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1. Правна анализа и краток документ за јавни политики за подобрување
и промоција на процедурите и критериумите

2. База на податоци со информации
за раководителите и членовите
на одборите

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:

Временска рамка:
 

15 Јуни 2018 – 31 Март 2019

Кон добро управување во јавните 
претпријатија и независните тела

ЦЕЛИ: Целта на проектот е иницирање промена во управувачката култура 
на јавните претпријатија и независните државни тела, која би придонела 
кон нивен долгорочен, одржлив развој и би овозможила подобрено 
внатрешното известување, како и подобрено известувањето кон 
државните надзорни институции и јавноста. Проектот ќе овозможи увид 
во управувачката структура на овие институции и постоечките процедури 
кои обезбедуваат добро владеење на институционално ниво. Проектот ќе 
застапува подобрување на законодавството и праксата преку 
поврзување на засегнатите страни и поттикнување на јавна дебата 
заснована на наоди генерирани од податоци.

 ОПИС НА ПРОЕКТОТ: Проектот го анализира перформансот на државните 
претпријатија и независните државни тела во однос на адекватноста на 
нивните управувачки структури и процедури, и врши проценка на тоа дали 
постојат процедури кои ја зголемуваат отпорноста на раководителите на 
овие институции на клиентелизам и корупција. Од проектот ќе поризлезат 
пет резултати:

ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ: Државни претпријатија, независни државни тела, 
Влада на Р.М, општини, Државна комисија за спречување на корупција, 
граѓански организации кои работат на полето на добро владеење и 
антикорупција.

Краток документ за јавни политики кој ги анализира околностите во кои 
постоечката правна рамка ги регулира назначувањата на раководните 
лица и членовите на одборите, како и одговорноста на државните 
претпријатија и независните државни тела. Документот ќе ги 
идентификува недостатоците и ќе понуди препораки за подобрување на 
правната рамка.

Сеопфатна база на податоци