува на кандидатите, 
односно понудувачите кои учествувале во  постапката, заради запознавање со 
одлуките кои ги донеле договорните органи.  

Во 2012 година се донесе и Правилникот за формата и содржината 
на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем 
(Службен весник на Република   Македонија бр. 91/2012) со кој се воведува 
квалификациски систем како посебен начин за доделување на секторски 
договори за јавни набавки, со што ќе се зголеми ефикасноста на секторските 
договорни органи.  Во април 2013 година донесен е Правилникот за начинот 
на користење на електронскиот систем за јавни набавки (Службен весник на 
Република Македонија бр. 57/2013). Со него подетално се уреди начинот на 
користење на електронскиот систем за јавни  набавки (ЕСЈН), а воедно детално 
се опишува начинот на  спроведување на е-набавките и е-аукциите. 

Во 2014 година согласно измените и дополнувањата во Законот за јавни 
набавки, донесен е нов Правилник за начинот на користење на електронскиот 
систем за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија бр. 18/2014).

Согласно со соодветните измени на Законот за јавни набавки, во 2014 
година донесени се и следните подзаконски акти:

• Правилник за начинот на вклучување и работа на стручните лица во 
работата на советот при одлучување за давање на согласност (Службен 
весник на РМ бр.72/2014);

• Правилник за начинот на водење на регистарот на запишување и 
бришење на стручните лица (Службен весник на РМ бр.72/2014);

• Интерни упатства за едукацијата за јавни набавки – донесени од 
Бирото за јавни набавки.

Идентификација на други законски и подзаконски акти кои се 
релевантни за јавните набавки 

За успешна реализација на постапките за јавни набавки потребно е да се 
имаат во предвид и други законски и подзаконски акти во нивното генерално 
значење, како на пример: Закон за облигационите односи, Закон  за сопственост 
и други стварни права, Кривичен законик, Закон  за локална самоуправа , Закон 
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за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Закон за заштита на 
конкуренцијата, Закон за класифицирани информации, Закон за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, Закон за спречување на корупцијата, 
Закон за спречување на судир на интереси, Закон за јавните претпријатија, Закон 
за заштита на личните податоци, Правилник за технички и за организациски 
мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци  
и др. За одделни постапки релевантни се lex specialis, како на пример : Законот 
за градење, Законот за енергетска ефикасност и др.

 z Идентификација на постојани стратегии, студии и 
извештаи релевантни за јавните набавки на национално 
и локално ниво 

Релевантни стратегии и студии и определување на нивна 
актуелност 

Релевантни стратегии за следење на системот за јавни набавки во 
Република Македонија се следните:

• Стратегија на Бирото за јавни набавки за развој на системот на јавните 
набавки 2010-2012 година  објавена на 30/05/2012;

• Стратешки приоритети на БЈН за развој на системот на јавните 
набавки 2014-2018 година објавени на 07/10/2013 – согласно наведената 
стратегија актуелни стратешки цели се:

 ◆ Професионализација на службениците за јавни набавки, 

 ◆ Иновации - Јавните набавки се дел од Стратегијата за иновации на 
Република Македонија 2012 – 2020 година, 

 ◆ Целосна интеграција и координација на системот на јавните 
набавки. 

Стратешки план на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 
периодот 2014-2016 година, со следните приоритетни цели:
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• Решавање на жалбите во постапките за доделување на договори за 
јавни набавки во законските рокови, на квалитетен и транспарентен 
начин;

• Воспоставување, развој и одржување на сопствен информационен 
систем за планирање и управување со ресурсите на Државната 
комисија;

• Стратегија за развој на Државниот завод за ревизија 2010 - 2014 година; 

• Стратегија за развој на Државниот завод за ревизија 2013 - 2017 година. 

Листа на релевантни студии

Оценка на СИГМА на системот на јавните набавки, концесии и јавни-
приватни партнерства во Македонија во 2011 (Peer Review), објавен на веб 
страницата www.bjn.gov.mk

 Листа на релевантни извештаи

1.Релевантни извештаи за работата на Бирото за јавни набавки:

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во 
функционирањето на системот на јавните набавки  од 2008 до 2013 година ( за 
секоја година посебно);

2.Релевантни извештаи за работата на Државната комисија за жалби 
по јавни набавки се: 

Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки од 
2008 до 2013 година (за секоја година посебно);

3.Релевантни извештаи за работата на Државниот завод за ревизија 
се:

Годишен извештај за извршените ревизии и за работењето на ДЗР од 
2008 до 2013 година ( за секоја година посебно);

4.Релевантни извештаи на Државната комисија за спречување на 
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корупција се:

Годишен извештај за работата на ДКСК од 2008 до 2013 година (за секоја 
година посебно).

 z Објавени огласи во општина Радовиш и Општина 
Конче во 2014 година 

На веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки1 
регистрирани се следните договорни органи во општина Радовиш: ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа, ЈЗУ Здравствен дом Радовиш, 
ЈОУГД „Ацо Караманов“ - Радовиш, ООУ „Крсте Петков Мисирков“, Јавно 
претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА, Здружение ЦЕЛОР, Центар 
за локален развој Канцеларија Радовиш, ЈП „Прогрес“ Радовиш, Основен суд 
Радовиш, СОУ „Коста Сусинов“ - Радовиш, Здружение „СМАРТ СПОРТ“, 
Здружение „РАЗВОЈ-ИДНИНА“, Општинска народна библиотека, Здружение 
„Свети Спасо Радовишки“, ВС „Радовишко Поле“, Здружение „КРУНА ПЛУС“, 
Орган на општината, ООУ „Никола Карев“, ООУ „Коста Рацин“.

Од наведените договорни органи предмет на анализа за спроведување 
на постапки за јавни набавки е  Општина Радовиш.

1  www.e-nabavki.gov.mk
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Табела 4.1: Во периодот од 01.01.2014 год. до 30.08.2014 година Општина Радовиш како 
договорен орган ги има објавено следните огласи2

Ред.
Бр. Вид на договор Вид на постапка Број

1 СТОКИ

До 5000 евра 11

До 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи 3

Отворена постапка 4

Вкупно 18

2 УСЛУГИ

До 5000 евра 14

До 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи 8

Отворена постапка 3

Вкупно 25

3 РАБОТИ

До 5000 евра 1

До 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи 5

Отворена постапка 5

Вкупно 11

ВКУПНО

СТОКИ 26

УСЛУГИ 16

РАБОТИ 12

ВКУПНО 54

На веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки3 
регистрирани се следните договорни органи во Општина Конче: Општина 
Конче и ООУ „Гоце Делчев“.

2  Податоци  добиени од веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки
3  www.e-nabavki.gov.mk
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Табела 4.2: Во периодот од 01.01.2014 год. до 30.08.2014 година  општина Конче како 
договорен орган ги има објавено следните огласи4

Ред.
Бр. Вид на договор Вид на постапка Број

1 СТОКИ

До 5000 евра 1

До 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за 
работи

1

Отворена постапка /

Вкупно 2

2 УСЛУГИ

До 5000 евра 2

До 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за 
работи

2

Отворена постапка /

Вкупно 4

3 РАБОТИ

До 5000 евра /

До 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за 
работи

/

Отворена постапка 1

Вкупно 7

ВКУПНО

СТОКИ 2

УСЛУГИ 4

РАБОТИ 1

ВКУПНО 7

 Овие податоци се само информативни и достапни на јавниот дел на 
наведената веб страница.

4  Податоци  добиени од веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки
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 z Истражувачки методи и резултати 

Истражувачки метод - полуструктуирано интервју  

Согласно со предвидените активности во проектот се спроведе теренско 
истражување, односно полуструктуирано интервју со 16 лица кои работат 
со проблематиката во јавните набавки кај договорните органи (лица кои 
административно ги водат постапките, претседатели и членови на комисии 
за јавни набавки), 2 претставници  на граѓански сектор и 1 новинар. Сите 
лица – испитаници се од Општините Радовиш и Конче. За спроведените 
полуструктуирани интервјуа се води записник за добиените податоци. Во сите 
случаи се гарантира анонимноста на испитаниците. Во   записниците се внесени 
кодирани имиња.

Сетот на структуирани прашања кои им беше поставен на испитаниците 
е следниот:

• Дали се потребни измени и дополнувања на Законот за јавни набавки 
или е потребно да се донесе нов Закон за јавни набавки? 

• Дали   постои темелна и континуирана институционална соработка меѓу 
Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби, Државниот 
завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата 
во Република Македонија?

• Дали имате организационен облик за јавни набавки (оддел, сектор)?

• Дали во општите и посебните акти имате воспоставено персонализирана 
одговорност, контрола и механизми на мотивираност на лицата кои 
работат во организационите облици за јавни набавки?

• Дали ја следите реализацијата на договорите за рационално и ефикасно 
искористување на средствата?

• Дали е задоволително нивото на едукација и професионализација на 
лица кај договорните органи и кај економските оператори кои работат 
во областа на јавните набавки?

• Дали бизнис секторот има влијание на намалување или зголемување на 
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злоупотребите во постапките за јавни набавки?

• Дали постои објективност и професионализам на медиумите при 
известување за јавните набавки?

• Дали постои мониторинг од страна на граѓанскиот сектор на локално 
ниво?

• Дали имате интерна ревизија за јавни набавки?

Одговорите кои беа дадени од страна на 16 лица кои работат со 
проблематиката во јавните набавки кај договорните органи (лица кои 
административно ги водат постапките, претседатели и членови на комисии за 
јавни набавки), 2 претставници  на граѓански сектор и 1 новинар се прикажани 
во следната табела:

Графикон 4.1: Одговори на  сет прашања - полуструктуирано интервју
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Во текот на одговарањето на првото прашање по однос на потребата од 
донесување на нов закон за јавни набавки, односно измени на постојниот закон, 
од водените разговори во текот на интервјуто беа дадени следните мислења, 
сугестии и забелешки:

• Да се донесе нов, функционален закон кој ќе ја олесни реализацијата на 
постапките за јавните набавки;
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• Да се избрише главата за казнени дела во Законот за јавни набавки 
бидејќи таа пресија од закани со драстични казни предизвикува 
страв и повеќе никој не сака да биде претседател, член или заменик 
претседател или заменик член на комисиите за јавни набавки;

• Да се издвојат набавките во здравството во посебна глава;

• Набавките до 5000 евра, противвредност во денари, да се реализираат 
без барање согласност.

На прашањето за постоење на  организационен облик за јавни набавки 
(оддел, сектор), од страна на поголемиот дел на испитаниците, беше дадена 
генерална забелешка дека не само што не постои организационен облик, туку 
и лицето кое ги работи административните работи на постапките за јавни 
набавки често пати работи и други работни задачи ( секретар, архивар и сл.). 
На лицата кои работат во комисиите за јавни набавки не им се исплатува или 
им се исплатува минимален надомест. Токму од овие причини, поголемиот 
дел од испитаниците сметаат дека е потребна професионализација на лицата 
и кај договорните органи и кај економските оператори кои работат во областа 
на јавните набавки. По однос на едукацијата, поголемиот дел од испитаниците 
сметаат дека се потребни повеќе обуки од страна на Бирото за јавни набавки 
кои ќе бидат бесплатни.

За  влијанието  на бизнис секторот за намалување или зголемување  на 
злоупотребите во постапките за јавни набавки , испитаниците сметаат  дека 
постојат злоупотреби во јавните набавки и тоа од субјекти кои изнаоѓаат 
механизми за меѓусебни договарања и при самите е-аукции на субјекти од бизнис 
заедницата, а и договарања на  економски оператори со одделни структури кај 
договорните органи. Во текот на водените интервјуа се изразија мислења дека 
поради состојбата со реализација на постапките, а особено поради доцнењето 
со плаќања при реализација на договорите, бизнис заедницата е помалку е 
заинтересирана да учествува во постапките за јавни набавки.

Околу објективноста и професионализмот на медиумите при 
известување за јавните набавки се изразени следните посебни мислења:

• Медиумите не се доволно упатени во процедурите за спроведување 
на јавните набавки и често ја потенцираат вредноста на договорот без 
разлика на тежината на набавката;
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• За јавните набавки медиумите често се заинтересирани да објавуваат 
само ексклузивни информации со негативна, а не со позитивна 
конотација и

• Не се објективни, често изнесуваат неосновани и неточни информации 
во јавноста.

Истражувачки метод - фокус група  

При реализацијата на истражувањето и спроведување на планираните 
активности со   фокус групите на бизнисмени кои учествувале на општински 
тендери, и тоа по една фокус група од Радовиш и Конче, се утврди дека 
бизнисмените не се расположени за соработка со граѓанскиот сектор на темата 
за јавни набавки. Имено, поканетите бизнисмени не се одзваа на повикот, 
па така се реализира активност само со една фокус група на бизнисмени кои 
учествуваат на тендери. За спроведената активност со фокус групата се води 
записник за добиените податоци. Во сите случаи се гарантира анонимноста на 
испитаниците. Во записникот се внесени кодирани имиња.

За успешна работа на фокус групите ќе се определат теми и иницијални 
прашања, односно ќе се утврди структурата на активностите со нив.

На фокус групата и беа поставени инцијални прашања, на кои дадоа 
свое мислење, но не се разви дискусија по други прашања.

За тоа дали е потребно да се донесе нов Закон за јавни набавки или 
подобро е да се вршат измени и дополнувања, сите испитаници сметаат дека 
веќе има премногу измени и дополнувања на постојниот закон.

По однос на тоа од кој произлегува иницијативата за „местење“ на 
тендери, повеќето испитаници искажаа мислење дека нема ваква појава, а 
одреден дел беа на спротивно милење дека имаат сознанија дека постои таква 
појава и дека е резултат на взаемна соработка и иницијатива.

Поголемиот дел од испитаниците искажаа став дека не се договараат 
со други економски оператори за учество на тендери, но дека им се познати 
случаи кога при е-аукција им се имаат јавувано други економски оператори 
кои сакале да се договараат околу намалувањето на цената, но од нивна страна 
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не било прифатено тоа. На провокативното прашање дали при реализацијата 
на договорите за јавна набавка се договараат за помала испорака , помало 
извршување на услугите или работите, сите испитаници одговорија дека не 
се договараат, но дека во случаи кога тие не го добиле тендерот, а понудиле 
доста ниска цена, дека се сомневаат за постоење на такви договарања, кај 
конкурентите, со лицата од институциите.

За постоење на посебни оддели за јавни набавки кај економските 
оператори, испитаниците изразија мислење дека повеќето имаат само по едно 
лице задолжено за подготовка на документација за учество на тендери, дека 
лицето е едуцирано и посетува семинари и обуки.

 Испитаниците сметаат дека помалку злоупотреби се појавуваат кога 
постапката е со користење на електронски средства и сметаат дека треба да 
постои поголема транспарентност, од страна на договорните органи, за тоа 
како се реализираат договорите.

По однос на остварувањето на правната заштита пред Државната 
комисија за жалби по јавни набавки, испитаниците се изјаснија дека тоа е 
залудно потрошено време и пари. Во постапките за јавни набавки сметаат дека 
постојат и многу политички влијанија, па токму заради тоа жалбите немаат 
своја функција.

 z Заклучоци и препораки за развивање на позитивни 
практики на превенција како услов за некоруптивно и 
транспарентно извршување на јавните набавки 

Согласно со предвидените активности, а како резултат на спроведените 
истражувања (деск истражување и истражувачките методи со полу-
структуирано интервју и фокус група) произлегоа следните заклучоци и 
препораки за јавните власти за развивање на позитивни практики на превенција 
како услов за некоруптивно и транспарентно извршување на јавните набавки:

Заклучок: Постојниот Закон за јавни набавки со сите измени и 
дополнувања од 2008 до 2014 година е нефункционален, обемен и во некои 
делови е контрадикторен, со постоење на правни празнини за одредени 
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битни сегменти и измените се вршени без учество и без взаемна соработка на 
институциите, а посебно практичарите - и од страната на договорните органи 
и од страната на економските оператори.

Препорака 1 - Потребно е да се донесе нов Закон за јавни набавки.    

Постои потреба законот за јавните набавки да се ревидира во целост, да 
се прочисти и да се изготви нов текст кој ќе одговара на добрите практики во 
оваа област кои ќе бидат насочени кон превенција на злоупотребите.

При подготовката на новиот текст на Законот да биде вклучена широката 
јавност, а особено стручната јавност, како и практичарите кај договорните 
органи и економските оператори кои спроведуваат голем број на постапки.

Препорака 2 - Да се воспостави темелна и континуирана 
институционална соработка меѓу Бирото за јавни набавки, Државната комисија 
за жалби, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на 
корупцијата во Република Македонија, како и соработка на овие институции со 
договорните органи.

Оваа соработка би овозможила преку најразлични форми (трибини, 
советувања, тркалезни маси и др.) да бидат вклучени и заинтересираните 
страни – претставници на договорните органи и на економските оператори, 
кои согласно со проблемите на кои наидуваат при практичното спроведување 
на постапките, би дале свој огромен придонес во воспоставување на мерки и 
инструменти за превенција на злоупотребите во постапките за јавни набавки.

Заклучок: Постои потреба од зголемување на транспарентноста. 
Иако секогаш се смета дека транспарентноста треба да биде на страната 
на договорните органи, сепак и економските оператори како понудувачи и 
носители на набавката имаат одредени свои искуства. Економските оператори  
на своите веб-страници не објавуваат информации, а добро би било да ги 
објавуваат позитивните и негативните искуства со одредени договорни органи 
при учество во постапките, без оглед дали  биле избрани или не, во постапката, 
искуства кои ги имале при реализација на договорите. Исто така, може да се 
објавуваат позитивни искуства за професионално однесување на лица кои 
работат во организационите единици за јавни набавки кај договорните органи, 
искуства за законско и етичко однесување на комисијата за јавни набавки и 
сл. На ваков начин ќе се придонесе кон зголемување на транспарентноста од 
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двете инволвирани страни, кон започнување на разбивање на баукот на молк, 
односно воспоставување на позитивна атмосфера во оваа област, бидејќи 
постојат многу професионалци кои со најголем степен на етика ја извршуваат 
својата работа.

Препорака 3 - Да се зголеми транспарентноста во процесот на 
доделување на договори за јавни набавки преку воведување задолжително 
користење на електронски постапки и да се поттикнуваат економските 
оператори за објавување на искуства од јавните набавки со договорни органи.

Транспарентноста на постапките за јавни набавки во Република 
Македонија во најголема мера се обезбедува преку електронскиот систем 
за јавни набавки достапен на веб-страницата www.e-nabavki.gov.mk.  Во 
електронскиот систем на јавни набавки се регистрирани над 8 000 економски 
оператори и над 1 500 договорни органи. Треба да се поттикнуваат договорните 
органи да ги искористат можностите што ги нуди овој систем за развивање на 
транспарентни постапки.

Заклучок: Нема доволна контрола кај договорните органи за реализација 
на договорите, и јавноста нема доволно информации за начинот на трошењето 
на средствата. Постои мала одговорност на договорните органи за начинот на 
реализација на склучените договори.   Препорака 4 - Рационално и ефикасно 
да се искористуваат средствата во постапките за доделување договори за јавна 
набавка преку доставување известувања за реализирани договори.

Заклучок: На локално ниво сè уште нема сериозни напори на бизнис 
заедницата да влијае на намалување на злоупотребите во јавниот сектор. 
Напротив, дури со скептичност се гледа и на можноста на правна заштита во 
постапките за јавни набавки. Причините за ваквата ситуација се повеќекратни. 
Фирмите избегнуваат да бидат поврзани со какви било известувања за корупција 
или злоупотреба, пред сè заради лошиот маркетинг. Во исполитизирано 
општество, фирмите кои укажуваат на злоупотреби можат со неформални 
методи да бидат дисквалификувани од натамошно учество во постапките, што 
е една од карактеристиките на исполитизираниот јавен сектор со високо ниво 
на арбитрерност.

Препорака 5 – Активно учество и зголемено влијание на бизнис 
секторот на намалување на злоупотребите во постапките за јавни набавки.  
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Заклучок: Нема доволно бесплатни обуки организирани од Бирото 
за јавни набавки, нема професионализација на лицата кои се вклучени во 
постапките за јавни набавки.

Препорака 6 - Континуирана едукација за практични прашања и 
проблеми на лица кај договорните органи и кај економските оператори кои 
работат во областа на јавните набавки.

Материјата која се однесува на јавните набавки многу е подложна на 
промени. Законот за јавни набавки кој е донесен на 30.11.2007 година (Службен 
весник на РМ бр.136/2007) неколку пати е изменуван и дополнуван и измените 
и дополнувањата се објавени во Службен весник на РМ бр.130/08, 97/10, 
53/211,185/211, 15/13, 148/13,160/13, 28/14 и 130/14). Подзаконските акти кои ја 
регулираат областа на јавните набавки, исто така, се менуваат и се зголемува 
нивниот број. Поради наведеното, потребна е континуирана едукација и во 
областа на јавните набавки, како од страна на лицата кај договорните органи, 
така и на лицата кај економскиот оператор.

Потребни се едукациите што третираат прашања од пракса кои 
предизвикуваат двоумење или дури и непознавање на начини за нивно 
решавање. Овие едукации, во вид на работилници, се потребни во континуитет 
и на лицата кои работат во јавните набавки кај договорните органи и на лицата 
кои работат во оваа област кај економските оператори.

Со зголемена едукација ќе се подигне на ниво на посебна професија - 
вршење на работи во областа на јавните набавки. 

Препорака 7 - Професионализација на лица кај договорните органи и 
кај економските оператори кои работат во областа на јавните набавки.

Согласно со член 29а од ЗЈН, договорниот орган определува лице или 
организациски облик во чии рамки ќе се вршат и работи од областа на јавните 
набавки со должност (обврска) во своето работење да постапува согласно со 
Кодексот на однесување, при спроведување на јавните набавки. Со најновите 
измени на ЗЈН се воведени одредби кои бараат дополнителна внимателност 
во постапувањето, кадровски и посебно стручни ресурси, а по однос на ново 
воведените казнени одредби и мотивираност, за да се работи во еден сектор 
каде што со lex specialis се утврдува енормна казнена одговорност на лицата кои 
се вклучени во процесите и постапките за јавни набавки кај договорниот орган.
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Токму ваквата поставеност бара и воведување на нова професија во 
законот – службеник за јавни набавки – професија која, согласно одговорноста, 
ќе биде и соодветно вреднувана.

Заклучок: Граѓанскиот сектор недоволно или нестручно врши 
мониторинг на постапките за јавни набавки.

Препорака 8 - Зголемен стручен мониторинг од страна на граѓанскиот 
сектор.

Улогата на граѓанскиот сектор во следењето, разоткривањето и 
укажувањето на негативните појави и злоупотреби е незаменлива. Овој сектор 
внесе нова енергија и стана реална закана за играчите кои се во коруптивните 
аранжмани. Меѓутоа, капацитетите на граѓанските организации сè уште се 
недоволни за да можат самостојно и сериозно да го нагризат корупциското 
ткиво. Граѓанскиот сектор во Република Македонија треба да има активна и 
зголемена улога во мониторингот на јавните набавки. 

Меѓу организациите на цивилното општество, активни во надзорот 
на трошењето на јавните пари или поточно во областа на јавните набавки 
недостасуваат комори и професионални здруженија. Вклучувањето на овие 
здруженија во надзор на јавните набавки во секторите во кои се вклучени, би 
довело до нов квалитет и би обезбедило подлабоки согледувања кои можат да 
дадат голем придонес во остварување на оваа нивна превентивна функција.

Заклучок: Медиумите не известуваат објективно за состојбите во јавните 
набавки поради непознавање на процедурите или поради субјективизам.

Препорака 9 - Објективност и професионализам на медиумите при 
известување за јавните набавки.

Медиумското известување во областа на јавните набавки во иднина 
треба да  воведе пракса за известување не само за негативни појави во јавните 
набавки, туку и за успешно спроведени постапки, за договорни органи кои 
успешно реализираат договори, за луѓе професионалци во областа на јавните 
набавки кои со својата чесност и интегритет би биле пример за тоа како треба 
да се работи оваа професија во Република Македонија, а такви професионалци 
постојат и треба да излезат од анонимност успешните приказни.
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Заклучок: Договорните органи немаат пракса да воведуваат интерна 
ревизија на постапките за јавни набавки.

Препорака 10 - Задолжителност на интерни ревизии.

Вршењето на задолжителни ревизии влијае превентивно кон зголемено 
и максимално внимание на сите лица кои учествуваат во реализација на 
постапките за јавни набавки во смисла на почитување на законските и 
подзаконските акти, изработка на целокупната документација и, воопшто, 
зголемување на одговорноста при констатирани пропусти.

 z Референци  

Закон

Закон за јавни набавки (Службен весник на РМ бр.130/07);

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
(Службен весник на РМ бр.130/08);

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
(Службен весник на РМ бр. 97/10);

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
(Службен весник на РМ бр.53/11 и 185/11);

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
(Службен весник на РМ бр.148/13и 160/13);

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
(Службен весник на РМ бр.28/14);

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
(Службен весник на РМ бр.43/14);

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки 
(Службен весник на РМ бр.130/14).
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Подзаконски акти

Кодекс на однесување при спроведување на јавни набавки (Службен 
весник на РМ бр.39/12);

Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи 
(Службен весник на РМ бр.159/07 и 74/2009);

Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на 
услуги (Службен весник на РМ бр.157/07);

Уредба за видовите на активности на градење кои се предмет на 
договорите за јавни набавки на работи (Службен весник на РМ бр.158/07);

Методологија за изразување на критериумите за доделување на 
договорот за јавна набавка во бодови (Службен весник на РМ бр.41/08);

Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за 
јавни набавки (Службен весник на РМ бр.154/07);

Правилник за содржината на тендерската документација (Службен 
весник на РМ бр.19/08);

Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот од 
спроведената постапка (Службен весник на РМ бр.36/08 и 155/10);

Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за 
поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со 
барање за прибирање на понуди (Службен весник на РМ бр.161/09);

Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата 
за доделувањето на договорите за јавни набавки (Службен весник на РМ 
бр.161/09);

Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни 
набавки (Службен весник на РМ бр.18/14);

Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на 
годишниот план за јавни набавки (Службен весник на РМ бр.84/12);

Правилник за постапката на отворање на понудите и образецот за водење 
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на записник за отворање на понудите (Службен весник на РМ бр.154/07);

Правилник за формата и содржината на известувањето на кандидатите, 
односно понудувачите за одлуките во врска со извршената преквалификација 
(Службен весник на РМ бр.84/12);

Правилник за формата и содржината на известувањето за неодлучување 
по поднесена жалба (Службен весник на РМ бр.71/11);

Правилник за начинот на вклучување и работа на стручните лица во 
работата на советот при одлучување за давање на согласност (Службен весник 
на РМ бр.72/14);

Правилник за начинот на водење на регистарот на запишување и 
бришење на стручните лица (Службен весник на РМ бр.72/14);

Интерни упатства за едукацијата за јавни набавки – донесени од Бирото 
за јавни набавки;

Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни 
набавки (Службен весник на РМ бр.71/11);

Правилник за формата и содржината на образецот на огласот за 
воспоставување квалификациски систем (Службен весник на РМ бр.91/12);

Тарифник за висината на надоместоците за користење на електронскиот 
систем за јавни набавки  (Службен весник на РМ бр.44/12);

Правилник за програмата за едукација (Службен весник на РМ бр.90/12);

Уредба за Општиот поимник за јавни набавки (Службен весник на РМ 
бр.71/11).

Други законски и подзаконски акти

Закон за облигационите односи Службен весник на Р. Македонија бр. 18 
од 5.03.2001 година;

 Закон за сопственост и други стварни права (Службен весник на 
Република Македонија број 18/01,139 /09 и 35/10);
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 Кривичен законик (Службен весник на Република Македонија број 
37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14 и 
115/14);

Закон за локална самоуправа (Службен весник на Р. Македонија бр.5 од 
29.01.2002 година);

Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен 
весник бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11);

Закон за заштита на конкуренцијата (Службен весник на РМ, бр. 
145/10,136/11 и 41/14);

Закон за трговски друштва (Службен весник на Р. Македонија бр. 28/04 
од 30.04.2004 година и измени и дополнувања од 2005 до 2014 година);

Закон за класифицирани информации (Службен весник на Република 
Македонија бр. 9/04 и 113/07); 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен 
весник на Република Македонија бр. 13/06, 86/08 и 6/10); 

Закон за спречување на корупцијата (Службен весник на Република 
Македонија број 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008 и 145/2010);

Закон за спречување на судир на интереси (Службен весник на Република 
Македонија бр. 70/07,114/09,128/09,06/12); 

Закон за јавни претпријатија (Службен весник на Република Македонија 
број 38/96, 6/2002,40/2003,49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12 ,119/13 I 41/13);

Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на Република 
Македонија бр. 7/05 и 103/08); 

Правилник за технички и за организациски мерки за обезбедување 
тајност и заштита на обработката на личните податоци (Службен весник на 
Република Македонија бр. 38/09). 
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Релевантни стратегии и студии  

Стратегија на Бирото за јавни набавки за развој на системот 
на јавните набавки 2010-2012 година, http://bjn.gov.mk/bjn-portal/
wordpress/?documents=strategija-na-biroto-za-javni-nabavki-za-razvoj-na-
sistemot-na-javnite-nabavki-2010-2012-godina;

Стратешки приоритети на БЈН за развој на системот на јавните набавки 
2014-2018 година    http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/?documents=strateski-
prioriteti;

Стратешки план на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
за периодот 2014-2016 година  http://dkzjn.mk/files/pdf/STRATESKI_PLAN_
DKZJN_2014-2016.pdf;

Стратегија за развој на Државниот завод за ревизија 2010 - 2014 
година http://www.dzr.gov.mk/Uploads/Strategija_za_razvoj_DZR_2010_2014.pdf;

Стратегија за развој на Државниот завод за ревизија 2013 - 2017 
година http://www.dzr.gov.mk/Uploads/Strategija_razvoj_2013_2017_001.pdf;

Оценка на СИГМА на системот на јавните набавки, концесии и јавни-
приватни партнерства во Македонија во 2011 (Peer Review), http://bjn.gov.mk/
bjn-portal/wordpress/?docs=%D0%BEther-%D0%B0nalyses.

Релевантни извештаи

1.Релевантни извештаи за работата на Бирото за јавни набавки:

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во 
функционирањето на системот на јавните набавки  од 2008 до 2013 година (за 
секоја година посебно) http://bjn.gov.mk/bjn-portal/wordpress/?docs=annual-
reports;

2.Релевантни извештаи за работата на Државната комисија за жалби по 
јавни набавки:

Годишните извештаи на Државната комисија за жалби по јавни набавки 
од 2008 до 2013 година (за секоја година посебно) http://dkzjn.mk/?q=node/11;
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3.Релевантни извештаи за работата на Државниот завод за ревизија се:

Годишните извештаи за извршените ревизии и за работењето на ДЗР 
од 2008 до 2013 година  (за секоја година посебно) http://www.dzr.gov.mk/
DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1099;

4.Релевантни извештаи на Државната комисија за спречување на 
корупција се:

Годишните извештаи за работата на ДКСК од 2008 до 2013 година 
(за секоја година посебно) http://www.dksk.org.mk/index.php?option=com_
content&task=blogcategory&id=18&Itemid=47.
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Мониторинг на јавните набавки на 
локално ниво 

(Мултикултура – Тетово)

 z Вовед

Опис на проблемот 

Општина Врапчиште е општина која не објавува голем број на огласи 
за јавни набавки, имено во 2014 година, во периодот 01.01.2014 до 30.06.2014 
објавени се шест тендери за потребите на Општината. 

На овие повици свои понуди доставиле девет компании кои биле 
информирани, преку веб страницата или преку некое друго јавно гласило, дека 
постои отворен повик за јавни набавки. Користењето на јавните гласила како 
алатка за информирање на граѓаните е честа пракса на Општина Врапчиште, 
која ги издвојува од другите помали општини.

Проблемот со кој се соочува Општината е малиот број на обучен кадар, 
кој е одговорен за одржување на веб страницата и постирање на сите нови 
информации. Токму од оваа причина Општината нема можност навремено да 
ги објавува записниците од отварањето на понудите и другите информации од 
јавен карактер. 

Наместо долго образложение, фирмите добиваат кратко и конкретно 
образложение кое во некои случаи, не во сите, е објавено и на веб страницата.

Општината ги почитува законските нормативи при спроведувањето 
на тендерската процедура и покрај тоа што одредени информации остануваат 
необјавени. Ова создава слика дека Општината не работи транспарентно. И 
покрај напорите да се почитуваат сите правила, недостатокот на информации 
на веб страницата води кон тоа да се создаде искривена слика за работата на 
Општината во однос на јавните набавки. 



98 Мониторинг на јавните набавки на локално ниво 

Цел на документот

Во рамките на проектот „Мониторинг на извршување на јавните набавки 
во единиците на локална самоуправа во Општина Врапчиште“, „Мултикултура“ 
го мониторираше спроведувањето на јавните набавки во Општина Врапчиште 
во периодот од 01.01.2014 до  30.06.2014 година. Целта на овој мониторинг е 
оценување на работата на локалната самоуправа, како државна институција, и 
во насока дали ги почитува основните принципи за транспарентно трошење на 
јавните пари, дали фирмите се еднаквo третирани и недискриминирани и дали 
целиот процес, за спроведување на постапките, е ефикасно спроведен.

Овој извештај е изработен врз основа на извршен мониторинг на 
тендерите за јавните набавки спроведени од Општина Врапчиште во периодот 
од 01.01.2014 до 30.06. 2014 година.

Истражувачки пристап

Мониторингот се одвиваше преку прибирање примарни и секундарни 
податоци, односно спроведување на прашалници и полу-структуирани 
интервјуа со вработените во Општината, но и користење на секундарни 
податоци од претходни истражувања кои ја третираат оваа тематика. 
Истражувањето вклучи и анализа на записниците од јавните отварања на 
понудите и записници од општинските состаноци, односно  од процесот 
на разгледување на добиените понуди и донесување на одлуката. Клучен 
сегмент на истражувањето е спроведување на прашалници со понудувачите, 
односно компаниите кои во периодот на истражување биле дел од тендерска 
процедура. Прашалниците кои се користеа при мониторингот се структуирани 
на таков начин за да ни овозможат најефективно следење на целиот процес на 
спроведување на набавките од аспект на почитување на законската регулатива 
и на основните принципи на јавните набавки.

Пристапот на ова истражување претставува комбинација на неколку 
истражувачки методи. Најпрво, истражувањето го фокусиравме на анализата 
на постојната законска регулатива која е од суштинско значење за добивање 
на цврста основа за понатамошно развивање на истражувањето. Преку 
догматскиот метод, кој се користи за толкување на законските регулативи, ги 
анализиравме правните норми од законот кои одговараа на проблематиката 
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која ние ја истражуваме. На овој начин можевме да увидиме на кој начин 
законската регулатива е применета во праксата на Општината. Ова ни даде 
појдовна основа и базични знаења за постапката на јавните набавки, како и 
на законски пропишаната процедура. Законодавецот јасно објаснил каква 
е постапката и токму од оваа причина ни беше полесно да ја анализираме 
процедурата согледувајќи ги и водејќи се од законските норми.

Истотака, анализиравме слични извештаи издадени од други институции 
на слична тема и преку компаративна методологија, се обидовме да добиеме 
генерална слика за транспарентноста во Македонија, базирана на нивните 
заклучоци и резултатите од истражувањата. Ги анализиравме и применетите 
методи, со цел да се добие преглед на тоа кои методи досега биле користени 
и за тоа како се мерела транспарентноста. Претходните истражувања кои ги 
користевме беа насочени кон општо утврдување на ситуацијата со јавните 
набавки на национално ниво, истите ни дадоа насоки на што да се насочиме 
конкретно во работата на Општина Врапчиште, во поглед на јавните набавки.

За појасно да ја согледаме состојбата со јавните набавки се фокусиравме на 
една општина, Општина Врапчиште. Оваа Општина послужи да го спроведовме 
нашето теренско истражување, кое се состоеше од полуструктуирани интервјуа 
со вработените во Општината и анкета за компаниите кои учествувале на 
повиците за јавни набавки на оваа Општина. Анкетата им беше доставена 
на компаниите чија понуда била избрана на повикот за јавни набавки на 
Општината, но и на оние чии понуди биле одбиени. Нашиот интерес беше 
насочен кон нивното искуство во однос на процесот низ кои поминале и 
мислење за тоа кое е нивото на транспарентност и како да се практикува истата.

Прашалниците ни дадоа јасна слика за ситуацијата на компаниите, но 
и нивните препораки за подобрување на работата на Општината во поглед на 
јавните набавки. Одговорите беа презентирани пред општинските власти и 
истите подолу се објаснети и разработени со што на сите кои ќе го читаат овој 
извештај ќе им стане појасно на кој начин е уреден процесот на јавни набавки.

 z Главен дел

Од спроведената анкета помеѓу компаниите кои учествувале на 
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повиците за јавни набавки, во периодот кој се мониторира, можеме јасно да ја 
воочиме состојбата на тендерската процедура на Општината. Во анкетата беа 
опфатени пет компании кои работат на територија на Општина Врапчиште и 
четири компании кои работат надвор од територијата на Општината. Анкетата 
е спроведена помеѓу компании од различен профил, меѓу кои градежни, 
комунални, но и здравствени компании кои дале своја понуда на повиците за 
јавни набавки.

Имено, од деветте компании кои учествуваа во анкетата сите посочија 
дека Општина Врапчиште транспарентно ги објавува тендерите за јавни 
набавки и одлуките по истите. Шест компании одговориле дека тендерите биле 
објавени на веб страницата на Општината, додека три тендерите ги виделе 
објавени на некое друго место. 

Графикон 5.1: Транспарентно објавени тендери

Транспарентно објавени тендери

3 На друго место
6 На веб страна

Поголемиот дел од вклучените компании на тендер објавен од страна на 
Општина Врапчиште учествувале помалку од три пати, додека три компании 
учествувале на повеќе од три тендери кои ги објавила Општината. Шест 
компании кои учествувале на тендери добиле позитивен одговор, додека на три 
им била одбиена понудата дадена на тендер.

Оценката која компаниите ја даваат за тендерската процедура на 
Општина Врапчиште е генерално висока, односно пет компании ја оценуваат 
процедурата со одлично, една компанија смета дека процедурата била многу 
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добра, а само три компании ја оцениле со добро. Ова значи дека повеќето од 
испитаниците навистина високо ја оцениле тендерската постапка, што директно 
ни укажува дека Општина Врапчиште успева да обезбеди транспарентност. 

На прашањето, да се оценат потребите на Општината за кои е објавен 
тендер за јавни набавки од 1-5, каде 1 е најлошо, а 5 најдобро, дури пет компании 
ја оцениле потребата од јавни набавки со оцена 4, две од компаниите дале оцена 
3 и две компании сметаат дека јавните набавки се поставени во согласност со 
потребите на Општината.

Графикон 5.2: Оценете ги потребите на општината за кои е објавен 

Оценете ги потребите на општината за кои е објавен

5 Мн. добро - 4

2 Одлично - 52 Добро - 3

Следното прашање е наменето за оние три компании кои добиле 
негативен одговор на нивната понуда. Тие имаа право да избираат помеѓу 
неколку одговори кои тие сметаат дека ја објаснуваат причината зошто нивната 
понуда добила негативен одговор. Меѓу понудените одговори беа: нејасно 
разработена тендерска документација и техничка спецификација од страна на 
Општината, неправилно бодирање, односно фаворизирање на одредена понуда, 
долг период на донесување на одлука, недоволно образложение во однос на 
критериумите по кои одредена понуда е избрана, премногу бодови за квалитет 
или некој друг „субјективен“ елемент, висок износ на банкарска гаранција, 
нереални критериуми за финансиска и техничка способност и сл.
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Графикон 5.3: Кои се главните проблеми со кои се соочувате во постапките за јавни 
набавки?

Кои се главните проблеми со кои се соочувате 
во постапките за јавни набавки?

Давање премногу
бодови на 

критериумот цена, 2

Нереалните
 критериуми 

за финансиска и 
техничка способност, 4

Давање премногу
бодови за квалитет
или друг
“субјективен” елемент, 1

Високиот износ 
на банкарската гаранција, 3

Од погоре понудените одговори две од анкетираните компании 
одговориле дека најголем проблем со кој се соочуваат во рамките на тендерската 
процедура е давањето на премногу бодови на критериумот цена, односно цената 
е еден од водечките критериуми по кои се води Општината кога ги оценува 
понудите. За една од компаниите проблем е давањето премногу бодови за 
квалитет или друг „субјективен“ елемент, ова е наспроти претходното тврдење 
- дека при бодирањето Општината се води по цената. 

Сите испитаници високиот износ на банкарска гаранција го наоѓаат 
како најголем проблем при тендерската процедура, додека една компанија смета 
дека проблем се нереалните критериуми за финансиска и техничка способност.

Жалбата, како дозволен правен лек пред Државната комисија за жалби, 
ја искористила само една од анкетираните компании, додека две од компаниите 
никогаш не го искористиле овој правен лек. Како причина зошто на прво место 
е ставен стравот од притисоци и закани, додека за една компанија стравот е 
елиминација во натамошните постапки. 

Никој од испитаниците не отпочнал спор пред Управен суд.

Според она што може да се согледа е дека, компаниите во повеќето 
случаи се запознаени со критериумите, но пронаоѓаат проблеми во бодувањето 
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на цената или квалитетот, очигледно е дека оние фирми кои нудат квалитет 
нудат повисока цена, додека оние кои нудат пониска цена нудат и послаб 
квалитет поради, што се јавуваат и овие два спротивставени проблеми со кои 
се соочуваат компаниите. 

За поголем увид ни беа дадени записниците од тендерската процедура 
и она што можевме да го воочиме е дека не постојат нерегуларности при 
спроведувањето на истата. Имено, согласно законот, Општината ја води 
целокупната процедура, објавува јавен повик, прибира понуди, кои се отвораат 
од страна на посебна комисија и истите се оценуваат по претходно утврдени 
критериуми. Понудата која ќе добие најголем број поени и која најмногу 
одговара на потребите на Општината се избира како најадекватна и склучува 
договор со изведувачот. 

Речиси и да нема доставени забелешки од страна на компаниите до 
Општината, на кои  им е посочено дека имаат право на користење на правен 
лек жалба до Државната комисија за жалби.

Позитивна е праксата на Општина Врапчиште повиците да ги објавуваат 
на веб страницата на Општината или во некое јавно гласило што придонесува 
кон видливост за сите заинтересирани компании. 

 z Заклучоци и препораки

Заклучоци

Истражувањето спроведено на територија на Општина Врапчиште во 
голема мера помогна да се согледа тендерската процедура преку искуствата 
на двете засегнати страни. Од една страна Општината, која се обидува 
транспарентно и на законски начин, следејќи правила и водејќи се од етиката 
на работење да спроведе тендерска процедура, во рамките на која ќе им се 
овозможи на сите засегнати страни еднакви можности за поднесување на 
понуда по конкретен повик, а од друга страна се компаниите кои ненавременото 
објавување на одлуките или необјавувањето на целокупната документација го 
сметаат како простор за манипулација и за лични интереси на членовите на 
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Комисијата во рамките на Општината.

Она што го согледавме во нашиот конкретен случај, анализирајќи 
ја работата на Општина Врапчиште, во поглед на јавните набавки, е дека 
тендерската процедура се одвива јавно и транспарентно, повиците се објавени 
на веб страницата на Општината или во некое јавно гласило, со што се 
овозможува сите заинтересирани компании да се запознаат со постапката и со 
критериумите на конкретниот повик. 

Препораки

Од спроведеното истражување Мултикултура ги донесе следните 
препораки, кои се донесуваат конкретно на предизвиците односно слабостите 
на општината, како и препораки, во насока на надминување на истите:

Истражувањето покажа дека Општина Врапчиште се соочува со недостиг 
на поголема транспарентност на заклучоците и на сработеното од седниците 
на кои се отвараат понудите и се донесува одлуката за уважување на одредена 
понуда.  Овој недостаток и беше посочен на општинската администрација, но 
според нив ова се случува поради недостаток на кадар, кој ќе биде директно 
задолжен за поставување на ваков вид информации на веб страницата. 

Во таа насока се препорачува зголемување на човечките ресурси, 
односно поставување на лице кое ќе биде директно задолжено за комуникација 
со граѓаните, а воедно и ќе работи на информирање на компаниите и 
заинтересираните понудувачи. 

Една од препораките кои произлегоа од ова истражување е во насока 
на зголемување на координацијата и консултацијата со компаниите, односно 
зголемен број на состаноци помеѓу општината и претставници на компаниите. 
Во оваа насока Општината ќе ја зголеми отвореноста спрема компаниите 
и ќе има можност да ги образложи повиците, критериумите и постапката 
на изминатите тендери. Истовремено, преку зголемената координација, 
Општината ќе овозможи консултативен процес и директно од компаниите ќе ги 
чујат предизвиците и проблемите со кои се соочуваат и воедно компаниите ќе 
имаат директен придонес во однос на тоа каде Општината треба да се подобри, 
со цел да се овозможи транспарентна и праведна процедура за јавни набавки. 
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Она што исто така се истакна како потреба се состаноци со граѓаните 
преку кои јасно ќе се дефинираат потребите на Општината и за истите ќе 
бидат објавени повици за јавни набавки. На овој начин ќе им биде објаснето на 
компаниите дека потребите на граѓаните се на прво место и доколку се случи во 
текот на годината да нема повик од нивното поле на работа, тогаш тоа е поради 
различното приоритизирање на граѓаните во Општината. 

Од погоренаведеното може да се заклучи дека Општина Врапчиште 
треба да работи на поголема транспарентност што се однесува на јавните 
набавки и да предвиди состаноци со граѓаните и компаниите на кои трите 
страни ќе бидат запознати со потребите на Општината.

 z Извори на информации 

1. Закон за јавни набавки во единиците на локалната самоуправа - 
Службен весник на Република Македонија бр. 19/2004;

2. Извештај од мониторингот на јавните набавки на локално ниво: 
Различни набавки – исти проблеми, достапен на линкот: http://www.
ccc.org.mk/images/stories/izvestaj1.pdf;

3. Поповиќ, Миша (2012) Транспарентост на општините во Република 
Македонија. Институт за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС, 
Скопје, септември 2012, достапен на линкот: http://idscs.org.mk/images/
publikacii/transparentnost%20na%20opstinite%20vo%20makedonija%20
i%20slovacka_idscs_polisi%20tekst_sep2012.pdf;

4. http://idscs.org.mk/images/publikacii/pontis2014/ljp-nemnozinski-
zaednici-mkd.pdf;

5. Анкета- Анекс 1.
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 z Резиме

Мониторингот се спроведе на веќе реализирани јавни набавки објавени 
од страна на Општина Врапчиште во периодот од 01.01.2014 - 30.06.2014 година. 
Во овој период Општината има спроведено шест повици за јавни набавки на 
кои учествувале 9 фирми. Преку истражувањето ја согледавме тендерската 
процедура и нејзините предности и недостатоци според Општината, но и 
според компаниите како директни учесници во тендерската постапка.

Прашалникот, покрај другите методи и алатки, најјасно ја прикажа 
моменталната состојба на тендерските процедури спроведени од Општината. 
Во оваа публикација презентирани се резултатите, сегашната ситуација, 
позитивните пракси, но и проблемите со кои се соочува Општината Врапчиште. 
Методологијата за изработка на оваа публикација е различна и истата се 
водеше од тоа да се дознаат основните правила на постапката, но и да се навлезе 
подлабоко во сржта на самата постапка користејќи ги не само искуствата на 
Општината, туку и истражувањата спроведени на национално ниво. 

Препораките произлезени од истражувањето ќе послужат за 
подобрување на постапката и поголема транспарентност на целокупната 
процедура што ќе води директно кон зголемување на довербата на компаниите 
кон Општината. 

Доколку Општината е поотворена за соработка и доколку дава јасни 
образложенија зошто тендерската процедура е спроведена на одреден начин и 
зошто е избрана една понуда наспроти другите. 

Општина Врапчиште работи транспарентно и јавно ја објавува својата 
работа, но за да ја подобри својата видливост, потребно е да ги примени 
препораките и да ги имплеметира состаноците со граѓаните и со компаниите. 
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Стоп на судирот на интереси во јавните 
набавки во ЕЛС Штип 

(Фондација за развој на локалната 
заедница – Штип)

 z Воведни напомени

Фискалната децентрализација, според која општините самостојно 
управуваат со финансиските ресурси, е втората фаза од децентрализацијата 
што е во тек од 2006 година. Според тоа, општините се грижат за домаќинско 
трошење на парите собрани од граѓаните, за обезбедување нивна дополнителна 
вредност преку давање поголем број услуги за единица пари, а истовремено 
избегнувајќи судир на интереси коишто можат да бидат штетни во овој процес.

Планирањето на општинскиот буџет, неговото трошење и спроведувањето 
на јавните набавки, се од особено значење за целокупната економска активност 
и развој на  деловната клима во заедницата. Транспарентноста и отчетноста 
пак, на властите во менаџирањето на народните пари во чекор со потребите 
на граѓаните, го отстранува сомнежот за злоупотреба и дава поткрепа во 
реализирањето на конкретните економски политики на властите.

Истражувањето е дел од проектот „Стоп за судирот на интереси во јавните 
набавки во ЕЛС Штип“, а спроведено е од Фондацијата за развој на локалната 
заедница Штип во периодот август- октомври 2014 година и е дел од „Граѓанска 
мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“.  
Целта на проектот е да се зголеми отчетноста и транспарентноста на локалната 
самоуправа Штип во организирањето и спроведувањето на јавните набавки.

 z Методологија 

Во реализацијата на истражувањето користен е комбиниран 
методолошки пристап.
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Со деск-анализа прибирани се податоци од постоечката документација 
и акти со кои располага ЕЛС Штип, извештаи од организации коишто ја следат 
оваа проблематика, медиуми и други секундарни извори.

Остварени се полуструктурирани интервјуа со членови на комисиите 
за јавни набавки, со службените лица одговорни за организирањето на јавните 
набавки, како и со претставници на економските оператори кои учествувале на 
конкурсите за јавни набавки организирани од општината.     

Членови на проектниот тим во текот на август, септември и октомври 2014 
година присуствуваа на јавни отворања на шест јавни набавки организирани од 
ЕЛС Штип.

Користени извори во истражувањето беа:

www.stip.gov.mk; www.dzr.gov.mk; www.dkzjn.mk; www.e-nabavki.gov.mk; 
www.iris.mk; www.cc.org.mk; www.eho-org.mk; www.televizijastar.com.

 z Општи информации за процесите на јавни набавки и 
оправданоста за нивно континуирано следење

Јавните набавки, или пошироко познати како тендери, се постапки преку 
кои се обезбедуваат производи, услуги и работи за државните институции, 
најчесто преку приватните компании. Годишниот просек за потрошувачката во 
овие процеси изнесува 12% од БДП во РМ, или  на локално ниво – околу 100 
милиони евра годишно. 

Вредноста на овој износ како и фактот дека се тоа средства кои ги 
имаат создадено граѓаните им наложува на институциите да се однесуваат 
максимално одговорно во трошењето на овие пари преку јасен и транспарентен 
процес ослободен од секаква форма на корупција, или судир на интереси. 
На граѓанското општество и на самите граѓани останува одговорноста да го 
следат трошењето на јавните пари и да придонесат во чесното спроведување на 
законите.

Јавните набавки во РМ се спроведуваат согласно Законот за јавни 
набавки од 2007 година кој до денес претрепе повеќе измени и дополнувања. 
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Според него, учесници во јавните набавки се договорните органи 
(ДО) или државните институции (државни органи, единици на локалната 
самоуправа, јавни претпријатија, правни лица финансирани или во сопственост 
на државата) од една страна и економските оператори (ЕО) од друга страна 
(приватните фирми – понудувачи). Надлежни институции кои ја регулираат 
оваа област се: Биро за јавни набавки (БЈН), Државна комисија за жалби по 
јавни набавки (ДКЖЈН), Управниот суд, Вишиот управен суд, Државен завод 
за ревизија (ДЗР). Постои електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН) на кој 
се објавуваат сите огласи за јавни набавки, завршени постапки, електронски 
аукции како и потребна документација за учество на конкретни огласи.

 z Наоди од истражувањето

„План за јавни набавки“ е официјален документ што го изготвуваат 
институциите чија цел е да им ја олесни работата на одделенијата коишто ги 
организираат набавките. Законски рок за негова подготовка е 31 јануари во 
тековната година. Општина Штип навреме го има изготвено планот, согласно 
Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на 
годишниот план за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ 84/2012). Документот е 
достапен на веб-локацијата на општината.

Процедурата на донесување на годишен план во ЕЛС Штип, во пракса 
се изготвува со консензус на одговорните лица од сите организациони единици, 
иако отсуствуваат  пишани внатрешни процедури, попрецизни од дадените во 
законскиот образец.

Според Планот за јавни набавки на Општина Штип за 2014 година 
и двете Измени и дополнувања на планот за јавни набавки за 2014 година, 
општината за 2014 година предвидела реализација на вкупно 85 различни 
постапки за јавни набавки. Од нив заклучно со октомври 2014 година завршени 
се 28 постапки додека 7 се во тек, што сочинува реализација на 41% од 
планираните набавки во 2014 година.

Со очекуваниот почеток на постапките, како што се проектирани во 
годишниот план за јавни набавки, најчесто се задоцнува. Така, отворените 
постапки  реализирани во август и септември, а кои биле предмет на директно 
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набљудување, доцнат и до 6 месеци во однос на очекуваниот почеток приложен 
во годишниот план. Реализацијата на постапките пак, предвидени со измените 
и дополнувањето на планот за јавните набавки, доцни помалку – до еден месец. 
За нив може да се рече дека календарски се реализирани како што се планирани 
(постапките бр.18/2014, 13/2014 и 09/2014).

Организациски во ЕЛС Штип одговорно одделение за јавни набавки 
е Одделението за правно-нормативни работи, јавни набавки и поддршка на 
советот, каде што според систематизацијата вработен е соработник за јавни 
набавки (чл.14 од ЗЈН) кој поседува соодветна лиценца од БЈН.

За секоја од јавните набавки што беа предмет на мониторинг беше 
формирана комисија со различен состав. Ваква пракса ЕЛС Штип практикувала 
и при мониторингот на јавните набавки во 2012 година. Комисиите се составени 
од претседател и двајца членови кои се бираат така што потребно е да имаат 
искуство сродно со предметот на набавката. Се внимава на тоа  членовите 
на комисијата да не се во роднински врски со некој економски оператор, за 
што и задолжително се потпишува изјава за спречување судир на интереси. 
Задолжително за време на јавното отворање на понудите се води записник на 
кој се потпишуваат сите членови на комисијата.

Тендерската документација во ЕЛС Штип ја подготвува соработникот за 
јавни набавки. Техничката спецификација пак, ја изработува одделението кое 
поднело барање за спроведување постапка за јавна набавка.  

Достапноста на тендерската документација за огласите за јавни набавки 
распишани од ЕЛС Штип преку ЕСЈН е висока во периодот на спроведувањето 
на проектот. Од јавните набавки коишто беа предмет на мониторинг само за 
една постапка не е достапна тендерската документација на ЕСЈН, додека за 
останатите пет службата на ЕЛС Штип ја доставила тендерската документација 
до ЕСЈН. 

Критериум за доделување договор во набљудуваните постапки без 
исклучок е „најниска цена“.

Кај сите набљудувани постапки за јавни набавки испочитувана е 
законската одредба и спроведена е е-аукција.

Кај дел од огласите за коишто е склучен договор во 2014 (најмногу кај 
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отворени постапки)   се забележува разлика во проектираната вредност во 
планот и постигнатата вредност во постапката. Таков е случајот во 11 склучени 
договори за огласи за јавни набавки спроведени во текот на 2014 година каде 
вредноста во договорот е поголема од проценетата вредност во годишниот 
план. 

Во прибирањето понуди, Општина Штип се однесува одговорно и 
практикува собирање понуди од повеќе изведувачи/добавувачи.

При реализирањето на набавките до 5.000,00 евра, според евиденцијата 
доставена до ЕСЈН за набавките реализирани во првото полугодие на 2014 
година, на барањата за понуди, добила просечно по 2,4 понуди по оглас, што 
може да се смета за добра пракса. Само за еден оглас има добиено само една 
понуда. Кај барањата за прибирања понуди до 20.000,00 евра за стоки и услуги и 
50.000,00 евра за работи, соодносот е уште подобар; општината добила просечно 
4,3 понуди по оглас.

ЕЛС Штип ја испочитувала и законската обврска за доставување на 
евиденција до ЕСЈН за реализираните т.н мали набавки (со вредност до 5.000,00 
евра).

Во текот на 2014 година заклучно со  октомври поништени се вкупно 10 
постапки за јавни набавки организирани од ЕЛС Штип. Според финансиските 
прагови структурата е следнава: четири поништени мали набавки до 5.000,00 
евра, две постапки во категоријата од 5.000,00 до 20.000,00 евра без ДДВ и 
четири отворени постапки). Како причини за поништувањето наведени се 
високите цени од страна на понудувачите кои се понеповолни од реалните на 
пазарот како и недостигот од ниту една понуда.

Од остварените интервјуа со претставници на фирмите кои учествувале 
во огласите за јавни набавки организирани од ЕЛС Штип произлегува дека 
најголем проблем им претставуваат високите банкарски гаранции, како и 
неусогласените технички спецификации со реалните на производите или 
услугите. Според нив, техничките спецификации варираат, од случај до случај, 
или се премногу детални кои би можеле да сугерираат на конкретен производ, 
или пак, во друг случај се премногу широки и нејасни дури и за самите 
понудувачи.

Со директно присуство на отворањето на понудите беше пристапено 
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кон следниве огласи за јавни набавки:

• Оглас бр. 09/2014 (Партерно уредување на мал плоштад во с. Лесковица) 
со барање за прибирање понуди;

• Оглас бр. 11-1/2014 (Набавка на мебел за уредување на ОУК Дом на 
млади Штип) со барање за прибирање понуди;

• Оглас бр. 12/2014 (Одржување на јавното осветлување во Општина 
Штип) преку отворена постапка;

• Оглас бр. 13/2014 (Набавка на геодетски услуги) со отворена постапка;

• Оглас бр. 15/2014 (Чистење на депонијата за инертен отпад „Крстот“) 
преку отворена постапка;

• Оглас бр.18/2014 (Набавка на цемент) преку отворена постапка.

 z Транспарентност на ЕЛС Штип преку веб - локацијата

Официјалната веб-локација на Општина Штип располага со посебна 
локација наменета за јавните набавки. (http://stip.gov.mk/index.php/mk/javni-
nabavki).

На локацијата „јавни набавки“ на веб-локацијата во периодот на 
набљудување беа достапни следниве документи: План на јавни набавки на 
Општина Штип за 2014 година; Измена на план за јавни набавки за 2014 
година(1); Измена на план за јавни набавки за 2014 година (2).

Последната достапна јавна набавка со тендерската документација на 
веб-локацијата е од 2012 година, со бр.18/2012.

Во секцијата за јавните набавки постои потсекција „избрани понудувачи“ 
каде најнов достапен документ е Извештај 01/2011 – спроведена постапка за 
ЈПП – осветлување.

Од тоа може да се согледа дека веб-локацијата на општината во делот 
за јавни набавки не се ажурира редовно и недостигаат тековни информации 
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за огласите што се во тек и секако, за избраните најповолни понудувачи.

На веб-локацијата не постојат контакт информации од вработените во  
финансиските одделенија, или од службениците кои се директно вклучени во 
изработката на буџетот.

Тековниот буџет на ЕЛС Штип за 2014 година е достапен во електронска 
форма на веб-локацијата преку Службен гласник бр.18 од 31.12.2013, во секцијата 
„Службен гласник“.

Исто така, преку Службениот гласник на општината, објавени се и 
достапни следниве финансиски документи:

• Годишен извештај на Општина Штип за 2013 година

• Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Штип за 
период од 01.01.2013 до 31.12.2013

• Годишна сметка на буџетот на Општина Штип за 2013 година

• Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Штип за 
периодот 01.01.2014 до 31.03.2014 година. 

Последна ревизија на буџетот на Општина Штип е 
извршена во 2010 година од Државниот завод за ревизија, 
достапна е на нивниот сајт. (http://www.dzr.gov.mk/DesktopDefault.
aspx?tabindex=0&tabid=1104&search=%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF)

Иако се достапни и можат да бидат пронајдени на веб-локацијата, сепак 
пребарувањето на финанските документи и буџетот на општината е отежнато 
заради обемот на информации кои се прикажуваат во службените гласници. 
Посебна секција наменета за буџетот би било решение кое ќе им ја олесни 
работата на заинтересираните граѓани и организации коишто се занимаваат со 
следење на трошењето на јавните средства.

Издавањето на т.н граѓански буџет во форма на публикација, 
инфографик или адаптиран дел од веб-локацијата со поедноставени податоци 
за распределбата и реализацијата на средствата од општинскиот буџет 
ќе ја зголеми транспарентноста на општината во трошењето и, граѓаните 
ќе добијат појасна слика за трошењето на нивните пари. Општина Штип 
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досега нема издадено таква публикација, нема развиено таква платформа 
со која финансиските показатели за работењето на општината ќе ги направи 
подостапни и поразбирливи за широката јавност.

Во буџетот за 2014 година податоците за корисниците на средствата се 
само делумно прикажани.

И во буџетот за 2014 и во измените на буџетот за 2014 година од 08.04.2014 
година, во посебниот дел расходите се прикажани по ставки. Само во одредени 
програми како што е „Изградба и реконструкција на локални патишта и улици“ 
како одделни ставки се вметнати реконстукциите на конкретните улици.

Податоците за состојбата на долгот се следниве: во измените на буџетот 
за 2014 во расходите постои ставка „каматни плаќања кон домашни кредитори“ 
и ставка „отплата на главнина кон нерезидентни кредитори“ каде стојат сумите 
пред и со ребалансот. Недостига пошироко објаснување за тоа колку должи 
општината и кон кои доверители/финансиски институции.

Тековниот буџет за 2014 не содржи никакви макроекономски податоци, 
или други важни економски индикатори од кои зависи донесувањето и 
реализацијата на буџетот, кое понатаму се рефлектира во економската 
активност на општината.

Тековниот буџет содржи податоци за расходите по различните 
класификации за претходната година, додека за следната година не постојат 
никакви проекции за очекуваните приходи и расходи.

Во Статутот на ЕЛС Штип не постојат делови кои поблиску ја 
дефинираат транспарентоста и отчетноста на општината поврзана со јавните 
набавки, или пошироко со буџетските процеси.
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 z Медиумите за транспарентноста на ЕЛС во 
донесувањето и реализацијата на буџетот на ЕЛС и за 
спречувањето на судирите на интереси

Во изработката на ова истражување беа следени локалните медиуми, за 
да се утврди колкав е интересот кај граѓаните за теми поврзани со буџетските 
процеси, транспарентното трошење на јавните пари и спроведувањето на 
јавните набавки. 

Во периодот на спроведување на проектот забележани се четири прилози 
во локалните медиуми кои се однесуваат на буџетот на ЕЛС Штип и на јавните 
претпријатија и уште пет прилози кои се однесуваат на јавните набавки.

 z Податоци од Државната комисија за жалби по 
јавните набавки

На веб-локацијата на ДКЖЈН според расположливите информации 
не се пристигнати жалби по постапки организирани од Општина Штип во 
периодот август-октомври 2014 година. Забелешка во собирањето на овие 
податоци е нецелосно функционирање на веб-локацијата, односно податоците 
за решенијата на комисијата за месец септември 2014 година технички се 
недостапни.

 z Сумарен приказ на сознанијата од анализата

• „Најниска цена“ е критериум за доделување договори на фирмите во 
набљудуваните постапки;

• Е-аукција е спроведена кај сите набљудувани постапки за јавни набавки;

• Обучен кадар во ЕЛС Штип за организирање на постапките за јавни 
набавки;

• Причини за поништување на постапки  во 2014 година се недоставување 
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на ниту една понуда и неповолни цени од понудувачите кои се повисоки 
од реалните;

• ЕЛС Штип ги почитува обврските кои произлегуваат од ЗЈН, а се 
однесуваат на организирањето на јавните набавки;

• Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во најголем број од 
огласите;

• Планот за јавни набавки за 2014 година е реализиран 41%;

• Дел од постапките доцнат во однос на временската рамка проектирана 
во годишниот план за јавни набавки;

• Општина Штип практикува собирање понуди од повеќе изведувачи/
добавувачи;

• Кај дел од постапките договорената вредност е повисока и отстапува 
од проценетата вредност на набавката;

• Иако се достапни финансиските документи за работењето на ЕЛС Штип 
на веб-локацијата, нивното пребарување е отежнато и непрегледно;

• ЕЛС Штип не издава т.н граѓански буџет во ниту една форма со која 
граѓаните би имале едноставен приказ за финансиското работење на 
општината;

• Делот од веб-локацијата наменет за јавните набавки не се ажурира 
редовно, огласите не се објавуваат на локацијата;

• Планот за јавните набавки на ЕЛС Штип и буџетот за 2014 година се 
достапни на веб-локацијата;

• На фирмите, при учеството во огласите за јавните набавки, најчесто, 
тешкотии им предизвикуваат високите износи на банкарската 
гаранција, или неусогласените технички спецификации во однос на 
реалните.
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 z Препораки и предлози 

Процесот на организирање и спроведување на јавните набавки е 
комплексен и тежок како за институциите-организатори на постапките, така 
и за компаниите кои треба да одговорат на нивните побарувања. Секако не 
е едноставна и граѓанската одговорност која цели кон подобрување на сиот 
процес. Организациите кои работат во ова поле се медиум меѓу властите и 
граѓаните, а придонесот од напорите подобро да се менаџираат јавните набавки 
е повеќе од добредојден за сите; ќе вроди со зголемена економска активност 
во општината и нејзина поголема фискална децентрализација. Препораките 
кои произлегуваат од ова истражување со цел да се унапреди процесот на 
спроведување на јавите набавки се:

• Да се обезбеди поголемо остварување на годишниот план за јавни 
набавки преку попрецизно планирање;

• Да се почитува временската рамка дадена во планот за јавни набавки 
кога истите се организираат како би се избегнало задоцнување на 
работите, или недостиг на потребни материјали за работа на одделни 
сектори/одделенија;

• Усвојување на интерна процедура за изготвување на годишниот план 
за јавни набавки, попрецизна од дадената во законскиот образец;

• Проценетите вредности за набавки на предмети и услуги во планот за 
јавните набавки да се проектираат во однос на реалните пазарни цени;

• ЕЛС Штип да ја продолжи праксата на достапна и бесплатна тендерска 
документација преку ЕСЈН за сите огласи кои ги организира;

• Општина Штип да ја продолжи и унапреди праксата на доставување 
барања за прибирање понуди до што е можно поголем број економски 
оператори, особено до малите и микро претпријатија;

• Да се внимава на утврдувањето на висината на банкарската гаранција 
како би се избегнало малите фирми да бидат исклучени, бидејќи ретко 
кога можат да ја обезбедат;

• Дефинирањето на техничките спецификации да не биде премногу 
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специфично за да се избегне фаворизирање на конкретен производ;

• Постоечкиот дел од веб-локацијата на Општина Штип наменет за 
јавните набавки да се ажурира редовно;

• Олеснување на пристапот до финансиските документи и буџетот за 
заинтересираните граѓани се предлага преку отворање на посебна 
секција на веб-локацијата;

• Општина Штип да започне со издавање на т.н граѓански буџет во форма 
на публикација, инфографик или адаптиран дел од веб-локацијата 
со поедноставени податоци за распределбата и реализацијата на 
средствата со што ќе се зголеми транспарентоста во трошењето на 
јавните средства;

• Да се дефинира и регулира транспарентноста и отчетноста на 
општината поврзана со јавните набавки и пошироко со буџетските 
процеси со Статутот на ЕЛС Штип.



СУДИР НА ИНТЕРЕСИ И 
КОРУПЦИЈА
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Борба против корупција и судир на 
интереси во општината Чаир

(Институт за политички и интеркултурни 
студии – Скопје)

 z Вовед 

Опис на проблемот: Општините се локални единици преку кои 
се остварува државната власт и се распространети низ целата земја. Тие, 
првенствено, служат како сервис на граѓаните и затоа нивната отчетност и 
транспарентност е од особена важност. Според истражувањата на Агенцијата 
„Рејтинг“, дури 42,2% од граѓаните на Република Македонија сметаат дека 
корупцијата е многу распостранета во Владата на Република Македонија, додека 
дури 49,6% би ја оцениле и како многу распространета во локалните власти на 
Републиката, но треба да напоменеме дека оваа перцепција не е еднаква кај сите 
региони1. Според истражувањето на истата Агенција, дури 50,7% од  граѓаните 
на скопскиот регион, каде спаѓа и општината Чаир, сметаат дека корупцијата 
е многу распространета, што е поголем процент во однос на другите региони. 

Општото мислење за високотo ниво на распространетост на 
корупција и на судирот на интереси во Република Македонија, се потврдува 
и со истражувањата на Институтот за демократија за судирот на интереси и 
корупција на локално ниво. Според истражувањето, дури 65% од испитаниците 
сметаат дека процесот на вработување во нивната општина е отворен и достапен 
само за луѓе блиски на партијата на власт во општините2. 

Дополнително, во последниот Извештај на Европската Комисија беа 
потенцирани слабостите во јавната администрација, како: недоволни промени 
во областа на транспарентноста и отчетноста на различните институции, 
одреден степен на политизираност во вработувањето и системот на 

1  „Истражување за корупцијата во политиката”, септември, 2013 http://www.slideshare.
net/RatingAgencyMK/korupcija-vo-politika-na-makedonski-final-18092013

2  Судир на интереси и корупција на локално ниво, спроведено од Институтот за 
демократија, јули 2014 година 
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унапредување на државната служба, како и на сè уште ниското ниво на 
спроведување на некои правни акти3.

Истражувањето ќе се концентрира на анализа на процесот на 
вработување, со посебен осврт на согледување на искуството на вработените во 
општината Чаир за време на процесот на вработување, како и на искуството на 
лицата кои не успеале да се вработат во општината или нејзините јавни установи. 
Со истражувањето ќе се опфатат и искуствата на невладините организации 
во Општина Чаир кои работеле на оваа проблематика, како и согледување на 
перцепцијата на младите – студенти, за корупцијата и конфликтот на интереси.

Цел на проектот: Целта на проектот е да придонесе кон зголемување 
на познавањата и достапноста на информации за состојбите со корупцијата 
и судирот на интереси во процесот на вработување, како и да ги прикаже 
позитивните практики во Општина Чаир. Дополнително со овој јавен документ 
ќе се предложат мерки за намалување на корупцијата и судирот на интереси во 
Општината, кои би помогнале да се намалат овие негативни појави.

Истражувачки/методолошки пристап: За ова истражување се 
користени повеќе методи, спроведени во три испреплетени фази. Првенствено 
се започна со анализа на податоците од разните невладини организации во 
Република Македонија во врска со општата перцепција на корупцијата, но и 
друг вид на злоупотреба при вработување на државно ниво, но и на ниво на 
општини. Потоа, се пристапи кон анализа на легислативата што го регулира 
начинот на функционирање на општините, до законите и подзаконските акти 
кои го регулираат процесот на вработување. Беше анализирана процедурата и 
документите на општината за процесот на вработување на државни службеници 
во периодот 2013/2014 година. 

Втората фаза опфати интервју од типот на полуструктурирани 
интервјуа.4 Пет полуструктурирани интервјуа беа спроведени со лица 
вработени во општината за нивното искуство во текот на вработувањето во 
општината, односно нивното искуството за време на процесот на вработување. 
Потоа беа извршени пет полуструктурирани интервјуа со лица кои не успеале 

3  Преземен од „Нацрт-Стратегијата за реформа на јавната администрација во Република 
Македонија 2010-2015”

4  Види: Прашалник бр. 1
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да се вработат во општината или во некои од јавните установи на општината5. 
Целта на овие интервјуа беше да се вкрстат искуствата на лицата кои успеале 
и тие што не успеале да се вработат, со цел да се добие подобра прегледност 
на ситуацијата за време на процесот на вработувањето. Дополнително пет 
полуструктурирани интервјуа беа спроведени со лица од невладиниот сектор 
кои веќе работеле на проекти во Општина Чаир6, со цел да се истражи нивното 
искуство во оваа проблематика и да се добие слика од нивните истражувања во 
оваа насока во Општината.

Третиот дел на истражувањето беше изведено преку организирање 
на фокус група со млади лица - студенти од 3 и 4 година, со цел да се согледа 
нивното искуство и перцепција за корупцијата и конфликтот на интереси во 
јавната администрација - Општина Чаир, со посебен осврт на процесот на 
вработување7. Фокус групата со младите студенти е направена со цел да се 
согледа нивната перцепција и разбирањето на поимите корупција и судир на 
интереси, имајќи предвид дека тие во блиска иднина ќе бараат вработување.

Причината за ваквиот пристап на анализа, односно анализа преку 
собирање на информации од различни извори, беше да се добие што 
посеопфатна слика за процесот на вработување во Општина Чаир и во јавните 
установи на Општината.

На крајот, добиените резултати од сите овие методи на истражување беа 
селектирани и групирани по сличност, но и по диверзитет, за сосема на крајот 
после вкрстувањето на овие резултати да се дојде до сублимиран резултат од кој 
можат да се извлечат одредени заклучоци, но и можни препораки. Крајната цел 
на овие препораки е подобрување на транспарентноста, со цел намалување на 
можностите за политички или друг волунтаризам при вработување во јавната 
администрација во целина, со посебен осврт во локалната самоуправа ,односно 
Општината Чаир.   

5  Види: Прашалник бр. 2
6  Види: Прашалник бр. 3
7  Види: Прашалник бр. 4
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 z Наоди од истражувањето

Правна рамка

Правната рамка која ја обезбедува основата за отчетен и транспарентен 
процес на вработување во државната администрација и јавните установи 
на Република Македонија, е Законот за државни службеници8 и Законот за 
јавни службеници9 на Република Македонија. Според Законот на државни 
службеници, вработените во администрацијата на општините добиваат 
звање државен службеник. Процесот на пренесување на надлежностите и 
вработувањата во локалните заедници на Репулбика Македонија е регулиран со 
Законот за локална самоуправа10, донесен во 2002 година. Имајќи предвид дека 
Македонија се наоѓа во еден многу битен и комплексен процес - интеграцијата 
во ЕУ и НАТО, и знаејќи за многу битната улога на јавната администрација 
како медијатор во овој процес и улогата за постојан социјален и економски 
развој на Република Македонија, Владата на РМ ја донесе и Стратегијата за 
РЈА11 (реформата на јавната администрација 2010-2015), која има за цел да 
ја реформира јавната администрација, што ќе влијае врз зголемувањето на 
нејзината ефективност, ефикасност и отчетност. Ова, воедно, ќе придонесе за 
зголемување на транспарентноста и отвореноста на системот, подобрување на 
квалитетот на услугите што ги обезбедува, резултатите, како и зголемување 
на задоволството на граѓаните и на приватните правни субјекти, коишто се 
сметаат за корисници на јавните услуги. 

Перцепција

 Покрај целата законска регулатива и стратегија, од анализата на 
истражувањата, кои се направени од невладините организации кои се занимаваат 
со проблемот на корупцијата, судирот на интереси и транспарентноста при 

8  Консолидиран текст на Законот за државни службеници („Службен весник на Р. 
Македонија“, бр. 59/200, 112/200... 106/2013)

9  Консолидиран текст на Законот за јавни службеници („Службен весник на Р. 
Македонија“, бр. 52/2010, 36/2011... 106/2013)

10 „Службен весник на Р. Македонија“, бр. 5 од 29.1.2002 година
11  Нацрт-стратегија за реформа на јавната администрација во Република Македонија 

(2010-2015), од 21 декември 2010, Проект финансиран од Европската комисија
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вработувањето во јавниот сектор, може да се заклучи дека е висока перцепцијата 
на граѓаните за постоење на коруција, нетранспарентност и политизација 
на јавната администрација. Ова значи дека граѓаните во висок процент се 
изјаснуваат дека при вработување во јавната администрација, вклучително и во 
локалната јавна администрација, клучен критериум е политичката припадност. 
Овие резултати не секогаш се поткрепуваат со докази или, во најмала рака, 
можат да се докажат како виктимизација при нашето истражување.

Резултати од соработката со општинските органи

На 5.9.2014 година беше доставено барање до Општината Чаир за 
пристап до информации од јавен карактер, за комплетната документација од 
процесот на вработување во општинската администрација за последните три 
години. Треба да се напомене дека општината покажа високо ниво на соработка 
и дозволи, освен документација за вработувањата во последните три години, и 
активно учество во процесот на вработување на трите јавни конкурси кои се 
одржуваат во моментот.

На 19.9.2014 години беше добиена документацијата од постапките за 
вработување во периодот од 2011 - 2014 година. Беше добиена документацијата 
од два јавни конкурси, со број 08-159/30, јавниот конкурс со број 57/2014, кога 
биле вработени четири лица. 

Процес на вработување во Општина Чаир - документација 
2011-2014

Конкурс 08-159/30

Во конкурсот број 08-159/30 и 12/2011, објавени во два службени 
весници - „Лајм“ и „Нова Македонија“, и во согласност со Правилникот за 
систематизација на работните места во општинската администрација во Чаир, 
бр. 08-1675 од 10.11.2010 година, беше отворен конкурс за четири работни 
места.

1. Референт за административно-технички работи, 1 извршител

2. Виш референт – доставувач, за Советот, 1 извршител
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3. Советник за седници на Советот, 1 извршител

4. Соработник за работните тела на Советот, 1 извршител

Со овој конкурс беше дополнет Правилникот за систематизација на 
работните места, во согласност со член. 50, параграф 1, точка 12 од Законот за 
локална самоуправа („Службеник весник на РМ“, бр. 5/2002).

Кандидатите првично беа селектирани и рангирани од Агенцијата за 
администрација, во согласност со посебните услови наведени на конкурсот. 
Селектираните кандидати го полагаа тестот за државни службеници во 
Агенцијата за администрација и информатичко општество, во согласност со 
Законот за државни службеници.

На 17.3.2011 година, во просториите на општината Чаир, Комисијата 
за селекција на државни службеници одржа состанок заради спроведување 
на интервју во врска со јавниот оглас бр. 12/2011, за вработување на државни 
службеници - (4) извршители во општината Чаир за горенаведените работни 
места.

На состанокот присуствуваа членовите на Комисијата, формирана од 
Агенцијата за државни службеници, согласно Законот за државни службеници, 
со Решение бр. 08-159/4 од 24.2.2011г. Комисијата, заедно со претседателот 
на Комисијата, согласно Записникот број 08-159/6 од 28.2.2011 година, од 
административната селекција и Записникот бр. 08-159/7 од 15.3.2011 година од 
испитот за државни службеници, констатира дека за работното место:

•  Референт за административно-технички работи, 1 извршител, има 2 
успешни кандидати;

•  Виш референт - доставувач за Советот, 1 извршител, има 2 успешни 
кандидати;

•  Советник за седници на Советот, 1 извршител, има 1 успешен кандидат;

•  Соработник за работните тела на Советот, 1 извршител, има 2 успешни 
кандидати.

Интервјуто започна на 17.3.2011 година, во 10:00 часот и заврши во 
12 часот истиот ден. На интервјуто, уредно повикани, се јавиле 4 кандидати. 
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Комисијата, врз основа на член 17, став (5) од Законот за државни службеници, 
изготви ранг-листа на најуспешни кандидати врз основа на резултатите од 
образованието, испитот за државен службеник и интервјуто.

Ранг-листата од точка 6 од Записникот, Комисијата ја достави до 
секретарот, односно функционерот кој раководи со органот, кој согласно член 
17, став (5) и член 17а, став (1) од Законот за државни службенци, го извршил 
изборот на најуспешните кандидати во рок од три дена по добивањето на ранг-
листата.

За овој конкурс, на 18.3.2011 година е поднесена жалба од еден од 
кандидатите за работното место виш референт, но Комисијата на Агенцијата 
за администрација по разгледувањето на жалбата и по оценката на сите докази, 
ја отфрлила жалбата како неоснована, бидејќи, по добиените резултати, 
подносителот на жалбата бил второрангиран, додека избраниот кандидат 
бил прв на ранг-листата12.

Јавен конкурс број 57/2014

На ден 25.6.2014 година, во дневните весници „Коха“ и „Нова Македонија“ 
и веб страницата на Агенцијата за администрација, објавен е јавен оглас бр. 
57/2014 за пробно вработување на државен службеник во Општина Чаир за 
работното место: 

 - Помлад соработник за административни работи, во Секторот за 
нормативно-правни, стручно-административни и општи работи и дејности од 
јавен интерес. Одделение за нормативни и правни работи, 1 извршител.

Агенцијата за администрација има извршено првична селекција на 
кандидатите кои ги исполнуваат условите наведени во конкурсот и листата 
е доставена до Општината Чаир. Претседателот на Комисијата, согласно 
Записникот13од административната селекција и Записникот14 од испитот за 
државен службеник, констатирал дека за отвореното работно место има девет 
(9) успешни кандидати.

Треба да се напомене дека на овој јавен конкурс од овие 9 кандидати 

12  Бр. 12-1085/2 на 5.4.2011 година
13  Бр. 10-21237/4 од 2.7.2014 г.
14  Бр. 10-1237/5 од 15.7.2014 
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кои биле повикани на интервју, само половина се појавиле, односно петмина, а 
другите не учествувале на интервјуто. 

По извршеното интервју, Комисијата извршила рангирање на тројцата 
најуспешни кандидати, врз основа на резултатите од образованието, испитот 
за државен службеник и интервјуто, и според нашите сознанија е вработена 
кандидатката која имала највисоки бодови при рангирањето.

Следење на конкурсите во тек

Општината Чаир во текот на оваа година има објавено два јавни 
конкурси, за 5 работни места во општинската администрација. На едниот 
конкурс биле отворени четири работни места: виш референт - системски 
оператор; соработник за следење и учество во постапка; виш соработник - 
преведувач за административни работи и место на соработник за управно-
правни работи. На другиот конкурс било отворено едно работно место за 
соработник - геодет. Јавниот конкурс за работното место соработник - геодет 
беше поништено бидејќи не се јавил ниту еден кандидат.

На вториот конкурс, на кој беа отворени четири работни места, на 
почеток беше направена административна селекција на кандидатите од страна 
на Агенцијата за администрација. На 23.9.2014 година, кандидатите кои ја 
поминаа административната селекција направена од страна на Агенцијата за 
администрација, беа повикани во просториите на Агенцијата за извршување 
на тестирањето за државен службеник. На 26.9.2014 година, кандидатите кои ја 
поминале административната селекција и тестот за државен службеник, биле 
повикани на интервју. Кандидатите се повикани на психолошко тестирање на 
3.10.2014 г.

(Додека се пишува трудот, решенијата за одбраните кандидати сè уште не 
направени, односно уште се чека на резултатите од психолошкото тестирање.)
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Резултати од полуструктуирани интервјуа со вработени во 
Општината Чаир и со лица кои сакале и пробале да се вработат 
во јавната администрација15

Во рамки на овој дел на истражувањето беа спроведени пет 
полуструктурирани интервјуа со вработени во Општина Чаир и со пет 
испитаници кои сакале да се вработат, и пробале да се вработат, во јавната 
администрација, во врска со нивното мислење за процесот на вработување 
во јавната администрација и јавните установи на Република Македонија и во 
Општина Чаир.

Добиените одговори од групата на вработени во јавната администрација 
и лицата кои сакале да се вработат, покажуваат висока дисперзија. Според 
вработените во јавната администрација на Општината, процесот на 
вработување во јавната администрација и јавните установи на Општина 
Чаир е согласно законската регулатива и се вработуваат само најквалитетните 
и најкомпетентните кандидати за отвореното работно место. Според нив, 
партизацијата и конфликот на интереси не се присутни во процесот на 
вработување во јавната администрација на Општин Чаир и во нејзините јавни 
установи.

Од друга страна, добиените одговори на испитаниците кои сакале, и 
пробале да се вработат во јавната администрација, наведуваат на индикации за 
можна партизираност на процесот на вработување во јавната администрација. 
Треба да се напомене дека според добиените одговори, перцепцијата на 
испитаниците за процесот на вработување е создадена од случаи во нивната 
околина кои се вработиле во државната и јавната администрација. На прашањето 
зошто тие доколку знаат за ваквите случаи не ги пријавуваат, одговорот беше: 
„Не верувам дека нешто ќе се смени со тоа. Само би си ги смалил шансите за 
идно вработување”.

Резултати од полуструктуирани интервјуа со НВО во 
Македонија16

Во рамките на овој дел од истражувањето беа направени пет 

15  За целосен преглед, видете: од 5-те извештаи кои се направени за секој од анкетираните 
од вработените во Општината и 5-те извештаи од тие кои сакале да бидат вработени.

16  За целосен преглед, видете. од 5-те извештаи кои се направени за секој од анкетираните
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полуструктурирани интервјуа со невладиниот сектор во Македонија, односно 
со пет невладини организации во Македонија. Интервјуата со невладиниот 
сектор беа направени со цел да се добие подобра слика за нивната перцепција за 
нивото на корупцијата и конфликтот на интереси во процесот на вработување 
во јавната администрација и во јавните установи и да се увиди нивното мислење 
за можните механизми кои се употребуваат како превенција за отстранување 
на оваа негативна појава. Беа интервјуирани пет НВО: Транспарентност 
Македонија, МЦМС, DECA, Комората на северозападна Македонија и Рацио.

Според добиените резултати, перцепцијата на невладиниот сектор 
е дека корупцијата и конфликтот на интереси е доста распространет во 
Македонија. Според нив, има индикации дека процесот на вработување 
во јавната администрација и во јавните установи пати од синдромот на 
партизација и непотизам. Поголемиот дел од невладините организации што беа 
интервјуирани не можат да направат разлика помеѓу процесот на вработување 
во државната администрација и јавните установи и процесот на вработување во 
Општина Чаир, па така тие не би можеле да го оценат процесот на вработување 
во Општина Чаир, но и не веруваат дека се разликува многу од процесот на 
вработување во јавната администрација. 

Испитаните организации наведуваат дека едни од поважните фактори 
кои влијаат за распространетост на оваа појава и претставуваат ризик за 
корупција, се високото ниво на невработеност, проследено со економската криза 
и неможноста граѓаните да се пробијат на пазарот на трудот. Дополнителна 
причина зошто според нив младите лица не можат да се пробијат на пазарот 
на трудот е несоодветниот образовен систем, кој не ги подготвува доволно со 
потребните алатки за пробивање на пазарот на трудот. Ризик за корупција според 
невладиниот сектор во процесот на вработување во јавната администрација на 
локалните заедници во Македонија е и концентрацијата на моќта во еден човек, 
што е присутна кај сите локални заедници во Република Македонија.

Најдобра мерка за борба против оваа негативна појава би било, пред сè, 
здобивањето со знаења на граѓаните во институциите за борбата против оваа 
појава, што според нив е подолгорочна цел кон којашто би требало да се стремат 
сите институции. Друга мерка, според нив, е одржување на обуки за граѓаните 
за последиците од оваа негативна појава и нивно охрабрување да пријават 
кога ќе се сретнат со неа. Дополнително, според нив, државата во соработка со 
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локалните заедници би требало да нуди што поголем број обуки за неформално 
образование на населението, алатки кои би можеле да им помогнат во процесот 
на влегување на пазарот на трудот и така би го смалиле ризикот од корупција 
во процесот на вработување во јавната администрација.

Реултати од Фокус групата17

Целна група во истражувањето со фокус групата беа младите лица, 
студенти од трета и четврта година на факултет, кои наскоро ќе се појават на 
пазарот на трудот и би сакале да се вработат во јавната администрација откако ќе 
завршат со студиите. На фокус групата присуствуваа десет испитаници. Темата 
на фокус групата беше: „Процесот на вработување во јавната администрација 
и јавните установи - Општина Чаир“. Целта на фокус групата беше да се согледа 
перцепцијата и мислењето на младите за начинот на кој се врши вработувањето 
во јавната администрација и да се види до која инстанца тие би можеле да одат 
за да се вработат во јавната администрација.

На прашањето како гледаат на процесот на вработување во јавната 
администрација, добиените одговори од фокус групата покажуваат индикации 
за партизираност во процесот на вработување во јавната администрација 
и јавните установи. Сепак, испитаниците сметаат дека, и покрај тоа што е 
присутен конфликт на интереси и партизираност во јавната администрација, 
како во општината, така и во сите државни институции, има и исклучоци кога 
биле вработени кадри според нивните квалификации, а не според нивната 
политичка, етничка или религиозна припадност.

 Причините зошто би сакале да се вработат токму во јавната 
администрација и во нејзините јавни установи, испитаниците ги гледаат во тоа 
што сметаат дека државниот сектор им нуди посигурно работно место, како и 
посигурна плата и пензија, работи што според нив приватниот сектор не им ги 
нуди. Дополнителен фактор се подобрите работни услови кои, според нив, ги 
нуди државниот сектор.

Интересен е податокот добиен од одговорите во врска со процесот 
на вработување кој покажува дека мнозинството од испитаниците не би 
прифатиле да се вклучат политички со цел да бидат вработени, иако на дел од 

17  Подетално може да се види од тонските снимки од одржаната фокус група
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нив тоа и не би им пречело. Од друга страна, речиси сите испитаници би биле 
подготвени да ургираат кај некој нивен познаник или поблизок, со цел да се 
вработат во јавната администрација, што може да се земе како битен фактор 
кој го зголемува ризикот од корупција во текот на вработување во јавната 
администрација.

Младите испитаници, како побитни проблеми во процесот на 
вработување во јавната администрација ги гледаат неадекватните образовни 
програми на факултетите, кои, според нив, создаваат тешкотии во вклучувањето 
на пазарот на трудот. Но, според испитаниците, како главен проблем кој делува 
во процесот на вработување се ниските работни навики на населението и 
нивната незаинтересираност/страв да се вклучат во приватниот сектор, што 
придонесува луѓето да побараат пократки канали на вработување. Според 
испитаниците, стравот/незаинтересираноста на луѓето за приватниот сектор, 
се должи, пред сè, на пониските плати  и несигурноста на работното место, за 
разлика од во државниот сектор.

 z Заклучоци и препораки

Заклучоци

Правната рамка со која се регулира вработувањето во јавната 
администрација постојано се изменува, како што е случај со Законот за јавни 
службеници и Законот за државни службеници, како и судските одлуки по 
овие закони, што го отежнува следењето на вработувањето од страна на 
заинтересираните.

Истражувањата на јавноста покажуваат дека граѓаните имаат висока 
перцепција за корупција и политизација при вработување во јавната или 
државната администрација, вклучувајќи ја и општинската администрација.

Од лицата кои се интервјуирани се добива впечаток дека таквата 
перцепција повеќе се создава посредно, преку други лица, но не и како резултат 
на нивната директна виктимизација.

Од анализата на доставените документи од страна на администрацијата 
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на Општина Чаир, се добива впечаток дека има доволен степен на 
транспарентност и висок степен на соработка со заинтересираните страни, 
што не се совпаѓа со перцепцијата на лицата кои се интервјуирани, а биле 
заинтересирани за вработување, како и од лицата од невладиниот сектор, кои 
беа опфатени со нашето истражување.

Во фокус групата каде беа вклучени студенти на претпоследна и последна 
година студии има поделено мислење околу политизацијата и корумпираноста 
на јавната администрација. Интересен податок е тоа што поголемиот дел 
од учесниците се подготвени да користат ургенции и други врски во јавната 
и државната администрација, што укажува на тоа дека, сепак, корупцијата е 
општоприфатена вредност дури и кај младата популација.

Препораки

• Широка кампања за запознавање на јавноста со ризиците и опасностите 
од корумпирана јавна и државна администрација;

• Поедноставување на законската регулатива за вработување во јавната 
администрација, затоа што покомплицирана процедура е потешко за 
следење, односно помала е можноста јавноста да биде запозната со 
постапките за вработување;

• Формирање независно тело составено од претставници 
на универзитетите, невладиниот сектор и Комисијата за 
антидискриминација за оценување на условите на конкурсот и 
проценка на кандидатите, со цел да се зголеми довербата во државните 
институции како непристрасни и деполитизирани кои се во функција 
на граѓаните, а не на нивните претпоставени и надредени;

• Создавање независен орган, „Локален Омбус-персон“, избран од 
Советот на општината и претставници од невладини организации, 
за проценка на работата на јавната администрација и вработувањата 
во општинските јавни институции, со цел зголемување на 
транспарентноста и независна проценка за работата на државната 
администрација;  

• Обезбедување ефикасна правна заштита за лицата кои ќе пријават 
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незаконитост при ваботување во јавната и државната администрација;

• Измена и дополнување на Законот за работни односи, со цел 
вработените во приватниот сектор да имаат поголема сигурност 
на работа и поголема заработувачка, за да се избегна притисокот за 
вработување во јавниот сектор.

 z Користена литература

• „Судир на интереси и корупција на локално ниво”, Институт за 
демократија „Социетас Цивилис“, Скопје, јули 2014 година;

• Интерни податоци од студијата за лична употреба за, „Индекс на 
корупција во Република Македонија“, МЦМС, 2014 година;

• „Транспарентност на општините во Република Македонија: Анализа на 
приказ на случај и осврт кон примерот на Словачка“, Документ за јавни 
политики, Институт за демократија „Социетас Цивилис“, Скопје, 2012 
година;

• „Учество на јавноста во процесите на подготвување на законите, 
огледало на Владата“ 2012, МЦМС, Скопје.

Закони и документи

• Закон за локална самоуправа („Службеник весник на РМ“, бр. 5/2002);

• Консолидиран текст на Законот за државни службеници („Службен 
весник на Р. Македонија“, бр. 59/200, 112/200... 106/2013);

• Консолидиран текст на Законот за јавни службеници („Службен 
весник на Р. Македонија“,  бр. 52/2010, 36/2011... 106/2013);

• Закон за работните односи („Службен весник на Р. Македонија“,  бр. 62) 
од 28.7.2005 година;

• Нацрт-стратегија за реформа на јавната администрација во Република 
Македонија (2010-2015), од 21 декември 2010, Проект финансиран од 
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Европската комисија;

• Државна програма за репресија на корупцијата, Државна програма 
за превенција на корупција и намалување на појавата на судир на 
интереси, со Акционен план (2011-2015) на Државната комисија за 
спречување на корупцијата;

• Комплетна документација за Јавен  конкурс бр. 08-159/30;

• Комплетна документација за Јавен конкурс бр. 57/2014;

• Комплетна процедура која е во тек за Јавен конкурс, бр. 10-21237/4 од 
2.7.2014;

• Комплетна процедура која е во тек за Јавен конкурс,  бр. 10-1237/5 од 
15.7.2014;

• Постапка за вработување во ЕЛС Општина Чашка, www.caska.gov.mk;

• Интервјуа со вработените во општинската администрација (вкупно 5);

• Интервјуа со претставници на невладиниот сектор (вкупно 5);

• Интервјуа со кандидати кои конкурирале, но не биле вработени 
(вкупно 5).
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Резултати од истражување и препораки 
за спречување на појава на корупција во 
општина Тетово 

(Институт за развој на заедницата – 
Тетово)

 z Вовед 

Корупцијата во литературата е утврдена како многу голема пречка 
за демократијата, одржливиот економски раст и развој како за доверба 
на општеството во институциите. Настојувањата за придружување кон 
Европската унија (ЕУ) го потенцира овој приоритет кај земјите кандидатки, 
бидејќи антикорупциските мерки се основен предуслов за пристапувањето кон 
ЕУ. Иако е широко признат како проблем кој треба да се решава, не постојат 
егзактни и прецизни инструменти за идентификување на потенцијалните 
извори на корупција во институцијата. Постојните инструменти за мерење на 
корупцијата во најголем дел се потпираат на субјективна перцепција. 

Секоја организација и секој поединец во одредени предуслов и можат да 
бидат склони кон корупција и затоа е неопходно организациите и луѓето внатре 
повремено да вршат анализа и мерење на отпорноста на системот и откривање 
на местата (работни позиции) и поединци кои најмногу се изложени на влијание 
и притисоци за корупција. Преку идентификување на ваквите работни места 
и преземање мерки за отстранување на влијанијата секоја организација може 
навреме да се заштити од нејзино појавување. 

Борбата за спречување корупција ја водат пред сè внатрешните фактори 
кои се најзасегнати и, секако пошироката заедница. Од пошироката заедница 
многу важна е улогата на граѓаните кои ги користат услугите на општината и 
кои ја финансираат нејзината работа, па согласно тоа заинтересирани се како 
се инвестираат нивните средства. Како организиран дел од страна на граѓаните 
настапуваат невладини организации и здруженија, медиуми, политички партии 
и поединци. 
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Ова истражување и препораките се само мал чекор во континуираните 
напори и активности преземени пред сè од страна на општината, а и многу 
проекти изработени со поддршка на меѓународни донатори. Една од целите е да 
се покаже дека и со мали напори постои можност за подобрување на состојбата 
и преземање на конкретни мерки. Важно е што постои отвореност за соработка 
со сите заинтересирани страни. Пред сè важно е да се анимира јавноста и преку 
транспарентно работење да се избегнат неосновани озборувања. 

Целта на оваа методологија е да се направи проценка преку 
самоевалуација од страна на локалната власт која ќе може да ја идентификува 
изложеноста и можноста за постоење на реална, или потенцијална корупција, 
преку утврдување и квантификување на најранливите точки на корупција. 

Имајќи предвид дека во општината Тетово се преземаат повеќе активни 
мерки во борбата за спречување на корупција, една од целите на овој проект е 
да се иницира редовна употреба на постојните инструменти за проценување на 
опасностите од корупција во општина Тетово и да се зголеми соработката со 
пошироката заедница и НВО. 

 z Кратка содржина 

Според истражувањето, најголем дел од вработените сметаат дека 
можностите за појава на корупција се кај одредени вработени и поединци кои 
располагаат со дискрециони права на одлучување. Во однос на прашањето 
кој е најповикан за да се бори за спречување на корупцијата во општината 
е градоначалникот, а од поширокото опкружување очекуваат поголемо 
ангажирање  и активност од државните органи за инспекција и контрола. Како 
причини за појавата на корупција најголем дел ги посочуваат малите плати, но 
од аспект на оваа методологија важно е дека постојат и големи овластувања на 
поединци. 
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 z Лимитирачки фактори за студијата

Истражувањето е направено во согласност со општината и целосна 
соработка од нивна страна и тоа покажува дека се заинтересирани за суштинска 
анализа и целосно  спречување на корупцијата. Сепак при студијата постојат 
и определени ограничувања кои произлегуваат од перцепцијата на секој 
поединечен респондент. Валидноста на резултатите зависи од искреноста и 
степенот на информираност на респондентите. И покрај тоа што во неколку 
наврати се добиваат и малку контрадикторни информации и резултати, 
тоа сепак, покажува одредена конзистентност во погледите и мислењата 
(перцепциите). Во одредени ситуации би можело да се заклучи дека одговорите 
конвергираат кон општо прифатените ставови и атмосфера во општеството 
дека поединци ги злоупотребуваат позициите за лични придобивки, а без да се 
има факти и сознанија за тоа. 

Имајќи ги предвид овие ограничувања студијата ја гледаме само како 
инструмент за размислување и мотивирање на размислувањето кај вработените 
и пошироката заедница кон улогата на секој чинител и мерките кои секој треба 
и може да ги преземе. 

 z Методологија 

Употребената методологијае само една од повеќето постојни и 
предложени пристапи кон борбата со корупцијата. Таа се сведува на 
идентификување на најранливите места во внатрешната организација на 
општинската администрација. Во овој случај се користеше истражување преку 
анкета за перцепцијата и мислењето на вработените во општината. Резултатите 
од анкетата укажуваат на одредени области каде што е неопходна подетална 
анализа, за да се утврди вистинската состојба. Откако ќе се идентификуваат, 
се преземаат мерки за зголемување на контролата и транспарентноста на тие 
процеси. Ваквата анализа вообичаено се прави периодично и секогаш се прави 
преиспитување на постојните и се бараат нови и поефикасни мерки. Редовна 
анализа и преиспитување на организациската поставеност според принципите 
на взаемна контрола претставува вообичаена практика во современите 
организации, а воедно и обврска.  
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ИРЗ го иницираше овој проект за да се охрабри ваквиот начин на 
работа и да дејствува како надворешен фактор кој ќе овозможи континуитет 
во напорите од претходните иницијативи. За таа цел спроведена е анкета кај 
вработените за да се испитаат нивните согледувања и мислења за различни 
области на работењето и организацијата. Ваквиот пристап ќе ги насочи 
раководните органи и ќе им укаже во која насока да се продолжи со анализи и 
во кои области е неопходна итна интервенција. 

Методологијата е едноставна и не е неопходно специјално извојување на 
средства и во иднина можат да ја спроведат вработените самостојно. Таа ја следи 
организацијата и организациската поставеност во општината и анализира дали 
постојат можности за појава на корупција и кои дејства влијаат на нејзиното 
спречување. 

 z За општина Тетово 

Тетово спаѓа меѓу најстарите градови во Македонија, во кој низ 
историјата се испреплетувале голем број култури засновани врз традицијата на 
граѓанските општества кои живеат во овие простории. Општина Тетово зафаќа 
простор од 87км², а заедно со новосоздадените општини произлезени од неа 
и кои и до ден денеска гравитираат кон неа, таа површина изнесува 1.053 км². 
Гледано од демографски аспект, областа Тетово (се мисли на општина Тетово до 
2010) е мултиетничка средина со околу 200.000 граѓани од кои: Албанци се околу 
70%, Македонци околу 23% и 6% Турци, Роми, Срби и др., а според верската 
припадност над 80% се муслимани, а останатите православни христијани. 

Општината располага со едно јавно комунално претпријатие (ЈКП) 
„Тетово“ кое е основано за реализирање на комунална дејност од јавен 
интерес. Основни активности на ЈКП „Тетово“ се: Собирање, пречистување и 
дистрибуција на вода. Отстранување на отпадни води и отпад и други санитарни 
активности. Собирање, следење и третман на водата. Собирање и обработка на 
другите отпадоци. Санација, сервисирање и слични активности.

Слика 8.1: Мапи на општината и град Тетово
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 z Анализа 

Прашањата кои се истражуваат, се однесуваат на следните области: 
ефикасност на работењето, постоење и квалитет на постојните процедури, 
перцепција за изложеност и опасност за појава од корупција, перцепција за 
постоење мерки за спречување на корупцијата, оценување на најизложените 
области на корупција.

 z Ефикасност и процедури 

Најголем број од вработените сметаат дека услугите кои се во надлежност 
на општината се спроведуваат можеби побавно, но се спроведуваат (51% од 
испитаниците), а 31% сметаат дека се спроведува брзо и ефикасно. Многу мал 
број 11% сметаат дека треба да имаат некој познат, кој ќе им помогне да завршат 
работа. 

Во однос на процедурите најголем број вработени 45% сметаат дека се 
јасни и транспарентни, сепак, збирот на оние кои размислуваат поинаку е исто 
така голем. Всушност 22% сметаат дека процедурите не се јасни, а 31% сметаат 
дека иако постојат процедури - не се познати. Слика 2. 

Графикон 8.1: Процедурите во општината

Процедурите
не се јасни, 22

Не постојат процедури, 2
Процедурите се јасни и 
познати, транспарентни, 45

Процедури постојат, 
но не се познати, 31
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 z Изложеност на корупција

Во однос на изложеноста на корупција 14% слушнале за некаков 
коруптивен настан поврзан со општината, а тие настани најчесто се поврзани 
со градежните дозволи. Во исто време 7% изјавиле дека им била понудена 
корупција, а 8% дека познаваат некој од општината на кого му била понудена 
корупција. Ова покажува дека иако во мал обем, сепак постојат обиди за такво 
делување. 

Повторно во однос на постоењето на можности и корупција воопшто, 
каде што вработените ја користат табелата од 1 – 5 (при што еден е најниско 
и значи дека не постои, а 5 е највисоко) ги добивме следните резултати 
презентирани на Слика 3.

Графикон 8.2: Однос на постоење можности и корупција воопшто
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Дали постои корупција? Дали постои можност за корупција?

Најголем број од вработените сметаат дека не постои корупција. 
Споредбено, вработените се свесни дека постојат услови за појава на корупција 
и тоа наведува на потребата за превентивно делување. 

Во однос на мерките кои ги презема општината за борба против 
корупцијата само 30% од вработените сметаат дека се преземаат ефикасни 
мерки, 29% сметаат дека се преземаат само симболични мерки,  13% сметаат 
дека не се преземаат никакви мерки; а останатите 28% дека воопшто не се 
потребни мерки.
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Графикон 8.3:  Дали општината презема мерки за спречување корупција?
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Општината не превзема никакви мерки
за спречување на корупцијата

Во општината не постои корупција и не е
потребно да се превземат мерки

 z Анализа на области кои вообичаено се најмногу 
подложни на корупција 

Вториот дел на истражувањето се однесува на конкретни прашања за 
одредени надлежности на општината кои вообичаено се најмногу изложени на 
корупција. Одговорите се претставени во  табела 10. 
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Табела 8.1: Постоење корупција во различни сектори на локалната самоуправа

Дали постои корупција кај: Дали постои 
проблем Големина на проблемот 

Да Не Мал Среден Голем
Многу 
голем

1 Инспекциски служби и контрола 49 % 50 % 29 % 41 % 19 % 10 %

2 Издавање на градежни дозволи 56 % 44 % 14 % 28 % 34 % 25 %

3 Издавање на останати видови дозволи 52 % 48 % 23 % 29 % 34 % 13 %

4 Решавање на поднесени барања 46 % 54 % 21 % 38 % 33 % 9 %

5 Изработка на урбанистички планови 56 % 44 % 17 % 32 % 23 % 28 %

6 Вработување 53 % 47 % 17 % 25 % 28 % 30 %

7
Спроведување на постапка за јавни 
набавки

50 % 50 % 18 % 25 % 26 % 31 %

8 Наплата на локални даноци и такси 45 % 55 % 20 % 25 % 35 % 20 %

9 Работа на јавното претпријатие 54 % 46 % 19 % 32 % 29 % 19 %

Според добиените одговори речиси во сите истражувани области 
постои поделеност на мислењето, половина испитаници веруваат дека постои 
корупција во индицираните области, а другата половина не верува дека постои 
проблем. Во истата табела е прикажано мислењето на вработените за тоа колкав 
е обемот на проблемот со корупцијата, дали е мал или многу голем. 

Во Табелата 11 прикажани се одговорите на прашањето дали вработените 
се запознаени со конкретни случаи на корупција. 
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Табела 8.2: Дали во вашата општина сте запознаени со случаи на:

Не 
постои

Мал 
обем

Голем 
обем

Многу 
често

Судир на интереси 41 % 33 % 19 % 7 %

Непотизам 28 % 31 % 28 % 13 %

Нетранспарентно извршување на јавните набавки 40 % 25 % 26 % 9 %

Нефер и нетранспарентни процеси на вработување во јавната 
администрација на локално ниво. 

31 % 27 % 21 % 21 %

Напредување во службата спротивни на системот на заслуги во 
јавната администрација на локално ниво. 

32 % 24 % 22 % 21 %

Од одговорите прикажани во Табела 11 се гледа дека во случаите кога се 
запрашани дали се запознаени со конкретни случаи на корупција, повеќето од 
испитаниците одговараат негативно односно во многу помал обем се индицира 
директната запознаеност со практика на коруптивни активности. 

Изјави на поединци и сумирани препораки за добри практики

Во изминатиот период беа спроведени неколку проекти за поддршка 
на борбата против корупцијата во општината. Вработените беа замолени да 
наведат некои позитивни примери и добри практики од работењето на општина, 
а кои би ги препорачале на други општини во борбата против корупцијата, 
непотизмот и конфликтот на интереси. Изјавите на поединци и, сумирано 
препораките, се однесуваат на следното: 

• Објективност при оценување на работата на вработените. 

„Да се почитуваат вредностите, вештините, постигнувањата на 
индивидуата, а не пријателството и партијата.“

• Организирање на семинари во општината поврзани со спречување на 
корупцијата.

• Етички кодекс на однесување. 

„Општинската администрација од почетокот на својот мандат 
се изјасни дека нема да дозволи каков било тип на коруптивно однесување и 
мислам дека овој пристап се почитува.“
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• Улогата на независни медиуми за спречување на корупцијата.

• Општественото опкружување и коруптивните скандали влијаат и врз 
општината.

„Целата држава е корумпирана , затоа немам дилема дека истата се 
пренесува и во општината.“

„Сите општини се известени, но зависи како го пренесуваат сето тоа, 
нас нè прават дека сме зависни од секојдневната политика.“

• Постојат и скептици но за среќа во мал број.

„Не вреди да се споменуваат методи, бидејќи не постигнуваат 
резултати.“

 z Заклучоци 

Целта на ова истражување е само индикативно, за да се анализира 
перцепцијата на вработените и нивната запознаеност со постоење на случаи 
на корупција и конфликт на интереси. Притоа не беше цел да се откријат 
конкретни случаи и поединци или групи. Со истражувањето постигнати се 
неколку резултати меѓу кои и сензибилизирање на вработените за можните 
неправилности во работењето и да се наведат да размислуваат за начини за 
спречување појава на корупција и непотизам во одредени области на работењето. 
Борбата со корупцијата претставува долгорочна цел. Еден дел се однесува на 
репресија, откривање и казнување на сторителите и тоа е во надлежност на 
државните органи. Другиот дел се однесува на спречување појава на корупција. 
Во овој дел најважно е да се анализираат областите каде постојат можности за 
појава и распространување и, да се преземат навремени превентивни мерки. 
При тоа во оваа област најголема одговорност постои кај администрацијата, 
раководството, вработените  и пошироката заедница вклучително НВО и 
медиумите. 

Од истражувањето може да се заклучи дека во најголем дел вработените 
не се запознаени со конкретни случаи на корупција и конфликт на интереси, и 
не биле сведоци на такви активности, и не биле предмет на обиди за корупција. 
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Сепак, постоењето мал процент на вработени на кои им било понудено и кои 
знаат случаи кога на нивни колеги им било понудено, наведува до заклучок 
дека сепак и општината Тетово, не е имуна на ваквите појави. Согласно со тоа 
постои потреба од посеопфатна активност за натамошна анализа и преземање 
мерки за спречување на појава на корупција. 

Само 30% од учесниците на анкетата веруваат дека општината спроведува 
ефикасни мерки за спречување на корупцијата, што може да се протолкува дека 
или луѓето не се информирани, или навистина мерките кои се преземаат не 
даваат соодветни резултати. За зголемување на овој процент би можеле да се 
спроведуваат одредени обуки за препознавање и спречување на корупција во 
единиците на локална самоуправа. 

Во однос на ефикасноста најголем број од испитаниците (51%) се 
согласуваат дека би можело да се забрза спроведувањето на надлежностите на 
општината. Останува на администрацијата да продолжи со активностите и да 
идентификува начини за забрзување на постапките. 

И покрај тоа што голем број од вработените (45%) сметаат дека 
процедурите се јасни и познати, сепак постои и одреден број коишто 
сметаат дека не се јасни и не се доволно познати. Ова претставува доволен 
индикатор за надлежните во општината за да преземат одредени мерки во 
оваа насока. Редовното и периодично преиспитување на процедурите за 
работа и воспоставување механизми за добивање повратни информации од 
корисниците, претставува добра практика која се препорачува во работата на 
општините. 

Во однос на изложеноста на корупција мал број на вработени сметаат 
дека им била понудена корупција, или знаат за некои други колеги на кои им 
бил понуден поткуп. Тоа го потврдува и следното прашање со кое ќе се оцени 
степенот на постоење на корупција. Во исто време поголем е бројот на вработени 
кои сметаат дека во општината постојат услови за појава на корупција што 
значи дека е потребно да се преиспитаат внатрешните процедури и постапки 
за да се идентификуваат и спречат можностите за појава на корупција. Во исто 
време со преземање мерки и натамошно континуирано мерење раководството 
на општината ќе биде во можност да го следи развојот и да оцени (во случај ако 
преземат) дали и во колкава мерка новите мерки придонесуваат за подобрување 
на состојбата. 



149Резултати од истражување и препораки за спречување на појава на корупција
во општина Тетово 

Во однос на мерките за спречување и борба со корупцијата прилично 
голем број (42%) сметаат дека општината презема само симболични, или 
воопшто не презема, мерки за спречување на корупцијата и (28%) дека не 
постои корупција и не е потребно да се преземаат мерки укажуваат на потребата 
за интензивирање на информирањето и обуката на вработените, како и 
преземање одредени конкретни мерки. Без разлика дали постои или не секоја 
организација мора да преземе мерки за спречување на појава на корупција, а во 
целата постапка потребно е да бидат вклучени и информирани сите вработени. 

Од областите кои најмногу се изложени на корупција податоците и 
бројките, иако покажуваат мали разлики, сепак е евидентен одреден тренд 
кој соодветствува со претходните укажувања. И овие податоци изразени во 
бројки укажуваат дека општината би можела да преземе одредени мерки за 
дополнителна анализа на овие области и да предложи измени кои ќе ги зајакнат 
овие сектори кои според карактерот на дејноста и концентрација на големи 
суми на пари и интереси се најмногу изложени на опасности од коруптивни 
активности. 

ИРЗ со целокупниот свој капацитет остануваат посветени во заложбата 
да ја поддржуваат општината во ваквите напори и да учествуваат како медијатор 
во соработката со останатите чинители во заедницата.

 z Препораки

Со оглед на фактот што се работи за перцепција, сепак ова истражување 
укажува дека постојат области каде што општината Тетово може да преземе 
мерки за унапредување и подобрување. Во одреден број случаи негативна 
перцепција за состојбите може да се појави поради недостаток на информации. 
Кога не постојат конкретни информации се создава и привид на затскривање и 
се раѓа недоверба. Затоа препорачуваме да се преземат мерки за зголемување на 
транспарентноста при работењето пред сè внатре во општината и запознавање 
на вработените со постапките и процедурите и вклучување на поголем број 
вработени во комисиите формирани за работа на одредени прашања. Притоа 
познати се случаи на повремено ротирање на вработените и учество во 
различните комисии. Ова е менаџерска практика која ја применуваат голем 
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број успешни компании. Со тоа ќе се запознаат сите со работата на другите 
сектори и ќе се намали недовербата. Од мерките кои се секогаш добредојдени, 
одржувањето редовни состаноци на раководителите на ниво на општина, а 
потоа и во рамките на секој сектор на работа, се најдобар начин за споделување 
на информациите. 

Препорачуваме, согласно овие резултати, општината да направи работна 
група, која ќе препорача мерки за зголемување на довербата и ќе ги преиспита 
внатрешните процедури и правилници како и тоа дали се во согласност 
со законите и добрите практики и дали се спроведуваат во целост. Воедно 
може да се направи ревизија, за да се види дали процедурите се застарени 
и дали е потребно нивно прилагодување кон ново настанатите состојби. 
Доколку е потребно да се направат измени и појаснувања и, обид за нивно 
поедноставување. Во оваа анализа општината може да користи и надворешна 
помош од редот на инспекциските служби во истата област, или во соработка 
со ЗЕЛС и други општини. 

Според добрите практики од развиените земји неопходно е редовно, 
барем еднаш годишно, спроведување на слично истражување на перцепцијата 
на вработените и стручните служби за состојбите во општината. Придобивките 
од вакви и слични истражувања ќе бидат повеќекратни и ќе и овозможат на 
општината да изнаоѓа понови начини за поефикасно внатрешно организирање 
и елиминирање на слабостите. Воедно, преку редовна анализа ќе може да се 
мери напредокот и ќе се врши споредба со претходниот период. 

Секоја иницијатива за лекување и за спречување на корупцијата во 
локалните самоуправи и во заедниците ќе биде многу посилна доколку се 
базира на докажани стратегии и алатки за интервенција. Специјализираните 
органи и институции за борба и спречување на корупцијата како Државната 
корупција за спречување на корупција и Транспарентност Интернешнл - 
Македонија располагаат со соодветни и проверени инструменти и механизми 
во оваа област и стојат на располагање за давање стручна помош. 

Корупцијата, во најголем број случаи, е интерактивна заразна болест 
која има потенцијал да стане епидемија – нешто што некои го нарекуваат 
институционализирана корупција. 
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Секоја долгорочна и ефективна стратегија за лекување и за спречување 
на корупцијата во локалната самоуправа и во заедниците, во крајна линија 
мора да вклучи и широк круг поединци, групи, организации и институции. 
Последователно на тоа, долгорочните одржливи иницијативи за лекување и за 
спречување бараат заедничка акција и вклучување на учесници од локалната 
самоуправа, НВО, бизнисот, медиумите и граѓаните. 

Добра пракса е тоа што општината Тетово ја презеде и активно 
учествуваше во оваа активност. Тоа докажува високо ниво на свесност за 
потребата за постојано подобрување и борба за спречување на несакани 
појави. Сепак одговорноста за лекување и за спречување на корупцијата во 
локалните самоуправи треба да дојде однатре. Притоа да се формира и обучи 
тим од стручните служби кој континуирано ќе ја следат состојбата и ќе дава 
препораки. Во текот на интервенциите на тимот за спречување на корупцијата 
во локалната самоуправа ќе им треба помош од еден или од повеќе надворешни 
експерти, т.е. фасилитатори, или консултанти како и финансиска и морална 
поддршка од раководството. 
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 z Вовед

Борбата против корупција е од суштинско значење за развојот на 
едно демократско општеств о. Како дел од корпусот на инструменти коишто 
придонесуваат кон владеење на правото, таа претставува и една од основните 
критериуми кои Република Македонија треба да ги исполни во насока на 
нејзиното зачленување во Европската унија. Имено, согласно член 49 од 
Договорот за ЕУ: „ која било европска држава што ги почитува вредностите на 
Унијата може да поднесе барање за членство […]”, додека член 2 ги истакнува 
“[…] [в]редностите на почитување на човечкото достоинство, слобода, 
демократија, владеење на правото како и почитување на човековите права, 
вклучувајќи ги и правата на припадниците на малцинствата.1 

Во Заклучоците од Стратегијата за проширување и главните предизвици 
за 2013–2014 година кои се однесуваат на Македонија,2 Европската комисија 
забележува дека корупцијата и понатаму преовладува во многу области 
и продолжува да биде сериозен проблем. Оваа критика е дополнително 
образложена во Извештајот за напредокот на Македонија за 2013 година3 
каде што се посочува дека спроведувањето на постојното антикорупциско 
законодавство допрва треба да покаже резултати, а ефикасноста на постојните 

1  Договор за Европската унија.
2  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament 

and the Council: Enlargement Strategy and Main Challenges 2013–2014, COM(2013) 700 final, Brussels, 
16.10.2013

3  European Commission, Commission staff working document: Macedonia 2013 Progress 
report, SWD(2013) 413 final, Brussels, 16.10.2013.
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мерки мора да се подобри. 

На ваквата забелешка се надоврзуваат и показатели од неодамнешните 
истражувања за корупцијата во локалната самоуправа кои покажуваат дека 14% 
од граѓаните сметаат дека има корупција во општинската власт,4 а на речиси 
7% од граѓаните кои побарале некаква услуга од општинските органи им биле 
побарани пари, стока, или друг вид услуга.5

Ова истражување цели кон детектирање и промовирање на позитивните 
практики на политики насочени кон спречување на корупцијата во јавната 
администрација на локално ниво. Намерата на истражувањето е во насока 
на поттикнување на оние практики кои би придонеле кон спречување појава 
на корупција, наместо кон нејзино сузбивање по моментот на нејзиното 
детектирање преку преземање репресивни мерки од страна на надлежните 
институции. 

Документот за јавни политики е осмислен на начин што во воведниот 
дел се образложува генералната слика поврзана со корупцијата на локално 
ниво во Македонија. Притоа, специфично се опишува проблемот и се 
утврдува начинот на кој се применува општо прифатената дефиниција 
за корупција во истражувањето. Понатаму, се објаснува методолошкиот 
пристап и истражувачките методи кои се применети при спроведување на ова 
истражување. Во вториот сегмент од овој документ се истакнуваат позитивните 
практики во спречување на појавата од корупција во администрацијата на 
локално ниво, притоа фокусирајќи се на три општини во Македонија, и тоа 
Прилеп, Струмица и Гази Баба. Овие општини се одбрани, бидејќи низ годините, 
општинската администрација во нив покажува добри резултати во спречување 
и сузбивање на корупцијата. Посебен акцент е ставен на четири области: 
стратешки пристап кон менаџирање на ризиците од корупција, урбанизам, јавни 
финансии и набавки и, транспарентност на јавните претпријатија основани од 
општините. Следствено, се истражуваат политиките и практиките поврзани  
со процесот на сертификација за поволна деловна клима6, имплементирани 

4  Истражување на Програмата на УСАИД за анти-корупција, 2014 г.
5  Истражување на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Државната комисија за спречување на 

корупцијатa од 2013 г. за перцепцијата на граѓаните за присуство на корупција на локално ниво.
6  Програмата за сертификација за поволно деловно опкружување во Југоисточна 

Европа (Business Friendly Certification South East Europe) е единствена регионална програма за 
унапредување на конкурентноста на локалните самоуправи која се спроведува во Хрватска, 
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од трите општини во горенаведените четири функционални области. Врз 
основа на анализата на релевантните документи за спречување појава на 
корупција на локално ниво, успешноста во нивната имплементација како 
и добиените сознанија од спроведените интервјуа, финалниот дел од овој 
документ формулира две групи на препораки. Првата група се однесува на 
начините за унапредување на постоечките позитивни практики во спречување 
појава на корупција на локално ниво во општините кои служат за анализа на 
случај. Додека пак, втората група на препораки се однесува на утврдување на 
најсоодветен пристап и временска рамка за пренесување на воспоставените 
позитивни практики од трите општини, предмет на анализа на овој документ, 
во други општини во Македонија.    

Проблем

Целта на овој документ за јавна политика е да ги идентификува и 
промовира позитивните практики за политики насочени кон спречување 
на корупцијата во јавната администрација на локално ниво. Посебен акцент 
е ставен на оние политики и практики кои се однесуваат на проблемите 
идентификувани во актуелната Државна програма за превенција и репресија 
на корупцијата 2011–2015 година (Државната програма) како и оние кои 
произлегуваат од процесот на сертификацијата на поволна деловна клима 
во општините. Притоа подетално се анализираат практиките и политиките 
поврзани со стратешкиот пристап при менаџмент на ризиците од појава на 
корупција во општините, истакнат во поглавјето локалната самоуправа од 
Државната програма. Исто така, се детектираат и добрите практики и политики 
во делот на урбанизмот, јавните набавки и финансии, како и транспарентноста 
на претпријатијата основани од страна на општината. Овие аспекти се поврзани 
и со сертификацијата на општините за поволна деловна клима. Истражувањето 
ги потенцира оние позитивни практики кои може да се пресликаат и во други 
општини, а предлага и начини како може дополнително да се унапредат 
останатиот дел од овие практики. Се идентификуваат и потенцираат 
проблематичните области кои произлегуваат од имплементацијата на овие 

Македонија, Босна и Херцеговина и Србија. Проектот е поддржан од Отворениот регионален 
фонд за Југоисточна Европа – Подобрување на општински услуги при Германското друштво за 
интернационална соработка, финансиран од Германското сојузно министерство за соработка и 
развој. Реализацијата на оваа програма во Македонија се имплементира со помош на Заедницата 
на единиците на локалната самоуправа и Сојузот на стопански комори.  
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политики во насока на нивно натамошно унапредување и следствено, нивно 
надминување, притоа избегнувајќи го ризикот за нивно повторување во други 
општини.

При разгледување на сегашната состојба утврдено е дека трите општини 
извршиле, или се во процес на сертификација за поволна деловна клима. Имено, 
општина Струмица, заедно со општина Велес, се првите општини во Македонија 
кои во 2013 година имаат добиено ваков сертификат. Општините Прилеп 
и Гази Баба, пак, го имаат започнато процесот во 2014, а доколку успешно го 
имплементираат се очекува нивно сертифицирање во текот на 2015 година. Што 
се однесува до донесувањето и имплементирањето на Стратегија за управување 
со ризици и креирање на Регистар со ризици на општините со кои директно 
се решава проблемот на недостиг на проценка на ризици идентификуван со 
Државната програма, утврдено е дека општинитe Струмица и Гази Баба, во 2008 
односно 2009 година во соработка со холандска развојна организација ги имаат 
изработено потребните документи и започнале со нивна имплементација. 
Општината Прилеп до завршувањето на истражувањето немаше донесено 
ваква Стратегија. Како превентивна антикорупциска активност, Државната 
програма предвидува и спроведување на годишни само-проценки на одделни 
високоризични процеси во системот за финансиско управување и контрола. 
Активност од овој тип не е спроведена во ниедна од трите општини. Битно е да се 
спомне дека учеството на општините во програмата за стекнување сертификат 
за поволна деловна клима е на доброволна основа, додека пак, донесувањето на 
Стратегијата за управување со ризици и Регистарот, како и само-проценките во 
системот за финансиско управување и контрола претставуваат дел од Државната 
програма за превенција и репресија на корупцијата со рок на реализација до 
2013 година.

Методологија

При подетално елаборирање на политиките и практиките за спречување 
на појава од корупција на локално ниво, овој документ ја разгледува корупцијата 
согласно дефиницијата од страна на Транспаренси Интернешнл  како 
„злоупотреба на доверена моќ за лични придобивки“. Исто така, документот ја 
користи дефиницијата на Организацијата за економска соработка и развој, која 
покрива широк спектар на коруптивни активности: „злоупотреба на јавна или 
приватна функција за лична придобивка. Активната и пасивната злоупотреба 
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на овластувањата на јавните службеници (именувани или избрани) за приватна, 
финансиска или друг вид придобивка.“

Тргнувајќи од ваквото дефинирање на поимот корупција, оваа анализа 
подетално се осврнува на воспоставените политики и практики на општинските 
власти насочени кон спречување на корупцијата во јавната администрација. 
Притоа, истите се анализирани низ призмата на потребата од нивно донесување 
како и нивно спроведување. Посебен акцент беше ставен на политиките кои се 
насочени кон проценка на ризикот од појава на корупција во општините како и 
оние поврзани со креирањето на поволно деловно опкружување и спречување 
на последиците и намалување на веројатноста од појавата на ризици во 
работењето на јавната администрација на локално ниво. Примената на овој 
пристап е во согласност со однапред подготвена методологија за спроведување 
на истражувања во областа на корупцијата во јавната администрација на 
локално ниво.7 Таа претставува комбинација од два вида истражувачки методи. 
Истражувањето на секундарни извори на информации вклучи идентификување 
на релевантните документи кои содржат информации за спречување на 
корупцијата во јавната администрација на локално ниво, како и детектирани 
информации во националните докумeнти, но со импликации на локално ниво. 
Понатаму, се проверуваа достапните податоци од слични истражувачки студии, 
медиумски извештаи и извештаи на граѓанските организации. Врз основа на 
утврдените политики и практики кои во локалниот контекст придонесуваат за 
спречување на појавата на корупција, се пристапи кон нивно анализирање и 
утврдување на веродостојноста на податоците собрани од разните извештаи и 
студии. 

Фокусот на истражувањето се три општини во Македонија кои се 
предводници во спречувањето на корупција во јавната администрација на 
локално ниво и кои, низ годините, покажуваат добри резултати во спречување 
на оваа појава. Општините Прилеп, Струмица и Гази Баба послужија за анализа 
на случај за ова истражување. Во насока на добивање детални информации 
за процесот на креирање на политиките и општинската практика при 
имплементирање на истите, а со цел добивање на целосна слика за состојбата 
на терен, беа спроведени полу-структурирани интервјуа со раководни лица 

7  Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација, 
Методологија за истражување на судир на интереси и корупција во јавната администрација на 
локално ниво. Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС).  26.09.2014.
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во општините и во претпријатијата кои се основани од страна на општините. 
Интервјуата беа спроведени во периодот септември-ноември 2014 година. 
Како надополнување на исказите добиени од општинските функционери 
и службеници, како и за утврдување на улогата на граѓанскиот сектор во 
спроведување на овие политики и практики, исто така, се спроведoa интервјуа 
и со претставници на локалните граѓански организации. Притоа, интервјуа 
беа спроведени и со Државната комисија за спречување на корупцијата и 
Заедницата на единиците на локална самоуправa. Анализата на интервјуата 
овозможи да ги идентификуваме добрите практики и потребните интервенции 
во политиките и практиките што се насочени кон спречување на корупцијата.

Позитивни практики

Согласно методологијата на ова истражување, позитивни практики беа 
идентификувани и анализирани во работењето на селектираните општини 
(Гази Баба, Струмица, Прилеп) и тоа во оние сегменти во кои појавата на 
корупција е најмногу возможна. Истите претставуваат дел и од политиките и 
инструментите кои општините ги користат при менаџирање на ризиците од 
корупција како и политиките поврзани со создавање на поволна деловна клима.

 z Стратешки пристап при менаџмент со ризици од 
корупција

Политика на интегритет

Во заложбата поефективно да се борат против појавата на корупција 
во јавната администрација на локално ниво, како и поефикасно да се спречи 
корупцијата на долгорочни основи, десет општини во Република Македонија 
поддржани од Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) и 
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во 2012 година започнаа 
со усвојување на Антикорупциска политика – политика на интегритет. Како 
составен дел од корпусот на политики за добро владеење, политиката на 
интегритет се состои од специфични процедури и стандарди кои се насочени 
кон навремено детектирање на корупцијата и следствено намалување на 
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ризикот за појава на коруптивно однесување во општинската администрација.8 
Истaтa, согласно Прирачникот за интегритет и судир на интереси подготвен од 
страна на ДКСК, треба да е јасна и концизна, но и соодветно да ги отсликува 
заложбите на Општината за спречување на корупцијата. Од општините кои беа 
анализирани во нашето истражување општина Струмица ја има воведено оваа 
политика во своето секојдневно работење – како една од десетте пилот општини9 
вклучени во воведувањето на системот на интегритет – и истата претставува 
основа на еден посеопфатен систем на интегритет. При интервјуата со лицата од 
јавната администрација во општина Струмица утврдено е дека усвојувањето на 
политиката на интегритет во голема мера e олеснето поради повеќегодишното 
спроведување на стандардот ИСО 9001 во работата на општината. Оттука, 
произлегува и заклучокот дека општините кои веќе го имаат усвоено и успешно 
го имплементираат овој стандард за квалитет, нема да наидат на особени 
тешкотии при усвојувањето на политиката на интегритет. Ова е од особено 
значење за останатите општини кои веќе го имаат имплементирано ИСО 9001 
стандардот, а сè уште ја немаат усвоено политиката на интегритет – Гази Баба 
и Прилеп. 

Како една од обврските кои произлегуваат од процесот и се задолжителни 
по процесот на усвојувањето на политиката на интегритет, е и формирањето 
Комисија за презема активности за спроведување, следење и координација на 
воспоставениот систем за интегритет. Покрај овие надлежности, Комисијата, 
составена од 4 членови на општинската администрација, исто така е 
одговорна и за унапредување на политиката за интегритет. Во согласност 
со спомнатиот прирачник за системот за интегритет, ДКСК има право да го 
следи спроведувањето на оваа политика во општината, односно да го тестира 
воспоставениот систем на интегритет. И покрај ваквото право, ДКСК досега 
нема спроведено вакво тестирање во општина Струмица. Оттука, поголемо 
залагање на ДКСК во насочување и унапредување на политиката на интегритет 
би одела во прилог на натамошен развој на системот на интегритет кај јавната 
администрација на локално ниво. 

8   Државна комисија за спречување на корупција. Прирачник за интегритет и судир на 
интереси.  Скопје: УНДП, 2013 <http://www.dksk.org.mk/images/banners/priracnik%20mk_final.
pdf>

9 Останатите општини се Аеродром, Петровец, Кратово, Брвеница, Гостивар, 
Велес, Гевгелија, Кочани, Тетово. <http://www.dksk.org.mk/index.php?option=com_
content&task=view&id=301&Itemid=41>
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Стратегија за управување со ризици и регистар на ризици

Согласно утврдените проблеми и ризици во делот за Локалната 
самоуправа од Државната програма за спречување на корупција, како и 
механизмите кои се препорачани за сузбивање и/или намалување на истите, 
особено се истакнува потребата од постоење на стратешки пристап кон 
менаџирање на ризиците од корупција. Изготвувањето на Стратегија за 
управување со ризици и соодветен регистар на ризици е активност која 
општините треба да ја преземат во оваа насока. Донесувањето ваква Стратегија 
е обврска на општините согласно Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола10 и придонесува да се воспостави ефикасна внатрешна финансиска 
контрола. Придобивките од аспект на спречување, односно намалувањето на 
можностите за појава на корупција се согледуваат во соодветно детектирање 
на ниско, средно и високо-ризичните области во работењето на општините 
како и управување со ризиците на начин на кој истите нема да предизвикаат 
дополнителни, непланирани трошоци во работењето. 

И покрај законската обврска, само неколку општини во Македонија 
можат да се пофалат со донесувањето на една ваква Стратегија. Од општините 
кои служат како анализа на случај во ова истражување, општина Струмица има 
донесено ваква Стратегија за управување со ризици во 2008 година, општина 
Прилеп во текот на 2014 година започнала со донесување на истата и очекува 
нејзина финализација во 2015 година, додека општина Гази Баба има стратегија 
за управување за ризици за периодот 2010–2013, а започната е постапка за 
подготвување нова стратегија за периодот 2014–2017.11  Притоа, за откривањето 
на корупција во т.н. невралгични точки, како и зајакнување на процедурите во 
насока на заштита од корупција, Гази Баба секоја година спроведува годишни 
само-проценки на одделни високоризични процеси. Врз база на тие проценки, 

10  Согласно член 15, став 1, управувањето  со  ризик  опфаќа  утврдување,  
процена  и  контрола  на  можните настани, или состојби кои може да имаат негативно 
влијание врз постигнувањето на целите  на  субјектот заради обезбедување  разумно  
уверување  дека  целите  ќе  бидат остварени. Додека, согласно ставот 2 од Законот, за 
спроведување на активностите поврзани со управувањето со ризик, раководителот на 
субјектот донесува стратегија за управување со ризикот, која се ажурира на секои три  
години и во случаите кога ризикот значително се менува. Контролите кои се однесуваат  
на минимизирање на ризикот треба да бидат анализирани и ажурирани најмалку еднаш  
годишно. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола, Службен весник на РМ, бр. 90 од 
22.07.2009 година.

11  Покрај ова, и три други единици на локална самоуправа на територијата на Република 
Македонија имаа донесено ваква Стратегија и тоа: општина Карпош, Центар и Град Скопје.
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секторот за внатрешна ревизија го изработува годишниот план за својата работа. 
Ваквите стратегии, регистарот на ризици и самопроценките, ДКСК ги смета за 
втор клучен сегмент – по политиката на интегритет – на еден сеопфатен систем 
на интегритет. Во двата примери забележено е користење на екстерна експертска 
помош при подготовка на стратегиите. Ова упатува на потребата од јакнење на 
капацитетите на самите општини за креирање и унапредување на стратегиите 
за управување со ризици, како и трансфер на знаење од оние општини кои веќе 
донеле вакви Стратегии на оние кои се во процес на донесување. 

Интервјуата во општините Струмица и Гази Баба открија дека 
мотивацијата за донесување ваква стратегија произлегла од префрлувањето 
на надлежностите од централно на локално ниво во согласност со процесот 
на децентрализација. Со зголемувањето на овластувањата на општините се 
зголемиле и можностите за појава на корупција во работата на општинската 
администрација. Соговорниците истакнаа дека компромитирањето на 
квалитетот на услугите што ги нуди општината на граѓаните, до кое може 
да дојде, доколку не се преземат мерки за намалување на појавата од ризици 
и соодветно се спречи, или намали нивната негативна манифестација на 
работењето на општинските власти, се едни од главните причини за донесување 
на Стратегијата. За нејзиното креирање биле формирани повеќе работни групи 
кои учествувале во детектирањето на ризиците, утврдување на индикатори за 
следење на овие ризици како и утврдувањето на потенцијални последици од 
нивно ненавремено адресирање, како и воспоставување на соодветни интерни 
процедури за минимизирање на можностите за појава на корупција. Донесената 
Стратегија ги групира ризиците на кои е изложена општината на три групи: 
стратегиски, оперативни и проектни. Во рамки на стратешките ризици, 
Стратегијата идентификува повеќе типови на ризици пред сè политички, 
економски, правни, социјални, технолошки како и утврдува постоење на 
ризици на опкружувањето, на конкурентноста како и ризик на граѓаните. 
Оперативни ризици поврзани со секојдневното, оперативно работење на 
Општината, вработените во општинската администрација ги идентификувале 
организациските, кадровско-професионалните, правните, финансиските, 
договорните, технолошките и физичките ризици како ризици кои се појавуваат, 
или би можеле да се појавуваат во иднина.
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 z Механизми за пријавување на корупција 

Неопходно е политиката на интегритет да биде соодветна со 
методологијата на проценка на ризикот како и со останатите мерки кои се 
преземаат за намалување на ризиците за појава на корупцијата на локално ниво. 
Како трет особено значаен сегмент на системот на интегритет е постоењето 
внатрешни канали за пријавување на корупција. Во општина Струмица постојат 
прецизни насоки за пријавување на корупција и истите се јавно истакнати; на 
општинската интернет локација има посебен дел за пријавување корупција 
како и назначено одговорно лице со адреса за електронска пошта и телефонски 
број на кој може да се пријават коруптивни активности на општинската 
администрација. Исто така, прикачен e и образец преку кој сите граѓани, 
вклучувајќи ги и вработените во општинската администрација или јавните 
установи, можат да пријават постоење на корупција во работењето на општината. 
Иако, општина Прилеп нема донесено политика на интегритет, при посетата 
на општината е утврдено постоење на внатрешни канали за процесирање на 
пријави од страна на граѓаните за корупција. Како и во општина Струмица, и 
интернет локацијата на општина Прилеп има посебен дел посветeн исклучиво 
за пријавување корупција во работата на општинската администрација како и 
телефонски број. Општина Гази Баба има општ, бесплатен телефонски број на 
кој граѓаните може да пријават какви било проблеми вклучувајќи ги и оние од 
корупцијата. Сепак, во сите три општини отсуствуваат примери на пријавување 
корупција преку овие канали, што упатува на потребата од развој на механизми 
за поттикнување и заштита на пријавувачите на корупција, како од страна на 
општинската администрација така и од страна на ДКСК.

Партиципативни механизми за јавните финансии 

Во делот на партиципативните механизми за јавните финансии, согласно 
спроведените интервјуа во трите општини кои послужија за анализа на случај 
се идентификувани следниве позитивни практики: локални социјално-
економски совети, учество на засегнатите страни при подготвување на буџетот, 
претставување и образложување на донесениот буџет пред граѓаните, давање 
отчет за реализираните активности со буџетските средства, мониторинг на 
јавните набавки од страна на засегнатите страни, специјализирање на дел од 
внатрешните ревизори во општината за работата на јавните претпријатија и 
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установи. Притоа, антикоруптивните елементи на идентификуваните позитивни 
практики се гледаат од аспект на обезбедување на зголемена транспарентност во 
донесувањето на одлуките во општините, како и унапредување на отчетноста, 
повторно придонесува да се отстранат, или намалат ризиците за појава на 
корупција. 

Економско-социјални совети

Формирањето на локалните економско-социјални совети е дел од 
политиката на зајакнување на jавно-приватниот дијалог, што може да придонесе 
да се намали просторот за злоупотреба на ресурсите на општината. Советите 
претставуваат форум кој претставниците на општинската администрација го 
користат за размена на мислења и информации со деловната заедница во својата 
општина. Учество во овој форум, покрај наведените, земаат и претставници на 
граѓанските организации, синдикатите, претставници на јавните претпријатија 
формирани од страна на општината како и  други носители на јавни функции. 
Директните импликации кои формирањето на локален економско-социјален 
совет ги има врз антикорупциската политика на конкретната општина 
се согледуваат во фактот што со нивното функционирање се обезбедува 
транспарентен и отворен пристап до општинското работење за сите засегнати 
страни. Ова е од особено значење поради инпутот кои тие можат да го дадат 
при подготовка на буџетот, развојните планови, како и долгорочните и 
краткорочните инвестициските планови на општините.

Оваа позитивна практика е присутна и се применува во работењето 
на сите три општини кои служат како анализа на случај во ова истражување. 
Имено, Струмица и Прилеп се едни од првите општини кои имаат формирано 
ваков совет во 2011 година,12 а општина Гази Баба ја има  потпишано спогодбата 
за формирање ваков совет во ноември 2013 година, со што стана првата општина 
во градот Скопје која има формирано локален економско-социјален совет.

Во зависност од специфичниот фокус на локалните економскo-
социјални совети постојат и флуктуации во бројот на членови на Советот. Во 
работата на Советот во општина Прилеп учествуваат дваесет претставници од 
сите засегнати страни. Покрај постојаните, во работата на Советот учествуваат 

12  Во општина Прилеп, називот на ова тело е Економски совет. 
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и непостојани членови, што во случајот на општина Прилеп се министрите 
од Владата на Република Македонија кои се со потекло од општината. 
Со раководна функција, како потпретседатели на Советот, се вклучени и 
директорите на најголемите претпријатија кои се со седиште во Општината, 
како на пример Витаминка и Прилепска пиварница. Локалниот економско-
социјален совет во општина Струмица брои девет члена, меѓу кои, покрај 
претставниците на општинската администрација, локалната бизнис заедница13 
и Сојузот на синдикатите на Македонија, учествуваат и надворешни учесници 
од Агенцијата за вработување при Центарот за вработување, подрачна единица 
Струмица, Синдикатот на земјоделските производители на Струмица, како и 
Регионалната занаетчиска комора. Во работата на локалниот совет во Општина 
Гази Баба се вклучени и претставници на Агенцијата за вработување, како и 
претставници на Организацијата на работодавачи на Македонија, односно 
поголемите претпријатија со седиште во општината, како што се Алкалоид, 
Макстил и Европа.

Учество на засегнатите страни при подготвување на буџетот – 
собир на граѓани и консултации со граѓаните

Како еден од облиците на непосредно учество на граѓаните во процесот на 
донесување одлуки во општините, вклучително и за финансиите на општините, 
е идентификуван и собирот на граѓани. Станува збор за модел кој е пресликан 
од Швајцарија и адаптиран со цел практично да биде применет во единиците на 
локалната самоуправа во Македонија. Моделот е промовиран преку програмата 
„Форуми во заедницата“ поддржана од страна на Швајцарската агенција за развој 
и соработка која започнала да се имплементира со започнувањето на првата фаза 
од процесот на децентрализација. Моделот станал особено значаен и корисен 
во оние општини кои влегле во втората фаза на фискалната децентрализација 
во 2007 година од аспект на можности за планирање на општинскиот буџет. 
Преку структурирани дискусии, моделот промовира партиципативен начин 
на донесување одлуки на општинско ниво каде што учесниците на форумот 
односно граѓаните, претставниците на бизнис заедницата како и општинската 
администрација, предлагаат и усвојуваат проекти кои ќе бидат финансирани 
преку општинскиот буџет.14 Со ова се намалува можноста буџетот да  се стави 

13  Претставени преку Организацијата на работодавачи на Македонија.
14  Дополнителни информации поврзани со програмата „Форуми на заедниците“ можат 

да се најдат на интернет локацијата < http://www.forumivozaednicata.com.mk>
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во функција на остварување на личниот, наместо на јавниот интерес.   

Успешноста на моделот резултирала со измени на општинските статути 
во делот на непосредно учество на граѓаните, притоа вклучувајќи го моделот на 
собир на граѓани како легална форма на донесување на одлуки на општинско 
ниво. 15 Притоа, начините на организирање на форумите беа во целост преземени 
и пресликани како добри практики во општинските статути со што процесот 
на институционализација на моделот е успешно завршен.16

Во рамки на општина Прилеп биле организирани и успешно 
реализирани два вида на форуми – проектен и буџетски. Посебно интересни 
од аспект на антикорупциските практики се буџетските форуми на кои 
општинската администрација во соработка, но и со директно учество на 
засегнатите страни ги дискутирала и утврдувала приоритетите на буџетот на 
општината, како и општинските приходи и приоритетни расходи. Општина 
Струмица била домаќин на проектен и буџетски форум. Во оваа општина, 
со помош на буџетскиот форум вкупно 24 идеи на граѓаните станале дел од 
буџетот за последователната година на општината.17 Притоа, претставникот на 
Организација на жени од Струмица истакна дека вклучувањето на засегнатите 
страни се обезбедува и преку формираната работна група составена од членови 
на граѓански организации и граѓани кои се учесници на Форумот. Групата 
го следи спроведувањето на приоритетните програми и проекти изгласани 
на Форумите, односно ја следи реализацијата на  буџетот предвиден за оваа 
Програма и следствено ги информира граѓаните и учесниците на Форумот 
за ефективноста на програмата. И Гази Баба го следи позитивниот тренд 
на вклучување на граѓаните и другите засегнати страни преку форумите на 
заедницата. Општината е една од ретките што вовела двофазно донесување на 
буџетот, т.е. истиот се разгледува од советот како нацрт, а потоа и како предлог-
буџет. Специфично за оваа општина е тоа што има екстензивен процес на 
партиципативно буџетирање, којшто започнува со средби на градоначалникот 

15  Форум на заедницата во 11 чекори, Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
на Република Македонија – ЗЕЛС, Скопје, 2010

16  Пример во делот на свикување на собир на граѓани е одредбата дека Градоначалникот 
по своја иницијатива, на барање на Советот или на барање на најмалку 10% од избирачите на 
Општината свикува ваков собир. Во таа насока е и одредбата дека од денот на објавување до 
денот на негово одржување мора да изминат најмалку 5 дена. Член 69 од Статутот на општина 
Прилеп. 

17  Форум на заедницата во 11 чекори, Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
на Република Македонија – ЗЕЛС, Скопје, 2010
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и администрацијата со граѓаните по урбаните и месните заедници со цел 
утврдување на приоритети кои би се вградиле во програми за работа на 
општината за наредната година. По консултирање со општинските советници 
се изработува прва верзија на програмите и буџетот, по што следат повторни 
средби по урбаните и месните заедници, како и консултации со советниците. 
Буџетот е предмет и на јавна расправа пред неговото донесување. 

Претставување и образложување на донесениот буџет пред 
граѓаните

Во ниедна од трите општини не се изработува граѓански буџет во кој 
на едноставен и разбирлив начин за сите граѓани ќе се објасни структурата на 
општинскиот буџет на граѓаните, и од аспект на приходите кои се планираат, 
како и од аспект на главните расходи. Сепак, општина Струмица и Прилеп 
прават напори за приближување на буџетот до граѓаните, односно зголемување 
на транспарентноста на буџетскиот процес како и подобрување на отчетноста 
на општинската администрација за алокацијата на средствата од буџетите на 
општините. Станува збор за начинот на кој градоначалниците на овие општини 
го објаснуваат и ги презентираат буџетот и модалитетите на користење на 
средствата по одредени ставки на граѓаните во својата општина, со јазик кој 
е разбирлив за секој граѓанин. Тоа најчесто се случува кога се носи буџетот 
за наредната година и кога градоначалниците на овие општини настапуваат 
на локалните телевизиски и радиски програми каде во детали ги објаснуваат 
проектите кои ќе ги имплементираат. Покрај ова, општина Струмица изработува 
документи за проекти кои ги презема општината, а кои содржат информации 
поврзани со рок на изработка, буџетска ставка од која ќе се финансира проектот 
како и детално објаснување за предвидените проектни зафати. Останува 
надежта дека во иднина општините ќе пристапат и кон формално изработување 
и презентирање на граѓанскиот буџет, како механизам за да се обезбеди дека 
граѓаните се соодветно информирани за јавните финансии на општината, а со 
тоа ќе биде ограничен и ризикот за отстапување од јавниот интерес.
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Давање отчет за реализираните активности со буџетските 
средства

Вклучувањето на предлозите и иницијативите на граѓаните при 
изготвувањето на буџетот, како и објаснувањето на алокацијата на буџетските 
средства со терминологија која е разбирлива за граѓаните, се корисни 
практики, но во праксата може да се јават разлики меѓу донесениот буџет и 
завршната сметка на буџетот. Оттука, неопходно е општинските функционери 
и администрацијата да поднесуваат отчет пред граѓаните за тоа како се 
употребени нивните пари и кои се постигнатите резултати со таквите расходи, 
и тоа не само преку формалното донесување и објавување на завршната 
сметка на општината од страна на советот. На пример, во општина Гази Баба, 
градоначалникот дава отчет на годишно ниво за реализираните проекти и 
за начинот на кој се искористени јавните средства од буџетот на општината. 
Тоа подразбира и негов јавен настап на посебен настан и прес-конференција, 
како и дистрибуција на пишан материјал до граѓаните. Сепак, на дел од веб-
локациите на општините беше тешко да се лоцираат завршните сметки, како и 
кварталните извештаи за реализацијата на буџетот.

Мониторинг на јавните набавки од страна на засегнатите 
страни

Општините и јавните претпријатија формирани од страна на општините, 
исто како и државните институции, се должни да спроведат постапка за јавни 
набавки согласно Законот за јавни набавки.18 Клучен елемент за обезбедување 
поголема транспарентност при целиот процес на спроведување јавни набавки, 
и следствено спречување, односно намалување на можноста за појава на 
коруптивни елементи е овозможување на граѓанските организации да вршат 
мониторинг на постапките, и да учествуваат при отворањето на понудите на 
тендерите. Покрај понудувачите, секој заинтересиран граѓанин или граѓанска 
организација има право да присуствува на јавното отворање на понудите, а 
исто така треба да биде во можност да ги добие сите информации во однос на 
тендерот и целата постапка.19 Од трите општини кои се земени како анализа на 

18  Закон за јавните набавки. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
136/2007,130/2008, 97/2010,53/2011 и 185/2011

19  Центар за граѓански комуникации.  Мониторинг на јавните набавки на локално 
ниво. Публикација. Скопје: Центар за граѓански комуникации, 2014. стр. 15
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случај, општина Струмица, во ограничен временски период имала практика на 
обезбедување на учество на граѓански организации во процесот на отворање на 
тендерите. Таков позитивен пример е учеството на Здружението за спречување 
на корупција и заштита од дискриминација „Правдина“  од Струмица во 
спроведувањето на јавните набавки. Ова здружение е и потписник на 
Меморандумот за соработка со Државната комисија за спречување на корупција 
за взаемна поддршка за спречување на корупција и судирот на интереси.

Специјализирање на дел од внатрешните ревизори во 
општината за работата на јавните претпријатија и установи

Внатрешната ревизија е основен инструмент кој општините го имаат на 
располагање за објективна оценка на слабостите и позитивните практики во 
системот на финансиски менаџмент. Имајќи предвид дека повеќето општини 
во Република Македонија имаат формирано јавни претпријатија, се наметнува 
потребата од вршење внатрешна ревизија на нивното работење. Оттука, 
проектниот тим идентификуваше позитивни практики во општините Гази 
Баба и Струмица во насока на одговорање на предизвиците за спроведување на 
внатрешна ревизија во работењето на претпријатијата основани од општините. 
Имено, секторот за внатрешна ревизија во општина Гази Баба е составен од две 
одделенија: одделение за внатрешна ревизија на работењето на општинската 
администрација и одделение за внатрешна ревизија на работењето на јавните 
установи и јавните претпријатија основани од општината. Општина Струмица 
е во процес на преструктуирање во овој дел, односно определување на лице во 
рамки на постојното одделение за внатрешна ревизија кое ќе биде одговорно 
исклучиво за спроведување на внатрешна ревизија на двете јавни претпријатија 
основани од страна на општината.           

 z Транспарентност на претпријатијата основани од 
страна на општините

Согласно Законот за јавни претпријатија, во извршување на дејностите 
од јавен интерес, претпријатијата треба да ги почитуваат, меѓу другите, и 
принципите на сигурност во давање на услуги, континуитет и квалитет на 
услугата, понатаму да го почитуваат и негуваат принципот на транспарентност 
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и достапност.20 Тргнувајќи од оваа одредба и јавните претпријатија основани 
од страна на општините, во рамки на своето работење треба да преземаат 
активности насочени кон зголемување на транспарентноста и подобрување на 
нивната комуникацијата со граѓаните, што би го намалило ризикот од појава на 
случаи кога за „завршување на работа“ на граѓаните им се бараат „контрауслуги“. 
Позитивните практики кои ги идентификувавме во рамки на општините со кои 
се надминуваат основните законски обврски кои се должни овие претпријатија 
да ги почитуваат сe во насока на подобрување на комуникацијата со граѓаните 
и давање брз одговор на нивните потреби и поплаки. Имено, општина Прилеп 
се издвојува со можноста на граѓаните да дојдат до подобри и подостапни 
услуги преку системот Пријави дупка, пријави шахта, пријави дефект на 
улично осветлување. Системот овозможува добивање на одговор за статусот 
на решавање на проблемот во рок од 48 часа и излегување на дежурните 
служби на терен во најкраток можен рок. Јавните претпријатија формирани 
од општината се дел од оваа акција. Сличен систем има развиено и општина 
Струмица преку системот „48“ кој е информациски, интерактивен систем на  
јавно достапните услуги на општина Струмица, а кој предвидува решавање на 
проблемите на граѓаните во рок од 48 часа. Претставник на граѓанскиот сектор 
од општина Струмица, во оваа насока, истакна дека претпријатија основани 
од страна на општината се одговорни и отчетни пред граѓаните, како и дека 
на задоволително ниво ја извршуваат задачата на овозможување на повратна 
информација до подносителите на барања. Во истата насока е и развиениот 
систем со слична намена на Општина Гази Баба насловен „Пријави проблем“.  

 z Урбанизам – воведување на електронски услуги

Општините кои беа дел од истражувањето успешно го имплементираат 
системот за електронско издавање на одобрение за градба, односно прифаќаат 
барања за одобренија за градба преку веб-локацијата www.gradezna-dozvola.mk, 
воспоставен од ЗЕЛС и Министерството за транспорт и врски. Позитивните 
елементи од функционирањето на овој систем се креирањето на унифициран 
систем што го употребуваат сите општини и минимизирањето на директната 

20  Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, Службен 
весник на РМ, бр. 49 од 14.04.2006 година.
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комуникацијата на граѓаните со општинската администрација во постапката, 
со што се намалува ризикот да бидат побарани или понудени пари, стоки, или 
услуги за „завршување на работата“. Покрај тоа, се зголемува и транспарентноста 
на процесот затоа што граѓаните во секој момент можат преку интернет 
локацијата и преку СМС пораки да дознаат во која фаза е нивното поднесено 
барање. Исто така, анализираните општини на своите интернет страници ги 
имаат поставено сите потребни формулари за барања (барање за издавање на 
одобрение за градба, барање за извод од ДУП, барање за извод од ГУП, итн.), 
како и опис на постапката за издавање на одобрение за градба. Со сето ова се 
обезбедува ефикасна, транспарентна и рамноправна постапка за сите физички 
и правни лица, со што се сведуваат на минимум ризиците за појава на корупција.

 z Препораки

Стратешки пристап при менаџмент со ризици од корупција

• Исполнување од страна на сите општини на законската обврска за 
изработка на стратегија за управување со ризици, нејзино периодично 
ажурирање, водење на регистар на ризици, како и спроведување на 
самопроценки на високоризични процеси во системот за финансиско 
управување и контрола. За оваа намена, на општините им е потребна 
техничка експертиза, обуки и споделување искуства од страна на 
општини кои ги изработиле ваквите документи и од надворешни 
експерти. Имајќи ги предвид функциите на ЗЕЛС, Заедницата може 
да обезбеди поддршка на општините и нивна координација при 
подготовка на овие документи.

• Усвојување на политика на интегритет од страна на сите општини, со 
користење на искуствата од општини кои вовеле ваков инструмент 
во своето работење. Врз основа на досегашниот ангажман во оваа 
сфера, ДКСК може да го предводи ваквиот процес. ДКСК во соработка 
со општините што имаат воведено политика на интегритет треба 
постојано да ја унапредува политиката и останатите елементи на 
системот на интегритет преку мониторинг и тестирање.
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• Воведување на механизми за пријавување на корупција во општините, 
за кои ќе бидат соодветно информирани граѓаните и вработените 
во општината, со објавена процедура и рокови за постапување по 
добиените пријави. ДКСК треба да иницира донесување на соодветни 
законски измени што ќе овозможат сеопфатна и ефективна заштита 
на лицата кои пријавуваат сомнежи за корупција, како и да предложи 
унифицирано решение за соодветен механизам за пријавување што ќе 
може да го применат општините и другите релевантни актери.

Партиципативни механизми за јавните финансии 

• Консултирање со граѓаните и советниците во советите на општините 
при изготвувањето на буџетот на општината, вклучувајќи и 
консултации за приоритети кои би се вградиле во годишните програми 
за работа на општината, како и консултации со јавноста и/или јавни 
трибини по првичните верзии на програмите и буџетот. Во оваа насока, 
се препорачува и двофазно донесување на буџетот на општините, т.е. 
да се разгледува од советите на општините како нацрт, а потоа и како 
предлог-буџет. Исто така, препорачливо е општините да го мотивираат 
и поттикнат граѓанскиот сектор да се вклучи во давање на предлози 
при изготвување на буџетот.

• Изработување и објавување на граѓанскиот буџет од страна на 
општините во кој на едноставен и разбирлив начин за граѓаните ќе 
се објасни буџетот, односно клучните проекти и области за кои ќе се 
употребат јавните средства. Во оваа сфера општинските администрации 
можат да воспоставаат и соработка со граѓанскиот сектор, како во 
презентирање на општинскиот буџет на јазик и начин кој е приемчив 
за граѓаните, така и во доближување на вака објаснетиот буџет до 
граѓаните.

• Овозможување на мониторинг од страна на граѓанскиот сектор 
на алокацијата на буџетските средства и остварените резултати од 
општинските расходи во облик на обезбедени услуги и подобрени 
локални услови. Меѓу другото, општините треба на своите интернет 
локации да ги објавуваат предлог-буџетите, донесените буџети 
и ребалансите, како и извештаите за извршување на буџетите. 
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Дополнителна препорака е општините да организираат јавни расправи 
или трибини за завршната сметка на буџетот на општината, со цел 
јавно да се прикаже и дискутира за користењето на средствата и 
евентуалните отстапувања од донесениот буџет.

• Изработување на унифицирана софтверска апликација за следење на 
извршувањето на буџетот на општините во реално време, која би била 
достапна на интернет за јавноста.

• Обезбедување пристап на граѓаните до информации за јавните 
набавки на општината, меѓу другото и преку навремено објавување 
на годишните планови за јавни набавки, огласите за јавни набавки и 
склучените договори за јавни набавки на своите интернет локации. 

• Специјализирање на дел од внатрешните ревизори во општината за 
работата на јавните претпријатија – во оние општини што сè уште го 
немаат направено тоа.

Претпријатија основани од страна на општините

• Донесување на етички кодекс или кодекс за добро корпоративно 
управување како прв чекор кон воведување на систем на интегритет во 
општинските претпријатија.

• Објавување на годишните извештаи на јавните претпријатија на 
нивните интернет локации.

Урбанизам 

• Објавување на информации и насоки од страна на сите општини за 
постапките од сферата на урбанизмот и потребните документи при 
постапките.

• Натамошно воведување и развивање на информациски системи 
достапни на интернет за постапките од сферата на урбанизмот и за 
објавување на расположливо градежно/индустриско земјиште.
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 z Вовед

Документот за јавни политики ги содржи резултатите добиени од 
истражувачкиот проект „Истражување за застапеноста на судир на интереси 
и корупција во јавната администрација во Општина Свети Николе, при 
распределба на средствата од општинскиот буџет за здруженија на граѓани 
и ранливи категории на граѓани“ во реализација на Организација на жените 
на Општина Свети Николе, а кој е дел од проектот  „Граѓанска мрежа за 
спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“, спроведуван 
од Институтот за демократија „Societas Civilis“ Скопје (ИДСЦС), „Охридскиот 
институт за економски стратегии и меѓународни односи“ (ОИ) и Македонскиот 
институт за медиуми (МИМ), а финансиран од Европската унија.

Организацијата на жените на Општина Свети Николе пред реализацијата 
на истражувањето, како проблем го идентификува немањето доволно достапни 
информации за прибирање и трошење на средствата од општинскиот буџет, 
особено за распределба на средствата за невладини организации и ранливи 
категории на граѓани. Локалната самоуправа на Општина Свети Николе 
настојува да биде транспарентна во својата работа објавувајќи информации 
преку нејзината веб -локација, локалните медиуми, брошури и сл., но сепак, 
информациите кои ги добиваат граѓаните најчесто се за постигнатите 
позитивни резултати, но не и за конфликти на интереси и корупција во јавната 
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администрација при трошењето на парите на граѓаните.

Целта на оваа анализа е да се даде јасна слика за состојбите во делот 
на појавите на судир на интереси и корупција во јавната администрација на 
локално ниво и нивото на транспарентност при распределба на средствата 
од општинскиот буџет за здруженијата на граѓани и ранливата категорија на 
граѓани.

Овој документ дава појасна слика за распределба на општинските пари 
до локалните здруженија на граѓани и ранливите категории на граѓани, за 
соработката и поддршката во заеднички иницијативи и активности, како и за 
позитивните но и негативните практики.

 z Методологија

Истражувачкиот тим од Организацијата на жените на Општина Свети 
Николе во периодот август – октомври 2014 година, спроведе истражувачки 
активности преку кои дојде до подетални податоци и информации за 
распределбата на финансиските средства од буџетот на Општина Свети 
Николе, наменети за локалните здруженија на граѓани и ранливите категории 
на граѓани за период од 2010 до 2013 година.

Истражувачкиот проект беше структуриран во два дела:

Деск истражување

Преку овој начин на истражување се добија податоци кои се достапни 
во електронска или печатена форма, а се одлуки на Советот на Општина Свети 
Николе за доделување на гореспоменатите средства (буџет и завршни сметки, 
како и ребаланси на буџетите за 2010, 2011, 2012 и 2013 година). Исто така, преку 
ова истражување се добија и информации за тоа кои здруженија на граѓани се 
регистрирани и активни на територијата на Општина Свети Николе. 

Анкетно истражување

На почетокот се направи анкетно истражување со одговорни лица од 
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Општина Свети Николе, односно со секретарот на Општината и со одговорните 
лица во Одделението за финансии и буџет при Општина Свети Николе кои 
всушност, беа одредени како контакт лица за потребите на истражувачкиот 
проект. Истражувањето се реализираше врз основа на претходно изготвен 
анкетен прашалник, а преку директни контакти и комуникација преку 
електронската пошта со одговорните лица задолжени за доставување на 
потребните информации и потполнување на прашалникот. 

Целта на ова истражување беше да се соберат потребните релевантни 
податоци за распределба на финансиски средства од општинскиот буџет за 
периодот 2010-2013 година, доделени на локални здруженија на граѓани и 
ранливи категории на граѓани.

Анкетното истражување, исто така, се реализираше со претставници од 
активни локални здруженија на граѓани. Откако претходно се направи база на 
податоци  од активни здруженија на граѓани кои дејствуваат на територијата 
на Општина Свети Николе, се пристапи кон анкетно истражување на истите. 
Истражувањето беше реализирано преку директни контакти и електронска 
пошта во зависност од можноста на претставниците на здруженијата на граѓани 
кои го потполнија анкетниот прашалник. Анкетното истражување имаше 
за цел да се добијат податоци за информираноста на локалните здруженија 
околу распределбата на општинските средства за нивни активности, како и 
за соработката со локалната самоуправа и меѓусебно помеѓу здруженијата. Со 
истражувањето беа опфатени 23 здруженија на граѓани. 

Фокус групи

Покрај анкетното истражување со истата целна група беа реализирани 
две фокус- групи:

• Првата фокус група беше реализирана со претставници од осум 
здруженија на граѓани и двајца претставници од локалната самоуправа.

• Втората фокус група беше составена од ранливи категории на граѓани 
кои добиле или биле одбиени за финансиска поддршка од страна на 
Општината, а сè со цел да се согледа состојбата и распределбата на 
финансиската поддршка од општинскиот буџет за оваа категорија на 
граѓани.
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 z Каде се парите на здруженијата и социјално-
ранливите категории на граѓани?

Здруженијата на граѓани за финансиите од општинскиот буџет 
наменети за нив

Цел на анкетното истражување реализирано во рамките 
на истражувачкиот проект е да се добијат посеопфатни податоци за 
информираноста, процедурата и доделувањето на средства од општинскиот 
буџет за поддршка на активности на локални здруженијата на граѓани. 
Истражувањето се спроведе во текот на месец септември 2014 година и со 
него, од една страна, беа опфатени 23 претставници на активни здруженија на 
граѓани од Општина Свети Николе кои го потполнија анкетниот прашалник 
и, од друга страна, лицата од Одделението за даноци и буџет при единицата 
на локалната самоуправа Свети Николе, кои го потполнија прашалникот за 
споредбена анализа на информации во однос на двете ставки од буџетот кои 
се цел на истражувањето. Прашалникот за здруженија на граѓани се состоеше 
од 14 прашања, а прашалникот за претставниците на Одделението за даноци 
и буџет на Општина Свети Николе се состоеше од 17 затворени и отворени 
прашања.

Во прилог следуваат податоците за секое прашање поодделно и анализа 
на анкетното истражување спроведено на здруженијата на граѓани.

Прашање бр. 1: Дали сте информирани дека единицата на локалната 
самоуправа Општина Свети Николе издвојува финансиски средства од својот 
буџет за поддршка на локални здруженија на граѓани?
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Графикон: 10.1: Дали сте информирани дека единицата на локалната самоуправа 
Општина Свети Николе издвојува финансиски средства од својот буџет за поддршка 
на локални здруженија на граѓани?
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Од 23 анкетирани здруженија на граѓани 15 од нив се     информирани 
дека локалната самоуправа издвојува финансиски средства од својот буџет за 
поддршка на здруженијата на граѓани, а останатите осум здруженија воопшто не 
се информирани, иако голем дел од нив долг период дејствуваат на територијата 
на Општина Свети Николе.

Прашање бр.2: На кој начин сте се информирале дека се доделуваат 
финансиски средства од општинскиот буџет за локални здруженија на граѓани?

Графикон: 10.2: На кој начин сте се информирале дека се доделуваат финансиски 
средства од општинскиот буџет за локални здруженија на граѓани?
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Од 15 здруженија на граѓани кои се информирани дека постои ставка 
во општинскиот буџет наменета за нив, седум здруженија информациите ги 
добиваат преку следење на јавни конкурси, пет здруженија директно од лице 
од Општината, а само три здруженија се информираа преку Интернет, односно 
преку веб-локацијата на Општината.  

Прашање бр. 3: Дали сметате дека Општината издвојува доволно 
средства од својот буџет за поддршка на локалните здруженија на граѓани?

Графикон: 10.3: Дали сметате дека Општината издвојува доволно средства од својот 
буџет за поддршка на локалните здруженија на граѓани?
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Од 15 здруженија на граѓани кои се информирани дека постои ставка 
во општинскиот буџет наменета за нив, десет здруженија сметаат дека не се 
издвојуваат доволно средства од општинскиот буџет за поддршка на локалните 
здруженија на граѓани, а пет од нив сметаат дека од општинскиот буџет се 
издвојуваат доволно финансиски средства за оваа ставка.  

Прашање бр. 4: Дали досега сте конкурирале за добивање на финансиски 
средства од општинскиот буџет за поддршка на локалните здруженија на 
граѓани?

Графикон: 10.4: Дали досега сте конкурирале за добивање на финансиски средства од 
општинскиот буџет за поддршка на локалните здруженија на граѓани?
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Од 23 анкетирани здруженија на граѓани 17 од нив во изминатите четири 
години конкурирале за добивање на финансиски средства од општинскиот 
буџет наменети за здруженија на граѓани, а шест здруженија воопшто не 
конкурирале.

Прашање бр. 5: Колкупати сте конкурирале за добивање финансиски 
средства од општинскиот буџет во изминатите четири години?

Графикон: 10.5: Колку пати сте конкурирале за добивање финансиски средства од 
општинскиот буџет во изминатите четири години?
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Од 17 здруженија на граѓани кои конкурирале, три здруженија  
конкурирале  еднаш, три здруженија конкурирале двапати, шест здруженија 
конкурирале трипати и пет здруженија конкурирале четири пати во изминатите 
четири години.

Прашање бр. 6: Колкупати сте добиле финансиски средства од 
општинскиот буџет за поддршка на локалните здруженија на граѓани во 
изминатите четири години?

Графикон: 10.6: Колкупати сте добиле финансиски средства од општинскиот буџет за 
поддршка на локалните здруженија на граѓани во изминатите четири години?
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Од 17 здруженија на граѓани кои конкурирале, десет здруженија добиле 
финансиска поддршка, а седум не добиле. Од десет здруженија на граѓани кои 
добиле финансиска поддршка шест здруженија добиле еднаш, две здруженија 
двапати, едно здружение добило трипати и 1 здружение добило четири пати.

Прашање бр. 7: Дали како примател на финансиски средства од 
општинскиот буџет имате обврска да доставите периодични или завршни 
наративни и финансиски извештаи за реализираните активности и потрошените 
средства?

Графикон: 10.7: Дали како примател на финансиски средства од општинскиот буџет 
имате обврска да доставите периодични или завршни наративни и финансиски 
извештаи за реализираните активности и потрошените средства?
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Од десет здруженија на граѓани кои добиле финансиска поддршка девет 
од нив се изјасниле дека треба да достават финансиски и наративни извештаи, 
а едно здружение на граѓани се изјаснило дека не треба да достави извештаи.

Прашање бр. 8: Која е причината што не сте конкурирале?

Најчести причини поради кои здруженијата на граѓани не конкурирале 
се: неинформираноста за таквата можност, ненавремено, нецелосно, или 
воопшто неисплаќање на одобрените финансиски средства, начинот на 
доделување на општинските средства насочени кон организации приклонети 
кон владејачката гарнитура или новоформирани „инстант“ организации и др.

Прашање бр. 9: Дали сметате дека начинот и процедурата на доделување 
на финансиски средства од општинскиот буџет за поддршка на локалните 
здруженија на граѓани е транспарентен и според пропишани критериуми?
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Графикон: 10.8: Дали сметате дека начинот и процедурата на доделување на финансиски 
средства од општинскиот буџет за поддршка на локалните здруженија на граѓани е 
транспарентен и според пропишани критериуми?
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Девет од испитаниците сметаат дека начинот и процедурата на 
доделување на средства од општинскиот буџет за поддршка на невладините 
организации е транспарентен и според пропишани критериуми, седум 
испитаници сметаат дека не е транспарентен и седум од нив се изјасниле дека 
не се запознаени со никакви процедури и критериуми.

Прашање бр. 10: По Ваше мислење, дали сметате дека Општината ги 
избира најдобрите предлог -проекти?  

Графикон: 10.9: По Ваше мислење, дали сметате дека Општината ги избира најдобрите 
предлог -проекти?  
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Дури 16 од испитаниците немаат информација и не се запознаени дали 
општините ги избираат најдобрите предлог-проекти, а како причина за тоа 
најчесто се наведува дека немаат увид во поднесените и одобрените предлог-
проекти, шест испитаници се изјасниле дека не се избираат најдобрите предлог-
проекти и еден испитаник изјавил дека се избираат најдобрите предлог-проекти.

Прашање бр. 11: Буџетот за 2013 година за здруженијата на граѓани 
изнесува 340.000 денари. Дали сметате дека тоа е доволно, или има потреба за 
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доделување на повеќе средства?

Графикон: 10.10: Буџетот за 2013 година за здруженијата на граѓани изнесува 340.000 
денари. Дали сметате дека тоа е доволно, или има потреба за доделување на повеќе 
средства?
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Најголем дел од анкетираните граѓани сметаат дека средствата кои се 
одделуваат за ставката трансфери до здруженијата на граѓани воопшто не се 
доволни за нивна поддршка и имаат потреба од доделување на повеќе средства.

Прашање бр. 12: Според Вас, кои три области се приоритетни за 
финансирање на успешна работа на Вашето здружение на граѓани?

Како главни приоритети за поддршка на локалните здруженија на 
граѓани, анкетираните здруженија на граѓани ги издвоија: бесплатен простор 
за користење, заедничка зграда за сите здруженија, логистичка поддршка, 
економско јакнење на жените, култура, рурален развој, туризам итн.

Прашање бр. 13: Во која мера сметате дека Општината соработува со 
невладиниот сектор?

Графикон: 10.11:  Во која мера сметате дека Општината соработува со невладиниот 
сектор?
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Дури 17 од испитаните здруженија на граѓани сметаат дека соработката 
со локалната самоуправа е мала или воопшто ја нема, пет здруженија се 
изјасниле дека соработката е доволна, додека само едно здружение на граѓани 
се изјаснило дека има одлична соработка со Општината.

Прашање бр. 14: Дали досега имате побарано и остварено каква било 
соработка со Општина Свети Николе за некоја Ваша активност?

Графикон: 10.12: Дали досега имате побарано и остварено каква било соработка со 
Општина Свети Николе за некоја Ваша активност?
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16 од здруженијата на граѓани имаат побарано каква било поддршка од 
општината (материјална, логистичка, финансиска итн.) и најчесто соработката 
била остварена, а се состоела со отстапување на возило за користење, автобус, 
доделување на простор за користење за одредена активност, акции за време на 
елементарни непогоди и финансирање на некоја конкретна ад хок проектна 
активност.  

Во продолжение следуваат резултатите добиени со анкетното 
истражување реализирано на лицата од Одделението за даноци и буџет при 
локалната самоуправа на Свети Николе.

Општина Свети Николе секоја година издвојува финансиски средства за 
поддршка на локални здруженија на граѓани и ранливи категории на граѓани, 
а висината на истите варира во зависност од расположливите средства во 
буџетот, но најчесто тоа изнесува 0,2% за здруженија на граѓани од вкупниот 
годишен буџет на Општината и 0,15% за ранливи категории на граѓани. Според 
Општината тие во целост ги исплаќаат одобрените финансиски средства до 
крајот на тековната година. Средствата за здруженија на граѓани се доделуваат 
преку јавен конкурс и по дефинирани критериуми за кои е задолжена Комисијата 
за финансии и буџет при Советот на Општината. Здруженијата на граѓани кои 
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добиваат средства од Општината имаат обврска да достават Извештај, но на 
прашањето „Како Општината има увид во реализираните доделени средства и 
финансирани активности?“ нема никаков одговор.   

Во однос на средствата наменети за ранливи категории на граѓани, тие 
се доделуваат врз основа на Одлука донесена од Советот на Општина Свети 
Николе (бр.0701-688 од 31/10/2008г.) 

Општината има организации со кои има постојана соработка, но тоа е 
на ниво на заеднички активности, или учество на активности организирани од 
некое здружение на граѓани, но не на ниво на постојана финансиска поддршка. 

Во рамките на Општината не постои одделение, сектор, или лице за 
соработка со локалните здруженија на граѓани. Општината нема приоритетни 
теми на дејствување за чии активности одобрува финансиски средства, иако 
има изработени и усвоени општински развојни стратегии.   

Претставници од здруженијата на граѓани и претставници од 
локалната самоуправа на една маса

Целта на фокус групата со претставници од невладините 
организации и претставници од локалната самоуправа е да се испита колку 
од организациите во Општина Свети Николе се информирани и запознаени 
со распределбата на финансиски средства достапни за нив. Фокус групата 
беше составена од 8 претставници на здруженија на граѓани и 2 претставника 
од локалната самоуправа Свети Николе. Здруженијата беа селектирани врз 
основа на тоа кои еднаш или повеќепати добиле средства од општинскиот 
буџет, здруженија кои аплицирале, а не добиле и здруженија кои воопшто не 
се информирани дека постои можност за нивно финансирање од општинскиот 
буџет. Претставниците од локалната самоуправа беа директно делегирани од 
нивна страна.

Текот на фокус-групата беше конципиран во три дела: соработка, 
процес на аплицирање и финансии. Најголем дел од фокус-групата се 
фокусираше на  делот за соработка т.е. несоработка помеѓу самите здруженија 
на граѓани во општината, но и помеѓу здруженијата и локалната самоуправа, 
каде присутните истакнаа  дека речиси и да не постои никаква меѓусебна 
соработка и соработка со локалната самоуправа. Како најчести проблеми 
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беа наведени: слабата комуникација, нетранспарентноста, затвореноста на 
градоначалникот за соработка, односно за остварување на средби иницирани 
од претставници на здруженијата на граѓани, слабата комуникација помеѓу 
вработените во локалната самоуправа во делот за здруженијата на граѓани 
и недостигот од проток на информации, недостигот од делегирање на 
одговорности во локалната самоуправа, а за секаков проблем, прашање или 
информација најчесто е потребен директен контакт со градоначалникот кој 
пак, всушност, тешко се остварува. Исто така, никој од присутните не сподели 
искуство дека некогаш бил повикан од локалната самоуправа за остварување 
на каква било соработка, во рамките на локалната самоуправа не постои 
лице назначено за комуникација со локалните здруженија на граѓани, не 
постои база на формирани, активни и неактивни, или затворени здруженија 
на граѓани, не постои алатка ниту пак, некој досега иницирал прашање за 
групирање на невладиниот сектор во Општина Свети Николе, со цел подобра 
меѓусебна соработка итн. Од осум организации чии претставници учествуваа 
во фокус-групата, само две организации имаат добиено бесплатни простории 
за користење. Една од организациите истакна дека без никакво образложение 
и причина во изминатата година има прекин во соработката со локалната 
самоуправа, односно со доаѓањето на актуелниот градоначалник, додека 
претходно во мандатите на сите претходни градоначалници имале одлична 
соработка со локалната самоуправа. Исто така, споделено е лично искуство 
кога со предлог-проект е понудено на локалната самоуправа да се аплицира за 
изградба на зграда која ќе им служи на сите локални невладини организации, но 
соработката е одбиена со изговор дека немаат намера да поддржуваат „богатење 
на поединци од невладини организации“, меѓутоа во тој период со Општината 
раководел претходниот градоначалник итн. Во делот од прашањата за начинот 
на информирање и процесот на аплицирање за добивање средства од буџетот 
на Општината како резултати произлегоа дека: 

• најголем дел од учесниците се изјаснија дека воопшто не се 
информирани за ваква можност; 

• информациите за аплицирање најчесто се добиваат од компетентни 
лица во Општината;

• иако информацијата се објавува јавно во медиумите или на интернет 
локациите таа или не е достапна за повеќето здруженија на граѓани, 
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или се објавува два-три дена пред завршување на рокот за аплицирање;

• никој не е запознаен со критериумите за доделување средства, како 
и со тоа дали воопшто постои комисија за доделување средства и кое 
лице всушност е одговорно за целиот процес.

Здруженијата на граѓани кои се информирани за можноста за користење 
средства од општинскиот буџет, сметаат дека најчесто тие средства ги добиваат 
организациите кои се блиски до локалната власт и најчесто тоа се организации 
без никакви активности, туку се формираат по повик, ги добиваат средствата и 
после таквите организации згаснуваат. Всушност, никој од присутните не смета 
дека целиот тој процес е транспарентен и коректен.

Кога станува збор за делот на финансиите, односно реализирање на 
одобрените средства од општинскиот буџет, организациите кои имаа добиено 
средства имаат потешкотии во исплаќањето на истите. Средствата, најчесто 
не се исплаќаат навреме, не се исплаќаат во износ којшто е одобрен, или не 
ретко и воопшто не се исплаќаат. На пример, дел од организациите и покрај тоа 
што имаа добиено средства, односно ги има во „Службен весник на РМ“ како 
добитници, сè уште немаат исплатени средства за 2014 година со објаснување 
дека во моментот Општината нема пари и не може да врши каква било исплата, 
што важи и за изминатите години кои беа предмет на ова истражување.

Ранливите категории на граѓани за финансиите од 
општинскиот буџет наменети за нив

Целта на фокус-групата со ранливата категорија на граѓани е да се испита 
колку од граѓаните во Општина Свети Николе се информирани и запознаени 
со распределбата на финансиските средства од буџетот на Општината наменети 
за нив. Фокус групата беше составена од седум лица од кои три добиле средства 
од општинскиот буџет, а четири лица кои аплицирале и не добиле поддршка од 
општинскиот буџет. 

Текот на фокус-групата, исто така, беше во насока на информираноста, 
начинот на аплицирање и одобрување на финансиските средства, како и 
исплаќањето на одобрените средства. Во однос на тоа дали се информирани 
и на кој начин се информирале за можноста за доделување еднократна или 
повеќекратна парична помош од општинскиот буџет, учесниците во групата 
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се изјаснија дека најчесто се информирани преку вработените во општинската 
администрација или од луѓе кои веќе користеле таква помош, додека никаде 
на друго место нема објавено каква била информација во врска со исплаќање 
средства на ранливи категории на граѓани. А Интернетот многу малку го 
користат како алатка за информирање или комуницирање пред сè, поради 
тешката финансиска состојба во која се наоѓаат и немањето услови и можности 
да го користат истиот.  

Учесниците, најчесто, за добивање финансиска помош од Општината 
се обраќаат лично до градоначалникот на Општината, поднесуваат барање 
за еднократна помош, најчесто после приемот кај градоначалникот по негова 
препорака. Во сите случаи, лицата лично, самоиницијативно одат да бараат 
помош. Лицата кои добиле помош сметаат дека процесот е транспарентен, 
додека оние што не добиле помош сметаат дека не е транспарентен.

Во делот од прашањата за начинот и критериумите за аплицирање и 
висината на средствата од општинскиот буџет издвоени за ранливата категорија 
на граѓани и исплатата на одобрените средства, учесниците истакнаа дека: 

• воопшто не се информирани за висината на средствата со кои располага 
Општината за ваква категорија на граѓани;

• не се запознаени со условите кои треба да ги исполнуваат за да 
аплицираат за помош од Општината; 

• никој не им ги кажал, ниту пак, некаде се сретнале со критериумите 
кои треба да ги исполнат за да добијат финансиски средства; 

• процедурата за одобрување и самото префрлање на средствата до 
корисникот е многу долга итн. 

Учесниците во групата изјавија дека нема конкретно лице до кое ги 
поднесуваат барањата за добивање на еднократна или повеќекратна помош 
од општинскиот буџет, што е дополнителен проблем. Најчесто барањето го 
потполнуваат и го доставуваат до секретарката на градоначалникот, неретко 
и по повеќе пати, а на одговор чекаат минимум од три до пет месеци. Одговор 
на тоа дали им се доделени, или пак, не им се доделени финансиски средства 
добиваат најчесто телефонски од лице вработено во Општината, а висината на 
средствата кои Општината им ги доделува на ранливите категории на граѓани 
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најчесто изнесува од 3.000 до 6.000 денари и истата се исплаќа најмногу еднаш 
во една година.

Дали Општината е транспарентна, а граѓаните задоволни?

Од податоците добиени со реализираните истражувања е видливо дека 
Општината годишно буџетира финансиски средства во ставката трансфер 
до невладини организации и ставката за ранливи категории на граѓани од 
општинскиот буџет во висина од 0,15% до 0,2% од вкупниот годишен буџет 
на Општината. Издвоените средства се многу малку и иако малку, сепак, 
постои разлика помеѓу планираните средства и реалните трансфери до 
здруженијата. Ова донекаде значи дека Општината или не им верува доволно 
на здруженијата на граѓани или нема интерес да работи со нив, бидејќи и 
покрај тоа што буџетската ставка е минимална, сепак, кога има потреба од 
ребаланс, повторно се крати од оваа ставка. И, од друга страна пак, интересот 
на Општината за соработка со здруженијата околу важни прашања, кои се 
однесуваат на подобрување на условите за живот во Општината, сè уште не 
е на задоволително ниво и здруженијата не се  категоризираат како значајни 
актери и долгорочни партнери во процесот на развојот на заедницата од страна 
на локалната самоуправа. Здруженијата сметаат дека само може да бидат 
продолжена рака на институциите и заеднички да постигнат многу. Голем број 
од членовите располагаат со знаења, искуства и експертиза, но, за жал, не се 
во целост, или воопшто не се искористени од страна на локалните власти во 
сектори и одделенија каде што има потреба од такви луѓе, односно локалната 
самоуправа не ги користи ресурсите на здруженијата. 

Исто така, може да се забележи дека со исклучок на две здруженија 
кои добиле грантови над 100.000,00 денари, останатите здруженија добиваат 
мали грантови во висина од 10.000,00 до 40.000,00 МКД. Ова е показател дека 
Општината доделува средства за поддршка на здруженијата за краткорочни 
активности или поддршка за одреден настан или акција и немаат стратешка 
определба за долгорочна соработка. Во однос на процедурите и воспоставените 
механизми врз основа на кои се доделува финансиската поддршка на здруженијата 
од општинскиот буџет, Општината ги распределува средствата преку јавен 
конкурс и има Комисија за финансии и буџет при Советот на Општината која е 
задолжена за оценување на пристигнатите апликации, или барања за поддршка 
на здруженијата на граѓани. Но здруженијата на граѓани не се доволно и 
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навремено информирани како и кога да аплицираат за општинските средства, 
како што не се запознаени со критериумите кои треба да ги исполнуваат за да 
аплицираат на повикот. Со овој податок е очигледно дека распределбата на 
средствата, генерално, не е транспарентна и за сите организации не важат истите 
критериуми. При целото истражување и изработката на анализата евидентно е 
немањето никаква или многу мала соработка, воопшто, меѓу граѓанскиот сектор 
во Општина Свети Николе, од една страна, и многу минималната соработка 
помеѓу граѓанскиот сектор и Општина Свети Николе, од друга страна. Тука е 
проблемот на немање доволно информации во однос на граѓанскиот сектор 
кој функционира во Општината, немањето здрави темели за комуникација, 
но и услови за истата, како и немањето на лице од Општината кое би било 
задолжено за сè во врска со локалниот граѓански сектор. Здруженијата сметаат 
дека Општината не е заинтересирана за остварување на долгорочна, ефективна 
соработка со граѓанскиот сектор и затоа буџетската ставка е многу мала, а 
комуникацијата е на ниско ниво. Нетранспарентното трошење на општинските 
пари може да се окарактеризира и во доделувањето на финансиски средства на 
„инстант“ штотуку формирани организации кои егзистираат само во периодот 
на мандатот на градоначалникот кој им е наклонет и потоа ги снемува.

 z Препораки од здруженијата на граѓани до локалната 
самоуправа 

• Локалната самоуправа да изготви база на податоци со активни 
здруженија на граѓани кои дејствуваат на територијата на Општина 
Свети Николе;

• Да се постават точно дефинирани и прецизирани критериуми за 
аплицирање за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и 
ранливи категории на граѓани, кои транспарентно и навремено ќе 
бидат објавени на видливи и достапни места или медиуми;

• Да се одредат годишни приоритети и насоки за развој на Општината 
кои ќе бидат еден од критериумите за аплицирање за финансиски 
средства од буџетот на Општина Свети Николе, или приоритетите 
да бидат издвоени од веќе постојните локални стратегии за развој на 
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Општината, а притоа да бидат консултирани здруженијата на граѓани;

• Да се назначи лице од локалната самоуправа кое ќе биде одговорно 
за комуникација и координација со граѓанскиот сектор од Општина 
Свети Николе;

• Да се воведе минимум еднаш годишно, но по потреба и периодично, 
или повеќепати во годината состанок, или работни средби помеѓу 
градоначалникот и неговиот тим и претставници на здруженијата на 
граѓани од Општина Свети Николе, а со цел да се согледаат актуелните 
потреби и проблеми во Општината и да се изнајдат начини за нивно 
подобрување или надминување;

• Да се изнајде некоја соодветна алатка за полесна комуникација 
меѓу здруженијата и Општината, каде ќе се групираат сите активни 
здруженија на граѓани од Свети Николе, ќе се споделуваат искуства, 
повици за проекти, можности за соработка и партнерство итн., а сè со 
цел да се зајакне соработката и да се подобри функцијата на граѓанскиот 
сектор од Општината;  

• Да се издвојат повеќе средства во ставката трансфер до здруженијата 
на граѓани, а не со ребаланс да се пренаменуваат средствата од оваа 
ставка за други ставки;

• При оценување на пристигнатите апликации за финансиска помош 
од општинскиот буџет покрај Комисијата за финансии и буџет при 
Советот на Општината да се вклучи најмалку еден надворешен член по 
можност од некое здружение на граѓани. 

 z Препораки од ранливите категории на граѓани до 
локалната самоуправа 

• Да се дефинираат точни критериуми за кои ранливи категории на 
граѓани ќе се доделува еднократна или повеќекратна помош.

• Да се скрати процедурата за одговор на поднесените барања за 
помош од општинскиот буџет и да се ограничи на најмногу 15 дена од 
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поднесување на барањето.

• Да се формира комисија за оценување и доделување на средства 
наменети за ранливите категории на граѓани. 

• Комисијата да ги посетува лицата кои поднеле пријава и да направи 
процена дали треба или не треба да им се доделат финансиски средства 
и доколку имаат потреба да се одреди висината на средствата.

 z Заклучок

Општина Свети Николе е мала општина, па од тие причини и располага 
со недоволен годишен општински буџет. Но и покрај тоа, Општината се труди 
да биде транспарентна, отворена и достапна за сите граѓани. Во рамките на 
годишниот општински буџет има издвоено ставки за трансфер на средства 
до невладини организации и социјални трансфери наменети за ранливите 
категории на граѓани. Од завршните сметки на локалната самоуправа се 
гледа колку од ставката било потрошено - споредено со прво планираното, во 
апсолутни бројки, но отсуствува информацијата на кого, колку, како и за кои 
активности се доделени средствата.

Во однос на соработката помеѓу здруженијата на граѓани и локалната 
самоуправа, реално ниедно од здруженијата на граѓани нема побарано 
долгорочна соработка со локалната самоуправа, кое, пред сè, се должи на 
немањето лице за контакт со здруженијата на граѓани и трошењето време и 
ресурси за да се оствари средба со градоначалникот кој е задолжен за сите 
одобрувања.

Според резултатите од истражувањето како неопходна се наметна 
потребата повеќепати во годината или периодично да има средби со 
градоначалникот и претставници на  здруженијата на граѓани од Општина 
Свети Николе, со цел да се согледаат актуелните потреби и проблеми во 
Општината и да се изнајдат начини за нивно подобрување. На тој начин ќе се 
подобри комуникацијата меѓу здруженијата и Општината, ќе се споделуваат 
искуства, повици за проекти, можности за соработка и партнерство итн. Со 
заедничка соработка со здруженијата на граѓани ќе се влијае кон подобрување 
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на положбата на ранливите категории на граѓани во Општината.
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Извештај за случаите на непотизам во 
образовните институции во општина 
Кавадарци

(Проект ЕУ – Кавадарци)

 z Вовед

Извештајот за проценка на случаите на непотизам во образовните 
институции во Кавадарци е сеопфатен преглед на состојбата во средните и 
основните училишта како и музичкото училиште во Кавадарци за 2014 година. 
Базиран е на предложените годишни програми, од страна на секоја образовна 
институција, до Советот на Општина Кавадарци. 

Методологијата за подготовка на овој извештај користи различни извори 
на информации и ги комбинира квантитативните и квалитативните методи за 
следење и проценка на непотизмот, меѓу кои и една анкета спроведена on-line. 

Извештајот содржи 5 делови: Методологија на истражувањето, 
Непотизам – дефинирање и историја, Цел на истражувањето, Распространетост 
на непотизмот во Кавадарци по образовни институции и Фокус групи и 
перцепција за непотизмот во Општина Кавадарци.

 z Методологија

За подготовка на извештајот се анализирани примарни и секундарни 
податоци. 

Примарните податоци од овој извештај кои се користени за дело Фокус 
групи и перцепцијата за непотизмот во Општина Кавадарци, се производ на 
една спроведена on-line анкета за граѓаните на град Кавадарци и формираните 
две фокус групи (една составена од дипломирани невработени педагози и друга 
составена од дипломирани педагози вработени во образовните институции). 
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Анкетата е спроведена на репрезентативен примерок од 1.029 
испитаници во периодот од 15 август до 15 ноември 2014 година. Во рамките 
на примерокот 51,72% беа жени, а 48,28% беа мажи. Од испитаниците најголем 
дел (41.38%) се на возраст од 29-38 години, 31,03% на возраст од 18-28 години, 
24,14% се на возраст од 39-48 години додека најмал процент 3,45% се на возраст 
од 49-58 години. Ниту еден од испитаниците не беше во возрасната група од 59 
и повеќе години. 65,52% од испитаниците се со високо образование, 34,48% од 
нив се со средно образование. 

Се работеше во фокус групи составени од: 

• соодветни кадри за работа во образовните институции но сè уште 
невработени (10 средби – 10 лица);

• соодветни кадри кои моментно се вработени во некоја од набљудуваните 
образовни институции (8 средби – 8 лица).

 z Непотизам – Дефинирање и историја1

Непотизмот е посебен вид конфликт на интереси. Иако изразот 
претендира да се користи пошироко, тој се применува строго во ситуација 
кога едно лице ја користи сопствената јавна власт за да добие одредена услуга, 
мошне често работно место за некој член на неговото/нејзиното семејство. 
Или,  непотизмот во најширока смисла се дефинира како влијание на семејните 
и роднинските врски при донесување одлуки за вработување и склучување 
јавни (управни) договори.

Зборот непотизам потекнува од францускиот nepotisme и италијанскиот 
nepotismo, кои во својата основа го имаат nipote што значи „внук“. Се појавил во 
средината  на седумнаесеттиот век реферирајќи на привилегиите кои ги уживаат 
„внуците“ на папите, кои во најголем број случаи биле нивни незаконски деца. 

Непотизмот главно опфаќа едно или повеќе од следниве:

• залагање за или учествување во, или ефектуирање на вработување, 

1  OSCE: „Најдобри практики во борбата против корупцијата“, Канцеларија на 
Координаторот за економски активности за заштита на животната средина, Vienna, Austria
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именување, повторно именување, класификација, рекласификација, 
оценување, унапредување, трансфер или дисциплинска мерка за 
близок член на семејството, или за домашен партнер на јавна позиција, 
или во агенција врз која тој/таа има надлежност или контрола;

• учествување во утврдувањето на компензацијата за близок член на 
семејството или за домашен партнер;

•  делегирање на лице за задачи од понизок ранг, поврзани со вработување, 
именување, повторно именување, класификација, рекласификација, 
оценување, унапредување, трансфер, или дисциплинска мерка за 
близок член на семејството или за домашен партнер;

• лобирање во корист на близок роднина, кој последователно е именуван 
или во јавниот сектор или како главен извршен директор во приватниот 
сектор (во ваков случај, првото лице нема никаква надлежност или 
контрола врз второто), и

• надзор, директен или индиректен, врз близок член од семејството, 
или врз домашен партнер, или делегирање на ваков надзор на лице на 
понизок ранг.

 z Цел на истражувањето 

Истражување за тоа колку непотизмот е застапен во образовните 
институции во Општина Кавадарци па дури и на ниво на нашата држава до 
сега не е спроведено. Сите знаеме дека непотизмот е широко распространет, 
особено во град како нашиот каде генерално нема голем број на образовни 
институции и каде лесно може да се потврдат детектираните случаи, неопходно 
е да се изнесе реалната бројка, транспарентно и јавно, со цел да се делува 
против истата особено знаејќи дека со закон, во нашата држава, не се дефинира 
конкретно поимот непотизам, ниту пак казни наменети при детектирање на 
вакви случаи. 

Како причина повеќе е и фактот што непотизмот како негативна појава 
особено влијае и врз квалитетот на работата. Треба да нè загрижува тоа што со 



196 Извештај за случаите на непотизам во образовните институции во општина Кавадарци

сè поголемиот замав на застапеност на непотизмот во образовните институции, 
го нарушуваме квалитетот на образованието кое го добиваат нашите деца, 
особено квалитетот на образованието во основните училишта при формирање 
на самата личност на детето. 

Можеби фактот што сите земји немаат закони против непотизмот не е 
некое големо изненадување, колку и да се тие посакувани. Кога отсуствуваат 
вакви закони, постои тенденција фаворизирањето на роднините да се решава 
со законски забрани. Тука пред сè станува збор за забрани кои се однесуваат 
на негарантирани привилегии и директни или индиректни лични финансиски 
интереси, за кои разумно може да се очекува дека ќе ја попречат објективноста и 
независноста на расудувањето, или пак, ќе доведат до појава на неправилности.

Како овој закон би требало да гласи може да погледнеме во следниот 
пример2: 

„Ниту едно лице, коешто е поврзано со член на некој државен одбор 
или комисија, или со раководителот на некоја државна служба, оддел или 
институција, како што се татко, мајка, брат, сестра,чичко/вујко,тетка/вујна, 
сопруг или сопруга, син или ќерка, зет или  снаа, внук или внука, нема да се 
квалификува за позиција во државниот одбор, во некоја комисија, служба или 
оддел или институција, без оглед на тоа каков е случајот, ниту пак ќе му се 
овозможи да добие компензација за неговите, или нејзините услуги надвор од 
некое одобрување пропишано со закон. Сепак, овој дел нема да се применува 
доколку ова лице веќе било вработено на истата позиција во ваква служба 
или оддел или институција, најмалку дванаесет (12) последователни месеци 
непосредно пред именувањето на неговиот роднина за член на одборот или 
за раководител на ваква служба, оддел или институција. Ниту едно лице кое е 
роднински поврзано, како татко, мајка, брат, сестра, тетин/вујко, тетка/вујна, 
сопруг, сопруга, син, ќерка, зет, снаа, внука или внук, не може да биде поставено 
во директен надзорен - подреден однос.“

Во  2007 година на Четвртото продолжение на Четириесет и втората 
седница на Собранието на Република Македонија3, одржана на 29 мај  на  
„Предлогот  на закон за спречување судир на интереси“, од страна на група на 

2  Државата Небраска, САД, IC 4-15-7-1
3  http://www.sobranie.mk стенограмски забелешки од Четириесет и втората седница на 

Собранието на Република Македонија, 2007 година.
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пратеници од редовите на СДСМ беше поднесен амандман и беше отворена 
расправа по  „членот 3 од Предлогот на законот за спречување судир на интереси“ 
да се дефинира поимот  „непотизам“ како една негативна општествена појава, 
и да се дефинира механизам кој ќе може да го санкционира „непотизмот“, како 
блага форма на криминал. 

Што значи во нашиот „закон за спречување судир на интереси“ 
непотизмот сè уште не е класифициран како криминал, но сепак е јасно дека 
е за осуда и дека е доволно неприфатлив за да наложи постапка од страна на 
омбудсманот. Покрај тоа, чинот на непотизам може да биде црвено знаме што го 
алармира омбудсманот за можноста на перципираната потреба на службеникот 
да се опкружи себеси со оние кои се сметаат за повеќе од вообичаено способни 
и да се потпре на нив за да постапува со ’дискреција’.

 z Распространетост на непотизмот во Кавадарци по 
образовни институции 

Образовните институции во Општина Кавадарци врз кои е спроведено 
ова истражување се поделени на две нивоа: основно и средно образование. На 
почетокот на училишната 2014/2015 година во Кавадарци функционираат 6 
основни и 4 средни училишта. Прегледот на основните и средните училишта во 
Кавадарци е даден во Табела 11.1:
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Табела 11.1: Преглед на образовните институции во Кавадарци за учебната 2014/2015 
година

Име на образовна институција Тип на образование

„Гоце Делчев“ Основно образование

„Димката Ангелов Габерот“ – Кавадарци Основно образование

„Димката Ангелов Габерот“ – Ваташа Основно образование

„Страшо Пинџур“ Основно образование

„Тоде Хаџи Тефов“ Основно образование

„Тошо Велков Пепето“ Основно образование

„Добри Даскалов“ Средно образование

„Ѓорче Петров“ Средно образование

„Лазо Мицев Рале“ Средно образование

„Ќиро Спанџов Брко“ Средно образование

Извор: Годишни програми доставени до Советот на Општина Кавадарци 

Надлежност врз образовните институции во Кавадарци има Советот 
на Општина Кавадарци (по спроведената децентрализација). Секое ново 
вработување во образовните институции се разгледува и одобрува од 
Училишниот Совет составен од членови на соодветната образовна институција 
и претставници на Локалната Самоуправа. 

Секоја образовна институција е финансирана од Буџетот на Р. Македонија 
и од Буџетот на Општина Кавадарци преку дотации. 

Основно училиштe „Гоце Делчев“ 

Табела 11.2: Состојба во основното училиште „Гоце Делчев“ 

Бр на 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработ-
ници

Админи-
стративни 
работници

Техничка 
служба

Директор
Заменик 
директор

Детектирани 
случаи на 
непотизам

57 41 3 3 8 1 1 0

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци
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Основно училиште „Димката Ангелов - Габерот“ – Кавадарци

Табела 11.3: Состојба во основното училиште „Димката Ангелов – Габерот“ – Кавадарци

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Детектирани 
случаи на 
непотизам

66 53 1 3 8 1 3

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци

Основно училиште „Димката Ангелов – Габерот“ – Ваташа

Табела 11.4: Состојба во основното училиште „Димката Ангелов - Габерот“ – Ваташа

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Детектирани 
случаии на 
непотизам

39 29 1 2 6 1 0

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци

Основно училиште „Страшо Пинџур“ 

Табела 11.5: Состојба во основното училиште „Страшо Пинџур“

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Детектирани 
случаи на 
непотизам

91 67 5 4 13 1 4

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци
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Основно училиште „Тоде Хаџи Тефов“

Табела 11.6: Состојба во основното училиште „Тоде Хаџи Тефов“

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Детектирани 
случаи на 
непотизам

78 59 2 3 12 1 0

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци

Основно училиште „Тошо Велков – Пепето“

Табела 11.7: Состојба во основното училиште „Тошо Велков Пепето“

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Детектирани 
случаи на 
непотизам

62 45 3 1 11 1 2

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци

Средно училиште „Добри Даскалов“

Табела 11.8: Состојба во средното училиште „Добри Даскалов“

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Детектирани 
случаи на 
непотизам

72 55 3 2 11 1 0

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци

Средно шумарско  училиште „Ѓорче Петров“

Табела 11.9: Состојба во средното шумарско училиште „Ѓорче Петров“

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Детектирани 
случаи на 
непотизам

55 40 1 3 10 1 3
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Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци

Средно музичко училиште „Лазо Мицев Рале“

Табела 11.10: Состојба во средното музичко училиште „Лазо Мицев Рале“

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Случаи на 
непотизам

23 15 3 1 3 1 2

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци

Средно индустриско училиште „Киро Спанџов Брко“

Табела 11.11: Состојба во средното индустриско училиште „Киро Спанџов Брко“

Бр 
вработени

Наставен 
кадар

Стручни 
соработници

Административни 
раб

Техничка 
служба

Директор
Детектирани 
случаи на 
непотозам

59 45 3 1 11 1 3

Извор: Годишна програма на училиштето за 2014/2015 доставена до 
Советот на Општина Кавадарци

Според добиените податоци од доставените Годишни програми на 
училиштата до Советот на Општина Кавадарци и потврдените случаи на 
непотизам од страна на учесниците во фокус групите (моментални и поранешни 
вработени во училиштата) може да се заклучи дека:

• Во 7 од 10 образовни институции во Кавадарци детектирани се случаи 
на непотизам.

• Во најголем дел од образовните институции каде има појава на 
непотизам, детектирани се повеќе од 2 такви случаи.

• Во 4 од 6 основни училишта се забележени случаи на непотизам, со 
просек од повеќе од 2 случаи на непотизам по училиште. 

• Во секоја образовна институција каде е детектиран непотизам, постојат 
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повеќе од еден таков забележен случај.  

Графикон: 11.1: Случаи на непотизам во основните училишта

Случаи на непотизам во основните училишта

С. Пинџур

Т.В. Пепето

Г. Делчев

Д.А. Габерот

 z Фокус групи и перцепцијата за непотизмот во 
општина Кавадарци 

Анкетата е спроведена на репрезентативен примерок од 1.029 
испитаници во периодот од 15 август до 15 ноември 2014 година. Во рамките 
на примерокот 51,72% беа жени, а 48,28% беа мажи. Од испитаниците најголем 
дел (41.38%) се на возраст од 29-38 години, 31,03% на возраст од 18-28 години, 
24,14% се на возраст од 39-48 години додека најмал процент 3,45% се на возраст 
од 49-58 години. Ниту еден од испитаниците не беше во возрасната група од 59 
и повеќе години. 65,52% од испитаниците се со високо образование, 34,48% од 
нив се со средно образование.

Учесниците во анкетата требаше да одговорат на 12 прашања од кои за 
секое имаше понудени одговори. Анкетата беше спроведена со поддршка на 
интернет порталот www.mojotgrad.com кој е најчитаниот портал на територијата 
на која се прави ова истражување. Промовирана беше на сите Фејзбук групи на 
овој портал како и на официјалната Фејзбук страница на нашата организација. 
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Ова се резултатите добиени од анкетата:

• На прашањето „Дали сте биле сведоци на непотизам при вработување 
на вашите колеги?“ 89.66% од испитаниците одговориле потврдно 
додека 10,34% од нив не биле сведоци на непотизам при вработување 
на нивните колеги.

Графикон: 11.2: Дали сте биле сведоци на непотизам при вработување на вашите 
колеги?

Дали сте биле сведоци на непотизам
при вработување на вашите колеги?

Да, 89,66%
Не, 10.34%

• На прашањето „Дали моменталната работа сте ја добиле преку 
’врски‘ или познанства?“, 21,14% одговориле потврдно додека 75,86% 
од испитаниците не ја добиле моменталната работа преку ’врски‘ или 
познанства.
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Графикон: 11.3: Дали моменталната работа сте ја добиле преку ’врски‘ или познанства?

Дали моменталната работа сте ја добиле
преку “врски” или познанства?

Не, 75.86%
Да, 24.14%

• На прашањето „Дали претходната работа сте ја добиле преку ’врски‘ 
или познанства?“ 35,71% од испитаниците одговориле „Да“ додека 
остатокот (64,29%) не ја добиле претходната работа преку познанства.

Графикон: 11.4: Дали претходната работа сте ја добиле преку ’врски‘ или познанства?

Дали претходната работа сте ја добиле
преку “врски” или познанства?

Не, 64.29%
Да, 35.71%

• На прашањето „Како кај нас се добива работа најчесто?“ најголем 
дел од испитаниците (72,14%) мислат дека работа се добива со ’врски/
познанства‘, ниту еден од испитаниците не се согласува дека работа 
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може да добиете регуларно по пат на конкурс. 27,59% од нив мислат 
дека подеднакво можете да добиете работа и по пат на конкурс и со 
познанства.

Графикон: 11.5: Како кај нас се добива работа најчесто?

Како кај нас најчесто се добива работа?

Подеднакво и
преку “врски” и 

по пат на 
конкурс 27.59%

Преку  “врски”
72.41%

Регулатно по пат
на конкурс, 0%

• На прашањето „Каде најчесто е застапен непотизмот?“ мислењата 
беа речиси идентично поделени, 58,62% од испитаниците мислат 
дека непотизмот е подеднакво застапен и во јавниот и во приватниот 
сектор, додека остатокот од 41,38% мислат дека непотизмот најмногу 
го има во јавниот сектор. 

Графикон: 11.6: Каде најчесто е застапен непотизмот?

Каде најчесто е застапен непотизмот?

Подеднакво и
во јавниот и

во приватниот
сектор 58.62%

Во јавниот 
сектор, 41.38%Во приватниот

сектор, 0%
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• На прашањето „Дали состојбата со непотизмот ќе се промени на 
подобро ако Македонија стане дел од ЕУ?“, најголем дел од испитаниците 
(44,93%) одговориле дека состојбата со непотизмот ќе се промени 
ако сме членки на ЕУ, помал дел од нив (31,03%) се согласуваат дека 
состојбата би останала иста како сега а остатокот (24,14%) мислат дека 
состојбата нема да се промени ако сме дел од ЕУ.

Графикон: 11.7: Дали состојбата со непотизмот ќе се промени на подобро ако 
Македонија стане дел од ЕУ?

Дали состојбата со непотизмот ќе се промени на подобро
ако Македонија стане дел од ЕУ?

Би останала
иста, 31.03%

Да, 44.83%
Не, 24.14%

• На прашањето што би направиле тие ако се во состојба да одлучуваат 
за вработување на членови во организација: 86,21% од испитаниците 
„би вработиле лице кое го познавате, само ако има потребни 
квалификации“; 10,34% од испитаниците „не би вработиле лице кое 
го познавате затоа што не би било коректно спрема останатите 
конкуренти“ а остатокот од 3,45% „исклучиво би вработиле лице кои 
го познаваат“.
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Графикон: 11.8: Ако сте во позиција да одлучувате дали би вработиле лице кое го 
познавате, само ако има потребни квалификации?

Ако сте во позиција да одлучувате, дали:

Исклучиво би 
вработиле лице 

кое..., 3.45%

Би вработиле лице 
кое го..., 86.21%

Не би вработиле
лице кое го...,10.34%

• На прашањето „Како би реагирале ако забележите непотизам на 
местото каде работите?“ 43,33% одговориле дека ’тоа не е нивна 
грижа‘, 36,67% од испитаниците „би реагирал/а ако лицето нема 
квалификации за позицијата“ и остатокот 23,33% „не би реагирал/а 
никако, сакам да си го зачувам работното место“.

Графикон: 11.9: Како би реагирале ако забележите непотизам на местото каде 
работите?

Како би реагирале, ако забележите непотизам 
на местото каде работите?

Не би реагирал/а
никако, сакам...,

 23.33%
Би реагирал/а
ако лицето нема...,
36.67%

Тоа не е моја грижа,
43.33%
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• На прашањето „Дали знаете каде да пријавите случај на непотизам“ 
интересно е да се забележи дека ниту еден од испитаниците не знае 
каде да пријави случај на непотизам.

Графикон: 11.10: Дали знаете каде да пријавите случај на непотизам?

Дали знаете каде да пријавите
случај на непотизам?

Не, 100%

Да, 0%

Што се однесува до фокус групите, беа спроведени 18 средби (10 со 
веќе вработени кадри во образовните институции во Кавадарци и 8 средби со 
квалификуван кадар за работа во образовните институции но, невработени). 
Секоја фокус група беше анонимна и се одвиваше лично со поканетиот 
дискутант.

Од средбите со вработените кадри во образовните институции добивме 
неколку заклучоци:

• Сите, веќе вработени во образовните институции свесни се за 
постоењето непотизам во својата и другите институции;

• Ниту еден од вработените кадри во образовните институции не 
е заинтересиран да реагира (да пријави) случај на непотизам. 
Најзастапена причина поради која не сакаат да пријават детектиран 
случај на непотизам е стравот од губење на работното место;

• Најголем дел од вработените кадри во основните институции не знаат 
каде и на кој начин би можеле да пријават случај на непотзиам;
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• Најголем дел од испитаните вработени кадри во образовните 
институции се согласуваат дека процесот на избор на нови кадри и 
нетранспарентен и нејасен.

Членовите на фокус групите кои имаат соодветни квалификации за 
работа во образовните институции но сè уште се невработени истакнаа неколку 
битни точки:

• Ниту еден оглас за прием на нови кадри во образовните институции 
не е целосно транспарентен како би можеле истите да аплицираат, до 
огласите тешко се доаѓа и роковите се секогаш несоодветни;

• Секој од дискутантите во фокус групите кој веќе поднел апликација 
за вработување во образовна институција е одбиен без никакво 
образложение, дел од нив не добиле ниту одговор дали се примени, 
или отфрлени;

• Ниту еден од оние кои имаат аплицирано за работа и се одбиени не 
доставиле жалба по овој случај, а причина за тоа во најголем дел е 
мислењето дека нема ништо да се смени дури и ако достават жалба.

 Сите од испитаниците кои веќе еднаш учествувале на отворен конкурс за 
вработување во образовните институции, нема повторно да аплицираат додека 
не успеат да „фатат врска, или остварат познанство со некој од институцијата 
во која аплицираат, кој би им гарантирал вработување“. Ова е затоа што 
„огласите се секогаш фиктивни, членовите кои се бараат се веќе вработени 
преку роднински врски и пред отпочнувањето на јавниот оглас“.





ВРАБОТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ, 
МОБИЛНОСТ И СИСТЕМ НА 

ЗАСЛУГИ
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 z Вовед

Јавната администрација e дел од политичкиот систем и онаа допирна 
точка помеѓу граѓаните и институциите, каде истите ги остваруваат своите 
демократски, уставно загарантирани граѓански права. Идејата за независна и 
аполитичка администрација е најнапред воведена од Вудро Вилсон во 1887. 
Општо прифатен принцип e дека позициите во администрацијата треба да 
се пополнуваат според заслуги и компетентност при процесот на селекција 
на кандидатите, која цел налага континуирано реформирање на јавниот 
сектор, усовшување и принципи на професионалност, како истата би се 
позиционирала што поблиску до граѓаните. Сепак и покрај тоа што во секоја 
држава се воспоставуваат бројни кодекси и правила на вработување и работа 
во администрацијата како примарен сервис на граѓаните, практиките на влез 
во јавната администрација и на централно и на локално ниво честопати се 
предмет на коруптивни активности. 

Република Македонија од своето осмостојување се стреми да 
создаде ефикасна администрација која ќе биде во согласност со потребите 
на граѓаните. Истата, реформирана и модернизиранa, претставува еден од 
главните критериуми за добивање полноправно членство во Европската Унија 
(ЕУ). Сепак, во различни рaнгирања на глобално ниво, Македонија честопати 
зазема високо место на листите за корупција (Transparency International 2013). 
Неколку неодамнешни истражувања на домашни истражувачки организации 
како Институт за Демократија Социетас Цивилис (ИДСЦС 2014), и Рејтинг 
(2013) укажуваат на перцепции на високо ниво на корупција во државната 
администрација, особено при вработувањата на локално ниво. 
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Занемарноста на системот на заслуги при вработувањата во јавниот 
сектор, вклучително и на локално ниво, претставува општоприфатен факт и 
истиот е предмет на различни дебати, новинарски натписи, политички говори 
итн. Меѓутоа, речиси воопшто не се среќава третирање на ова прашање 
преку истражувања преку кои би се дале попрецизни наоди за тоа како овој 
проблем се манифестира, колку е застапен и до кој степен создава недоверба од 
страна на граѓаните кон јавниот сектор и вработените во него. Ова до некаде 
се подразбира заради контроверзноста на темата и фактот дека засегнати се 
конкретни поединци, нивните работни места па дури и основната егзистенција. 

Поттикнати од „јавните тајни“ околу начините на кои се вработуваат 
кадри во јавната администрација, целта е да дадеме придонес во разгледување 
на постапката за вработување на државни и јавни службеници во локалните 
самоуправи,  како и да идентификуваме простор за подобрување на овие 
процеси и да дадеме предлог препораки. Притоа, истото треба да придонесе кон 
отворено говорење и следствено приближување на процесите на вработување 
кон систем заснован на заслуги. 

Од централен интерес на ова истражување е:

• Дали постои транспарентен процес на објавување на огласи за 
вработување на локално ниво; 

• Koи се де факто стандардите кои преовладуваат при вработувањето во 
локалните администрации;

• Дали локалните власти ја узурпираат својата положба за коруптивни 
вработувања.

За да ги адресираме овие прашања, истражувањето се одвиваше 
во неколку фази, беа анализирани претходни истражувања, стратегиите и 
прирачниците за подобрување на праксите во јавната администрација.  Од 
аспект на теренско истражување, а со цел да добиеме увид како вработувањето 
во локалните самоуправи се спроведува во пракса, се фокусиравме на четири 
општини. Секоја од општините има различна партија на локално ниво на 
власт. Исто така беше посветено внимание и на етничката структура на 
општините.  Ваквата селекција е со цел да се застапени сите политички 
партии и администрациите кои тие ги предводат. Идентитетот на општините 
и испитаниците не ги посочуваме конкретно заради деликатноста на темата и 
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наодите. 

Од секоја од четирите општини, беше интервјуиранo лицe одговорно од 
човечки ресурси. Беа интервјуирани и двајца вработени по пат на оглас и двајца 
кои конкурирале и биле повикани на интервју, но не биле вработени. Бројот 
на интервјуа зависеше од ограничениот временски период за истражување 
како и сензитивноста на темата поради која не беше лесно да се најдат 
испитаници. Севкупно, беа спроведени осум длабински интервјуа. За да ги 
лоцираме испитаниците и да ги добиеме огласите и ранг листите на кандидати 
кои конкурирале за вработување, се користевме со барања за пристап до 
информации од јавен карактер. 

Интервјуата беа анализирани користејќи се со тематска анализа (Бојатзис 
1998), метод генерално применуван во истражувања кои се инцијални за дадена 
тема, со цел да се идентификуваат предоминантни теми/идеи од добиените 
податоци. Преку тематската анализа, истите се организираат и преку нив се 
интерпретираат аспектите на феноменот од интерес (Бојатзис 1998, Рајан и 
Бернард 2003). Подолу ги презентираме прашањата и документите врз основа 
на кои се базираат, наодите и предлог препораките.

Во следните делови од ова истражување, најнапред ќе го разгледаме 
накусо значењето на локалната самоуправа и администрација за демократското 
владеење во една држава. Потоа ќе ги презентираме сумираните наоди од 
досегашни истражувања на оваа тема и ќе го образложиме стандардниот процес 
на вработување на државни и јавни службеници во Македонија, како и мерките 
досега превземени кон негово подобрување. Во третиот дел ќе ја претставиме 
користената  методологијата применета во теренското истражување и наодите. 
Најпосле, ќе дадеме осврт на наодите и предлог препораките во насока на 
подобрување на процесот на вработувања во единиците на локална самоуправа 
- ЕЛС. 

 z Локална самоуправа и корупција 

Локалната самоуправа е алка која овозможува непосреден контакт 
на граѓаните со државата, но истата може да биде примарниот локус на 
корупција какво што е искуството на Транспаренси интернешенал и нивните 
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долгогодишни истражувања во различни земји (Transparency Intеrnational 2009, 
2). Прудон, еден од најпознатите теоретичари на децентрализацијата (1995, 8),  
забележува дека постои поголемо ниво на дискреција на локално ниво заради 
помалото надгледување и мониторирање. Исто така, поголемата финансиска 
независност и вработување на кадар без одобрување од централните власти, 
создаваат можности за коруптивни практики (Трејсман 2001).  На пример, 
во Перу и Јужна Кореја, политичките кандидати на локално ниво најчесто се 
финансирани од своите роднини во текот на кампањите, кои доколку дојдат на 
власт им враќаат со вработувања во администрација (Тransparency Intеrnational 
2009, 3). 

Со оглед на тоа што услугите на локалната самоуправа се многу 
понепосредно блиски до граѓаните се зголемува потенцијалот за поткуп, 
коруптивни тендерски постапки, коруптивно управување со земјиште, 
градежни дозволи, судир на интереси и сл. Згора на тоа, честопати недостасува 
адекватен кадар и локални медиуми кои известуваат за потрошените 
средствата од локалните власти (Тransparency International 2009, 4). Патронажа 
и пресликување на централните односи на моќ, се исто така начини на кои 
државната елита може да делува преку локалните власти. Токму овој податок 
не тера да размислуваме дали доколку на локално ниво владеачката партија 
е различна од онаа на централна власт, има простор да ја користи јавната 
администрација за вработување на свои луѓе.

Корупцијата пак е генерално дефинирана како однесување за сопствени 
приватни придобивки од некој кој претставува држава или јавен авторитет. 
Светска Банка ја дефинира корупцијата како злоупотреба на јавна моќ за 
приватни придобивки. Законот за спречување на корупција на Република 
Македонија ја дефинира корупцијата како „искористување на функцијата, 
службената должност и положба за остварување на каква било корист за себе и 
за друг“ (Чл.1-а). Од друга страна, судир на интереси постои при судир на јавните 
овластувања и должности со приватниот интерес на службеното лице, во кој 
[истото] има приватен интерес што влијае или може да влијае врз вршењето 
на неговите јавни овластувања и должности, според (Законот за спречување 
на судир на интерес, Чл.3-а). Пример е вработување на јавен службеник заради 
својата позиција во политичка партија. 
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Систем на локална самоуправа во Македонија 

Македонија започна со реформи во процесот на децентрализација од 
2002 година со носењето на новиот закон за децентрализација и територијална 
самоуправа. Според оваа реформа, во Македонија моментално има 80 општини 
и Град Скопје. Притоа, овој закон им донесе повеќе надлежности на локалните 
власти и поголема моќ на одлучување. Со тоа и локалната администрација доби 
поголем простор за усовршување и модернизирање. 

Сепак, извештаите на Европската комисија за напредокот на 
институционалните реформи на Република Македонија континуирано 
посочуваат на проблемот на политизацијата на јавната администрација 
(Извештаи на ЕК 2010-2014). Од 2011 до 2013 постои одреден напредок, 
а во последниот извештај од 2014 се вели дека јавната администрација е 
„фрагментирана и е предмет на политичко влијание и покрај напредокот 
во нормативното уредување на областа“ (2014, 8). Според извештајот 
„политизацијата на централно и на локално ниво останува сериозен проблем“ 
(2014, 9) и „треба да се инвестираат дополнителни напори за обезбедување на 
принципот на транспарентност и одговорност, мерит и правична застапеност“ 
(EПИ 2014, 15). 

Во истражувањето на јавното мислење за корупцијата во Република 
Македонија од страна на агенцијата „Рејтинг“, а по нарачка на ОБСЕ во 2013 
година, доаѓаме до податокот дека 45.1 % од испитаните граѓани сметаат дека 
корупцијата во локалните самоуправи е најприсутна при вработувањето. 
Истото истражување покажува дека 51.8% од граѓаните не се информирани за 
работата на локалната самоуправа, а неинформираноста на граѓаните води и 
кон поголема недоверба во локалните власти. 

Во друго истражување спрoведено од ИДСЦС, 65% од испитаните 
сметаат дека процесот на вработување во општинската администрација е 
достапен и отворен за луѓе блиски до партијата на власт (2014). Овој податок, 
во комбинација со фактот дека 56.9% oд граѓаните се согласуваат дека државата 
е одговорна за обезбедување на работа за граѓаните (ИДСЦС 2014, 9), сметаме 
дека е плодно поле за злоупотреба на работните места во јавниот сектор на 
централно и локално ниво. Уште повеќе, околу 36% сметаат дека партијата е 
таа која треба да обезбеди работа на своите членови што укажува на огромната 
улога која партиите ја играат како „работодавачи“ на своите приврзаници. 
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Дополнително, 69% од испитаните велат дека вработувањето во државната 
администрација се случува само по пат на партиско членство. До слични 
заклучоци доаѓа и истражувањето на Тинк-Тенк Аналитика (2011) посочувајќи 
дека и понатаму е доминантен факторот партиска афилијација кога станува 
збор за вработувањата. 

Администрацијата во Република Македонија e исто така предмет 
на заложбите на владеачките гарнитури кои тврдат дека прават напори 
кон намалување на бројот на вработените, и градење на мала но ефикасна 
администрација (ВМРО-ДПМНЕ изборна програма 2006). Ова е засилено со 
импликациите на Охридскиот рамковен договор во кој се бара рамномерна 
застапеност на малцинските групи во јавната администрација соодветно со 
местото на живеење – општината и нејзиниот етнички состав. Поранешниот 
шеф на мисијата на ОБСЕ во Македонија, Хозе Луис Хереро укажува на тоа 
дека не е најдобра идеја да се преполнува јавната администрација за да се 
пополнат етничките квоти и дека е важно да преовладуваат квалификациите и 
компетенциите заедно со потребите на институциите (РСЕ 2010).

Сепак, досегашните напори за рационализација на јавната 
администрација според реалните потреби на државата, имаат постигнато 
тривијален ефект, а државата е сè уште најголем работодавец. Според податоците 
прикажани во графиконот подолу, бројот на државни службеници од 2009 
година па наваму забележува постојан раст. Во текот на изминативе 5 години, 
нивниот број се зголемил од 11130 на 15321, за 4191 државни службеници 
повеќе, или зголемување за 46%. Во однос на вкупните бројки на лица кои 
примаат плата од Буџетот, постојат само шпекулации дека реалната бројка е 
помеѓу 118 000 и 165 000 вработени (Утрински Весник 2012, РСЕ 2012). 
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Графикон 12.1: Вкупен број на државни службеници според официјални податоци 
објавени од Министерство за информатичко општество и администрација
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Стандардна постапка за вработување на државни и јавни 
службеници 

Во Република Македонија, согласно со законот за изменување и 
дополнување на Законот за државните службеници (Службен весник на 
РМ бр. 167/10) од 2010 година, Агенцијата за администрација (понатаму во 
текстот АА) ја замени Агенцијата за државни службеници. Оваа агенција е 
самостоен државен орган со својство на правно лице. Таа дава согласност за 
систематизација и внатрешна организација на работните места на органите 
на државната служба, ја организира и спроведува постапката за селекција 
и вработување на државните и јавни службеници и одлучува по жалби и 
приговори од државните службеници како второстепен орган и врши други 
работи во согласност со законот.  

АА објавува повик за одредено работно место во државна администрација, 
а во меѓувреме се формира комисија за вработување на државни или јавни 
службеници. Претседателот на комисијата и еден од членовите се државни или 
јавни службеници, а третиот член е вработен во АА. Врз основа на резултатите од 
тестовите, образовните квалификации и работното искуство, комисијата прави 
претселекција, избирајќи ги тројцата најдобро квалификувани кандидати која 
листа ја предава до генералниот секретар на институцијата за која се работи, 
кој го прави последниот избор (Закон за Јавни службеници). Така, oрганот кој 
го врши вработувањето на државни службеници го задржува влијанието во 
процесот на селекција, со јасни законски и стручни стандарди за избирање на 
најкомпетентните кандидати. Меѓутоа, токму во процесите на интервјуирање 
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се става под сомнеж фер оценувањето на кандидатите. 

Преземени мерки за унапредување на процесите за 
вработување 

Република Македонија во 2009 година има донесено Стратегија за 
реформа на јавната администрација 2010-2015 која во голема мера се фокусира 
на пронаоѓање на механизми за намалување на корупцијата во јавните 
институции. Дел од стратегијата е и процесот на вработување, и со цел да биде 
доследен, фер и транспарентен во истата се вели дека за раководните позиции 
ќе се дефинираат високи стандарди за компетенции и методи за процена со 
закон. За државните службеници на пониски нивоа, се вели дека системот на 
влезни испити ќе се подобри со тоа што испитот, како прв „филтер“ за селекција, 
ќе добие многу поголемо значење. Испитите ќе се одржуваат на стручен и 
соодветен начин со соодветно ниво на тежина. На тој начин се спречува секаква 
можност за измама. 

Преку соодветната и стручна подготовка и одржување, според 
стратегијата, испитот за државните службеници претставува „филтер“ кој може 
да се помине само од страна на ограничен број на кандидати што ќе прикажат 
одреден степен на знаење. На овој начин во понатамошната постапка органот 
ќе има поголема слобода за избирање (помеѓу потесна листа од трите најдобри 
кандидати кои го положиле испитот) на соодветно лице за работно место, 
имајќи го предвид најширокиот спектар на компетенции (не само знаење и 
вештини, туку способности, мотив, лични карактеристики итн).

Крајниот формулар го пополнува претседателот на комисијата, и тој 
вклучува оценка и рангирање врз основа на критериумите на стручност и 
компетентност. Овој формулар го потпишуваат сите членови на комисијата. 
Доколку некој од членовите не се согласува со мислењето на комисијата, 
потребно е да му се даде право на издвоено мислење. Процес на селекција при 
вработувањето е кога дадена институција има потреба од пополнување на 
работно место утрврдено преку анализирање на внатрешната организација и 
систематизација. При овој процес, најважно е да се вработи личноста која ги 
исполнува критериумите за даденото работно место (Стандарди за управување 
со човечки ресурси 2014, 51). 
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Според стратегијата за јавна администрација, АА има развиено модерен 
концепт на управување со човекови ресурси познат како „модел на компетенции“, 
кој e вo процес на дополнително развивање. Клучно според стратегијата е 
постоење на профил на компетенции во сите описи на работните места, што 
е можно само доколку се развие општа рамка на компетенции (модел). Идејата 
на моделот е да не влијае само при процесот на селекција на кандидатите но 
и оценување на работата и развој на кариера. Ваков модел на способности би 
имал за цел да овозможи вистинските лица да се вработат на вистинските 
работни места. Стратегијата исто така наведува дека во најбрз можен рок 
треба да се реши добивањето на повратни информации во врска со успешноста 
на процесот на селекција (Стратегија за развој на јавна администрација 2010-
2015). Оттука, критериумот на компетентност го земаме како главен при 
составувањето на прашањата за интервјуата за да видиме дали постоеле напори 
да се почитува оваа централна заложба од стратегијата за јавна администрација.

Дополнителен документ кој оди во насока на подобрување на состојбите 
со вработувањата во јавната администрација се Стандардите за управување со 
човечките ресурси објавени од Министерството за информатичко општество 
и администрација (МИО) во 2014 година. Стандардите го опфаќаат и делот 
на селекција и вработување во државната администрација, посочувајќи дека 
е потребно да се развијат упатства за селекција за вработување за полесен 
и поефективен начин на избор на кандидати (2014, 51). Овие стандарди во 
голем дел се поклопуваат со Стратегијата за развој на јавната администрација 
(2010-2015), но навлегува во поголеми детали кои беа земени во предвид при 
составувањето на прашањата.

Следејќи ги идентификуваните перцепции за вработувањето во јавната 
администрација, особено локалната од поранешни истражувања, како и 
генерално прифатениот став дека вработувањата не се водат по принцип на 
заслуги, во следниот дел се осврнуваме на нашето истражување, наоди и 
препораки. 

 z Наоди од истражување 

Со оглед на тоа што АА е задолжена да ги објавува сите огласи за државни 
и јавни службеници, а со цел да ги верификуваме податоците, пративме барање 



222 Бива ли без книшка? Вработувања во Локалната администрација во Македонија

за пристап до општините и АА за огласите за вработување, листа на вработени 
и листа на жалби за вработување од општините од интерес за периодот 2009 
- 2014. Позитивно е тоа што добивме идентични одговори. Сепак, не ни беше 
даден одговор за 2009 година и сметаме дека и покрај трансформацијата нa 
агенцијата за државни службеници и карактеризирањето на нашето барање за 
2009 како застарен предмет, потребно е да се ревидира оваа одлука на агенцијата 
и да даваат информации барем десет години наназад. Од овие огласи со ранг 
лист на кандидати, контактиравме неколку лица и ги интервјуиравме оние кои 
се согласија да бидат интервјуирани.

Структура на интервјуа 

Во контекстот на ова истражување, и при анализата на интервјуата, 
како нефер ќе бидат квалификувани оние вработувања при кои наместо 
професионална заслуга и компетенција, преовладуваат елементи како: семејни 
врски, поткуп, партиско членство, инструментализирање на услуги. Како 
нетранспарентни ќе бидат квалификувани оние процеси при кои засегнатата 
јавност е ненавремено и несоодветно известена за можностите за вработување 
и не постојат навремени објавувања на резултати со објаснување за изборот на 
вработените во службените гласила на општините или нивните други средства 
за јавно информирање. Исто така, нетранспарентни се и оние вработувања при 
кои не е јасен процесот на жалба и не е дадено образложение за недобивање на 
одредена работна позиција. 

Прашањата со вработените во човекови ресурси, а воедно и членови на 
комисии за избор, се фокусираа на описите, потребата и начинот на кој бил 
објавен огласот, достапност на информациите за апликантите, содржината 
и фокусот на интервјуата со кандидатите, дисусиите помеѓу членовите 
на комисиите, проценка на компетентноста на кандидатите, пресудните 
факори при носењето на финалната одлука и генерален став кон процесот на 
вработувања во локалната администрација. 

Прашањата со кандидати кои се вработиле или не се вработиле на 
дадената позиција, се фокусираа на достапноста до информациите за огласот, 
мотивацијата за аплицирање, логичноста и тежината на процедурата, ставови 
кон интервјуто кое го поминале и генерално ставови кон целосната процедура 
за вработување во локалната администрација како државен или јавен 
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службеник. Дополнително, се фокусиравме на тоа дали конкретна селекција при 
вработување во целина ги исполнила начелата на законитост, транспарентност 
и фер избор. 

Анализа на интервјуа 

Според тематската анализа на интервјуата, како што беше напоменато 
погоре, ги презентираме податоците според ставовите на четири испитаници1 
од човечки ресурси за различните аспекти од процесот на вработување во 
локалната администрација и четири испитаници кои аплицирале, од кои двајца 
кои ја добиле работата и двајца кои не ја добиле работата за која аплицирале. 
Анализата е презентирана преку ставовите за процесот на објавување на 
огласи, примарното тестирање во АА, критериумите за аплицирање, составот 
на комисијата за избор, интервјуото, улогата на АА, времетраењето на процесот 
и лоцирање на проблеми и препораки за унаредување на процесот како би се 
водел по принципот на вработување по заслуги. 

Објавување на огласи

Според кандидатите кои аплицирале и добиле работа, и оние кои 
не добиле работа, огласите се уредно достапни на веб страницата на АА. Во 
огласот според сите испитаници, има информации со општ опис на работното 
место, потребните квалификации за аплицирање, но не и пример на работни 
должности.

Од четворицата испитаници од човечки ресурси (ЧР во понатамошниот 
текст) дознаваме дека огласи се објавуваат кога веќе однапред се знае кој ќе 
биде избраниот кандидат, а потоа се спроведува процедура која е неизбежна. 
Според двајца од испитаниците, честопати на огласите не се пријавуваат 
многу кандидати затоа што сметаат дека секако позицијата е „наместена“ и 
е губење време да се конкурира. Од друга страна, во една од општините како 
проблем се јавува и високиот број на пријавени кандидати за една позиција, 
само поради потребата да се положи тестирањето, кое потоа можат да го 
користат за аплицирање на други огласи (Инт.8). Се случува за еден оглас да се 

1  При изложувањето на наодите од интервјуата, термините „испитаници“, двајца, тројца 
итн се користат родово неутрално
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пријават стотина кандидати и истите штом го положат испитот не се појавуваат 
на интервју, бидејќи им е најважно здобивањето со потврда дека го положиле 
испитот која има рок на важење од две години и можат да го приложат при 
други апликации. 

Но, според испитаник од ЧР од една од општините, се случува да постои 
потреба од вработувања на дадена позиција, но не се распишува оглас.

„Има случаи кога има потреба од вработување на кадар од даден сектор, 
меѓутоа не се распишува оглас затоа што нема партиска личност соодветна 
за таа позиција.“ (Инт.2).

Самото огласување е транспарентно според повеќето затоа што е 
менаџирано од независно тело, АА, а и секој кој има желба за вработување во 
локалната самоуправа, има пристап до соодветните информации. Проблемот се 
јавува во темпирањето на објавување на огласи според предодредени решенија 
за тоа кој ќе биде вработен. 

Тестирање во Агенција за администрација (АА)

После првичното пополнување на електронска апликација, која 
според едeн од испитаните кандидати е прилично комплексна сама по себе и 
е своевиден филтер (Инт.6), следува тестирање со стандардизиран прашалник 
во АА. Имајќи најдобри резултати на тестирањето, испитаникот се јавил во 
општината сакајќи да дознае дали воопшто да доаѓа на интервју ако веќе се знае 
кој ќе биде вработен (Инт.6). На ова било одговорено дека е негово право да 
се појави на интервју и да ги образложи причините за аплицирање и своите 
компетенции. 

Дополнително, комисијата за селекција честопати претходно го знае 
идентитетот на кандидатот и истиот по наредба на градоначачникот мора да 
биде избран од оваа комисија (Инт.2). На кандидатот, притоа, му се нуди било 
каква помош при процесот на селекција, од давање на прашањата од испитот и 
интервјуто пред време, се до кажување на одговорите од прашањата при самото 
тестирање во агенцијата за администрација каде се присутни членовите на 
комисијата за избор кои го надгледуваат тестирањето (Инт.2, 3). Истите тие им 
помагаат на многумина од кандидатите или повеќето со дел од прашањата (Инт. 
3). Борбата е да се дојде до максималниот број на бодови. 
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Мислењата пак за тестирањето се поделени. Според двајца од 
испитаниците еден кој добил и еден кој не добил работа, тестирањето не дава 
никаков увид во знаењето на кандидатот (Инт.3, 8). Според останатите двајца, 
тестирањето е фер и транспарентно и претставува некаков првичен филтер за 
кандидатите (Инт 4, 6). 

Исполнување на критериумите на кандидатите

Што се однесува до критериумите кои треба да се исполнат за пријавување 
на даден оглас за државен или јавен службеник во локална администрација, 
според претставник од ЧР на една од општините, кандидатите најчесто 
исполнуваат неопходни критериуми, меѓутоа, скоро и да немаат познавања за 
работата (Инт.1). На пример, има случаи кога вработен без работно искуство, 
е назначен за шеф на специфичен сектор, само поради семејните врски меѓу 
вработениот и градоначалникот (Инт 1,2,3,6). Во голем број нови вработувања 
што биле направени во дотичната општина,  според испитаникот постои 
непотизам: 

„Раководител на сектор/одделение финансии е [во роднинаска вркса со]  
градоначалникот, како и други вработени соработници и претседатели на 
комиси“(Инт.1). 

Исто така, според испитаникот, еден од главните инструменти за 
мобилизирање на гласачкото тело се привремените вработувања во јавните 
претпријатиjа преку кои се задоволуваат апетитите на гласачкото тело, бидејќи 
таквите места се резервирани исклучиво за партиски активисти. Истата 
пракса според испитаникот, се применувана и од страна на поранешниот 
градоначалник и смета дека сликата и истите проблеми се присутни во 
најголем дел од општините во РМ (Инт.1). 

„Генератор на овие проблеми е постоењето и негувањето на 
политизација на централно ниво, што доведува до манифестирање на истиот 
проблем и на локално ниво“ (Инт.1)  

Според овие изјави, се посочува на присуството на политички критериуми 
и непотизам како принципи кои имаат предност пред професионалните 
квалификации, работно искуство и заслуги. 
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Состав на комисијата 

Праксата на формирање на комисја за селекција за избор на кандидати 
е дефинирана со Законот за државните службеници. До пред извесно време 
во комисијата морало да има лице од одделение за човечки ресурси, од 
одделението каде се вработува и едно лице со исто звање како лицето кое се 
вработува. Моментално, има повеќе измени за комисијата и составот го прави 
раководно лице од сектор за човечки ресурси, државен службеник со звање за 
кое се вработува и претставник од АА. 

Во последните неколку години според испитаник од ЧР, не секогаш биле 
во можност да го испочитуваат составот кој е наложен, бидејќи, практично, 
немале услови. На пример, при вработување за тројца државни службеници, 
треба да се формираат три различни комисии и не можат да одат различни шест 
луѓе на административна селекција во Скопје во АА. 

„Понекогаш имаме избор и на поголем број службеници. Зар за сите 
треба да формираме посебна комисија?“(Инт.5).

Испитаникот смета дека доволно ќе биде да има двајца претставници 
од органот во кој се вработува, еден да биде задолжително од човечки ресурси, 
еден од друг орган и еден од АА, што, според него, е најпрактично и најмалку 
бирократско решение. Комисијата за селекција според испитаникиот нема 
потреба или обврска да ја познава областа за која се вработува. Таа комисија 
врши проверка на фактите и документацијата. Проверката на фактите, дали се 
согласно законот и систематизацијата, најдобро ја знаат од човечки ресурси. 
Подоцна, комисијата за избор има обврска да направи и интервју. Во усмен 
договор со АА, немале проблем при самото формирање на комисијата. 

„Мислам дека ЧР мора да имаат не само основни но повеќе од основни 
познавања за позицијата за која некој се вработува, по малку од ЛЕР, урбанизам, 
финансии, комуналии. Општи познавања можат да бидат предмет на 
интервју. А стручните работи од посебни области, сметам дека не се во никој 
прирачник во насоки, не се дадени како приоритетни и битни при водење на 
интервју”(Инт.5)

Друг испитаник кој ја добил работата раководител на сектор, смета дека 
во комисијата задолжително мора да има раководител на сектор/одделение и 
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претставник од специјализирани фирми (Инт.7). 

Сумирано, најчесто комисијата и нејзиниот состав од практични 
причини како што се согласуваат сите четворица испитаници од човечки 
ресурси, не е неминовно составена од лица со познавање на материјата и 
способност за оценување на компетенциите на кандидатите, но пред сè 
моментални прилики во општината. Ова во комбинација со генералниот 
секретар или во случај каде не е назначен, градоначалникот кој прави избор врз 
основа на записникот, ја ускратува можноста на кандидатите да се изразат пред 
оној кој одлучува за вработувањето. 

Така, прашањето е дали компетентна комисија оценува компетентни 
кандидати? Сметаме дека не може да се занемарат и да се формираат ад хок 
некомпетентни комисии. Уште повеќе, не треба да се гледа на комисијата 
само како на формално тело кое ја исполнува волјата на надредениот, без 
субстанцијална дискусија и оценување на кандидатите. Она што може да 
биде насока на размислување е и член во комисиите да биде експерт од 
областа. На пример, доколку се аплицира за позиција за работа со европски 
фондови, во комисијата да биде вклучен и претставник на ЕУ; претставник од 
институти или НВО кои се занимаваат со ЕУ фондови или надгледување на 
ЕУ интегративните процеси. Исто така, формуларите за оценување треба да 
се анонимни и достапни на увид за кандидатите откако ќе се изврши изборот 
за да се избегнат манипулации и пополнување на штелувани формулари за 
бодување. Овде можат да се вклучат локални невладини организации и граѓани 
за мониторирање на процесите на вработување.

Интервју за вработување

Од тестирањето до повикувањето на интервју поминува период од една 
или две седмици. При самиот процес нa интервјуирање, од страна на комисијата 
се поставуваат најчесто прашања за мотивацијата на кандидатите да аплицираат 
за работното место, поранешното искуство и потенцијалот и желбата за работа 
во тим. Преку прашањата за мотивација, членовите на комисијата се обидуваат 
да дознаат повеќе за карактерот на кандидатот и неговите намери за работа во 
дадената општина. 

Самото интервјуирање, според еден од испитаните од човечки ресурси, 
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е повеќе субјективно и покрај тоа што постои бодување на одговорите на 
кандидатот, кое варира во согласност со критериумите на самите членови на 
комисијата (Инт.2). Понекогаш дел од комисијата дава повеќе бодови на еден или 
друг кандидат, но сето тоа на крај се носи во форма на записник до генералниот 
секретар и до градоначалникот во општините каде нема генерален секретар кој 
решава за вработувањето. Во еден наврат и покрај тоа што однапред се знаел 
кандидатот кој треба да биде вработен, член на комисијата сметал дека друга 
личност треба да добие многу повеќе бодови од интервјуто (Инт.2). И покрај 
тоа што истите биле дадени од член на комисијата, останатите двајца ги дале 
бодовите за предодредениот кандидат.

На прашањето дали постои квалитетна дискусија помеѓу членовите 
на комисијата и дали член од комисијата некогаш навистина би се побунил 
за изборот на кандидат, двајцата испитаници велат дека не ни помислуваат 
премногу да се конфронтираат со одлуката со оглед на тоа што ќе се стават 
самите себе во незавидна позиција (Инт 1, 2). Друг испитаник од ЧР смета 
дека тие дискусии се одвиваат најчесто околу формалностите во врска со 
поднесената документација (Инт 5). Имено, се случува на пример, во условите 
кои ги бараат за конкурирање, поставиле и услов познавање јазик, да се 
приложи дополнителен сертификат. Некои кандидати носат повеќе од она што 
се бара. Меѓутоа, тие имаат некои допирни точки со областите на локалната 
самоуправа. Тука се отвара дискусија, дали тие дополнителни сертификати да 
се земат во предвид при бодувањето или не. Тука има различни мислења, кај 
сите. 

„Зависи од комисијата, ако членот на комисијата е формалист, ќе се 
држи строго до формално препишаното, ако не - обратно. Но секогаш конечно, 
преовладува формалното и она што е пропишано. Дури можам да кажам дека 
и после секој кандидат се отвара дискусија. За секое видување на членовите 
на комисијата, посебно претставникот од агенција ја отвара дискусијата.“ 
(Инт.5). 

На прашањето на што се посветува особено внимание во текот на 
интервјуто, одговорниот на ЧР вели дека тоа се состои класично од три дела, 
најпрво лични прашања или претставување на кандидатот (Инт.4,7). Според 
нив се цени начинот на кој се претставува кандидадот, се гледа неговото 
лично досие, неговите лични иксуства, без разлика дали се работни или студии 
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или културен живот. Потоа има општи прашања за познавање на областа на 
локалната самоуправа, зошто сакаат да видат колку тоа, како уставна област, е 
познато на кандидатот (Инт.7). Третиот дел е поврзан со работното место, но 
не се навлегува во спецификите на работната задача, туку нешто поопшто од 
областа. 

Од страната пак на испитаните кандидати кои не добиле работа, 
дознаваме дека интервјуата се прилично непрофесионални и формални. Од 
оние кандидати кои се вработени добивме одговор дека исто така се формални 
и кратки и притоа спроведени од комисија која не ги исполнува критериумите 
за пропишаниот состав. За еден испитаник, интервјуто траело пет минути без 
суштински прашања (Инт 3). Едно од прашањата било најопшто за образование, 
друго за некаква дефиниција и поделба на категориите на државни службеници 
и третото прашање за мотивацијата за аплицирање на таа работна позиција. 
Самото интервју било спроведено од високи партиски членови и веќе било 
познато кој ќе ја добие позицијата (Инт.3). Според испитаникот: 

„Целиот овој процес е во суштина погрешен затоа што е во суштина 
политизиран“ (Инт 3). 

Според испитаникот кој ја добил работата (Инт 8), интервјуто не 
е доволно добро структуирано и не ги опфаќа сите потребни аспекти за 
да се избере најдобриот кандидат. Според него, потребно е да се подобри 
и тестирањето и содржината на интервјуто и да се даде можност за пробна 
работа од еден месец на пример за прворангираните тројца кандидати. Истиот 
кандидат добил прашања за претходно работно иксуство, имал претходоно 
слично работно искуство и познавал член од комисијата за избор. 

Од ова гледаме дека постои простор за интервју кое пред сè ќе трае 
подолго, да опфати повеќе аспекти од личното професионално искуство на 
кандидатот и дека е потребно да се поставуваат повеќе специфични прашања. 
Истото не треба да се води од комисија чиј член го познава кандидатот. 
Особено на тежина во интервјуто треба да добие претходното работно 
искуство како и додатни квалификации, над критериумот на формалното 
образование. 
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Кој аплицира

Kога беа запрашани испитаниците за нивната мотивација за аплицирање 
се наведува немањето работа, замисла дека можеби државните институтции 
се стабилна работа, па донекаде и залажување дека процесот може да биде 
фер (Инт. 3). Според друг испитаник, мотивацијата била веќе положен тест 
за државни службеници и желба да се обиде, да се испита и самиот процес на 
вработување. За третиот испитаник и вработен, мотивацијата била неговата 
желба и компетентност за позицијата за која аплицирал. 

Меѓутоа, честопати огласите не се соодветни со позицијата. Има примери 
кога огласите внесуваат контрадикторност. На пример, за една позиција се 
барало лице со завршени општествени науки или специфична природна наука 
(Инт. 6). Ова ја збунило личноста која аплицирала за работната позиција 
бидејќи не гледала логика во така специфицираниот оглас. Сепак испитаникот 
аплицирал со оглед на тоа што бил квалификуван, со положен испит со 
максимум број на бодови и притоа не ја добил работата. Според испитаникот, 
околу 60% од процедурата е фер затоа што самото пополнување формулари и 
полагање испит за државен службеник бара некаков праг на квалификуваност 
па и интелегенција, но понатаму процедурата е многу нефер и арбитрарна 
(Инт.6). 

Кога се изработува актот за систематизација со условите за кандидатите 
кои сакаат да се јават на даден оглас, се предвидуват и специфични услови, степен 
и вид на образование. На пример ЛЕР, не е микро средина во која лесно може 
да се специфицираат улоги. Од тој аспект има дел работни места кои се општо 
условени со високо образование, но во последните три години АА наметна 
правило на игра, каде спецификацијата високо образование е исфрлена и се 
оди по области на науки или три посебни факултети. Исто така, пред да стапи 
на сила актот на систематизација на општината, АА го прегледува и доколку 
има несогласувања, тие интервенираат. 

Спецификацијата општо високо образование, не е добра од аспект на 
човечки ресурси, бидејќи ќе се јават преголем број на апликанти, а се работи за 
нешто специфично. 

„Јас можеби имам замислено што ми треба за таму, но на огласот ќе се 
јават секакви кадри.“(Инт.5).
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Според тоа, друга предлог мерка е редефинирање на критериумите за 
образование. Освен тоа што ќе се бараат квалификации според одредена област, 
кои ќе одговараат на самиот повик за работа и работната позиција, сметаме дека 
треба да се воведе критeриумот на работно искуство но и работа на проекти 
што дополнително им дава можност на кандидатите да бидат конкурентни. 
Според двајца испитаници кои не ја добиле работата, воопшто не се земало во 
предвид нивното работно искуство, дополнителни сертификати и способности 
(Инт.3 и 6). 

Друг проблем се јавува со фактот што честопати на огласите се 
пријавуваат луѓе веќе вработени во локалната администрација. Еден од 
испитаните објаснува дека за оние кои веќе работат, законот предвидува 
напредување во службата. Истата може да се одвива со интерен оглас, но тој 
нуди унапредување само за еден степен. Праксата покажува дека, лице кое се 
вработило како соработник има една година работно искуство, по поминати 
на пример 4 години на работа, конкурира за раководител, кое е за три степени 
повисоко. Во претходните две три години или немало или не сакал да напредува 
степен по степен, чекал и веднаш конкурира на новото работно место. 

Затоа, според нас,  е потребно да се нивелира предноста која тие како 
кандидати ја имаат пред останатите кои немаат работно искуство во истата. 
Имено, нивното познавање на функционирањето на локалната власт им дава 
предност и се интервјуирани од лица ним познати (Инт.7,8). Во такви случаи, 
новите кандидати треба да добиваат некаква релативна предност која доколку 
се увиди дека е незаснована, може да се измени. На пример, постои можност 
новите кандидати да добијат бодови повеќе од оние кои веќе се вработени. Исто 
така, треба да се воспостават посебни критериуми за вработени кои сакаат 
да аплицираат за повисока позиција за неколку степени, како дополнителни 
квалификации. 

Жалби 

Сите записници од интервјуата се чуваат уредно во рок од десет години, 
за секој незадоволен да може да понесе жалба во посебни регистри за секој 
објавен оглас. Кандидатите вообичаено не добиваат известување доколку не се 
примени на работа. На пример, кандидат кој не бил примен на работа, не добил 
никаков одговор и образложение и по претпоставка заклучил дека процесот 
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е завршен и некој друг е вработен. На прашањето дали помислил на жалба по 
одлуката за избор на кандидат смета дека не бил ниту мотивиран за тоа ниту 
мислел дека тоа било што ќе промени (Инт.3). Друг испитаник не се чувствувал 
мотивиран за жалба ниту верувал во капацитетот на АА да одговори (Инт.6). 

Од претставниците пак од ЧР од сите општини дознаваме само за 
изолирани случаи на жалби, кои на крај се решаваат формално и најчесто се 
одбиваат како незасновани (Инт.1,2,5). На пример, во една општина, еден од 
кандидатите бил прв на ранг листата, а потоа, по интервјуто, не бил избран. Тој 
сметал дека треба да биде вработен како прворангиран, но законот не обврзувал 
тоа да се случи. Вреди да се напомене дека во една од општините не е поднесена 
ниту една жалба од страна на кандидати кои биле одбиени. Испитаникот 
смета дека ова се должи на недовербата на кандидатите во овој инструмент 
и во судството, во целост. Според ова, сметаме дека треба да се актуелизира 
користењето на жалбата како заштитен и доверлив механизам кој може да 
донесе промени доколку не се запазени критериумите за вработување.

Времетраење на постапката

Според еден испитаник од ЧР, моменталното времетраење на процесот 
на вработување во локалната администрација е оптимално, 45 дена, но со 
измените на законот кои се прават, идејата е да се продолжи до 70/80 дена. 
Според него, овој период е предолг, а причините се бараат во поголема комоција 
во работењето на комисиите. 

И од останатите испитаници се посочува дека треба да се скрати 
процедурата за вработување бидејќи се случува целиот процес да трае 2-3 
месеца, а во услови кога потребата од нов вработен е ургентна, целиов овој 
рок сам по себе претставува пречка. Испитано лице од една од општините 
смета дека целиот процес на регрутирање, од објава на оглас, па се до избор 
на кандидати, е премногу долг и не ја сфаќа логиката истиот со промените на 
законската рамка да стане сè посложен и посложен (Инт.8). Поради ова, во 
околности кога се појавува итна потреба за нов вработен, често се случува 
локалните власти да избегнат вработување според процедурата и да се одлучат 
за привремени вработувања. На привремено вработениот, потоа, му се сугерира 
да аплицира на огласот кој понатаму го отвара општината. Бидејќи кандидатот 
веќе ги извршува работните задачи од позицијата за која аплицира, автоматски, 
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има предност и во однос на знаењата за позицијата во споредба со другите 
пријавени кандидати и при оценувањето и интервјуто, имајќи предвид дека го 
оценуваат членови на комисија со кои секојдневно работи.

  Вработувања како политички реваншизам

На прашањето дали при смена на политичката гарнитура на локално 
ниво се користи можноста за партиски отпуштања и вработувања, добивме 
одговор од двајца испитаници од човечки ресурси дека тоа е општо прифатена 
пракса и се среќава редовно при смена на власта. Се пријавуваат и вработуваат 
најчесто партиски активисти или веќе вработени лица. Сепак, кога отпуштањето 
е неосновано, има случаи каде вработените се вратени на работа заради немање 
основ за отпуштање што е позитивна карактеристика.

На пример, во една од општините забележан е континуиран раст на 
бројот на вработени при промена на локалната власт. Како илустрација на 
ова, од 2010 година бројот на вработени во општинската администрација до 
2014 година се зголемил за 125%,  и за исто толку е зголемен бројот на државни 
службеници. Поголем број од вработувањата се направени по промена на 
власта. Интересна ситуација се појавува во друга општина, каде има промена на 
градоначалник, меѓутоа не и промена на партијата, што значи градоначалникот 
е различен, меѓутоа сопартиец со претходниот. Во оваа општина, бројот на 
вработени е зголемен за 36 %.   

Според испитаникот кој не бил вработен, најголема предност имаат 
партиските членови кои се најактивни за партијата и тоа е прв критериум. Се 
друго е формалност, која особено ги демотивира младите образовани кадри 
кои решаваат да живеат во своите матични општини (Инт.3). 

Улога на Агенција за администрација

Според еден од испитаните од ЧР, самиот процес на избор на кандидати 
и селекција е добар, сè повеќе модернизиран и електронски. На вработените 
во општините им олеснува фактот што процесот се спроведува заедно со 
Агенцијата за администрација која го надгледува и организира формалниот 
дел и се грижи за запазување на процедурата и роковите (Инт.2). Со ова се 
согласуваат и останатите тројца кои сметаат дека агенцијата на некој начин е 
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надворешен орган кој ја намалува целосната дискреција на локалните органи за 
избор на кандидатите.

Сепак, според испитаникот од човечки ресурси, АА премалку вложува 
и нуди обуки и усовршување, а премногу си зема за право да се меша во работи 
кои според него се сепак автономна сфера на една општина, како на пример 
насловувањето на самите работни места (Инт.2,5). Давањето насоки во едно 
одделение какви работни места да има ги занемарува разликите на капацитетите 
на општините. Затоа според испитаникот од човечки ресурси, АА треба да се 
занимава повеќе со државните службеници како поединци, да ги усоврши и 
да ги направи професионални. Самото мото на агенцијата е професионална и 
независна администрација.

„Во последните три/четири години АА наметнува свој ритам, дури 
во одреден момент навлегува во самостојната сфера на општината како 
самостојна буџетска единица.“(Инт 5). 

Од друг агол гледано, според испитаникот добро е што има една агенција 
која ги обединува во себе државните службеници во постапката на вработување 
и во правата и обврските што е светска пракса. 

 z Заклучоци и препораки 

Презентираните наоди од интервјуата даваат иницијална слика за 
просторот за корупција при вработување во таргетираните општини, врз чија 
основа во следниот дел ќе сумираме конкретни предлог препораки. 

Генерално, според студијата на случај во четири општини, постои 
несфаќање како злоупотреба на јавната позиција ако се вработуваат блиски, 
партиски, роднински кадри, високата невработеност, превработеноста во 
јавниот сектор. Според претходните анкети на „Рејтинг“  (2013) и „ИДСЦС“ 
(2014), највидлива е корупцијата со вработувањата. Според наодите од ова 
истражување, на прашањето како да се бориме со овој проблем според еден 
од испитаните нема многу простор (Инт.1). Сè е формалност и се знае дека 
политката преовладува. Според друг, ако дефиницијата за коруптивност е 
близината и познавањето на луѓето, во една микросредина како општината, не 
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може никако да се избегне да се отстрани проблемот на блискоста. Ќе треба да 
се оди до таму:

 „нормативно да препишеме лице од една општина да не смее да се 
вработува во истата, што е нелогично и значи демографско одлучување кој 
каде може да работи.“(Инт.5).

Сепак, со оглед на тоа што Македонија се соочува со висок процент на 
невработеност од 29%, според еден испитаник, клучниот фактор за  корупцијата 
е и самата близина на тема вработување. Конечно, зголемувањето на бројот на 
вработени во јавната администрација на Македонија може да се анализира од 
перспектива на разни социо-економски и политички фактори. Слабиот раст 
на приватниот сектор, неспособноста на владите да привлекуваат  ветени 
странски инвестиции, и во последно време, од глобалната економска криза, 
резултира со недоволно генерирани нови работни места во другите сектори. 
Локалната администрација е поподложна на манипулација заради блискоста 
помеѓу локалното население и потенцијалниот клиентелизам. 

„Кога би имале помал степен на невработеност, не би ни имало толку 
интерес за вработување во администрација, а луѓето секогаш ќе бараат некаква 
близина, линк, што ќе им обезбеди да стигнат каде замислиле.“ (Инт.5). 

Исто така, политичките критериуми ги надвладуваат оние на заслуги, 
а процедурата е долга, формална и недоволно флексибилна. Предност имаат 
веќе вработени државни и јавни службеници. Враќајќи се назад кон нашето 
прашање, дали во општините заинтересираните да аплицираат имаат отворен 
и фер начин на влез во овие локални институции доколку исполнуваат 
критериуми, според повеќето испитаници не постои. Иако од оние кои мислат 
дека го има, тие тоа го поврзуваат со испитот за државен службеник кој служи 
како некаков филтер. Па така, до таму играта е фер, но за изборот меѓу петте, 
преовладува волјата на комисијата за избор. 

Важно е исто така да напоменеме дека заклучоците кои следуваат се 
базираат врз основа на наодите во општините, кои беа активно вклучено во 
истражувањето, и не сметаме дека како такви можат да се генерализираат на 
сите општини во државата. Повеќето од интервјуираните од овие општини 
сметаат дека политизацијата е општо прифатена состојба и дека ситуацијата е 
идентична во сите други општини во Државата. Исто така, во четирите општини 
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наидуваме на генерално исти мислења во однос на процесите на вработување, 
а особено значаен наод е што четворица од испитаниците од човечки ресурси 
генерално се поклопуваат во ставовите, и покрај тоа што сите работат во 
општини во кои доминира различна политичка партија на локално ниво. 
Дополнително, истражувањата со спровдени анкети од „ИДСЦС“ и „Рејтинг“ 
исто така посочуваат кон овие состојби. 

Фокусирани врз овие наоди, ги набројуваме следниве предлог-
препораки за унапредување на процесот на вработување на локално ниво, кои 
беа и претходно наведени во самата анализа на интервјуата. 

• Поголемо вклучување на граѓанскиот сектор во следење 
на процесот на вработување во локалната администрација  
 
Проектот од кој е дел ова конкретно истражување на ЗИП Институт е 
добар знак во осваа насока но и индикатор дека до сега во таргетираните 
општини скоро никогаш немало барање за податоци или интервјуа за 
да се анализира процесот на вработување, што е сам по себе показател 
за недоволната заинтересираност на граѓанските организации да 
служат како надгледувачи на овие процеси. Притоа, предлагаме 
можност за креирање на локални агенции за антикорупција, чија 
цел ќе биде надгледување на специфична општина или неколку 
општини и вработувањето ќе биде еден дел од делокругот на нејзиното 
мониторирање. Според последниот извештај на Европската комисија, 
спроведувањето на антикорупциското законодавство и резултатите 
остануваат во голема мерка невидливи за јавноста. Системот на 
внатрешна контрола во централната и локалната администрација 
останува слаб и механизмите за дојавување во јавниот и приватниот 
сектор допрва треба да се постават. Довербата на јавноста во нивната 
ефикасност и независност треба да се подобри за да ги поттикне 
граѓаните да се спротивстават и да ја откријат корупцијата, како и 
со поголема независност на судството и слобода на медиумите да се 
зајакнат антикорупциските напори. (EK Извештај 2014, 43);

• Известување на канидатите кои не се примени на работа и 
елаборирање на причините зошто се одбиени

 Наместо истите да се во неизвесност, оваа заложба не бара значителни 
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дполнителни ресурси, а го подобрува нивото на транспарентност;

• Актуелизирање на жалбата како механизам за заштита на 
кандидатите 

 Истражувањето покажа дека во општините, откога постојат, имало 
речиси незначителен број на жалби за одбиени кандидати. Треба 
да се цели кон создавање на доверба во жалбата како инструмент за 
истата да биде во функција на фер и транспарентно донесени одлуки 
за вработување;  

• Механизам кој ќе го рафинира процесот на аплицирање на веќе 
вработени лица за два, три степени повисоки позици во локалната 
администрација 

 Оваа мерка е потребна со оглед на тоа што на вработените кои 
аплицираат повторно за повисока позиција, им создава нефер 
конкуренција на кандидати кои немаат работено претходно за таа 
општина;

• Намалување на трошоците за пријавување, полагање тестови и сл. 

 Товарот од наплатата од 2 000 МКД  за психолошкиот тест врз 
кандидатите беше посочен како дополнителен проблем, имајќи предвид 
дека тие што аплицираат се невработени. Исто така, тестирањата во 
АА и патувањата за интервјуа претставуваат товар за кандидатите;

• Ставање на поголема тежина на работното искуство, образование 
стекнато во реномирани странски универзитети и сертификати од 
неформално образование во бодувањето на интервјуата;

• Тестирање во АА во отсуство на членови од комисијата за избор на 
кандидати;

• Скратена постапка од моментот на аплицирање до финалната одлука 

 Сите интервјуирани од одделенијата за човечки ресурси се едногласни 
дека процедурата е предолга и е извор на изнаоѓање алтернативни 
решенија, главно привремени вработувања, во услови кога има итна 
потреба од нов кадар во општините;
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• Јавно известување на општината за нововработените со 
образложение за избраниот кандидат преку своите локални гласила

 (службен гласник, веб страница, социјални медиуми). Со оваа мерка се 
зголемува транспарентноса на општината; 

• Присуство на компетентни квалификувани лица на интервјуата со 
кандидатите соодветно на огласот за вработување 

 Оваа мерка произлегува од посочувањето дека составот на комисијата 
ретко ги исполнува законските критериуми и капацитетот за реална 
проценка на квалификациите на кандидатите;

• Агенција за администрација да дава пристап до огласите за 
вработување и ранг листите за рок подолг од 5 години 

 Ова особено е важно за следење на транспарентноста и за истражувачки 
цели. 

Препораките од ова истражување се дадени со цел да поттикнат дебата и 
размислување за начините за адресирање на јавната тајна со вработувањето во 
администрацијата. Проблемот на злоупотреба на јавната фунција за сопствени 
цели, без оглед на политичката афилијација, големината на општината или 
етничката структура, се појавува во сите таргетирани општини дел од оваа 
студија на случај. Имено, се вработува најчесто по принцип на активно партиско 
членство и се објавуваат огласи тогаш кога е извесно кој ќе биде вработен. 
Ваквите принципи на вработување, длабоко вкоренети во политичката култура, 
мораат итно да се адресираат. Конечно, сметаме дека нашево истражување е 
почеток и иницирање на потребата од пообемни истражувања, за да се утврдат 
уште поверодостојни наоди за состојбите на ниво на држава. Исто така сметаме 
дека препораките кои ги даваме се корисна насока во која може да се размислува 
за подобрување на процесите на вработување на локално ниво. 
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 z Вовед 

Еден од основите за функционирање на една модерна држава е јавната 
администрација, која за да биде ефективна и ефикасна има потреба од 
мотивирани, посветени и компетентни државни службеници. Токму затоа, 
вработувањето и унапредувањето на истите се заснова на систем на заслуги. 
Базичните принципи на овој систем се имплементирани во правната рамка 
на Република Македонија (во понатамошниот текст: РМ) со донесувањето 
на Стратегијата за реформи на јавна администрација1 во 1999 година, како 
и со донесувањето на Законот за државни службеници2 во 2000 година. 
Сепак, и покрај големиот број на реформи во јавната администрација, една 
од најчестите препораки во извештаите на Европска комисија (Европска 
комисија 2011; 2012; 2013) за напредок на РМ се однесуваат на обезбедување 
поголема транспарентност, аполитичност и заслуги во однос на вработувања и 
унапредувања на државните службеници.

Поаѓајќи од погоре напишаното, ова истражување3 адресира три 
истражувачки прашања: (1) Зошто постојат случаи на напредување спротивни 
на системот на заслуги предвиден во Законот за државни службеници; (2) Како 
незаконските унапредувања влијаат врз моралот и желбата за понатамошен 

1  Достапна на: http://www.rja.gov.mk/files/documents1/Strategija_RJA_mk.pdf 
2  Службен весник на Република Македонија, 59/2000
3  Како истражувачи на овој проект работеа Иван Николовски, Даниел Давковски и 

Тамара Петковска, а во пишувањето на трудот свој придонес дадоа Иван Ниоловски и Елена 
Трајковска
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кариерен развој на службениците кои така напредувале?; и (3) Како незаконските 
унапредувања влијаат врз моралот и желбата за понатамошен кариерен развој 
на службениците кои напредувале согласно системот на заслуги?

Врз основа на резултатите од истражувањето изготвени се предлог 
препораки за јавни политики, за намалување на случаите на напредување 
на државни службеници спротивно од системот на заслуги. Иако оваа тема 
е инспирација за голем број научни истражувања, поголемиот број од нив се 
потпираат единствено на деск истражувања и холистички му пристапуваат на 
проблемот, проучувајќи го на национално ниво. Поради тоа, ова истражување 
се потпира на мешана методологија, користејќи деск и квалитативно 
истражување. Дополнително, земајќи во предвид дека секоја од општините во 
РМ има различна динамика, фокусот е ставен на локално ниво. 

Структурата на овој труд е следнава. Најпрво ќе биде претставена 
концептуалната рамка, по неа правната и теоретската рамка, како и 
истражувачкиот дизајн на самото истражување. Следат резултатите добиени од 
деск и квалитативното истражување, пропратени со дискусија на резултатите. 
На крајот се претставени предлог препораките за јавни политики и се 
заокружува со заклучокот. 

 z Концептуална рамка

Јавната администрација претставува суштинска врска помеѓу власта 
и граѓаните. Според европскиот дискурс, јавната администрација треба да 
е заснована врз неколку принципи: доверба и предвидливост, отвореност и 
транспарентност, одговорност, ефикасност и ефективност (Cierco 2013). Овие 
принципи се појдовна точка за регрутирање, селекција и напредување на 
јавните службеници (Kernaghan 2009). Правилата, регулативите, политиките 
и процедурите кои се креираат за да се остварат овие принципи го градат 
мерит системот, односно системот на заслуги, кој пак претставува основа на 
професионална, непартиска и компетентна јавна администрација.

При дефинирањето на системот на заслуги треба да се направи јасна 
дистинкција помеѓу принципот на заслуги и системот на заслуги. Принципот 
на заслуги треба да им овозможи на граѓани разумна можност да бидат 
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вработени во администрацијата и селекција која ќе биде исклучиво базирана на 
спремноста на кандидатите за работа (Kernaghan 2009). Системот на заслуги е 
административниот механизам со коj можат да се остварат целите на принципот 
на заслуги (Kernaghan 2009). Истиот е дизајниран како би спречил партиско – 
политичка вмешаност во импементирањето на политиките. Важно обележје на 
системот на заслуги е неутралниот натпревар, кој се постигнува преку системот 
на вработување на најквалификуваните работници за одредени позиции 
(Pfiffner 2014). Партиската неутралност пак, е постигната преку прописи кои 
ги штитат работниците од партиско-политички притисок и активно учество во 
партиско-политички кампањи (Pfiffner 2014).

 z Правна рамка

Правната рамка со која се регулира државната служба во РМ, статусот, 
одговорностите, надлежностите, како и напредувањето во истата е уредено со 
Законoт за државни службеници (во понатамошниот текст: ЗДС), донесен во 
2000 година. 

Напредувањето во државниот сектор е уредено во точката 2 од втората 
глава од овој Закон - „Вработување и мобилност во државната служба“. Пред да 
се осврнеме подетално на напредувањето, накратко ќе ја објасниме хиерархијата 
во државната служба. Имено, во зависност од видот на образованието, 
работното искуство, одговорноста и сложеноста на работните задачи, се 
разликуваат 13 звања, поделени во три групи. Највисоко на хиерархијата се 
раководните звања, во втората група се стручни државни службеници, a најдолу 
на скалата се стручно-административните звања.

Законот предвидува пополнување на слободно работно место преку 
објавување на јавен оглас или интерен оглас за вработување во државната 
служба; преземање на државен службеник во истиот орган на друго работно 
место во исто звање; распоредување на државен службеник во истиот орган на 
друго работно место во исто звање и преку преземање на вработен од органите 
на државната и локалната власт, други државни органи или институции4. 

4  (Закон за Државни службеници, Службен весник, 2000)
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Напредување на државните службеници е овозможено со системот 
на кариера, кој предвидува дека секој државен службеник кој ги исполнува 
општите и посебните услови може да се пријави на интерен оглас. Истиот се 
спроведува за секое звање, освен за помлад соработник и помлад референт. 
Меѓу другото, службеникот треба во последната година пред објавувањето 
на интерниот оглас да биде оценет со оцена - се истакнува или задоволува, да 
поминал најмалку една година во непосредно пониско звање од звањето за кое 
е објавен интерниот оглас и да не му е изречена дисциплинска мерка во период 
од 12 месеци пред објавувањето на интерниот оглас.

Јасна е целта на законодавецот преку погоре наведените критериуми 
да овозможи постепено напредување во државната служба, спречувајќи го 
директното напредување на вработените од пониски во високи звања, каде се 
бара поголема стручност, искуство и одговорност. Воедно, вака поставените 
критериуми придонесуваат кон подобро работење на вработените и 
консеквентно кон подобро функционирање на државната служба, бидејќи на 
овој начин секој вработен ќе се стреми кон поефикасно работење, почитување 
на законите и професионално, политички неутрално и непристрасно вршење 
на работата, за да може да напредува во својата карира.

Конечно, унапредување е можно и преку пријавување на јавен оглас, 
доколку службеникот ги исполнува условите пропишани во ЗДС. Позицијата во 
која службеникот е унапреден не мора да е непосредно повисока од позицијата 
пред унапредувањето. Напредување во кариерата исто така може да оствари 
и државен службеник вработен со средно образование во групата на стручно-
административни звања, доколку се стекне со 180 ЕКТС. Во таков случај, по 
стекнување диплома за високо образование службеникот се стекнува со 
звање помлад соработник. Останатите можности за мобилност овозможуваат 
промена на работното место на државниот службеник но во исто звање.

 z Теоретска рамка

Бидејќи ова истражување има за цел да одговори на три истражувачки 
прашања, теоретската рамка е изградена од повеќе теории. Во овој дел од трудот 
ќе бидат претставени сите теоретски пристапи, за секое од истражувачките 
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прашања. 

Теорија на одлучување

За да се одговри на првото истражувачко прашање - зошто се јавуваат 
случаи на  унапредувања кои се спротивни на системот на заслуги - се користи 
неорационалистичката теорија на одлучување (H. Simon 1959). Предводен од 
идејата на економски човек кој при донесување одлуки ги има предвид сите 
можни алтернативи кои се релевантни за донесувањето на одлуката, Сајмон го 
воведува терминот административен човек (Давитковски et al. 2013). 

Поради нормативниот карактер, оваа теорија објаснува како 
раководителите треба да одлучуваат, а не како тие всушност одлучуваат во 
реалноста (Давитковски et al. 2013). Една од претпоставките на теоријата е дека 
при процесот на одлучување, админстративниот човек однапред е запознаен со 
фактичките и вредносните премиси врз кои би се засновала неговата одлука. Со 
оглед на фактот дека за ова истражување се порелевантни етичките премиси, 
ќе се задржиме само на нив. Етичките премиси се сведуваат на дихотомијата 
добро - лошо, односно што е добро, а што не е добро да се направи. Истите 
се однесуваат на она што административниот човек сака да го постигне при 
донесување на одлуката (H. A. Simon 1997).

Административниот човек има ограничена рационалност и неговата 
цел не е да го најде најдоброто решение за одреден проблем, туку да најде 
задоволувачко решение (H. A. Simon 1964). Врз донесувањето на одлука влијаат 
повеќе фактори кои може да предизвикаат фаворизирање на една личност за 
сметка на друга: мотивациите, вредностите, лојалноста кон определени групи и/
или поединци и степенот на знаење на административниот човек (Давитковски 
et al. 2013). Дополнително, исклучително релевантен фактор кој влијае врз 
донесувањето на одлуки во бирократските кругови е моќта (H. A. Simon 1997), 
коцепт кој датира од времето на Вебер и Михелс. Административниот човек 
може да се најде под притисок на својот претпоставен, при тоа донесувајќи 
одлука која е спротивна на критичките размислувања и рационализирања на 
административниот човек (H. A. Simon 1997). Токму моќта која произлегува 
од дискреционото право на раководителите е причината што тие некогаш 
донесуваат неетички одлуки (Kernaghan 2009).
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За да се одговори на прашањето, како напредувањето спротивно на 
системот на заслуги и системот на кариера влијае врз моралот на службениците5 
и нивната желба и мотивации за понатамошен развој на кариера во јавната 
админситрација, истражувањето се потпира на теорија за мотивација во јавната 
служба (Public Service Motivation), развиена од  Вандејнабеле (2007). 

Теорија на мотивација во јавна служба (МЈС)

Оваа теорија во фокусот ја става потребата од јавен интерес и 
алтруистичко однесување. Поаѓа од претпоставката дека институциите имаат 
две есенцијални компоненти. Прво, прифаќаат одредени вредности како 
што се политички интереси, креирање политики, јавен интерес, разбирање, 
пожртвување, демократски вредности и добро владеење (Vandenabeele, 
Scheepers, and Hondeghem 2006). Второ, респонзивноста на институциите кон 
основните индивидуални потреби се клуч за градењето на институционална 
социјализација (Vandenabeele 2007). Колку пореспонзивни се институциите, 
толку подобро нивните вредности ќе бидат интернализирани во индивидуалните 
идентитети на службениците. Токму овие идентитети имаат директно влијание 
врз однесувањето на службениците во поглед на вработувањата, вршењето на 
работата, задоволството од работата и етичкото однесување (Vandenabeele 2007). 
Индивидуалното однесување е вкоренето во одредени институции и нивните 
институционални вредности и затоа МЈС може да се смета за индивидуална 
реализација во одредена институција (March and Olsen 1989). 

Сепак, се сложуваме со Ванденабејле дека ваквиот институционален 
пристап не е доволен за да се објасни како погоре споментатиот процес влијае 
врз однесувањето на индивидуите (2007) и токму затоа е важно овој теоретски 
пристап да се комплементира со теорија која е ориентирана кон индивидуалното 
однесување - мотивациска психологија – која надоместува за недостатоците на 
институционалниот пристап во креирањето на оперативна теорија на МЈС.

Теорија на самоопределување

Оваа теорија ги поврзува индивидуалното и институционалното ниво 

5  И на оние кои напредувале спротивно, но и на оние кои напредувале согласно системот 
на заслуги
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(Deci and Ryan 2002). Бидејќи јавните служби сами по себе институционализираат 
определени вредности (Whetten 2006), истите поттикнуваат одредени 
мотивации од самото работење во јавната служба. 

Важни се два клучни видови на мотивација: внатрешна (intrinsic) и 
надворешна (extrinsic). Првиот вид ги поттикнува луѓето да се однесуваат 
на определен начин поради тоа што сметаат дека одредената активност им 
предизвикува уживање и задоволство (Ryan and Deci 2000), бидејќи сметаат 
дека нивната работа е важна за општеството (Perry and Wise 1990; Houston 2000). 
Внатрешната мотивација изискува индивидуално однесување кое произлегува 
од активностите кои одреден идентитет ги наметнува (Ryan and Deci 2005). 
Вториот вид поттикнува однесување мотивирано од исходот кој однесувањето 
го донесува (Ryan and Deci 2000). Одредени истражувања покажале дека 
работодавците генерално се посклони кон надворешно мотивирање на 
службениците, преку зголемување на платите, доделување бонуси и слично 
(Gruenberg 1980). Надворешната мотивација поттикнува однесувањето 
произлезено од себеидентификување кое не е поврзано со одредено однесување 
или дејствување во организацијта (Ryan and Deci 2005). 

Теорија на компатибилност меѓу индивидуата и организацијата 

Она што е најважно за ова истражување е да се испита какви ефекти има 
мотивацијата врз однесувањето на индивидуите. Теоријата на компатибилност 
меѓу индивидуата и организацијата (Pervin 1968; Kristof 1996; Lievens et al. 
2001) претпоставува дека мотивациите кои го поттикнуваат однесувањето 
во организацијата се најголеми доколку постои компатибилност помеѓу 
вредностите на службениците и оние на организацијата. Последователно, 
доколку не постои интеракција помеѓу службеникот и организацијата, нема да 
постои мотивација, а согласно на тоа ниту никакво специфично индивидуално 
однесување (Vandenabeele 2007). Во однос на теоријата за МЈС, ова подразбира 
дека државните службеници ќе се однесуваат како државни службеници до 
онаа мера до која што нивната институција ги прифаќа вредностите на јавната 
служба како нејзин принцип.
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 z Дизајн на истражувањето

За да се избегнат недостатоците од користење на монометодолошки 
истражувања, за одговарање на трите истражувачки прашања ова истражување 
се потпира на мешан методолошки пристап - консекутивно користење на 
квантитативен и квалитативен метод, односно респективно спроведување деск 
истражување и полуструктуирани интервјуа. Со ваквиот медодолошки пристап 
можеме да го идентификуваме феноменот од интерес, неговото присуство и 
дистрибуција, но и подлабоко да го испитаме влијанието на социокултурните 
фактори (Kelle 2006). При интерпретирање на податоците, комбинацијата 
од резултати од двата метода е кроена за да се постигне комплементарност 
(Brannen 2005) – третирање на квантитативните и квалитативните резултати 
како различни, а сепак надополнувачки. Во овој дел од трудот се објаснети 
изборот на единици за анализа, селекција на опсервации, како и методите за 
собирање на податоци и анализа на истите. 

Единици за анализа и единици на опсервација

Тргнувајќи од фактот дека локалните економски и политички услови 
заедно со локално прифатените општествени норми се разликуваат дури и 
во рамките на една иста држава. Ова истражување применува дисагрегиран 
пристап. Така, за да се идентификува најчестиот вид на напредок меѓу државните 
службениците, деск истражувањето ги вклучува сите општини онака како што 
се креирани со Законот за територијална организација на општините во РМ 
од 2004 година. Врз основа на резултатите добиени од деск истражувањето, 
креиран е примерок од четири општини со екстремни вредности (Evera 1997, 
79), како единици за анализа во квалитативното истражување. Избрани беа 
четири општини кои имаат најголем процент унапредувања спротивни на 
системот на заслуги, по години. Сепак, поради тоа што стапувањето во контакт 
со елити подразбира справување со многу слоеви и штитови кои ги држат 
истражувачите и научниците настрана (Adler and Adler 2012), една општина 
мораше да биде заменета со друга општина, со непосредно понизок процент на 
напредувања спротивно на системот на заслуги. 

По утврдување на општините кои се анализираат, изберени се единици 
за опсервација – индивидуи за интервјуирање. За да се одговори првото 
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истражувачко прашање, спроведени се интервјуа со градоначалниците6. 
За второто истражувачко прашање, спроведени се интервјуа со државни 
службеници кои напреднале спротивно на системот на заслуги во периодот 
од интерес (2011-2013 година). На крај, за одговарање на третото прашање, 
спроведени се фокус групи со државни службеници кои напреднале согласно 
системот на заслуги. Изборот на државните службеници за индивидуално 
интервју и фокус групи е направен врз основа на едноставен случаен 
примерок. За индивидуалните интервјуа изберено е едно лице од сите лица 
кои напредувале спротивно системот на заслуги. Слично, членовите на фокус 
групите се изберени од службениците кои напредувале согласно со законот 
(2011-2013 година)7.

Методи на прибирање и анализирање на податоци

Податоците за деск истражувањето беа собрани преку доставување 
барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за 
информатиичко општество и администрација. Податоците се однесуваат на 
сите напредувања на државните службеници, во сите единици на локална 
самоуправа за годините 2011, 2012 и 2013. Преку теренското истражување, 
во кое се спроведоа индивидуални полуструктуирани интервјуа, односно 
полуструктурирани интервјуа со фокус групи, беа прибрани податоците за 
калитативна анализа. Каде што имаше согласност, интервјуата беа снимани со 
диктафон, и подоцна транскрибирани. 

Деск истражувањето опфати спроведување на дескриптивна статистичка 
анализа. За анализа на интервјуата пак беше направена тематска анализа на 
содржината – „она што е кажано во текот на интервјуата“, а не форма на истите 
(Riessman, 2008, p. 53). Беа анализирани сличностите и разликите меѓу интервјуата 
во контекст на темите, коварирање на темите и врските помеѓу различни теми. 
При анализирање на интервјуата беше применет конструктивистички пристап, 
испитувајќи ги наративите на испитаниците како приказни од индивидуално 
искуство, но истовремено и како приказни вградени во специфичен културен 

6  Спроведени се 3 интервјуа во 4 општини, бидејќи градоначалникот на една од 
општините не сакаше да соработува

7  Единствен исклучок претставува една општина каде во текот на трите години е 
регистрирано само едно лице кое напредувало согласно законот, но истото одби да биде 
интервјуирано
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контекст. Анализата не се однесува на секоја општина поединечно, туку збирно 
за сите четири општини. Темите кои се анализираа беа од суштинско значење за 
истражувачкото прашање (Braun & Clarke, 2006, p. 82). Развиена е хибридна шема 
за кодирање, дедуцирајќи категории од теоријата и истовремено индуцирајќи 
релевантни категории директно од податоците. 

 z Етички и методолошки проблеми

Во поглед на методолошките проблеми, податоците не се целосно 
исцрпни од два аспекти. Првично, иако целта на теренското истражување е да се 
соберат податоци со „текстуална длабочина и емпириска силина“ (Lilleker 2003, 
208), не секогаш е можно да се исцрпат сите релевантни информации поради 
нецелосната соработка од страна на испитаниците. Уште една лимитација на 
теренското истражување е тоа што не овозможува да се опфатат сите перцепции 
и да се изведат генерални заклучоци за општините во целост токму поради 
релативно малиот број на спроведени интервјуа.

Две прашања се од особена важност во однос на заклучоците од 
квалитативната фаза – веродостојност и валидност. Наивно е да се очекува 
совршена репликација (Ritchie and Lewis 2003), но сепак, започнувањето на ова 
истражување со квантитативна техника овозможи рамка за мострење според 
која беа одбрани четирите општини (Ritchie and Lewis 2003). На тој начин се 
избегнати проблеми со интерна веродостојност. Додека пристрасноста не може 
целосно да се изолира, за да се обезбеди екстерна веродостојност, интервјуата 
покрија низа перспективи и интерпретацијата на истите е сеопфатна и 
подржана со докази. Но, и покрај тоа, факт е дека одговорите на испитанците 
можеби ќе беа поинакви доколку темата не беше толку сензитивна. Во однос на 
интерна валидност, јазикот на кој беа поставувани прашањата беше едноставен 
и беа поставувани дополнителни прашања за да се осигура валидноста на 
добиените информации. Што се однесува на екстерната валидност, како 
инсајдери, истражувачите имаа можност да ја проценат веродостојноста на 
информациите добиени од испитаниците, а за истото беше користен и методот 
на триангулација – проверка на добиените податоци со надворешни извори 
(Ritchie and Lewis 2003; Hammersley 2008). 
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Резултати од деск истражувањето

Во ова поглавје се прикажани резултатите од дескриптивната 
статистичка анализа спроведена на податоците за остварен напредок во сите 
општини8 кои ќе помогнат во идентификација на најчестиот вид на напредок 
при кој се донесуваат одлуки спротивно од законот, односно по кој основ се 
направени најголем број прекршоци (Уреда за описите на категориите и нивоата 
на работните места на административните службеници, Службен весник бр. 72, 
07.05.2014), како и во идентификација на општините во кои истото се случува. 
Во Табела 13.1 се прикажани вкупниот број на напредувања регистрирани во 
регистарот за државни службеници по години, како и законските и незаконските 
напредувања по години, во апсолутна бројка и процентуално, од вкупниот број 
напредувања во текот на секоја година. 

Табела 13.1: Напредувања по години и по законитост

Вкупно Согласно начелата на ЗДС Спротивно начелата на ЗДС

Година Број Број Процент Број Процент

2011 143 72 50.35 71 49.65

2012 159 61 38.36 98 61.64

2013 92 74 80.43 18 19.57

Евидентно е дека во 2013 година вкупниот број на напредувања 
драстично опаѓа во споредба со останатите години. За разлика од 2011 и 2012 
година кога процентот на незаконски напредувања е приближно половина 
или повеќе од половина од вкупниот број на напредувања, во 2013 година е 
забележителен огромниот пад на истите. 

Табела 13.1 ги прикажува вкупно, законските и незаконските 
напредувања по години како и по основ на напредување. Така, напредување по 
основ распоредување поради укинување на работното место не е регистриран 
во ниту една година. Сите напредувања по основите: распоредување на државни 
службеници од групата на стручно-административни звања на звање помлад 
соработник; распоредување по престанок на вршење на функција; распоредување 
по пат на јавен оглас; вработување по пат на јавен оглас и именување на 
генерален секретар, секретар на Град Скопје и секретар на општина се 

8  За 2011 и 2012 година 85 општини, за 2013 81 општина.
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направени по законски пат во секоја една година. Од сите напредувања по 
основот вработување по пат на интерен оглас, во 2013 година, постои само 
едно напредување кое е спротивно на законот. 

Што се однесува до напредувањата по основ распоредување по пат на 
интерен оглас, само четири од вкупно 71 напредување се спротивни на законот 
со тоа што ниту едно од нив не е во 2013 година. Конечно, по два основи – 
распоредување во органот и преземање од друг орган, сите напредувања се 
направени спротивно на законот. Иако, можеби апсолутниот бројот на 
напредувања по основ превземање од друг орган не е голем, кога станува збор 
за напредувањата по основ распоредување во орган, апсолутниот број на 
вакви унапредувања е навистина голем. Овие информации укажуваат на една 
алармантна состојба, каде доаѓа до злоупотреба на овие два основи од страна 
на раководните лица во локалните власти. Имено, ЗДС изрично пропишува 
дека овие два основи служат исклучиво за мобилност на државни службеници, 
при што тие мора при процесот на мобилност да го задржат истото звање или 
пак да преминат во функција со непосредно пониско звање. Меѓутоа, како 
што се забележува во табелата, овие два основи се, без исклучок, користени за 
унапредување на службениците.

Во Табела 13.2, идентично, како и во Табела 13.1 е забележителен трендот 
на благо зголемување на законските напредувања во 2012 година, по скоро секој 
основ, и драстично намалување во 2013 година. Ваквиот тренд на унапредување 
на службеници спротивно начелата пропишани во ЗДС е особено интересен. 
Бидејќи испитувањето на причините за оваа појава е надвор од доменот на ова 
истражување, би било интересно доколку идни истражувања го адресираат ова 
прашање.
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Табела 13.2: Вкупен број на унапредувања по категории

Основ

Вкупно
Согласно начелата 
на ЗДС

Спротивно начелата 
на ЗДС

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Распоредување во органот 64 96 16 0 0 0 64 96 16

Распоредување на државни 
службеници од група на 
стручно-административни 
звања во звање помлад 
сработник

16 21 10 16 21 10 0 0 0

Распоредување поради 
укинување на работно место

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Распоредување по престанок 
на вршење на функција

1 0 0 1 0 0 0 0 0

Распоредување по пат на 
интерен оглас

17 18 36 14 17 36 3 1 0

Распоредување по пат на 
јавен оглас

21 13 12 21 13 12 0 0 0

Преземање од друг орган 4 1 1 0 0 0 4 1 1

Вработување по пат на 
интерен оглас

4 4 11 4 4 10 0 0 1

Вработување по пат на јавен 
оглас

13 6 5 13 6 5 0 0 0

Именување генерален 
секретар, секретар на Град 
Скопје и секретар на општина 

3 0 1 3 0 1 0 0 0

Во Табела 13.3 е прикажан бројот на општини според различни нивоа 
на напредувања за секоја од годините кои ги истражуваме. Така, бројот на 
општини во кои нема никакви напредувања е 46, 42 и 55 во 2011, 2012 и 2013 
година, респективно. Она што е од круцијално значење да се напомене е дека 
во 20 од вкупниот број на општини во РМ не биле направени напредувања по 
ниту еден основ, во ниту една година. Прерано е да се заклучи дека во овие 
општини службениците немаат можност за унапредување, но понатамошно 
истражување би можело да ги испита причините за ваквата појава. Бројот на 
општини во кои сите напредувања се целосно законски е приближно ист секоја 
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од трите години, односно 16, 17 и 15 во 2011, 2012 и 2013 година, респективно. 
Поинаку кажано, приближно една петтина од вкупниот број на општини 
остварува целосно законски напредувања секоја година. 

Табела 13.3: Нивоа на незаконитост по години

Број на општини

Нивоа на напредувања 2011 2012 2013

Без напредувања 46 42 55

100 % законски 16 17 15

До 25% незаконски 2 0 1

25.1% до 50% незаконски 8 8 4

50.1% – 75% незаконски 2 1 2

75.1% – 99.99% незаконски 0 2 0

100% незаконски 11 15 4

Од друга страна пак, бројот на општини во кои сите напредувања се 
незаконски се качува од единаесет во 2011 година, на петнаесет во 2012 година, 
за драстично да опадне во 2013 година, на четири општини. Последниот 
податок е за поздрав со оглед на тоа дека РМ е во процес на демократизација, 
хармонизација на домашното законодавството со  еевропското и е земја 
кандидат за влез во Европската Унија. Бројот на општини пак во кои постојат 
незаконски напредувања од 25.1 процент до 50 проценти изнесува осум во 2011 
и 2012, а во 2013 се преполовува.  

Четирите општини во кои е спроведено квалитативното истражување 
беа одбрани согласно критериумите за селекција на општините објаснети во 
поглавјето 2.1. Сепак, заради обезбедување на целосна анонимност, нема да 
бидат прикажани детални податоци за динамиката на унапредувања согласно 
со, и спротивно на системот на заслуги. Следното поглавје ги опфаќа резултатите 
од квалитативната анализа.

Резултати од квалитативната анализа

Зошто постојат унапредувања спротивни на системот на заслуги?

Квалитативната анализа на интервјуата со градоначалниците се спроведе 
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за да откриеме зошто се случуваат унапредувања спротивно од системот на 
заслуги предвиден во ЗДС. Поаѓајќи од Сајмоновата теорија на одлучување, но 
и од содржината на интервјуата, анализиравме три тематики кои се релевантни 
за одговарање на ова истражувачко прашање: (1) Перцепции за незаконските 
унапредувања, (2) Фактори кои влијаат врз истите и (3) Критериуми за селекција 
на државни службеници. Во продолжение ќе бидат објаснети наодите за секоја 
од овие категории, респективно. 

Генерално, градоначалниците од селектираните општини имаат мешани 
ставови во врска со унапредувања спротивно на системот на заслуги. Од една 
страна, сите се изјаснија дека не може да има незаконски унапредувања (Интервју 
1) зошто сите унапредувања биле направени согласно законите (Интервју 1, 2, 
3). Дури и за тие малку случаи што постоеле, постојано се преземале мерки за 
почитување на системот на заслуги и кариера (Интервју 2). Како што изјави 
еден од градоначалниите: 

“…сегментот „корумпираност“ е нешто што е својствено за секое 
општество, па и во најразвиените држави има корупциски афери […] Меѓутоа 
новите можности кои ги имаме на располагање во оценување и во унапредување 
ќе ги искристализираат и избалансираат тие неприродни, односно 
непринципиелни позиции кои некои ги поседуваат во самата администрација, 
а такви ги има и се надевам дека во наредниот период со почитување на 
принципите на државните службеници уште повеќе ќе бидат изоштрени, 
избалансирани....” (Интервју 3)

Од друга страна пак, градоначалниците не кријат дека општините 
понекогаш имаат и бенефит од вработувања по споилс системот. Како што 
објасни еден од интервјуираните, системот на кариера е неуспешен поради тоа 
што создава неефективни службеници кои не се соодветни за функциите кои ги 
извршуваат. Според него, американскиот систем и пазарна логика се подобро 
решение бидејќи побитно е да се извршуваат работите одошто да се штити 
системот на кариера (Интервју 2). Меѓу другото, мнозинство од интервјуираните 
градоначалници сметаат дека секој градоначалник треба да си носи свој тим 
кој успешно ќе ги извршува работите. Како што изјави еден од нив: „без добри 
администратори не би го имал овој успех што го имам денес“(Интервју 1).

Ваквата контрадикција во градоначалничките изјави би можела 
да се објасни со фактот дека еден од аспектите на јавната администрација 
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е нејзината ефективност и ефикасност. Оттаму, позитивните ставови за 
споилс унапредувања можеби потекнуваат од потребата да се оправдаат 
ваквите унапредувања, бидејќи на истите се гледа како начин да се овозможи 
поефективна и ефикасна услуга на граѓаните (Appleby 1947).

Понатаму, анализата покажа дека дискреционото право на 
градоначалниците донекаде влијае врз појавата на унапредувања спротивни 
на системот на заслуги (Интервју 1), бидејќи понекогаш едноставно јавниот и 
општиот интерес се потчинувале на личните интереси на одредени влијателни 
групи (Интервју 3). Дополнително, најголемо влијание имаат партиите и 
централната власт (Интервју 1, 2, 3), но нивното влијание варира во зависност 
од тоа дали локалната и централната власт се од ист или спротивен партиски 
табор. Следните два цитати служат за илустрација:

„...На пример претходниот градоначалник ја отстранил 
најквалитетната во финансиите, доктор професор на економски науки […] тој 
ми рече дека таа е член на мојата партија, била моја ученичка, дипломираше 
кога дојдов, работеше како секретарка шест месеци, после во финансии 
е најдобра, и кога дојдов јас втор пат, таа сега е одговорна во секторот на 
финансии...“ (Интервју 1)

„...Јас имам постојано притисоци […]. Некои одлуки се тесно врзани со 
коалициски договори...“ ( Интервју 3)

Спротивна на цитатите пак е изјавата за влијанието на централната власт 
и партијата во трета оптштина. Имено, интервјуираниот изјави дека партијата 
не играла голема улога, бидејќи во општината имало многу службеници од 
опозицијата, а градоначалникот бил од власта (Интервју 2). 

Во поглед на централната власт, евидентно е дека поголем притисок се 
врши во општините каде локалните власти се припадници на партии кои се 
различни од партијата на власт на државно ниво:

„...Проблемот лежи во центарот, секоја работа зависи од Владата, тие 
сакаат за се да ги контролираат и ги централизираат...“ (Интервју 1)

„...Меѓутоа сум соочен со еден голем проблем: ние немаме реална 
децентрализација и тоа е кочница […] Во Македонија имаме 120 000 и повеќе 
државни службеници од кои 80 и повеќе посто се припадници на владеачката 
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група на Р.Македонија. Тогаш, ти по дифолт немаш професионализирана, 
јавна односно државна администрација, имаш партизирана, кој е во служба 
на партијата на власт. Дали се вика тоа ВМРО, СДСМ, ДУИ или ДПА, 
ирелевантно е, важно е дека излегува од конекст на улогата на работата на 
државната служба...“ (Интервју 3)

Во крајна инстанца, сите интервјуирани градоначалници се согласуваат 
дека „[п]олитичката припадност на самите државни службеници е нешто што 
не треба и не смее да биде водилка“ (Интервју 3) токму поради тоа што на 
градоначаникот му се потребни искусни и професионални луѓе со кои може 
ефикасно и ефективно да работи (Интервју 2), „зависи [службеникот] како 
работи, така ќе се унапредува“(Интервју 1),. Ова укажува дека градоначалниците 
не ги игнорираат етичките премиси (H. A. Simon 1997) при донесување на 
избор за унапредување на службениците. Како што изјавија сите, пред сè битен 
е јавниот интерес и потребата да се услужат граѓаните, што пак индицира дека 
тие се предводат и од институционалните вредности (H. A. Simon 1997).

Во секој случај, влијанието на централната власт и политичките партии е 
тесно поврзано, бидејќи оние градоначалници коишто се од политичка партија 
која не е на власт на централно ниво велат дека најмногу притисоци доаѓаат 
токму од таа партија. Иако е смело да се тврди дека партиите од локалните 
власти немаат влијаније врз унапредувањата на службениците, мора да се земе 
предвид дека притисоците од централното ниво можат дополнително да ја 
парализираат работата на општините.

Интересен податок е што градоначалниците, пред сè, се оградуваат од 
признавање дека  постојат унапредувања спротивни на системот на заслуги. 
Како што изјави еден од градоначалниците: „Јас слободно можам да кажам 
дека непотизмот од моја позиција не постои во општината, бидејќи немам ни 
еден соработник кој е во никаква блиска врска, фамилијарна, лично со мене...“ 
(Интервју 3), за подоцна да пробаат да ја пренасочат вината за постоење на 
вакви унапредувања на некој друг, најчесто на секторските раководители:

„...Па за тоа има одговорни во секој сектор, тие прават тоа. [...] Тој е 
одговорен за десетте администратори што ги има во својот сектор и ги знае 
он...“ (Интервју 1)

„…Најчесто сугестијата за унапредување ја дава раководителот на 
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определена служба. Прво раководител на одделение, па заменик, или помошник 
на сектор, оди од раководител на одделение, кој дава препорака, па преку 
началникот на сектор доаѓа до секретарот на општината и тој пренесува 
до мене известување или предлог дека определен службеник треба да оди еден 
степен погоре. […] многу често тоа се и субјективни проценки […]. Меѓутоа 
резултат на сите тие субјективизми е многу често и конфликт на интереси...“ 
(Интервју 3)

Цитатите укажуваат дека појавата на унапредувања спротививни на 
системот на заслуги не им е непозната на градоначалниците, но тие сепак се 
трудат да избегнат превземање на одговорностза истите, за зачувување на 
својот кредибилитет пред очите на пошироката јавност.

Како размислуваат службениците кои напреднале спротивно на 
системот на заслуги?

Анализата на интервјуата со државните службеници кои напреднале 
спротивно од системот на заслуги покажа дека истите делат многу сличности 
во однос на мотивациите за работа, како и перцепции за унапредувањето. Така, 
во однос на внатрешните мотивации за работа, сите напоменаа дека нив ги 
мотивира работата преку која им служат на граѓаните, или, како што напомена 
еден од нив – „им помагам на странките, ги насочувам, ги советувам и да им 
се реши неговиот проблем што го имаат во општинската администрација“ 
(Интервју 5). Паралелно, најголем дел од нив напоменаа дека од аспект на 
внатрешните мотивации, ги мотивира позиција која има независност во 
работењето, што пак подразбира креативност во работењето и преземање на 
одговорност за сработеното. Како илустрација, еден од нив напомена:

„...Значи ние сме тие кои сами го изнаоѓаме најлесниот и најпогодниот 
начин за нас да ја вршиме нашата задача. И тоа е значи тоа што мене ми дава 
потполна независност во мојата струка и во моите задачи да си ги завршувам 
по мои планирања [...] Јас се засновам на тоа да задачата што ми е дадена и 
задачите што ми се предвидени по систематизација јас да ги завршувам свесно, 
совесно, навремено. Значи тоа е обврска на секој и свесен сум за тоа дека ако не 
ги завршувам значи ќе може да се има и последици..“ (Интервју 4)

Овие изјави покажуваат дека и покрај фактот што интервјуираните 
државни службеници напреднале спротивно на ЗДС, тоа не значи дека 
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внатрешни мотивации се „чудни за нив“. Напротив, и ним им е важно 
извршувањето на нивните секојдневни активности како вработени во 
локалните властиза да придонесе кон постигнување лично задоволство (Ryan 
and Deci 2000; Vandenabeele 2007).

Во однос на надворешните мотивации, сите државни службеници 
напоменаа дека финансиските бенефити се она што ги тера да напредуваат во 
кариерата. Но, додека некои од нив кажаа дека финансиските бенефити се награда 
за свесното, совесното и навременото завршување на работните задачи (Интервју 
4), други пак укажаа на тоа дека претпоставените не го почитуваат законот и 
не унапредуваат затоа што истото би влијаело негативно на општинскиот буџет 
(Интервју 5). Така, во согласност со теоријата за самоопределување во однос на 
надворешните мотивации, државните службеници отворено се изјаснија дека 
покрај личната сатисфакција, еднакво важно е да бидат наградувани соодветно 
на она што го сработиле и онолку колку што се вложуваат (Gruenberg 1980; Ryan 
and Deci 2000; Vandenabeele 2007), во спротивно се демотивираат.

Кога станува збор за перцепциите на државните службеници кон 
унапредувањето, неопходно е да се напомене дека сите покажаа игнорантски 
став кон прашањето, уверувајќи не со тврдењето дека никогаш не слушнале за 
незаконски унапредувања, дека не познаваат такви случаи, и конечно, дека дури 
и да има, такви нема во нивната општина (Интервју 4, 5, 6, 7). Очигледен беше 
стравот кај интервјуираните државни службеници од споделување информации 
со истражувачите за да не го изгубат работното место и покрај загарантиранта 
анонимност и протекција на нивниот идентитет. Некои пак, преку ироничен 
тон се обидоа да ни дадат на знење дека незаконските напредувања постојат, и 
најверојатно, дека не смеат да зборуваат за истите. Како и да е, интересни беа 
погледите на незаконски напреднатите државни службеници врз незаконските 
напредувања генерално и напредувањето на интервјуираниот службеник 
поспецифично. Така, дел од нив го осудија таквото напредување аргументирајќи 
го од аспект на праведност, односно:

„...Ако не си соодветен за работата, ти прво не би ја направавил 
работата стручно и цел систем би отишол наопаку. Од старт со погрешни 
информации, до крајот би се одело погрешно. Тоа е мое мислење. Хипотетички 
би било како некој да ми речи да се фрлам а јас не знам да пливам и би се удавил. 
Хипотетички, јас ќе стагнирам тука, не ја знам работата и тоа не е фер...“ 
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(Интервју 6)

Други пак имплицитно индицираа дека немаат ништо против таквиот 
вид на унапредувања доколку се во одредена мера, или со зборовите на еден 
од нив- „ јас мислам дека може да постои некој, ама со исклучок“ (Интервју 7). 

Интересно, сопственото незаконско напредување ниту еден од 
државните службеници не го перцепира како такво, како привилегија, ниту 
пак се изјасни дека почувстувавал негативни емоции или пак дека негативно 
влијаело на нивниот морал. Но, дека сепак чувстуваат вина е видливо по 
нивните изјави кога себе си се ставаат во колективитет со останатите државни 
службеници. Еден од државните службеници во тој контекст рече: „Не верувам 
дека сум добил посебен третман и по мое мислење кога е воведена новата 
систематизација, не сум унапреден само јас“ (Интервју 6).

Дополнително, покрај прикриената вина, дел од државните службеници 
гледаат на истото како на компензација за нешто што претходно „им било 
одземено“. Како илустрација, еден од државните службеници рече:

„...Кога јас се вработив прв пат во општина[та], значи проблем имаше 
со акредитација на факултетот мој […] и тоа беше пречката што јас не можев 
од почеток да се вработам како високо образовано лице, но од стекнување со тоа 
право значи мене ми се овозможи да се здобијам со тоа што јас го заслужувам од 
почетокот...“ (Интервју 4)

Во однос на причините за нефункционирање на системот на кариера, 
најпрвин е неопходно да се напомене дека државните службеници ја префрлаат 
вината на претпоставените, значи не сакаат да преземат одговорност. Така, еден 
од нив рече: „И тогаш се формираше нова самоуправа и многу од работниците 
беа вклучени во оваа систематизација, во зависност од мислењето на 
работодавачот“ (Интервју 7). Во ист контекст, друг државен службеник, сакајќи 
да се огради, се изјасни:

„...Јас искрено не се мешам во работата на тој креаторот што прави 
систематизација. Тие подобро ги познаваат вработените и тие одлучуваат 
каква работа, систематизација и какво звање треба да има секој работник. 
Затоа ние немаме пристап во тие работи и немаме ни намера да имаме, значи 
тие знаат подобро кој треба и на какво место треба да работи и какво звање 
треба да има...“ (Интервју 6)
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Некои државни службеници јасно кажаа дека политичките партии 
имаат влијание, но не сакаа да зборуваат за тоа (Интервју 5), а некои пак од нив 
рекоа дека не смеат да зборуваат на таа тема (Интервју 7). Други пак кои сами 
не ја покренаа темата, беа прашани за влијанието на политичките партии. Ова 
беше прашање од кое сите сакаа да се оградат, или преку бранење на својата 
општина со аргументот дека во нивната опшина тоа не се случува, или преку 
истакнување дека такво нешто е невозможно.

Како размислуваат другите службеници?

Интервјуата направени со фокус групи имаа за цел да откријат како 
незаконските унапредувања влијаат врз моралот и желбата за понатамошен 
кариерен развој на службениците кои напреднале согласност системот на 
заслуги. Тргнувајќи од теорија за МЈС, анализирани се три теми: (1) мотивации 
за понатамошна кариера, (2) перцепции за незаконски унапредувања и (3) 
санкции.

Идентично како и кај државните службеници кои не напреднале 
согласно со Законот, и службениците кои учествуваа во фокус групите споменаа 
слични теми во контекст на внатрешни и надворешни мотивации. Така, истите 
напоменаа дека нив ги мотивира работата преку која им служат на граѓаните. 
Но, еден од учесницитe во фокус групата низ иронично смеење рече: „Да, да, 
знам сите за добробит на општината“ (Интервју 8). Очигледно, овој државен 
службеник сакаше да фрли сомнеж врз она што скоро сите државни службеници 
го наведуваат како мотивација.

Понатаму, државните службеници кои учествуваа во фокус групите 
наведоа дека достигнување професионална сатисфакција е она поради кое се 
вложуваат. Така еден од службениците рече:

„... Како за сите други, така и за мене, професионалната сатисфакција 
[...] Јас сум амбициозна личност, значи, секоја работа ако немаш амбиции 
да напредуваш, тогаш те води во монотонија, а монотонијата значи нема 
резултати ...“ (Интервју 9)

Во поглед на надворешните мотивации, сите учесници во фокус групите 
го напоменаа финансискиот бенефит од напредувањето. Во тој контекст, еден 
од нив рече:
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„... Ако веќе се вложуваш и ја работиш професионално работата, 
нормално е дека очекуваш сатисфакција за својот вложен труд, значи да 
добиеш награда, Законот за државни службеници го овозможува тој систем на 
кариера и на наградување, следствено на тоа, нели и паричниот надоместок 
што е пропишан ...“ (Интервју 9)

Важно е да се напомене дека финансискиот бенефит – повисока плата, 
е мотивација, но, не по секоја цена. Со други зборови, државните службеници 
наведоа дека „повисоката плата е легитимен поттик“ (Интервју 8), но не би 
сакале да ја добиваат по пат на противзаконско унапредување.

Интересно, ставовите на државните службеници се компатибилни со 
општинските вредности. Така, еден од нив напомена: „Квалитетна држава и 
службеник е ако си ја исполнува работата која што му е законски пропишана“ 
(Интервју 8).

Во однос на категоријата – перцепции за унапредувањето најголем 
дел од државните службеници истакнаа дека не би прифатиле незаконско 
унапредување. Сепак, дел од нив наведоа дека би напредувале и така но само 
под услов ако знаат дека нема кој да ги тужи. Консеквентно, ова ги става нив 
во ист „кош“ во однос на размислувањата за кршење на законот со оние кои го 
прекршиле, со таа разлика што едните сè уште не напреднале така.

Што се однесува до перцепциите на процесот на незаконско напредување, 
некои од нив истакнаа дека немаат ништо против таквиот систем, и дека треба 
истиот да постои како „исклучок, а не правило“ (Интервју 10) – како што 
напомена еден од нив, само доколку некој е навистина квалитетен.

Од друга страна пак, најголем дел од државните службеници изразија 
незадоволство од нефункционирањето на системот на кариера. Во однос на 
причините за незаконското напредување, некои од нив наведоа дека истото е 
поради влијание на политичките партии, и дека за да се напредува потребни 
се „партиски книшки“ (Интервју 10), односно некој да е „квалитетен и на 
позиција“ (Интервју 10). Последново е интересен податок кој зборува за тоа 
дека квалитетот и незаконското напредување не се некомпатибилни. Најголем 
дел од државните службеници се оградија од ставот дека политичките партии 
имаат влијание и покрај тоа што ги знаат препораките од Европската комисија.

Интересно, некои од државните службеници ја наведоа невработеноста 
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како причина за незаконско напредување (Итервју 10), поткрепувајќи го истото 
со аргументот дека поради лошото земјоделие и стопанство, сите сакаат да се 
вработат во државната администрација, а истото е неможно без незаконско 
напредување.

Што е повеќе, голем дел од државните службеници сметаат дека не се 
соодветно наградени. Како што наведе еден државен службеник, додека е во 
ред секој нов градоначалник да си носи свој тим со кој ќе ја води општината, 
навистина не е во ред да не им се даваат можности за унапредување на оние 
службеници кои се долго време вработени и работеле под раководство на 
неколку градоначалници. Според службеникот, да се оставаат таквите луѓе 
да стагнираат за сметка на унапредување на нововработени службеници кои 
немаат доволно искуство не е во ред, не затоа што новите слубеници немаат 
квалитет, туку бидејќи токму квалитетот се стекнува со искуството (Интервју 
8).

Дополнително, истите сметаат дека сиот товар е на оние кои се 
квалитетни и знаат да работат ефективно и ефикасно. Следните изјави служат 
како дополнителна илустрација:

  „... Е сега, раководителот ќе го задолжи тој што смета дека најдобро 
ќе ја заврши работата, без разлика дали тоа е негова задачи или не, и таа 
преоптеретеност според мене, на одредени службеници можеби би предизвикала 
нервоза, тензија, зашто тој е презафатен и нема време за едно кафе што се 
вика да се напие, додека тој некој е порелаксиран во однос на работните задачи 
...“ (Интервју 10)

 „... Во описот и пописот на работните места, не се води конкретен 
опис за работите од страна на надлежните повисоки органи што треба да се 
извршуваат. Поентата ми е дека тоа смета за еден одреден работник да се 
покаже во одреден домен, за конкретни задачи...“ (Интервју 10)

...„Не сум пристрасник на тој шаблонизам да човек, на пример, во 
тој опис и попис на работни задачи работи, да речеме, една или две задачи, 
и во тоа не го интересира и не прифаќа други работи [...] Доколку се работи 
професионално, соодветно со образованието и работните задачи, успехот ќе 
биде видно поголем. Трошењето на енегијата на поголем број задачи нормално и 
послаб квалитет во работата ...“ (Интервју 10)
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И конечно, во однос на категоријата санкции, државните службеници 
сметаат дека е неопходно да се воведат санкции кои ќе бидат „поригорозни и 
неселективни“ (Интервју 9). Некои од нив пак напоменаа дека истите треба да 
бидат насочени кон лицата кои ги вршат незаконските нашредувања, затоа што 
истото го прават свесно. 

Генерално, не постојат круцијални разлики во мотивациите за 
напредување кај службениците кои напредувале согласно системот на заслуги 
и оние кои напредувале спротивно иститот. Истово звучи застрашувачки затоа 
што и оние кои напредувале согласно со законот би го прекршиле доколку ја 
имаат таа можност – гледајќи ја во таквото напредување единствената можност 
за градење кариера. 

 z Заклучоци и препораки

Од анализата на интервјуата се извлечени три генерални и релевантни 
заклучоци во однос на намалување на случаите на унапредувања кои се 
спротивни на системот на заслуги. Во овој дел од трудот накратко ќе бидат 
сумирани трите заклучоци,  а воедно и ќе бидат изнесени предлог препораките 
за јавни политки, за секој заклучок респективно. 

Недоволна информираност на јавните службеници за унапредувањата 
и распоредувањата во нивната општина

Пред сè, генерално, може да се заклучи дека државните службеници, 
како што и самите изјавуваа, не се доволно информирани  за системот на заслуги 
пропишан во ЗДС, или пак истиот декларативно го разбираат. Мнозинството 
од нив воопшто немаат информации за унапредувањето на нивните колеги, 
по кои основи се изведуваат овие унапредувања и дали тие службеници се 
генерално квалификувани за нивните унапредувања.  

За таа цел, препораката која произлегува од првиот заклучок е во 
насока на обезбедување поголема транспарентност за донесените решенија 
за назначување. Имено, сметаме дека оваа ситуација би можела да се подобри 
доколку општините ги објавуваат сите решенија за назначување и распоредување 
на државните службеници на нивните веб страници и на огласните табли. На 
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овој начин државните службеници ќе бидат повеќе информирани за актуелната 
ситуација на унапредување и назначување, и следствено на тоа ќе можат да 
реагираат во насока на спречување или намалување на истите. 

Недоволна информираност на јавните службеници за нивните права, 
обврски и системот на државна служба

Како што индицира и самиот поднаслов, вториот заклучок е дека 
службениците не само што не се доволно запознаени со унапредувањата и 
распоредувањата на нивните колеги, туку тие се и недоволно запознаени со 
целокупниот систем на државната служба и нивните права. Консеквентно, ова 
влијае и врз механизмите за жалби со кои државните службеници располагаат. 
Имено, анализата покажа дека во општините пристигнуваат многу мал број 
жалби по решенијата за назначување на службениците, што всушност е 
последица на нивната неинформираност за унапредувањата.

Соодветно, втората препорака која ја предлагаме е засилување на 
обуките на државните службеници преку кои тие подобро би се запознале со 
своите права и обврски, но, и со целокупниот систем на државна служба во 
Република Македонија. Следствено, ваквите обуки ќе би ја зголемиле свеста 
на службениците кои сметаат дека се оштетени, за можноста на поднесување 
жалби по решенијата за назначување и распоредување на нивните колеги , се 
разбира доколку истите се издржани со аргументи.

Преголеми влијанија од партиите и централната власт

Третиот и последен круцијален заклучок е дека влијанијата на партиите 
и централната власт се многу видливи. Дополнително и многу значајно, ваквите 
влијанија варираат во зависност од партијата на власт во локалната единица, 
што е воочливо и од различните ставови, по ова прашање, кај градоначалниците 
од различните општини, кои беа квалитативно анализирани. Имено, како што 
изјавија и градоначалниците, партиските и влијанијата на централната власт се 
многу повидливи во оние единици на локалната самоуправа каде партијата на 
власт е различна од партијата на власт во Македонија. 

Во однос на овој заклучок, евидентно е дека надзорот на Управната 
инспекција при Министерството за информатичко општество и администрација 
врз единиците на локалната самоуправа мора да се зајакне. Зголемениот 
надзор треба да ги поттикне градоначалиците и останатите раководители во 
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општините посовесно да донесуваат одлуку во поглед на унапредувањето и 
распоредувањето на државните службеници. Воедно, зголемениот надзор би 
поттикнал и зголемување на изречени санкции за прекршување на законските 
одредби. 

Конечно, ова истражување успеа да ја прикаже ситуацијата со 
унапредување и мобилност на службеници спротивно системот на заслуги во 
четири општини, но и да ги истражи последиците од ваквите унапредувања 
кај останатите државни службеници. Преку посочување на клучните фактори 
кои придонесуваат до незаконски унапредувања, истражувањето имаше за цел 
да поттикне дополнителни и поопфатни истражувања и во други општини. Во 
крајна инстанца, расветлувањето на вакви случаи на унапредување се очекува 
да влијае не само врз свеста на градоначалниците и  државните службеници, 
туку и врз свеста на пошироката јавност. 
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 z Вовед

Коруптивните практики во јавната и во приватната сфера ја девалвираат 
довербата неопходна за одржување и развој на стабилни економски и 
социјални релации, со тоа што ги уништуваат темелните вредности поставени 
во највисоките правни документи. Коруптивното однесување е спротивно на 
владеењето на правото, на демократијата и на човековите права, затоа што 
го омаловажува доброто владеење, фер пристапот и социјалната правда, ја 
уништува конкуренцијата, економскиот развој и стабилноста на демократските 
институции и ги поткопува моралните основи на општеството. Според нашето 
законодавство,1 корупцијата е инкриминирачка по различни основи и допира 
до различни општествени сегменти, па оттаму борбата против ова зло е 
потребно да се води на повеќе фронтови. Во таа насока се препораките на ЕУ, 
на Советот на Европа и на ОН што ја потенцираат корупцијата како еден од 
најголемите проблеми со кој светот секојдневно се соочува.2  

1  Види повеќе: Закон за спречување на корупцијата, Сл. весник на Р Македонија 
бр.83/04; Закон за ратификација на конвенцијата на ОН против корупција, Сл. Весник 
37/2007;  Законот за  јавни набавки Сл. весник на РМ бр.136/2007, 130/2008 и бр.97/2010 кој ги 
операционализира Директивите на ЕУ и има за цел успешно функционирање на системот на јавни 
набавки и доследна примена на клучните принципи меѓу кои: одговорноста, конкуренцијата 
на субјектите, еднаков третман на сите понудувачи и недискриминација, транспарентност 
и интегритет на процесот на доделување на јавни набавки како и рационално и ефикасно 
искористување на буџетските средства; Кривичниот законик во член 275-в, за кривично дело - 
Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за за јавна набавка или јавно 
- приватно  партнерство  предвидува казна затвор до најмалку 5 години за свесна повреда на 
прописите за постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка и стекнување на 
значителна имотна корист за себе или за друг, Сл. весник на РМ 37/1996 

2  Види повеќе: Council of Europe, Criminal law Convention on Corruption, Strasbourg 
1999 (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/173.htm) (Кривично правна конвенција за 
корупција, Совет на Европа); EU Anti - Corruption Policy (http://www.transparencyinternational.eu/
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Појдовната основа на ова истражување беше тезата дека еден од начините 
за борба против корупцијата е транспарентноста и отчетноста на креаторите 
на политики и, засиленото учество на граѓаните во процесот на носење одлуки, 
особено на локално ниво. Оттаму, за да се одвратат условите што поттикнуваат 
корупција, процесот треба да биде - инклузивен, односно еднакво да ги вклучува 
граѓаните засегнати од одредена одлука, но и - транспарентен, односно да 
дава можност и механизми за финансиска контрола, јавност и мониторинг на 
имплементацијата на политиките, а особено на општинскиот буџет и на јавните 
набавки. Затоа, oсновната цел на истражувањето е да се утврдат добрите 
практики, но и недостатоците во однос на процесот на партиципацијата на 
граѓаните на општинско ниво, и можноста за финансиска контрола на граѓаните 
врз актите на општината, а паралелно наодите да се споредат и со практиките 
на земјите членки на Европската Унија. 

Очекуваме дека истражувањето ќе побуди интерес и ќе отвори дебата 
за механизмите и за начините на зајакнување на транспарентноста на локално 
ниво. Оттаму, резултатите од истражувањето би требало да ја поттикнат 
свеста кај општинската администрација за важноста од воспоставување добри 
практики во управувањето со јавните финансии на локално ниво - услов за 
намалена корупција, и да препорачаат воспоставување протоколи, процедури 
и правила за подобрена партиципација во процесите на креирање политики 
и следење на буџетите на локално ниво, како и за контрола врз евентуалната 
корупција, судирот на интереси и непотизмот кај вршителите на јавни функции.3

focus_areas/eu-anti-corruption/); United Nations Convention against Corruption (Конвенција на ОН 
против корупција), UNGA Resolution 55/61, December, 2000

3  Посебна благодарност до НВО: Антико; Полио Плус; Зенит; Отвори ги прозорците; 
МЦМС, како и до административните службеници од селектираните општини со кои се 
спроведоа структурираните интервјуа
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 z Истражувачки проблем

Партиципацијата на граѓаните во процесот на носење одлуки, 
транспарентноста и отчетноста се основа на секоја демократија и предуслов за 
намалување на корупцијата. Овој пристап претполага документи, протоколи 
и процедури што овозможуваат не само учество на граѓаните во процесите 
на креирање локални политики, туку и навремено и точно известување за 
исходите од партиципативниот процес, јавност и отчетност на финансиското 
работење на општината, а особено во однос на реализацијата на фискалните 
политики, носењето и спроведувањето на општинскиот буџет. Оттаму, 
истражувачкиот проблем ги опфаќа недоследностите што постојат во процесот 
на одлучување на локално ниво, од аспект на необезбедена и недоволна 
граѓанска партиципација и неможност за вистинска финансиска контрола што 
би ја спровеле граѓаните. Дополнително, освен детектирање на пропустите, 
документот ги потенцира добрите практики на веќе воспоставените механизми 
за граѓанска партиципација и контрола, дава предлози за нивно подобрување, а 
со тоа помага во намалувањето на изгледите за корупција на администрацијата 
на локално ниво. 

Иако законските решенија во РМ утврдуваат дека непосредното учество 
на граѓаните во процесите на креирање политики и носење одлуки треба да 
е дел од општинската практика,4 недостигаат утврдени правила, процедури и 
протоколи за негово остварување. 

4  Важноста на учеството на граѓаните во креирањето на политики е потенцирано во 
документите на Советот на Европа, во прв ред на Европската повелба на локална самоуправа 
(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/122.htm) ратификувана од страна на 
Собранието на Република Македонија, која го потврдува правото на граѓанинот да земе учество 
во менаџирањето на јавните политики (чл.3 на Повелбата). Дополнително во таа насока, во 
чл.10 од Лисабонскиот договор на ЕУ се истакнува дека учеството на граѓаните е највисок чин 
на практикување на демократија (The Treaty of Lisbon, 2009). Добар пример е и Стратегијата 
за иновации и добро управување на локално ниво на Советот на Европа (http://www.coe.int/t/
dgap/localdemocracy/strategy_innovation/default_en.asp).  Учеството на граѓаните во процесите на 
креирање политики и носење на одлуки во општините, покрај со Уставот на РМ, дополнително 
се уредува и со Законот за локална самоуправа (ЗЛС) во кои покрај референдумот и другите 
облици на непосредно изјаснување (чл.2.став 2 од Уставот на РМ) како начини на остварување на 
директна демократија се предвидуваат и собирите на граѓани и граѓанските иницијативи (чл.25 
од ЗЛС). Јавните трибини, анкетите, дебатите, претставките и предлозите на граѓаните не спаѓаат 
во непосредно остварување на власт, туку се повеќе консултативни форми кои создаваат доверба 
и поттикнуваат соработка меѓу општинската власт и граѓаните. 
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 z Теоретска рамка

Не постои општо прифатена дефиниција за демократијата. Многу 
воопштено може да се каже дека демократијата е форма на општествено 
управување што помага во заштитата на слободите на граѓаните и во 
одржувањето минимум јавни добра неопходни за остварување на граѓанските 
цели и стремежи. Во таа насока, изразот „делиберативна демократија“ се 
појавува од 80-тите години на XX век и претставува политички пристап 
фокусиран на подобрување на природата и, на формата за учеството во процесот 
на носење политички одлуки. Делиберативната демократија е современа форма 
на општествено управување која:

• го поттикнува чувството за граѓанска ефикасност;

• генерира грижа за колективните проблеми;

• го охрабрува формирањето совесно граѓанство, способно да делува за 
општото добро.5

Во делиберативна демократија клучното прашање е: Зошто ги усвојуваме 
ставовите кои ги усвојуваме, и дали можеме да ги одбраниме во сложено 
општествено уредување составено од луѓе со спротивставени приоритети?

За да се справиме со реалноста на политиката, мораме да ја покажеме 
врската помеѓу социјалниот контекст и политичките аранжмани, што ги 
рефлектираат различните нивоа на сатисфакција на потребите на граѓаните. 
Исти институционални аранжмани можат да продуцираат сосема различно 
ниво на сатисфакција поради различни историски, културни и психолошки 
фактори. За политичкиот теоретичар Томас Е. Кронин6 (кој директната 
демократија ја изедначува со делиберативната) процесот на директна 
демократија не се однесува на владеење на обичните луѓе, туку алатките 
на директната демократија, одвреме-навреме ги овластуваат оние што се 
заинтересирани да влијаат врз јавната политика преку јавно истакнување 
на нивниот став.7 Иако методите на директна демократија не ја променуваат 

5  Thomas Edward Cronin , Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall, 
iUniverse June 15, 1999

6  ibid
7  Но, тоа е многу далеку од тврдењето дека директната демократија им дава значаен глас 
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драматично природата на политичкиот процес и не ги превенираат нашироко 
распространетите форми на неправда, за Кронин, овој тип на демократија има 
неколку предности, а особено поради тоа што овозможува поголема контрола 
на корумпираните службеници.

Оттаму, општествената делиберација е еден од начините преку кои се 
постигнува политиката на инклузивност. Според оваа тенденција политиката 
треба да ги вклучи, врз база на еднаквост, сите граѓани чии интереси се 
во конфликт и кои можат да бидат афектирани со носењето одлука во 
демократскиот процес. На овој начин се обезбедува поголема контрола врз 
власта и се дава можност да бидат чуени гласовите на оние што најчесто не се 
земени предвид во процесот на носење одлуки.

Политиката на инклузивност дава резултати ако демократскиот процес 
е продукт на правила, кои, до максималното можно ниво, обезбедуваат: 
партиципација во дискусијата на непосредно засегнатите од дискусијата; 
слобода учесниците да се изразат себе си; еднаквост на условите според кои 
партиципацијата се спроведува; задоволување на барањето предлозите да бидат 
соодветно оправдани; нивото до кое дебатата е повеќе морална отколку само 
чиста презентација интереси; избегнување „смрзнати мнозинства“8; повисок 
степен на мнозинството што ги поддржува одлуките; можност за промена на 
одлуката, и слично. 

Прашањето на инклузија на засегнатите страни во процесот на 
носење одлуки е едно од најпроблематичните прашања, особено од аспект на 
спроведување на ваквите определби.9 Оттаму, на пример, децентрализацијата 
може да е неопходна не само за да се овозможи директната демократија (како 
аспект на делиберативната демократија), туку и за да се обезбеди уделво 
процесот на носење одлуки, на оние чиишто интереси се загрозени. Граѓанското 
општество и делиберативната демократија се вид - панацеја, универзален лек 
/ одговор што може да ги нивелира јавното и приватното, индивидуалното 

на обичните луѓе на регуларна база. Ултимативно, индивидуите без волја да се вклучат во групи и 
да направат коалиции, не се во можност да ги користат алатките на директната демократија, ibid.

8  Синтагмата смрзнати мнозинства се однесува на политичката ситуација во која 
постои „парализа“ на институциите на системот, а политичката моќ е еднакво поделена меѓу 
сите општествени сегменти, види повеќе Carlos Santiago Nino, The Constitution of Deliberative 
Democracy, Yale University Press, New Haven & London 1996, стр.199

9  ibid
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и социјалното, што може да помогне да се надмине индивидуализмот и да 
се обезбеди слобода и плурализам.10 Учеството на различните сегменти на 
општеството во процесот на носење одлуки (бизнис заедницата, граѓанскиот 
сектор, групите граѓани...) овозможува интеграција на множество опции во 
врска со различни политики, кохерентност на политиките како и одговорност 
кон заедницата, односно транспарентност и отчетност за одлуките, за 
преземените активности како и за резултатите од нив.

За Карлос Сантјаго Нињо,11 аргентинскиот морален, правен и политички 
филозоф директната демократија треба да е мандаторна секогаш кога тоа е 
можно, зашто директната демократија ја зајакнува епистемиолошката вредност 
на демократијата и помага во приближувањето на историскиот устав кон 
некаков идеал. Постојат многу стандардни методи за директна партиципација, 
како плебисцит, референдум, иницијатива, отповикување и сл. а плебисцитите 
и референдумите, што треба да бидат внимателно регулирани за да не се 
искористат за зголемување на егзекутивната моќ, спроведени на национално, 
на провинцијално и на локално ниво, можеби се единствениот начин за да 
се надмине притисокот врз групите на интерес или пак некомпетентноста на 
политичарите. Но, според Сантјаго Нињо, мора да се направи разлика помеѓу 
методите на директна демократија и процесот на оригиналната практика 
на морална дискусија. Додека директната демократија вклучува директно 
изразување на мислењата на гласачите во однос на одредени прашања, или 
пак, во однос на работењето на авторитетите (властите), таа не ја рефлектира 
вистинската дискусија. Учесниците, едноставно, одговараат со „да“ или со 
„не“. Имајќи ги предвид тие забелешки, традиционалните методи на директна 
партиципација, при носењето одлуки, не ја подобруваат драматично генералната 
тенденција за носење поправедни одлуки. Тој напредок може единствено 
да се очекува ако голем дел од оригиналниот процес на морална дискусија е 
реплициран во политичкиот процес. Затоа мора да се запрашаме, дали тоа е 
возможно, во голема и хетерогена заедница, која се соочува со комплексни 
прашања, типични за модерните индустриски и пост - индустриски општества? 
Секако дека е возможно, смета Сантјаго Нињо, а еден од начините е употребата 
на модерната технологија, или на социјалните мрежи, иако степенот до кој 
размената на идеи, аргументи и спротивставувања реално можат да се случат, 

10  Alina Silianm, Liberal Nationalism and Deliberative Democracy, Budapest, 2002
11  Carlos Santiago Nino, The Constitution of Deliberative Democracy, Yale University Press, 

New Haven & London 1996
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меѓу милиони луѓе, е многу несигурен.12 

Епистемиолошката вредност на демократијата, се намалува и преку 
слабиот квалитет на јавната дебата. Дискусијата за принципите на политичкиот 
систем, за генералните погледи на општеството и за решенијата во однос на 
справувањето со социјални проблеми, често се заменува со однапред зададени 
претстави за кандидатите, со екстремно нејасни искази за позициите и со 
емотивен багаж. Јавната дебата не е единствено детерминирана од динамиката 
на политичкиот систем, туку истовремено и од мас-медиумите што доминираат 
со политичкиот процес и не придонесуваат во прилог на сериозна морална 
дебата. Слабеењето на јавната дискусија е исто така предизвикано поради 
недостиг на пристап до мас-медиумите. Еднаквиот пристап е есенцијален за 
квалитетот на јавната дискусија, затоа што е еквивалент на атинската агора.13 

Во секој случај, целта на делиберативната демократија е јасна - да се 
унапреди процесот преку кој граѓаните ќе влијаат врз носителите на одлуки 
и врз креирањето политики, како и да се подобрат механизмите со кои 
политичарите се информираат за ставовите и за приоритетите на граѓаните. 
Граѓаните мора да бидат информирани, консултирани и активно вклучени во 
процесот на носење одлуки и креирање политики. Тоа води до: подобра јавна 
политика; поголема доверба во институциите;  посилна демократија. На овој 
начин се врши премин од „влада“ кон вршење власт – партнерство со граѓаните 
во однос на носењето и спроведувањето на политичките одлуки.14

Во таа насока, партипацијата на граѓаните обезбедена преку најразлични 
форми на консултации треба да биде: ефектна (навремена), квалитетна 
(да овозможува дополнителни информации и проценки од „надворешни“ 

12  За Сантјаго Нињо, најчистата форма на демократија треба да произлезе од процес 
на политичка децентрализација, што ќе продуцира политички единици доволно малечки 
за да го направат можен процесот на дискусија лице в лице и колективното одлучување во 
вистинска смисла на зборот. „Во меѓувреме мора да се истражуваат нови форми на популарна 
партиципација, како јавни сослушувања, кога постојат конфликтни интереси меѓу различни 
сектори на популацијата, како и други начини на споделување и контрола“, ibid 153

13  Кога медиумот е речиси целосно во приватни раце, агората е претворена во приватен 
театар, а влезот е по волја на сопственикот. За да се максимизира  плурализмот и неутралноста, 
регулацијата на мас-медиумите мора да биде дистрибуирана меѓу различни политички единици, 
како и да биде промовирана формална и неформална партиципацијата во таа контрола од страна 
на индивидуи и на организации, ibid

14  Thomas Edward Cronin , Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum and Recall, 
iUniverse, June 15, 1999
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извори), да ги систематизира и да ги публикува резултатите од консултациите 
и остварените ефекти. Партиципацијата треба да се обезбеди  во сите фази 
од формирањето на политиките (идентификација на проблемот, развој на 
политиките, носење одлуки, имплементација и евалвација). Таа може да 
се реализира на различни начини, како на пример: вклучување граѓани во 
консултативни тела (работни групи), работилници, семинари, конференции, 
јавни сослушувања, приемни денови, тркалезни маси, советодавни тела, и 
слично.15

Инклузивноста, зголемената партиципација во процесот на носење 
одлуки, го зголемува делокругот на можни вклучувања, ја зголемува легитимноста 
на политичките одлуки и ги зајакнува односите меѓу администрацијата и 
граѓаните, но и меѓу самите граѓани (пристап „од долу кон горе“ - bottom 
up) и дава шанса од мноштвото предлози да се избере најсоодветниот. Но за 
Сантјаго Нињо, прашањето на инклузија на засегнатите страни во процесот на 
носење одлуки, е едно од најпроблематичните прашања, особено од аспект на 
спроведување на ваквите определби. Освен децентрализацијата која е неопходна, 
не само за да се овозможат можности за директна демократија,  проблемот 
на инклузија е и во врска со прашањето за капацитетот на граѓаните. Секако 
личноста што е засегната од прашањето, мора да има минимум капацитет, за 
да го индентификува интересот, да го истакне и да се обиде да го оправда пред 
другите.16

Секако за да функционира системот потребно е да се исполнат следниве 
предуслови: демократска јавна култура и репрезентативни институции; 
соодветно граѓанско образование и свест; вредносен плурализам -  земање 
предвид на туѓите размислувања и факти; ставање на сопственото гледиште во 
критички однос со другите, дефинирање и бранење на сопствените приоритети.  

15  Во таа насока и ИКТ (Information Communication Technology –ICT) е моќна алатка 
за зајакнување на односот меѓу креаторите на политики и граѓаните. Таа е нова иновативна 
јавна сфера што овозможува прегледност и систематизираност на податоците. На овој начин се 
намалуваат административните пречки за комуникација со граѓаните, се намалуваат трошоците, 
се зголемува делокругот на можни вклучувања, а се овозможува и слободен пристап до јавните 
информации. Но, постојат и недостатоци на ИКТ што треба да се земат предвид, како на пример: 
недостапноста за одредени групи граѓани, компјутерската неписменост кај граѓаните, и слично. 
ibid

16  Освен тоа, мултинационалните, мултилингвалните демократии имаат збир на прашања 
што не можат целосно да бидат артикулирани преку јазикот на делиберативната демократија, 
Carlos Santiago Nino, The Constitution of Deliberative Democracy, Yale University Press, New Haven & 
London 1996
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Иако за многумина погледот за демократијата на Сантјаго Нињо е 
утопистички, бидејќи модерните демократии ги немаат институционалните 
карактеристики потребни според епистемиолошката теорија за демократијата, 
тој цврсто стои зад своите ставови. Според него, несовршени какви што се, 
демократиите во Западна Европа, истакнуваат значајно ниво на карактеристики 
во однос на отворена, слободна дискусија и популарна партиципација, кои на 
мнозинските одлуки им даваат епистемиолошки квалитет.17 

Несомнено, партиципацијата на граѓаните, односно консултативниот 
процес не ги заменува традиционалните демократски форми на носење одлуки, 
туку ги потврдува! Иако критиката е информативна, но не и одлучувачка, 
ставовите на мнозинството се можен индикатор за точката на рамнотежа на 
аргументите во момент на избор. Консултациите и партиципацијата помагаат за 
креирање подобри и оправдани одлуки, го зајакнуваат демократскиот процес, а 
со тоа ги намалуваат и шансите за корупција.

 z Методологија 

Предметот на истражувањето беше насочен кон утврдување на видот, 
облиците, зачестеноста и значењето на граѓанската партиципација при 
одлучувањето на локално ниво, како и начините и зачестеноста на контролата 
на граѓаните врз финансиското работење на општините. 

Истражувањето се спроведе во пет скопски општини, и тоа во: 
Општина Центар - Скопје; Општина Карпош; Општина Чаир; Општина 
Гази Баба и Општина Аеродром, како урбани јадра во кои, по претпоставка, 
свеста за важноста од граѓанската партиципација е поголема. При изборот на 
општините во кои се спроведе истражувањето, се водеше сметка за големината 
на општината, географската локација, етничкиот состав. Претпоставка 
беше дека граѓаните на овие општини ги користат сите современи методи на 
комуникација (како на пример е-маил, социјални мрежи, интерактивни веб –
локации и слични Интернет алатки). 

17  Секако, нивото до кое тие ги поседуваат овие карактеристики е неспоредливо повисоко 
отколку во другите системи низ светот, а за тоа голема улога игра судската власт, ibid
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Во сите пет општини се испитуваа следниве параметри: постоење на 
акти што предвидуваат граѓанска партиципација; иницијативи за граѓанска 
партиципација; протоколи со кои се регулира граѓанската партиципација, како 
и други механизми за спроведување на граѓанската партиципација. Во однос 
на финансиската отчетност, се разгледуваше постоењето на документи кои 
мотивираат, поттикнуваат и преку кои се реализира/ спроведува финансиска 
отчетност и јавност на општинските буџети и на други финансиски документи 
- ревизорски извештаи, јавни набавки, итн.  

Истражувањето се спроведе во септември и во октомври 2014 година, а 
беа користени повеќе истражувачки методи, и тоа: деск истражување, преку кое 
се испитаа веб локациите на општините и пристапностa до нив; мониторинг на 
локалните гласила и медиуми; теренско истражување преку кое се набљудуваа 
општинските огласни табли. Освен погоре истакнатите методи, се искористи и 
истражувачкиот метод - структурирано интервју, преку кое се собраа податоци 
од вработените во единиците на локалната самоуправа и од невладините 
организации, активни во општините од репрезентативниот примерок. 

Дополнително се направи компаративна анализа на укажувањата 
на меѓународните организации во однос на борбата против корупцијата и 
обезбедувањето транспарентност и отчетност, но и на добрите практики 
на локалните самоуправи во Кралството на Велика Британија и Северна 
Ирска. Податоците врз основа на кои се спроведе компаративната анализа 
произлегуваат од податоците достапни на Интернет и објавени на веб 
локациите на локалните самоуправи на Велика Британија и Северна Ирска. 
Сето тоа се систематизираше во овој документ за политики, чија цел е да ја 
подигне свесноста за потребата од инструментите што обезбедуваат граѓанска 
партиципација, транспарентност и отчетност и да укаже на нивното вистинско 
значење. Документот за политики предлага и укажува на можните начини што 
би довеле до подобрување, односно претставува база за преземање конкретни 
чекори за надминување на тековната состојба и обезбедување поголема 
граѓанската вклученост и зајакната отчетност на општините. 
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 z Анализа на резултатите од истражувањето 

Општи согледувања

Врз основа на собраните податоци и спроведената анализа, општ 
впечаток е дека општинската администрација ги разбира  значењето и 
придобивките од граѓанската партиципација, но сепак општинските процедури 
и практики не обезбедуваат можност за вистинска партиципација и контрола врз 
финансиското работење на општината. Дел од администрацијата не е воопшто 
запознаена со начинот на нивното одвивање, а на друг дел не им се во целост 
јасни механизмите. Не може да се заклучи дека се преземаат дополнителни 
чекори што во вистинска смисла ја поттикнуваат граѓанската партиципација 
или го олеснуваат учеството на граѓаните во процесот на одлучување. Самиот 
пристап кон инклузивноста, во дел од општините е недоволен, повеќе или 
помалку стихиен, неструктуриран, неформален, често по потреба или аd hock.

Доколку одговорот за слабата граѓанска партиципација во одлучувањето 
се побара кај невладините организации што работат на територијата на 
испитаните општини, причините што тие ги наведуваат се различни, во смисла 
дека освен незаинтересираноста и немотивираноста на граѓаните, постојат 
суштински и формални пречки. Тоа не значи дека општините се затворени 
или не постои волја за соработка, туку дека тоа најчесто е резултат од немање 
јасен, отворен и фер пристап, како предуслов за одвивање на граѓанската 
партиципација. Делумно причините од ваквата недоследност НВО секторот 
ги лоцира во лошо спроведената децентрализација, но и во ниската свест за 
значењето и за придобивките од граѓанската партиципација кај општинската 
администрација. Секако, од друга страна клучна улога игра и недоволната 
запознаеност и неинформираност на граѓаните, односно граѓаните не само што 
не се свесни за потенцијалот што го имаат, туку дополнително не се информирани 
ни за можностите што им стојат на располагање, ниту пак за начините на кои 
можат да се реализираат. Освен погоре наведените причини, во селектираните 
општини, поради поблиските географски и лични контакти, НВО секторот во 
Скопје повеќе комуницира со централната, отколку со локалната власт.
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Партиципација и учество

Граѓанската партиципација во процесот на носење одлуки на општинско 
ниво, најчесто се регулира со два акта - со Деловникот за работа и со Статутот 
на општината. Но, овие два базични документи даваат само општи насоки и 
не ги утврдуваат прецизно начините за партиципација. Најчесто, освен нив, 
не постојат други документи што ја регулираат партиципацијата, а учеството 
претежно се одвива на неформално ниво. Облиците преку кои граѓаните 
обезбедуваат учество на локално ниво се различни, но како практики се 
поставени следниве форми: неформални лични контакти, неформални средби 
со градоначалникот, отворен ден, средби на градоначалникот со граѓаните 
преку урбаните заедници, он-лајн граѓански сервис, бесплатен телефонски 
број, општинско гласило, и слично. Сите овие механизми имаат употребна 
вредност, но пристапот во однос на нив и резултатот од нивната употреба не е 
пропишан, ниту регулиран – односно не се во целост утврдени начините кога 
и како се одвива граѓанската партиципација, кои се резултатите од неа и каква 
е нивната употребна вредност. Уште повеќе, локалните власти воопшто не 
поставуваат никакви индикатори преку кои ја мерат успешноста на сите овие 
форми на учество. Од друга страна, доколку постои процедура, таа е премногу 
формална и не охрабрува граѓанско учество. Ваквата ситуација ја стимулира 
неформалната комуникација, која не е дел од воспоставен и стабилен систем - 
јасен и набљудуван, а тоа придонесува сите обраќања на граѓаните да зависат 
од волјата на водечките лица во општината. Доколку дојде до промена на 
општинската администрација, истите практики можат да се променат, да 
се модификуваат по потреба или да се укинат, што повторно не е во насока 
на правната сигурност, транспарентност и отчетност. Ваквата состојба не 
обезбедува во целост вистински фер пристап и еднаков третман кон сите 
граѓани, сите невладини организации, сите здруженија на граѓани или кон 
сите граѓански иницијативи, од една страна, а од друга не обезбедува доволна 
можност за внатрешна контрола од злоупотреби и ефективно користење на 
општинските ресурси.  

Погоре опишаното може да се согледа низ разговорите со општинската 
администрација и со претставниците на НВО секторот, но и преку анализа на 
следниве облици на општинска активност:

Општинските веб - локации - основното средство за комуникација 
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и за информирање во секоја модерна општина, во поголемиот дел од 
испитаните општини не се доволно прегледни, ниту пак лесно пристапни во 
однос на можноста за пребарување податоци. Веб – локациите обезбедуваат 
спектар информации (податоци, документи, планови, акти и слично), но тие 
информации не се доволно систематизирани. Иако веб - локацијата се смета 
за огледало на општината и нејзината работа, тие вообичаено се користат 
како место за промоција на политички ставови и активности на политичките 
функционери. Ретко која од испитаните веб - локации во вистинска смисла на 
зборот поттикнува партиципација, или охрабрува вклучување на граѓаните, 
односно  нивниот потенцијал не е целосно искористен во таа насока. Ова е 
особено релевантно во однос на прибирањето информации за ставовите на 
граѓаните (на пример преку он-лајн анкети, отворени прашања, можност за 
пријавување за учество на седница на Советот и слично...). Од друга страна, 
некои од испитаните веб - локации нецелосно ја остваруваат и својата првична 
функција на информирање, поради тоа што често содржат неажурирани 
податоци, или пак, се изработени на јазик што го говори или го разбира само 
дел од популацијата што живее во односната општина. 

Општинските информатори (како на пример весници, брошури и 
слично) продуцирани квартално или месечно, известуваат за реализирани 
активности, но не може да се смета дека поттикнуваат граѓанска партиципација 
во процесот на носење одлуки. За случувањата што се во тек граѓаните се 
информираат и преку медиумите и на отворените денови на општината, но, 
изостанува двонасочната комуникација.  

Од друга страна, огласните табли, што треба да се ажурирани на 
дневна база, како информатори за популацијата што не се информира преку 
информатичката технологија (преку веб - локации и слично), речиси не 
функционираат и не пренесуваат непосредно релевантни информации. За 
потребната информација граѓаните мораат да дојдат во општината и да се 
обратат до административните служби, односно информациите не се директно 
јавно достапни, туку мора да бидат побарани. Ова важи и за информациите од 
општ карактер кои вообичаено им се потребни на граѓаните. 

Учеството на граѓаните на седниците на Советот на општината, каде 
што и се носат главните одлуки, е дозволено, освен во случаите кога се исклучува 
јавноста, а за тоа одлучува претседателот на Советот на општината. Во сите 
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други случаи, според општинската  администрација, учеството е слободно, но 
не е јасно како тоа се реализира. Во некои од општините тоа се врши преку 
неформална најава, во некои преку формално барање што се проследува преку 
службите на општината, а во некои дури и без најава. Сето ова доведува до 
нерегулирана и нејасна ситуација, посебно ако се земе предвид дека е ретка 
праксата однапред да се објавуваат седниците на Советот, со јасна агенда и 
со повик за партиципација. Имено, постои само практика на објавување на 
одржаните седници, но не и календар на идни седници. Не постои можност за 
он-лајн пријавување за учество на седница, а одредено прашање на граѓаните 
може да дојде на дневен ред ако е поставено преку комисиите, преку службите 
на општината или преку избраните советници.

Според општинската администрација, најчест и најефективен 
начин на реализација на граѓанска партиципација се урбаните заедници. 
Но, за да бидат тие вистински канал меѓу општината и граѓаните, мора да 
постои еднаков третман на сите урбани заедници и изедначеност во однос 
на нивното функционирање. Многумина испитани граѓани сметаат  дека 
локалните заедници постојат само формално и не работат според процедури, 
или според одредени стандарди. Граѓанските иницијативи што се поднесени 
до нив постигнуваат успех во зависност од блискоста на одговорното лице 
со општинската администрација, или со избраниот функционер, а секако во 
зависност од периодот кога се поднесени, што најчесто се поклопува со периодот 
пред одржување избори. Ваквиот недостиг од процедури за работа на урбаните 
заедници, отвора простор некои урбани заедници да имаат предност во однос 
на другите, што повторно од своја страна не придонесува кон отворена, јасна и 
фер партиципација. 

Што се однесува на програмските документи на општината, во некои 
општини постои практика на нивно објавување на веб - локациите но, повторно 
не на сите документи. Забележливо е дека дури и оние што се објавени, тешко 
се следат, или пак, податоците не се ажурирани, а објавените документи се 
застарени. 

Управување со јавни финансии

Граѓаните и НВО секторот речиси и да не го следат финансиското 
работење на општината. Главните документи што се однесуваат на финансиското 
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работење, како на пример буџетите и ревизорските извештаи, на граѓаните им 
се непристапни, а тие често не се ни вклучени во процесот на подготовка и 
планирање на општинскиот буџет. Иако постои можност да се изврши увид во 
финансиските документи на општината врз основа на поднесено барање, тоа за 
испитаниците е преформално и комплицирано. 

Во некои од испитаните општини, општинските буџети се објавени 
на нивните веб - локации. Тоа е добра практика, но буџетите се објавени во 
форма којашто е тешка за следење, особено во однос на планираните и на 
реализираните буџетски ставки. Ова особено се однесува на завршната сметка 
во однос на реализираниот буџет, во која многу од категориите се испуштени 
па не може да се изврши споредба со претходно донесениот буџет. Објавените 
документи имаат шифри кои го отежнуваат согледувањето на фактите. 
Документите не се прилагодени за граѓаните и општините не ги доживуваат 
како инструмент што директно ја засега јавноста и кого мораат да го претстават 
и јавно да го образложат. Не постои облик на граѓански буџет (појаснет и 
расчленет документ) прилагоден на општата јавност. 

Ревизорските извештаи во локалните самоуправи во Република 
Македонија се изработуваат повремено, во просек на секои 3 до 5 години, а 
според општинската администрација овие документи се јавни и се објавуваат, 
кај  дел од  веб - локациите на општините, не постои никаков запис за нив. 
Постои практика на нивно објавување во медиумите, но тоа е парцијално и не 
ја дава целосната слика за финансиското работење на општината. 

Ревизиски факти 

Државниот завод за ревизија (ДЗР), согласно Законот за државната 
ревизија и Правилникот за начинот на вршење државна ревизија, донесува 
Годишна програма за работа за ревизија и подготвува Извештаи од извршена 
ревизија. Во изминатите четири години, врз единиците на локалната самоуправа 
извршени се следниве ревизии, со кои се опфатени и дел од општините кои 
предмет на нашата анализа:  

• Во 2013-та за 2012 година извршени се 3 ревизии на единици на локална 
самоуправа или 3,5%;

• Во 2012-та за 2011 година извршени се ревизии на 6 единици на локална 
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самоуправа или 7,0%;

• Во 2011-та за 2010 година се опфатени 9 единици на локална самоуправа 
или 10%;

• Во 2010 година за 2009 година извршени се ревизии на 18 единици 
на локалната самоуправа, или 21% од вкупниот број општини во 
Република Македонија, вклучувајќи го и градот Скопје. 

Според процентот на реализирани ревизии од страна на Државниот 
завод за ревизија, во изминатите четири години опфатени се помалку од 
половина од вкупниот број единици на локалната самоуправа во Република 
Македонија, односно  41,5%. 

Дополнително, кај општините предмет на оваа анализа, но и во 
пошироки рамки во однос на состојбата во локалните самоуправи, основа за 
загриженост се и извештаите на Државниот завод за ревизија кој укажува за 
недостатоци во работењето на дел од општините, а се однесуваат на следниве 
аспекти:1 непостоење јавни расправи во функција на транспарентно донесување 
на буџетот; поради нереализирани капитални приходи, приходите и расходите 
не се остваруваат во планираниот обем; нецелосност на приходите по основ 
на данок на имот; не се воспоставени интерни контроли што обезбедуваат 
навремено и транспарентнo донесување на Буџетот на општината, а таму 
каде што се воспоставени истите, не функционираат, отсуствуваат пишани 
процедури и сегрегација на надлежностите; нецелосно ажурираните регистри 
на недвижен имот ги ставаат во нерамноправна и повластена положба дел 
од даночните обврзници; одредени комунални такси не се наплатуваат; 
констатирани се исплати на средства без претходно донесени програми 
и критериуми за користење и доделување средства за социјална заштита, 
невладини организации, како и за културни и спортски манифестации.

Објавувањето на јавните набавки, на веб - локацијата на Бирото за јавни 
набавки заедно со нивната вредност и избраниот добавувач е според закон, 18 
но, само некои од општините имаат директен линк до местото на објавување, 
а на веб - локациите на општините речиси и да нема директен преглед на 
реализираните општински набавки. 

18  Види Закон за јавни набавки Сл. весник на РМ” бр.136/2007, 130/2008 и бр.97/2010
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 z Позитивни примери што поттикнуваат граѓанска 
партиципација и финансиска отчетност на општините

Несомнено постојат позитивни примери за одвивање на граѓанската 
партиципација и за обезбедувањето финансиска отчетност на општините. 
Секако, потребно е тие случаи дополнително да се зајакнат, искуствата да се 
споделат, а вакви и слични механизми да се воспостават како јасни правила и 
процедури. Подолу наведениве се само некои од постојните:

• Добар пример за прегледност на веб - локација е Општина Гази Баба. 
Таа дава доволен приказ на сите потребни информации, добро средени 
и поврзани со неопходни конекции за понатамошно информирање на 
граѓаните;

• Форумот на заедницата, што се реализира во Општината Аеродром 
е добар пример за тоа како треба да изгледа механизам за граѓанска 
партиципација. Иако навидум се работи за комплексен и компликуван 
механизам, тој дава можност за систематско одвивање на процесот на 
консултации и граѓанско учество;

• Инклузивноста во процесот на креирање на плановите за Локален 
економски развој (ЛЕР), како основен развоен план во Општината 
Карпош е позитивен пример за обезбедување широк консултативен 
процес што опфаќа различни општествени сегменти, како што се 
претставници на јавните претпријатија во општината, граѓанските 
организации, академската заедница, членовите на Советот на 
Општината и други релевантни чинители. Јавното објавување на 
ревизорскиот извештај е уште еден позитивен пример во насока на 
унапредување на транспарентноста на работењето;

• Утврдување на отворен ден со граѓаните кој се одвива во точно 
определено време и место, јавно објавен и познат за сите (секоја 
последна среда во месецот) е добар пример за јасен и предвидлив 
механизам за реализација на консултации со граѓаните во Општината 
Центар - Скопје.
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 z Добри практики и искуства од локалните 
самоуправи во ЕУ 

Добар пример, што може да послужи како водилка за воспоставување 
принципи за поголема граѓанската партиципација и финансиска отчетност на 
општините, претставуваат стандардите за јавна етика на Советот на Европа. 
Целта на овие стандарди е унапредување на етичките и антикорупциските 
мерки во единиците на локалната самоуправа, а со тоа и подобрување на 
транспарентноста на општините. Стандардите укажуваат на добри практики и 
нив ги поттикнуваат, а воедно ги лоцираат клучните прашања на кои треба да 
се обрне внимание.19 

 Сепак, овие стандарди се минимум услов што локалните самоуправи 
треба да ги почитуваат. Развојот на новите информациско - комуникациски 
технологии неминовно ги зголемува очекувањата на граѓаните за полесен 
пристап до информации и наметнува обврски преку кои институциите ќе бидат 
потранспарентни и поодговорни кон своите граѓани, а објавените податоци ќе 
бидат на јазик разбирлив за граѓаните. 

Веројатно една од водечките земји што отишле подалеку во примената на 
овие стандарди за работа на локалната власт и беше предмет на  компаративната 
анализа е Кралството на Велика Британија и Северна Ирска.   

Имено, транспарентноста е едно од основните начела на Владата на 
Велика Британија и Северна Ирска, и тоа не само во насока на подобрување на 
отчетноста и на одговорноста на институциите и намалување на корупцијата, 
туку и во насока на социјален и економски раст на земјата. Се претполага 
дека поголемата вклученост на граѓаните во одлуките  и во следењето на 
политиките ќе придонесе кон зајакнување на ефикасноста и на ефективноста на 
институциите и на локалните заедници, ќе ја поттикне нивната иновативност да 
бараат подобри решенија за проблемите и за предизвиците со кои се соочуваат, 
ќе ја подобри конкурентноста, а со тоа ќе го обезбеди и развојот во заедницата. 

19  Со заедничка програма меѓу Европската агенција за реконструкција и Центарот за 
експертиза за реформи на локална власт на Советот на Европа, се направи обид за примена 
на овие алатки. Целта на овој проект беше да се подигне свесноста меѓу градоначалниците и 
општинската администрација за принципите на доброто управување, со цел да се зацврсне 
етиката во локалната власт во Македонија. Во рамките на проектот се развија пилот упатства и 
стандарди за јавната етика во локалната самоуправа. Тој беше имплементиран во 12 општини во 
Македонија, а локален партнер беше ЗЕЛС.
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Главниот императив во подобрување на транспарентноста и отчетноста 
на локалните самоуправи во оваа земја е мотото – граѓаните, деловната 
заедница и граѓанскиот сектор мора да имаат информации за да можат да ја 
следат локалната власт и да бараат одговорност за одлуките што ги носи и за 
трошењето на јавните средства. 

Оттука, Владата на Велика Британија и Северна Ирска донесува 
неколку основни акти, препораки и добри практики до кој е неопходно да 
се придржуваат сите локални самоуправи. Кодексот за транспарентност на 
локалните самоуправи20 е акт што дефинира насоки за прикажување јавни 
податоци, за трошење на средствата, за објавување резултати од тендери, за 
обезбедување навременост во однос на објавувањето на податоците, како 
витален предуслов за постоење транспарентност. Воедно, актот содржи 
листа на институции задолжени за објавување на податоците, како и листа 
на податоци и информации чие објавување е задолжително. Постапката за 
барање заштитени податоци и информации, согласно законите, е прегледна и 
јасна.  Особено важен е заедничкиот пристап на сите локални самоуправи при 
публикувањето на податоците, со што се обезбедува споредливост, се засилува 
граѓанската контрола, а со тоа се намалува и корупцијата. 

Принципот на Отворена Влада и отворено креирање политики (Open 
Government Partnership) е уште еден обид инициран од земјите членки на 
најразвиените Г8 за подобрување на транспарентноста, одговорноста на 
институциите, вклучувањето на граѓаните во креирањето на политиките, 
намалувањето на корупцијата, а со тоа и на сиромаштијата, зајакнување на 
интегритетот на Вадата, поттикнување иновации и фискалната транспарентност 
и ослободување на економскиот потенцијал. Во таа насока е и Националниот 
акциски план за транспарентност, потпишан од овие земји.

Вреден за продлабочена анализа е секако и процесот на партиципација 
на граѓаните во работата на општината и носењето на одлуки, јасно 
структуриран преку повеќе параметри.  

На веб - локациите земени за пример (на пример од Општина Армах, 
Општина Белфаст и останатите општини во Северна Ирска), освен добрата 
систематичност на податоците, постои и оддел од A до Z (A до Ш) што 

20  Local Government Transparency Code 2014; https://www.gov.uk 
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овозможува едноставен, директен пристап до темата од интерес. Веднаш се 
воочливи одделите што се однесуваат на јавните набавки, на вработувањата, 
како и специјален оддел за консултации со граѓаните. Покрај тоа, видно се 
истакнати вообичаените проблеми со кои тие секојдневно се среќаваат како и 
процедурите за нивно надминување (како на пример: телефонски броеви на 
кои може да се пријави проблем во однос на улично осветлување, информации 
за поправки на патишта, податоци за доктор во општината што работи надвор 
од вообичаеното работно време за итни случаи, сервис за поправка на вода и 
слично).21 

Консултативниот процес е важен инструмент во креирањето 
политики на општините во Северна Ирска. Во одделот за консултации, во кој 
општината повикува на консултации или охрабрува за учество и коментар врз 
основа на објавен документ (на пример: Акциски план за инклузија на лица со 
посебни потреби, консултации за актот за водење кучиња, или слично) или 
за поднесување иницијатива, може да се пронајде и календарот на настани 
за спроведување на консултациите. На веб - локацијата, за олеснување на 
комуникацијата, објавени се и контактите на лицата задолжени за спроведување 
на процесот. Уште повеќе, јавно се објавени и резултатите од консултативниот 
процес во форма на извештај за секоја засебна област во која тие се спровеле.  

Што се однесува до работата на советот, Одделот наречен Вашата 
општина, дава информации за сите избрани советници во советите на сите 
општини на Северна Ирска. Позитивна практика е и лоцирањето на личната 
одговорност за определени решенија кај советниците од советите на општините. 
Записниците од комисиите на општината се објавени и даваат податоци за сите 
дискусии што се воделе во секоја од комисиите и/или во советот на општината. 
Тие се структурирани на начин што обезбедува лесно следење на постапките и 
на заклучоците, но уште поважно, секој податок содржи и препораки донесени 
од Советот за надминување на определени проблеми или состојби.  

Во однос на управувањето со јавни финансии, инклузивноста на 
граѓаните во стратешки проекти за општината е видно обезбедена и преку 
шемата за финансиска поддршка, токму за граѓански организации, неформални 

21  Кон транспарентност и отчетност на локалните самоуправи помага и Комисијата за 
вработените во локалната самоуправа на Северна Ирска, која пропишува стандарди и процедури 
во различни области на општинското работење, за повеќе информации види на  http://www.lgsc.
org.uk/   
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групи од интерес и проекти во разни сфери на делување: животна средина, 
здравје, образование итн. 

Што се однесува до финансиската отчетност, видливи се корпоративните 
стратегии на општината, како и информациите за нејзиното вложување во 
капитални инвестиции. Целокупната сопственост и имотот на општината 
мора да биде објавена со неколку основни параметри и контакт информации. 
Исклучок е имотот којшто е даден на стопанисување, или е предмет на тендерски 
процедури. 

Постои можност за споредба и за следење на информациите што се 
однесуваат на клучните цели и активности во посебните области на делување 
(како на пример: животна средина и здравје, култура и развој на заедницата, 
добро управување, итн.)22, како и појаснување на нивното значење со цел да 
бидат разбирливи за граѓаните. Општината се обраќа до граѓаните во посебен 
сегмент насловен „Како се трошат вашите пари“ каде што преку едноставни 
графички прикази може да се следи приливот на средства во општината и 
нивниот извор, нивната распределба во однос на трошоците, односно колку 
проценти и во кој сооднос парите на граѓаните се употребени за: здравство, 
образование, култура и уметност, рекреативни активности, итн. Воедно, за 
да се поттикне отчетноста дадени се контакти до сите установи корисници на 
средствата.  

Како поддршка на транспарентноста и на отчетноста на општините, 
се објавуваат и записници од расправите во однос на нацрт ревизорските 
извештаи, заедно со ревизорските препораки и мислења, по кои советот 
дискутира. Постои можност лесно да се пристапи до сите финансиски и 
ревизорски извештаи на општината што таа ги објавува за изминатите 8 години, 
како и да се добијат информации за ефективноста во работењето на општината, 
слабостите како и за насоките за подобрување на нејзиното работење.

Начинот на публикувањето на јавните набавки, на тендерите и изборот 
на добавувачите, е пропишан со акт.23 Насоките укажуваат дека секоја локална 
самоуправа на својата веб – локација мора јавно да ги објави овие податоци, 
со јасна назнака за што се потрошени средствата и за каква намена, што 

22  http://www.armagh.gov.uk/
23  Local Government Transparency Code 2014; https://www.gov.uk
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било набавено, во колкав износ и кој е добавувачот. Истовремено локалните 
самоуправи се задолжени да ги објават договорите и/или деталите од договорите 
за извршените набавки со податоци за: одделението/секторот одговорен 
за набавката, видот на набавените производи, името на добавувачот со сите 
контакт детали, сумата на набавката и времетраењето, итн.  Воедно, Владата 
им препорачува на сите локални самоуправи да имаат секција на нивните веб 
- локации насловена Пребарувач за договори (Contract Finder) со кои граѓаните 
можат да имаат увид во сите набавки чијашто вредност е со износ поголем од 
10.000 фунти.  

Во случај тоа да не е направено, на веб - локацијата на општината постои 
директна врска до местото на нивното објавување (на пример во Службениот 
весник на Европската унија). На овој начин, транспарентноста во однос на 
јавните набавки на оние општини што беа предмет на анализа, е: целосна.  

 z Наоди и заклучоци 

Постои ли вистинска граѓанска партиципација на локално 
ниво?  

• Советниците во локалните самоуправи, градоначалникот, па и самата 
администрација, треба да се отелотворение на институционализирана 
етика чија цел е остварување јавно добро.  Одговорноста и очекувањата 
на граѓаните за моралното и некоруптивно однесување на избраните 
претставници во општинската власт и сите оние што ги водат 
институциите и раководат со нив, се особено големи во услови на 
реформи. Сепак наодите укажуваат дека не постои јасно воспоставен 
систем преку кој се одвива граѓанската партиципација на локално 
ниво. Процесот се одвива стихијно и не е продукт на правила;

• Транспарентноста во работењето на локалната самоуправа би можело 
да се каже дека постои кога граѓаните имаат јасна идеја што е она што 
општината го прави и како се трошат нивните средства собрани од 
даноците. Јавноста, односно граѓаните, треба да можат да ги држат 
одговорни советниците за одлуките што ги носат. Истражувањето 
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покажува дека е мала свесноста на општинската администрација 
во однос на важноста од граѓанска партиципација, а улогата и 
потенцијалот на граѓанските организации не е препознаен во целост. 
Едновремено, недоволна е повратната реакција на општината во однос 
на граѓанските иницијативи и предлози;

• Граѓанска свест и иницијативите за учество во процесот на носење 
одлуки и следење на финансиското работење на општината е недоволна. 
Воедно, не постои можност за следење на финансиското работење на 
општината во вистинска смисла на зборот. Буџетите не се објавуваат 
на веб - локациите на општините, а објавените буџети се нејасни и 
непрегледни. Истото се однесува и на финансиските и на ревизорските 
извештаи како и на јавните набавки;

• Во услови кога ревизиите, како начин за независна контрола и следење 
на економичноста, ефикасноста и ефективноста во трошењето на 
јавните средства се одвиваат еднаш на 3-5 години, се отвора дилемата 
дали можеме да говориме за транспарентност во финансиското 
работење и намалена корупција; 

• Во ера на информации, се јавува неопходноста од воспоставување 
заеднички принципи за објавување на податоците од работењето 
на локалните самоуправи. На тој начин граѓаните во РМ ќе имаат 
подобар увид за начините на кои се трошат јавните пари, ќе се подобри 
транспарентноста на општината и вклученоста на граѓаните во 
донесување на одлуките, и ќе се овозможи споредливост меѓу податоците 
што се однесуваат на локалните самоуправи. Истражувањето 
покажа дека веб - локациите на општините и останатите средства за 
информирање не се доволно прегледни, податоците не се споредливи 
и не ги содржат секогаш сите информации што им се неопходни на 
граѓаните.
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 z Препораки 

Како кон подобра вклученост на граѓаните?

• Потребно е да се унапредат механизмите за граѓанска партиципација 
на локално ниво, како на пример: воспоставување совети на граѓани, 
воведување иновативни веб - алатки, креирање пишани документи и 
протоколи за учество, и слично;  Општинската администрација нив 
(механизмите) да ги прецизира; јавно да ги објави и да објасни во кои 
ситуации, особено кога и каде се применуваат и кои се очекувањата 
од нив; раководните лица во единиците на локална самоуправа 
потребно е да воспостават јасни упатства за однесување и тренинг за 
сите вклучени во процесот на носење одлуки и управување со јавни 
податоци; политички избраните функционери потребно е да подготват 
план за подобрување, заснован врз јаките страни, што ќе се гради 
врз можностите и ќе помогне да се подобри изведбата на општините 
во областите каде што постои слабост; потребно е да иницираат 
организациска промена што ќе доведе до поголема ефективност во 
работењето на општинската администрација, а наедно ќе ја зајакне 
локалната демократија;24

• Потребно е да се воспостави вистински дијалог меѓу општината и 
граѓаните; да се преземат мерки за зајакнување на довербата од двете 
страни, а повратната реакција од страна на локалните власти кон 
граѓаните да биде редовна, структурирана, јасно формулирана и јавно 
објавена заедно со детектираниот проблем; сите административни 
службеници треба да се информирани за политиките и за перформансите 
на општината и да се обезбеди внатрешна комуникација што ќе ја 
подобри ваквата информираност;   

• Потребно е да се подигне свеста кај општинската администрација за 
значењето и за придобивките од учеството на граѓаните во процесот 
на носење одлуки, особено од причина што овој начин овозможува 

24  Заклучоците и препораките ги поддржуваат Стандардите за јавна етика на Советот 
на Европа, развиени за локалната администрација во Македонија, Public Ethic Standards, For 
an Effective Democratic Local Authority, Leadership Benchmark and Best Practice Programme, Joint 
initiative between the European Agency for Reconstruction and the Council of Europe  
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работите да се согледаат од поинаков агол, се добива важно учество 
од страна на граѓаните и граѓанските иницијативи и здруженија при 
планирањето и при реализација на плановите на општината, а воедно 
е ефективно средство за превенирање и за намалување на корупцијата;

• Неопходна е постојана информираност на граѓаните; потребно 
е општинската администрација да бара, да слуша и да одговара 
на локалните размислувања и да охрабрува повратна реакција на 
искуствата од корисниците на услуги; потребно е граѓаните да се 
образуваат за можностите, за формите и за процедурите на граѓанска 
партиципација што им стојат на располагање, како и насочен притисок 
од страна на НВО секторот и на граѓаните кон општинските власти за 
нивна предвидливост, јавност и јасност; 

• Општинската администрација има обврска да ги користи механизмите 
за граѓанска партиципација и да ги поттикне граѓаните што повеќе 
да учествуваат во донесувањето на одлуките за да може да се 
искористи целосниот потенцијал во подобрување на животот во 
заедницата. Неопходно е зајакнување на капацитетите на општинските 
администрации за подобрување на транспарентноста на општините 
преку обработка на информации на начин разбирлив за граѓаните, 
во кои политиките ќе се поврзат со резултатите и постигнувањата во 
однос на она што било планирано; 

• Потребна е поголема вклученост на граѓаните при подготовката 
на програмите и на проектите од јавен интерес; тие треба да бидат 
објавени на веб - локациите на општините, а НВО секторот да се 
етаблира како партнер во нивна реализација;  потребно е општинската 
администрација да изгради цврсти релации и да создаде шанси за 
поголем придонес на локалните организации што ќе придонесат кон 
ефективност на локалната самоуправа;

• За да се овозможи вистинска финансиска отчетност на општината, 
потребно е на општинско ниво да се усвојат механизми преку кои 
буџетот ќе се поедностави и ќе добие форма на граѓански документ, кој 
е јасен, расчленет и едноставен за следење;  

• Потребно е почесто да се вршат ревизии, а резултатите од нив да се 
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објавуваат и да постојат на веб - локациите на општините; листата на 
јавните набавки на општините, со детали за  избраните добавувачи,  
треба да е јавна и прегледна; 

• Потребно е сите потенцијални корисници на услугите, но и граѓаните 
да имаат лесен пристап до информациите пласирани на едноставен 
и разбирлив јазик; потребно е општинската администрација да 
прибира повратна реакција во однос на употребливоста и корисноста 
на веб - локацијата; се препорачува заземање унифициран пристап 
што ќе обезбеди прегледност на информациите, особено во однос на 
одделите важни за обезбедување на транспарентност и отчетност на 
општината (вработувања, консултации, јавни набавки и слично); сите 
информации од генералното и финансиското работење на општината 
треба да бидат објавени и ажурирани;    

• Фреквентноста на она што треба да биде објавено и начинот на кој ќе 
се објавуваат податоците треба да биде пропишан со заеднички акт 
и да важи за сите локални самоуправи. Оттаму, Министерството за 
локална самоуправа, Заедницата на единиците на локална самоуправа 
(ЗЕЛС), во соработка со Министерството за информатичко општество 
и администрација, треба да подготви формални насоки за воведување 
стандарди за отворени,  но поврзани податоци, со кои ќе се подобри 
конзистентноста на податоците и информациите, за да може самите 
граѓани да направат анализи и да извлечат поуки - во спротивно тие се 
бескорисни за граѓаните. 
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Каква е мојата општина? Извештај од 
истражување за транспарентност и 
отчетност на општините Охрид и Струга 

(Локална агенција за развој – Струга)

 z Вовед

Проектот „Каква е мојата општина“ имаше за цел да го истражи нивото 
на свесност кај граѓаните за транспарeнтноста и отчетноста на општините 
Охрид и Струга, како и практиките кои ги применуваат овие две локални 
самоуправи за да ја информираат јавноста и да ја доближат својата работа до 
граѓаните.

Освен тоа што ќе ја покаже граѓанската перцепција за нивото на 
транспарентноста во работењето на овие две општини, овој документ има за 
цел да ги поттикне граѓаните да станат посвесни за својата информираност 
околу работењето на локалните самоуправи и да даде препораки до општините 
за подобрување на отчетноста пред јавноста.

Како резултат на истражувањето може да се заклучи дека практиките 
на транспарентност и отчетност не се непознати за општините Охрид и Струга. 
Од интервјуата кои ги направивме со повеќе граѓани на овие две општини се 
потврди дека најчести алатки кои се користат за информирање на јавноста 
се вестите во медиумите и информациите кои се објавуваат на општинските 
интернет локации, но сепак граѓаните сметаат дека нивото на транспарентност 
треба да биде многу повисоко. 

Освен мислењето на граѓаните, во истражувањето беа опфатени и самите 
локални самоуправи односно се испитуваше колку истите преземаат мерки 
за транспарентност и отчетност пред граѓаните. Во овој дел беше направено 
деск истражување, со кое ги опфативме содржините на општинските интернет 
страници, ги набљудувавме нивните промени и ја истраживме нивната он-лајн 
архива на информации, кои биле објавени за период од една година. 

Резултатите кои се поместени во овој извештај покажуваат дека 
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квантитетот и квалитетот на објавените он-лајн содржини и информации е 
различен во двете општини. Исто така различно е и нивото на подготвеност или 
свесност на локалната администрација за користење на интернет страницата 
како корисна алатка за креирање на јавното мислење кај граѓаните.

 z Појдовна точка

Речиси сите истражувања поврзани со транспарентност, кои до сега 
се спроведувале  на локално ниво во општините Охрид и Струга директно ги 
опфатиле само претставниците на локалната администрација и го истражуваат 
нивниот начин на работење и практиките кои тие ги спроведуваат, без 
да го опфатат мислењето на граѓаните и нивните искуства во поглед на 
информираноста за работењето на локалната администрација. Во ниту 
едно истражување нема податоци за тоа каква е нивната информираност 
за активностите кои ги спороведуваат општините, односно каква е нивната 
перцепција за транспарентност и отчетност во работењето на локалната 
администрација.

Исто така ниту едно истражување до сега не било концентрирано само 
на начинот на функционирање на општинските интернет страници, односно не 
го испитува нивото на транспарентност и отчетност на општните преку оваа 
он-лајн алатка. Исто така, не се опфатени во детали содржините кои се објавени 
на интернет страниците, нивниот квалитет и квантитет, како и динамиката по 
која се ажурираат истите.

 z Пристап и методи

Со цел да обезбедиме полесен пристап за нивото на информираност и 
мислењето на граѓаните за транспарентноста на општините и да обезбедиме 
подетални информации за практиките кои ги спроведува општината за 
информирање на јавноста, истражувањето го поделивме на два дела:
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Прв дел 

Во првиот дел од истражувањето го испитувавме нивото на кое 
општините Охрид и Струга ги развиле практиките за транспарентно он-
лајн работење. За таа цел извршивме деск-испитување односно набљудување 
на општинските веб-страници за да испитаме  колку општините ја користат 
оваа алатка за да им обезбедат на граѓаните редовни информации за своите 
активности, односно дали и колку објавуваат одредени содржини кои се 
наменети за јавноста.

За таа цел беше извршена и контрола на пристапот до инфорамции од јавен 
карактер кои се објавени на интернет страниците, односно дали има објавено 
контакти на лице одговорно за односи со јавност, дали има јавни телефони 
и јавно објавени електронски адреси на општинската интернет страница. Се 
проверуваше дали на општинските интернет страници има објавени повици за 
јавни набавки и дали се достапни стратешките документи како што се Статут, 
Деловник за работа на советот, Буџет и Јавен гласник на општината. Исто така, 
се истражуваше и дали има објавено листа на информации од јавен карактер, 
соопштенија, јавни повици и слични содржини  кои се од интерес за јавноста. 
Исто така, подетално беа истражени  архивите и бројот на објавени вести на 
општинските интернет страници, кои се од интерес за граѓаните. Беше опфатен 
период од една година (односно од 1-ви септември 2013 до 1-ви септември 2014 
година) по месеци.

Втор дел 

Вториот дел од истражувањето имаше за цел да го опфати јавното мислење 
на граѓаните кои живеат во општините Охрид и Струга, за транспарентност и 
отчетност во нивните општини. Ставовите на граѓаните во врска со оваа тема ги 
добивме преку анонимни интервјуа, кои ги направивме во текот на изминативе 
три месеци. 

Беа направени интервјуа со пет граѓани на Охрид и со пет граѓани на 
Струга кои ги избравме по случаен избор. Беа интервјуирани граѓани од сите 
категории односно млади и невработени лица, млади вработени лица, лица од 
повозрасна категорија, претставници на бизнис секторот и претставници на 
невладиниот сектор. Исто така, беше направена и една анонимна фокус група, 



306 Каква е мојата општина? Извештај од истражување за транспарентост и отчетност 
на општините Охрид и Струга 

односно дискусија со неколку новинари кои во текот на својата секојдневна 
работа објавуваат вести, или прават новинарски истражувања за активностите 
кои ги спроведуваат општините Охрид и Струга и постојано имаат потреба 
од пристап до информации од јавен карактер. Интервјуата со граѓаните беа 
направени врз основа на однапред определни прашања, на кои соговорникот 
можеше да даде слободен одговор и на сите соговорници им беа поставени 
15 исти прашања. Врз основа на одговорите кои ги добивме, подготвивме 
записници од секое интервју. Содржините на записниците ги употребивме 
за посочување на квалитетите и слабостите во делот на транспарентноста на 
општините и предлагање на препораки за нивно надминување.

Во рамки на анонимната фокус група која ја направивме со неколку 
новинари, беа поставени неколку прашања поврзани со начинот на кој 
соработуваат со општините Охрид и Струга за прибирање на информации, 
за тоа колку општините се отворени кон потребите на новинарите и дали 
редовно и брзо им ги обезбедуваат информациите. Исто така, новинарите 
беа запрашани и за тоа дали се задоволни од информациите кои општините 
ги објавуваат на своите веб-страници и што е она што треба да го променат, 
како и низа други прашања поврзани со пристапот до информации кои им се 
секојдневно потребни.

 z Резултати

Заради обезбедување на полесен пристап за нивото на информираност 
и мислењето на граѓаните за транспарентноста на општините и да обезбедиме 
поодетелна прегледност за практиките кои ги спроведува општината за 
информирање на јавноста, резултатите од истражувањето ги поделивме на два 
дела:

Прв дел 

Во првиот дел ги посочуваме резултатите кои ги добивме во текот на 
истражувањето на практиките кои ги развиле општините Охрид и Струга 
за транспарентно он-лајн работење. Во делот на деск-набљудувањето на 
општинските веб-страници проверувавме колку општините ги користат истите 
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како алатка за информирање на граѓаните, односно дали и колку објавуваат 
одредени содржини кои се наменети за јавноста.

Пристап до информации на интернет локација

Како резултат на  контролата на пристапот до информации од јавен 
карактер кои се објавени на интернет страниците, се контролираше целокупната 
нивна содржина односно со кои основни содржини располагаат истите. При 
ваквото набљудување се добија различни прикази за општина Охрид и за 
општина Струга.

* Општина Охрид

Интернет порталот www.ohrid.gov.mk е официјалната интернет 
страница на општина Охрид на која може да се најдат основни информирации 
за самата општина и информации за активностите кои истата ги спроведува. 
Во најгорниот дел на страницата ги има следниве делови: Дома, Формулари, 
Информатор, Проекти и Набавки. Во централниот дел на страницата е делот 
„Актуелни вести“ во кој се објавуваат дневни актуелности. На насловната 
страница може да се види листа од 15-тина вакви вести.

Слика 15.1: Официјалната интернет страница на општина Охрид

Од левата страна на страницата е позициониран делот на „Локална 
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самоуправа“ во чии рамки има дел за Основни податоци, Совет на општината, 
Градоначалник, Администрација, Месна самоуправа, Општи акти, Службен 
гласник, Јавни претпријатија, Општински инспекторат, Граѓанин, Локален 
совет на млади, Буџет и ревизија, Јавни набавки и Контакти. Сите овие 
пооделени категории се активни и во нивните рамки се приложени соодветни 
информации и линкови.

Веднаш под него е делот „Додатни информации“ каде се поместени 
посебните делови за Туризам и ЛЕР, Економија и финансии, Здравство и 
социјала, Образование и наука, Култура, Спорт и рекреација, Животна средина, 
Сообраќајни врски, Хуманитарни организации, Невладини организации, 
Верски заедници, Фото галерија и Медиуми. Исто како и во претходниот дел и во 
овој дел сите категории се активни и во нив се објавени содветни информации 
и линкови. Трет по ред од левата страна е делот за Јавни огласи каде што се 
објавуваат сите јавни огласи и конкурси кои ги објавува општината, а веднаш 
под него се наоѓа листа на банери од корисни линкови.

Од десната страна на општинската страница има Календар на 
настани, Листа на останати актуелни информации, Листа на информации од 
урбанистичката сфера, Информации за даночни обврзници, Фотографија на 
неделата и останати корисни линкови. На интернет страницата се објавени 
и отворени телефони за јавно осветлување и јавна хигиена како и отворен 
телефон за пријавување на корупција во општината. 

Важно е да се напомене дека сите поодeлни делови и линкови на 
страницата се активни и во нив се поместени соодветни содржини и 
информации. За тоа говори и следната табела на показатели за корисни 
инфорамации со кои располага општина Охрид, а кои се важни во делот на 
транспарентно и отчетно работење:
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Табела 15.1: Информации објавени на интернет локацијата на општина Охрид

ПОКАЗАТЕЛ ИМА НЕМА ЗАБЕЛЕШКА

Општи контакти и телефони ИМА http://ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=33 

Лице за односи со јавност ИМА http://www.ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=30 

Отворени јавни телефони ИМА
Отворен телефон за јавно осветлување, Отворен 
телефон за јавна хигиена и Отворен телефон – 
Пријави корупција

Повици ја јавни набавки ИМА http://ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=273 

Статут на општина ИМА http://ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=49 

Деловник за работа на Совет ИМА http://ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=49 

Буџет ИМА http://www.ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=865 

Информации за Совет на 
општина

ИМА http://ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=9 

Материјали за седици на Совет НЕМА
Не се објавуваат материјали за седници на Совет 
тку само дневен ред за истите

Службен гласник ИМА http://ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=52 

Листа на информации од јавен 
карактер

ИМА http://www.ohrid.gov.mk/index.asp?novostiID=30 

Можност за користење на 
информации

ИМА
Текстовите, вестите и информациите може да се 
копираат

Можност за користење на 
фотографии

ИМА
Фотографиите во рамки на вестите и 
информациите се со солидна димензија и може да 
се копираат

* Општина Струга

Веб порталот www.struga.gov.mk  е официјалната интернет страница  
на општина Струга на која може да се најдат основни информирации за 
самата општина и информации за активностите кои истата ги спроведува. 
Во најгорниот дел на страницата ги има следниве делови: Дома, Профил, 
Градоначалник, Совет, Администрација, Е-Општина и Контакт, кои имаат 
свои категории. Сите пооделни категории се активни и во нив има објавено 
соодветни општи инфорамции. Во рамки на левата страна на страницата се 
наоѓа делот со актуелни вести во кој се постираат дневни актуелности. 
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Слика 15.2 : Oфицијалната интернет страница  на општина Струга

На насловната страница се гледаат само двете последни вести кои биле 
објавени, додека останатите може да се најдат на останатите страници од 
архивата. Веднаш до делот со актуелни вести се наоѓа делот со „Известувања“ 
каде што се поместени неколку известувања за граѓаните. 

Од десната страна на страницата е поставена алатка „Барај“ која е 
активна и служи за брзо пребарување на информации на интернет локацијата. 
Веднаш под неа се поместени линковите „Пријави проблем“, „Совет на општина 
Струга“ и „Биро за јавни набавки“ кои не се во функција. Под нив е објавен 
Извештај за првите 100 дена од владеењето на градоначалникот на општина 
Струга, кој е активен и може да се отвори.

Под овие линкови е поставен дел со Службени гласници на општината, 
каде што може да се најдат и да се прочитаат сите службени гласници од 2013 
и 2014 година. Подолу се поставени и посебни делови за Систематизација, 
Стратешки план, Акционен план и Развојни планови на општината кои не 
се активни. Исто така, поставени се и неколку корисни банери и линкови 
кои се активни и можат да се отворат. Во текот на набљудувањето утврдивме 
дека подеднакво како и македонската, функционира и албанската верзија на 
интернет страницата на општината.
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Општина Струга не исполнува околу 45% од показателите за 
транспарентност и отчетност на општинските интернет страници кои се мереа 
во рамки на нашето истражување, а за тоа говори и следната табела: 

Табела 15.2: Информации објавени на веб сраницата на општина Струга

ПОКАЗАТЕЛ ИМА НЕМА ЗАБЕЛЕШКА

Општи контакти и телефони ИМА http://www.struga.gov.mk/index.php/mk/kontakt 

Лице за односи со јавност ИМА
http://www.struga.gov.mk/index.php/mk/e-komu-
na/informata-me-karakter-publik 

Отворени јавни телефони НЕМА Има линк „Пријави проблем“, но не е активен

Повици за јавни набавки НЕМА
Има линк од Бирото за јавни набавки но не е 
активен 

Статут на општина НЕМА Нема објавен Статут 

Деловник за работа на Совет НЕМА Нема објавен Деловник

Буџет ИМА
http://www.struga.gov.mk/images/dokumente/bux-
heti%202014%20mk.pdf 

Информации за Совет на 
општина

ИМА
http://www.struga.gov.mk/index.php/mk/keshilli/
mandati-2013-2017

Материјали за седици на Совет ИМА
Воспоставена е редовна практика за објавување 
на  материјали за седниците кои може да се 
користат

Службен гласник ИМА
http://www.struga.gov.mk/index.php/mk/e-komu-
na/30-informatori-zyrtar 

Листа на информации од јавен 
карактер

ИМА
http://www.struga.gov.mk/index.php/mk/e-komu-
na/informata-me-karakter-publik 

Можност за користење на 
информации

НЕМА
Текстовите, вестите и информациите не може да 
се копираат

Можност за користење на 
фотографии

НЕМА
Фотографиите во рамки на вестите и 
информациите не се со солидна димензија и не 
може да се копираат

Архива на вести и информации

Освен основните содржини на интернет страниците, во рамки на 
истражувањето беа подетално проверени  и набљудувани архивите на вести 
и бројот на објавени вести, кои се од интерес за граѓаните. Како резултат на 
тоа набљудување добивме два различни приказа за објавување он-лајн вести за 
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општините Охрид и Струга. 

* Општина Охрид 

На општинската страница на општина Охрид во делот на „Актуелни 
вести“ на насловната страница се поместени 15-тина вести, а најдолу на 
страницата постои линк „Останати вести“ каде што е содржана целокупната 
архива на вести, кои биле објавувани дневно во периодот од  2005 до 2014 
година. Предмет на нашето набљудување беше архивата на вести во периодот 
од една година (односно од 1-ви септември 2013 до 1-ви септември 2014 година) 
За овој период општина Охрид објавила вкупно 984 дневни вести наменети за 
информирање на граѓаните. 

Табела 15.3: Архива на вести - општина Охрид

Месец Вкупен број на ВЕСТИ објавени на општинската интернет 
локација

Септември  2013 61

Октомври 2013 96

Ноември 2013 75

Декември 2013 72

Јануари 2014 65

Февруари 2014 65

Март 2014 74

Април 2014 84

Мај  2014 94

Јуни 2014 93

Јули 2014 114

Август 2014 91

ВКУПНО: 984

Доколку се погледнат дел од вестите може да се забележи дека истите 
најчесто се однесуваат за редовни активности кои ги спроведуваат општинските 
служби, редовни активности на општинските јавни препријатија, најави за 
реализирање на нови проекти, информации од прес конференции, информации 
поврзани со проекти и настани каде што е инволвирана општина Охрид. Исто 
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така, се објавувале и информации за јавни објави, конкурси и соопштенија кои 
се од интерес за граѓаните како и најави за одржување на Седници на совет и 
информации поврзани со одлуките кои биле донесени на седниците на совет, но 
без целокупните материјали за седниците. Речиси сите вести кои се однесуваат 
на дневни активности или реализација на одредени проекти содржат и по 
неколку фотографии во солидна димензија, а текстот на веста може слободно 
да се копира, што е од голема важност за медиумите кои многу побрзо ќе можат 
да ја објават таа вест.

* Општина Струга

На општинската страница на општина Струга во делот за актуелни вести 
на насловната страница поместени се само 2 вести, а најдолу на страницата 
постои листа од претходни страници каде што е содржана целокупната архива 
на вести, кои биле објавувани дневно во периодот од мај 2013 и во целокупниот 
период на 2014 година. Предмет на нашето набљудување беше архивата на вести 
во периодот од една година (односно од 1-ви септември 2013 до 1- ви септември 
2014 година). За овој период општина Струга објавила вкупно 65 дневни вести 
наменети за информирање на граѓаните.

Табела 15.4: Архива на вести - општина Струга

Месец Вкупен број на ВЕСТИ објавени на општинската интернет локација

Септември 2013 9

Октомври 2013 14

Ноември 2013 6

Декември 2013 8

Јануари 2014 5

Февруари 2014 4

Март 2014 3

Април 2014 3

Мај  2014 1

Јуни 2014 3

Јули 2014 6

Август 2014 3

ВКУПНО: 65
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Доколку се погледнат дел од вестите може да се забележи дека истите 
најчесто се однесуваат за редовни активности кои ги спроведуваат општинските 
служби, редовни активности на општинските јавни препријатија, најави за 
реализирање на нови проекти, информции од прес конференции, информации 
поврзани со проекти и настани каде што е инволвирана општина Струга. Исто 
така, се објавувале и информации за јавни објави, конкурси и соопштенија кои 
се од интерес за граѓаните како и најави за одржување на Седници на совет и 
материјали за седниците. Вестите кои се однесуваат на дневни активности или 
реализација на одредени проекти најчесто содржат по една мала фотографија, 
неколку мали фотографии или не содржат фотографија, а текстот на веста не 
може слободно да се копира, што претставува пречка за медиумите кои треба 
истата вест да ја препишат, па потоа да ја објават.

Втор дел 

Во рамки на овој дел ги посочуваме резултатите, односно одговорите 
кои ги добивме во текот на испитувањето на јавното мислење од граѓаните 
кои живеат во општините Охрид и Струга, за транспарентност и отчетност 
во нивните општини, како и мислењата на новинарите со кои успеавме да 
поразговараме на оваа тема.

Граѓанско мислење

Ставовите на граѓаните во врска со транспарентноста и отчетноста на 
општините ги добивме преку кратки анонимни интервјуа, кои ги направивме 
во текот на изминатите три месеци. Беа направени пет анонимни интервјуа 
во Охрид и пет анонимни интервјуа во Струга, а соговорниците ги избравме 
по случаен избор притоа водејќи сметка сите интервјуирани граѓани да бидат 
од различни категории односно млади и невработени лица, млади вработени 
лица, лица од повозрасна категорија, претставници на бизнис секторот и 
претставници на невладиниот сектор. Интервјуата беа направени врз основа 
на однапред утврдени прашања, а одговорите ги пренесуваме описно за двете 
општини пооделено:

1. Дали сте информирани за работењето и активностите кои ги 
реализира општина Охрид/Струга?

• Општина Охрид
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Соговорниците од сите категории одговорија дека се информирани за  
работењето на општината

• Општина Струга

Соговориците од повозрасната категорија и од бизнис секторот 
одговорија дека не се информирани за работењето на општината, додека 
останатите соговорници одговорија дека се информирани, но тоа се многу 
малку информации.

2. На кој начин доаѓате до тие информации?

• Општина Охрид

Соговорниците од сите категории одговорија дека се информирани за  
работењето на општината и информациите ги добиваат претежно од локалните 
медиуми односно информативните портали, радија и телевизии.

• Општина Струга

Соговориците од повозрасната категорија и од бизнис секторот 
одговорија дека информациите за работењето на општина Струга не допираат 
до нив, бидејќи во Струга има многу мал број медиуми, додека останатите 
соговорници одговорија дека се информирани најчесто преку интернет.

3. Дали сте ја посетиле зградата на општина Охрид/Струга?

• Општина Охрид

Сите соговорници одговорија дека имале можност да ја посетат зградата 
на општината

• Општина Струга

Сите соговорници одговорија дека имале можност да ја посетат зградата 
на општината

4. Дали сте ја забележиле огласната табла во општината и дали на неа 
имаше информации?

• Општина Охрид



316 Каква е мојата општина? Извештај од истражување за транспарентост и отчетност 
на општините Охрид и Струга 

Дел од соговорниците забалежиле, а дел не забележиле дека во општината 
има огласна табла со инфорамции

• Општина Струга

Дел од соговорниците забалежиле, а дел не забележиле дека во општината 
има огласна табла со инфорамции

5. Дали ја отварате веб-страницата на општина Охрид/ Струга и колку 
често?

• Општина Охрид

Соговорниците од општина Охрид, освен повозрасното лице, одговорија 
дека ја отвораат општинската страница, но тоа не го прават често

• Општина Струга

Сите соговорници од општина Струга, одговорија дека ја отвориле 
страницата на општина Струга неколкупати до сега

6. Дали сметате дека општинската страница има доволно информации, 
дали е соодветно ажурирана? 

• Општина Охрид

Соговорниците од општина Охрид, освен повозрасното лице, одговорија 
дека општинската страница има доволно информации и редовно е ажурирана

• Општина Струга

Сите соговорници од општина Струга, одговорија дека општинската 
страница нема доволно информации и не е редовно ажурирана, но и дека 
вестите не се преведуваат редовно на македонски јазик.

7. Какви информации имате барано на интернет страницата и дали 
истите ги најдовте во рамки на веб содржините?

• Општина Охрид

Соговорниците од помладата популација ја отварале интернет 
локацијата поради љубопитност, а останатите соговорници поради различни 



317Каква е мојата општина? Извештај од истражување за транспарентост и отчетност
на општините Охрид и Струга 

потреби од областа на јавните набавки, урбанизмот, контакт телефони и 
слично. Сите соговорници одговорија дека успеале да ги најдат инфорамциите 
кои што ги барале.

• Општина Струга

Соговорниците од општина Струга ја отварале страницата поради 
различни потреби од областа на урбанизмот, информации за јавни набавки, 
информации за одредени општински процедури, соопштенија, повици и 
слично. Речиси сите соговорници одговорија дека не успеале да ги најдат 
информациите кои што ги барале.

8. Дали сте запознаени со правото на пристап до информации од јавен 
карактер и дали сте го искористиле тоа право?

• Општина Охрид

Дел од соговорниците одговорија дека се запознаени, а дел одговорија 
дека не се запознаени со ова право, а ниту еден од нив не го искористил правото 
за пристап до информации од јавен карактер.

• Општина Струга

Дел од соговорниците одговорија дека се запознаени, а дел одговорија 
дека не се запознаени со ова право, а ниту еден од нив не го искористил правото 
за пристап до информации од јавен карактер.

9. Дали општина Охрид/ Струга има отворени јавни телефони кои се 
достапни за граѓаните?

• Општина Охрид

Соговорниците одговорија дека не им е познато дали општината има 
отворени јавни телефони освен оние кои се службени

• Општина Струга

Соговорниците одговорија дека не им е познато дали општината има 
отворени јавни телефони освен оние кои се службени
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10. Дали сметате дека општина Охрид/Струга транспарентно ги објавува 
сите информации кои се корисни за граѓаните и според Вас што е она 
што не го објавува?

• Општина Охрид

Соговорниците одговорија дека општина Охрид објавува многу 
информации од различни области но, не ги објавува во целост сите информации 
кои се во интерес за јавноста како на пример информациите за реализација на 
буџетот.

• Општина Струга

Соговорниците одговорија дека општина Струга не објавува доволен 
број на  информации и дека треба да објавува повеќе информации кои се во 
интерес за јавноста од сите области на нејзиното работење.

11. Знаете ли кој е потпарол на општина Охрид/ Струга и колку често сте 
прочитале и слушнале негови изјави во јавноста?

• Општина Охрид

Сите соговорници одговорија дека во моментов не им е познато кој е 
портпарол на општина Охрид и дека до сега не прочитале и не виделе негова 
изјава во јавноста

• Општина Струга

Сите соговорници одговорија дека не им е познато кој е портпарол на 
општина Струга во моментов и дека до сега не прочитале и не виделе негова 
изјава во јавноста

12. Кое лице од охридската/струшката  локална самоуправа според Вас 
најчесто дава изјави за јавност?

• Општина Охрид

Дел од соговорниците одговорија дека најчесто во јавноста изјави дава 
грдоначалникот, а дел одговорија дека тоа го прави заменик градоначалникот 
или секретарот на општината.
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• Општина Струга

Сите соговорници одговорија дека изјави во јавност од општина Струга 
единствено дава градоначалникот на општината.

13. Што мислите околу тендерските постапки кои ги спроведува општина 
Охрид/Струга, дали истите се спроведуваат транспарентно?

• Општина Охрид

Дел од соговорниците одговорија дека не им е познато како се одвиваат 
тендерските постапки, дел од нив рекоа дека истите се одвиваат транспарентно, 
а дел се сомневаат во транспарентноста на тендерите.

• Општина Струга

Сите соговорници одговорија дека не им е во целост познато како се 
одвиваат тендераските постапки, а дел од нив се сомневаат во транспарентноста 
на тендерите.

14. Дали носењето на Буџетот на општина Охрид/Струга е транспарентно 
и дали реализирањето на истиот се одвива на транспарентен начин?

• Општина Охрид

Дел од соговорниците одговорија дека не им е познато како се носи 
Буџетот, дел од нив рекоа дека носењето на истиот се одвива транспарентно 
на седница на Совет, а дел од нив се сомневаат дека носењето на Буџетот и 
трошењето на средствата од истиот се одвиваат на  транспарентен начин.

• Општина Струга

Дел од соговорниците одговорија дека не им е познато како се 
носи Буџетот, дел од нив рекоа дека само носењето на Буџетот се одвива 
транспарентно, бидејќи тоа се прави на седница на Совет, а дел од нив се 
сомневаат дека носењето на Буџетот и трошењето на средствата од истиот се 
одвиваат на  транспарентен начин.

15. Кое е Вашето мислење за вработувањата во општина Охрид/Струга, 
дали истите се одвиваат транспарентно?

• Општина Охрид
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Речиси сите соговорници одговорија дека вработувањата во општината 
не се одвиваат транспарентно 

• Општина Струга

Речиси сите соговорници одговорија дека вработувањата во општината 
не се одвиваат транспарентно 

Новинанарски искуства

За да добиеме мислење од страна на медиумите, односно на новинарите 
кои секојдневно објавуваат вести, или прават новинарски истражувања за 
активностите кои ги спроведуваат општините Охрид и Струга и постојано 
имаат потреба од пристап до информации од јавен карактер, беше направена 
анонимна фокус група, односно дискусија со неколку новинари кои работат во 
регионот на Охрид и Струга.

На новинарите им беа поставени неколку прашања поврзани со 
начинот на кој соработуваат со општините Охрид и Струга за прибирање на 
информации, за тоа колку општините се отворени кон потребите на новинарите 
и дали редовно и брзо им ги обезбедуваат информациите. Исто така новинарите 
беа запрашани и за тоа дали се задоволни од информациите кои општините ги 
објавуваат на своите интернет локации и што е она што треба да го променат, 
како и низа други прашања поврзани со пристапот до информации кои 
секојдевно им се потребни.

* За општина Охрид

Новинарите сметаат дека општина Охрид има воспоставено добра 
професионална комуникација со новинарите и дека службата за односи со 
јавност е отворена за соработка, така што редовно им обезбедува информации. 
Новинарите истакнаа дека интернет локацијата на општина  Охрид редовно е 
ажурирана со информациите кои  им се од корист, но сметаат дека истите се 
претежно од информативен и промотивен карактер.

Новинарите единствено има забелешка на информациите кои општината 
ги објавува за седниците на Советот на општината и дека освен дневниот ред за 
седниците треба да се практикува и објавување на материјалите за седниците.
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* За општина Струга

Новинарите сметаат дека општина Струга има воспоставено 
задоволителна професионална комуникација со новинарите, но дека службата 
за односи со јавност не е доволно отворена за соработка и не секогаш редовно 
им обезбедува инфорамции. Новинарите истакнаа дека интернет локацијата на 
општина Струга не е редовно ажурирана и дека информациите кои се објавуваат 
на истата им се од корист, бидејќи истите се претежно од информативен и 
промотивен карактер.

Новинарите имаат позитивна забелешка на информациите кои 
општината ги објавува за седниците на Советот на општина бидејќи општина 
Струга има пракса заедно со дневниот ред да ги објавувува и материјалите за 
седницата.

 z Заклучоци

Како резултат на истражувањето може да се заклучи дека практиките 
на транспарентност и отчетност не се непознати за општините Охрид и 
Струга. Од делот на деск истражувањето, со кое ги опфативме содржините на 
општинските веб-страници, може да се заклучи дека општина Охрид повеќе ја 
користи својата интернет страница за објавување на информации за јавноста, 
додека пак општина Струга не ја искористува во целост можноста за он-лајн 
информирање на граѓаните. Ова може да се види и од бројот на вести кои ги 
има во архивата на информациите за набљудуваниот период од една година. Во 
набљудуваниот период општина Охрид објавила 984 вести, додека пак општина 
Струга само 65 вести.

Исто така, резултатите кои се поместени во овој извештај покажуваат 
дека освен квантитетот различен е и квалитетот на објавените он-лајн содржини 
кои ги објавуваат двете општини. Општина Охрид во рамки на вестите објавува 
и фотографии, што не е редовна практика кај општина Струга. Исто така, според 
мислењето на новинарите различно е и нивото на подготвеност, или свесност на 
локалната администрација за користење на интернет страницата како корисна 
алатка за креирањето на јавното мислење кај граѓаните и воспоставувањето на 
добра комуникација со медиумите.
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Од интервјуата кои ги направивме со повеќе граѓани на овие две 
општини се потврди дека како најчести алатки кои се користат за иформирање 
на јавноста се вестите во медиумите и информациите кои се објавуваат на 
општинските интернет локации, но сепак граѓаните сметаат дека нивото на 
транспарентност треба да биде многу повисоко. 

Граѓаните на општина Охрид се информирани за работењето на 
својата општина и тоа најчесто го прават преку медиумите. Тие сметаат дека 
општинската интернет страница има солиден број на информации, но дека 
потребни се и дополнителни информации за одредени сегменти кои се од 
интерес за јавноста.

Граѓаните на општина Струга сметаат дека не се многу информирани 
за работењето на својата општината преку медиумите. Тие сметаат дека 
општинската страница нема солиден број на информации и дека е потребен 
поголем ангажман на надлежните општински служби за објавување на повеќе 
информации за активостите кои ги спроведува општина Струга.

 z Препораки

Како резултат на заклучоците од деск истражувањето на интернет 
страниците, општина Охрид не би требало да направи многу промени, бидејќи 
редовно ја ажурира својата интернет локација со дневни информации и има 
квалитетни и корисни содржини. Од табелата на показатели за транспарентност 
Охридската локална самоуправа не исполнува само еден показател. Тоа е 
показателот кој се оденесува на јавното објавување на материјали за седниците 
на Совет. Оваа забелешка ја посочија и новинарите кои сметаат дека овие 
материјали многу би им користеле во нивната работа, па општината треба да го 
практикува нивното објавување во иднина. 

Општина Струга во делот на својата интернет локација треба да преземе 
низа мерки за подобрување на нејзната функционалност, а исто така треба да 
воспостави и практика за редовно ажурирање на дневните информации и да ги 
стави во функција сите линкови и содржини кои не се активни, коишто веќе ги 
има поставено на страницата. Од табелата на показатели за транспарентност 
Струшката локална самоуправа не ги исполнува показателите за Отворени 
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јавни телефони, Нема објавено Статут на општината и Деловник за работа 
на Совет и не е активен линкот од Бирото за јавни набавки. Додавањето на 
овие содржини на интернет локацијата ќе значи многу за подигнување на 
транспарентноста во работењето. Исто така, резултатите кои се поместени во 
овој извештај покажуваат дека освен поголем број на вести, општина Струга 
треба да објавува и вести со квалитетни фотографии и треба да овозможи истите 
да бидат слободно копирани, со цел да им бидат подостапни на новинарите за 
објавување. 

Бидејќи како резултат на истражувањето се заклучи дека граѓаните 
на општините Охрид и Струга ги користат медиумите како најчеста алатка 
за иформирање, локалните самоуправи треба да воспостават, односно да 
одржуваат, квалитетна комуникација со медиумите и редовно да им доставуваат 
инфорамции за своите активности, планови и настани, а исто така треба повеќе 
да им излегуваат во пресрет на новинарите кога истите работат на одредена 
тема или истражувачка сторија.





Граѓански организации учесници во 
подготовката на збирката

Здружение за истражување на политики Аналитика е непрофитна, 
независна тинк тенк организација која се стреми да поттикне подобрување на 
демократијата и владеењето во Македонија и регионот на Југоисточна Европа. 
Посветена е на промовирање на подобра соработка и разбирање меѓу луѓето 
во Македонија и пошироко во регионот на Југоисточна Европа. Аналитика 
спроведува истражувања на политиките и застапување во областа на пет 
програми: Приближување кон ЕУ и интегративна поддршка, Анализа на јавните 
политики и администрација, Надворешна и безбедносна политика, Миграции 
и Енергетика и инфраструктура. Истражувачките производи вклучуваат: 
редовни извештаи од истражувањата, кратки анализи, билтени, списание 
(Analytical) и сл.

Здружението на финансиски работници на локалните самоуправи и 
јавните претпријатија е невладина, непрофитна, професионална, национална 
асоцијација формирана со цел да обезбедува обуки на вработените во областа 
на финансиите, размена на информации, знаење, искуства  и развој во областа 
на професионалната јавна администрација, вклучувајќи ги финансиите, 
известувањето, локалните даноци и такси, внатрешна ревизија и системот 
на известување во локалната самоуправа, јавните претпријатија и јавната 
администрација.

Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ (РЦОР) Кратово 
е непрофитна организација чија цел е создавање на ефективен и стабилен развој 
на регионот во кој дејствуваат ефикасни институции и транспарентна власт, а 
локалните заедници преку одржливо искористување на соспствените ресурси 
да креираат заедници во кои на секого ќе му се пружи можност за изразување, 
заедници кои ќе претставуваат привлечно место за живеење, работење и 
инвестирање, како крајна цел. РЦОР се стреми кон реализација на поставените 
цели преку мобилизација и одржливо искористување на сите расположиви 
ресурси во локалните заедници, за поголем придонес кон социо-економски 
развој и интеграција на регионот, пред сè во сопствени рамки, а со тоа и полесна 
и побрза интеграција на Македонија во рамки на евро-атлантските асоцијации. 
Визијата на организацијата е развиен, стабилен и независен цивилен и 
економски сектор, во соработка со јавните институции и бизнис секторот. 



Здружението „Инвентивност“ Радовиш спроведува активности кои 
се темелат на зацртани цели и задачи врз основа на претходно спроведени 
истражувања, научни трудови и елаборати според кои детално и прецизно 
се утврдени насоките на дејствување на здружението. Дел од целите на 
организацијата се: развој на граѓанското општество, анализа на ефектите од 
одредени закони, едукации за физички лица, советувања на деловните субјекти 
за промената во законската регулатива, поддржување, поттикнување и 
вклучување во хуманитарни, мировни и други видови грагански иницијативи, 
иницирање и остварување на меѓуопштинска соработка, подобрување на 
животната околина и животниот стандард, образованието на младите лица 
и др. 

Мултикултура е лидерска организација за остварување на граѓанските 
права преку промовирање на младински активизам, учество во процесот на 
донесување на одлуки и развивање на културна и интеретничка толеранција и 
соработка за градење на хармонично, мултиетничко, општество. Мултикултура 
низ процесот на стратешко планирање дефинираше четири стратешки определби 
кои соодветствуваат со дефинираната визија и мисија и тоа, промовирање на 
правните услуги за граѓаните, економски и социјален оддржлив развој и етничка 
кохезија, прифаќање на културната разноличност, дијалог помеѓу заедниците и 
еднаквост на сите граѓани и истражување и креирање на јавни политики.

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип е формирана во 
2006 годин и како правен наследник на Центарот за поддршка на НВО Штип има 
мисија да создаде ефективно учество на граѓаните во креирање јавни политики и 
нивна имплементација. Клучни активности на организацијата се: организација 
на обуки, трибини, дебати и консултации за граѓанските организации за 
јакнење на капацитетите за вклучување во процесот на креирање на јавни 
политики, лобирање и застапување, преговарачки и комуникациски вештини, 
организација на средби за соработка на властите со граѓанскиот сектор преку 
воспоставување на процес на консултации на општината со граѓанските 
организации при креирање на јавни политики и прибирање на средства од 
локални донатори и финансирање на локални акции.  

Институт за политички и интеркултурни студии (ИПИКС) е 
организација чија мисија е поддржување на евроинтеграциските процеси и 
тековните реформи во Република Македонија, преку аргументи, формулирани низ 



професионално, одговорно и транспарентно спровeдена истражувачка дејност, 
поддржување на продуктивни јавни дебати, спроведување и дистрибуирање 
на независни анализи на влијанието на политиките, организирање семинари, 
конференции и работилници посветени на општи и потесни теми поврзани 
со тековните состојби во Македонија, спроведување на идејата за академски 
квалитет што ја вклучува критичката мисла, придонесувајќи кон создавањето 
нова генерација млад академски кадар. 

Здружение „Институт за развој на заедницата“ Тетово (ИРЗ) 
е формирано во 1996 година со цел да ги поддржи процесите на зајакнување 
на демократијата, економскиот развој и подобрување на меѓуетничките 
односи преку зајакнување на капацитети на граѓанските организации, развој 
на социјално претприемништво и промоција на неформално образование 
и граѓанско учество особено при носење одлуки и решавање локални 
проблеми. ИРЗ организира активности во насока на поддршка на процеси 
кои придонесуваат за добро владеење, почитување на закони и поддршка за 
формални и неформални групи, спроведува активности за образование на 
возрасни и доживотно учење, обезбедува можност и простор за граѓани од 
различна етничка припадност да работаат на теми од заеднички интерес на 
локално ниво и развива активности во насока да ги адресира моментите на 
кофликт на интерес особено во администрацијата на локално ниво. 

Асоцијација за развојни иницијативи „Зенит“ проучува, гради 
и промовира практики на развој и добро управување преку промовирање 
одговорност и отчетност кон засегнатите страни и јавноста, развој и 
промовирање на демократски практики, унапредување на граѓанското 
општество, развој на правниот и правосудниот систем, намалување на 
сиромаштијата, поттикнување на одржлив развој и унапредување на 
општествената одговорност на претпријатијата. Програмските активности на 
„Зенит“ се поделени во три целини: ЕУ интеграција (промовирање, оценување 
и поддршка на аспирациите за членство во ЕУ), демократско управување 
(придонесување кон унапредување на демократското управување) и јавни 
политики (развивање капацитети и вршење истражувања за дизајнирање на 
ефикасни јавни политики).

Организација на жените на општина Свети Николе (ОЖОСВ) 
претставува  продолжување на поранешното женско движење во Македонија, 



а од 1990 година дејствува како независна организација. Организацијата е 
лидер во женското движење и располага со човечки и технички капацитетит 
кои можат да влијаат на подобрување на општата состојба на граѓаните со 
подобрување на условите за соодветна здравствена заштита на жените, децата 
и младите, активно вклучување на децата и младите во општествените текови 
на живеење како и почитување и заштита на човековите права. Во последните 
три години организацијата работи на три програми и тоа, програма за човекови 
права, програма за деца и млади и здравствена програма.

Проект ЕУ Кавадарци е здружение чија целокупната структура се 
залага за стоп за говорот на омраза, меѓуетнички конликти помеѓу навивачките 
групи, со граѓански активизам против доминација, демократизација, 
општествена критика, развивање на граѓанство, антинационализам, духовни 
вредности, секуларни вредности, децентрализација на власта и се друго што 
би значело цивилизациски вредности како такви. Организацијата се залага за 
транспарентно и навремено информирање и промовирање на демократијата, 
искажување на ставовите на граѓаните и притоа собира петиции, правна 
помош, запознавање со вредностите на ЕУ, запознавање со правата на човекот, 
мониторинг на работењето на локалната самоуправа, промоција на демократија 
и демократските принципи во општеството, организирање на културни 
настани, транспарентно и навремено информирање на граѓаните. Од самото 
постоење, организацијата работи на критичкото промислување, граѓански 
активизам, акции на терен и онлајн активизам. 

ЗИП Институт е независна, непартиска, тинк-тенк организација осно-
вана во 2011 година која е насочена кон изготвување и дисеминација на високо-
квалитетни, објективни и сеопфатни идеи и анализи од централно значење за 
демократизацијата и интеграцијата на Македонија во ЕУ. Организацијата се 
стреми да стане гласноговорник на процесот на демократизација во земјата 
и во регионот на Југоисточна Европа и ја нагласува нејзината важност преку 
адресирање на најчестите проблеми со кои се соочува нашето општество, со 
работа на терен вклучувајќи обуки на млади луѓе и конкретни активности за 
развој на заедницата. 

Здружението Млади европски федералисти Куманово (ЏЕФ 
Македонија) е независна, непрофитна, непартиска, политичка и младинска 
организација која се залага за политичко активирање на младите во процесот 



на интегрирање на Република Македонија кон обединета и федерална Европа 
базирана на принципите на демократија, мир и владеење на правото. Основана 
во 1991, а ревитализирана во 2012 година, ЏЕФ Македонија дејствува како 
национална секција на ЏЕФ Европа. За остварување на своите цели ЏЕФ 
Македонија има спроведено низа активности кои вклучуваат, но не се 
лимитирани, на имплементација на проекти, вмрежувања, тренинзи, семинари, 
работилници, конференции и улични акции.

Центарот за управување со промени (ЦУП) е непрофитна, невладина 
организација која имплементира проекти  што  имаат за цел да придонесат за 
развој на македонското општество и регионот. ЦУП промовира разбирање и 
ненасилни промени и се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат 
на различни ентитети да ги прифатат општествените промени како нормални 
ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува 
дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот 
сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се 
главни агенти за позитивна промена.

Локалната агенција за развој (ЛАР) е основана во 2004 година од 
страна на УНДП Кластерот за децентрализација и добро управување каде се 
вклучени локални претставници од трите сектори (граѓански, приватен и јавен) 
при планирањето и имплементација на стратегиите. ЛАР има широк опфат на 
стратешки активности со кои директно влијае на локалното население кон 
подобрување на квалитетот на животот на граѓаните од југозападна Македонија. 
Мисија на организацијата е остварување на развојните цели и застапување 
универзални принципи за одржлив социо-економски развој, социјално 
вклучување на ранливите групи, родова рамноправност, меѓуетнички дијалог 
и соработка и заштита на животната средина.

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје (ИДСЦС) 
е граѓанска, невладина, непартиска, непрофитна организација. Основана е во 
1999 година од група интелектуалци собрани околу идејата за демократија, 
солидарност и цивилно општество. Долгорочните цели на Институтот 
се да работи на балансиран  социо-економски развој, активна  граѓанска 
вклученост и партиципативна политичка култура, како и остварување 
на  либералните вредности во македонското општеството. Во оваа насока, во 
своите активности ИДСЦС се стреми кон почитување на владеење на правото, 



доброто владеење  и мултиетничко и мултикултурно сопостоење.  Својата 
работа ИДСЦС  првенствено  ја заснова на социометриски истражувања и 
проектни активности. Според ИДСЦС човечкиот капитал е главен предуслов 
за позитивна општествена промена, за таа цел работиме на проекти за 
подобрување на капацитетите, преку трансфер на знаење и вештини кој е 
поврзан со расположливоста на ресурси за саморефлексија, поради што 
застапуваме препораки за јавни политики и се стремиме да ја збогатиме 
јавната дебата преку промоција на политики базирани на докази, како и преку 
издаваштво и јавни настани.

Институтот за економски стратегии и меѓународни односи „Охрид“ 
(ОИ) е независна и непрофитна тинк-тенк организација. Ние работиме со 
креаторите на политики од различни идеолошки позадини, помагајќи им да 
усвојат и имплементираат иновативни препораки за јавните политики. Нашата 
заложба е да се обезбеди рамнотежа во политичкиот дискурс во Македонија 
преку понуда на истражувања за економските политики, промоција на 
приватниот сектор и реформи за слободата на пазарот, дејствување како 
“watchdog” кон владините активности со цел обезбедување на одговорност и 
придонесување кон развојот на Македонија во демократско општество. Нашите 
Управниот одбор е составен од почитувани лидери од македонските бизнис, 
академски, политички и граѓански заедници. Организацијата е именувана е по 
древниот град Охрид, според што е посветена на одржувањето на наследството 
за меѓусебно разбирање, дијалог и доверба.

Македонскиот институт за медиуми (МИМ) е невладина, 
непрофитна  организација, центар за професионализација  на  медиумите и 
континуирана  доедукација  на  новинарите и медиумските професионалци во 
Македонија,  основана  во 2001 година. Мисијата  на  МИМ  е да го поттикнува 
и континуирано да помага во процесот  на  унапредување  на  професионални 
стандарди во новинарството, медиумите и во јавната комуникација со 
цел да влијае врз подобрување  на  демократските процеси во Република 
Македонија.  МИМ  се залага за градење демократско општество во кое 
доминираат професионални медиуми, транспарентни и отчетни институции 
и граѓански сектор, кои им овозможуваат на граѓаните доволно веродостојни 
информации, за тие да можат  направат информиран избор за сите прашања 
важни за нивниот живот и за општеството.



Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси 
во јавната администрација“ има за цел да ги зајакне улогата и придонесот на 
граѓанското општество во остварување на стандардите на доброто владеење и 
во процесот на ЕУ-интеграција. Проектот, поконкретно,иницира вклучување 
на граѓанските организации и поширокото граѓанско општество во процесот 
на реформа на јавната администрација. Активностите ги опфаќаат граѓански 
организации кои се активни на локално ниво и јавната администрација на 
национално и локално ниво. Локалните граѓански организации се вклучени 
како чинители кои вршат мониторинг на јавната администрација, но и како 
корисници на повеќе активности за градење на капацитетите спроведени 
од проектните партнери. Во рамки на проектот промовирана е и мрежата 
на граѓански организации за спречување на судирот на интерси во јавната 
администрација; подготвена е граѓанска стратегија за спречување на судирот на 
интереси во јавната администрација; поготвена е методологија за истражување 
на судирот на интереси и корупција во јавната администрација на локално 
ниво; подготвени се 15 истражувачи и мониторинг студии од организациите-
членки на мрежата; изработена е студија за моделот на превенција од судирот 
на интереси и „системот на плен“ во Република Македонија; спроведени се две 
истражувања на јавното мислење на темите „Судир на интереси на локално 
ниво“ и „Перцепции за ЕУ интеграцијата на Македонија“ и објавени се четири 
извештаи од наодите; спроведени се обуки за вештини за истражување, 
изработка на документи за јавни политики, застапување и комуникација за 
граѓанските организации и организирани се повеќе од 20 јавни настани во 
повеќе градови во Република Македонија. 

Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси“ е 
овозможен со финансиска поддршка на Европската Комисија преку програмата 
IPA Civil Society Facility.



Останати публикации во рамки на „Граѓанската мрежа за спречување 
на конфликт на интереси во јавната администрација“ (достапни на www.idscs.
org.mk): 

Близнаковски Ј. и  Поповиќ М. (2015) Перцепции за ЕУ интеграцијата на 
Македонија. Истражување на јавно мислење во март 2015 година. Институт за 
демократија „Социетас Цивилис“. Скопје

Близнаковски Ј. и Поповиќ М. (2015) Судир на интереси и корупција на 
локално ниво. Истражување на јавно мислење во март 2015 година. Институт 
за демократија „Социетас Цивилис“. Скопје

Граѓанска стратегија за спречување на судирот на интереси во јавната 
администрација. Подготвена од 17 граѓански организации во периодот 
декември 2014-април 2015

Гоцевски, Д. (2015) Судир на интереси во јавната администрација: 
состојба, правна рамка за превенција и ефективност на моделот. Институт за 
демократија „Социетас Цивилис“. Скопје

Методологија за истражување на судирот на интереси и корупција во 
јавната администрација на локално ниво. Подготвена во периодот април-мај 
2014

Близнаковски Ј. (2014) Перцепции за ЕУ интеграцијата на Македонија. 
Истражување на јавно мислење во март 2014 година. Институт за демократија 
„Социетас Цивилис“. Скопје

Близнаковски Ј. (2014) Судир на интереси и корупција на локално ниво. 
Истражување на јавно мислење во март 2014 година. Институт за демократија 
„Социетас Цивилис“. Скопје 




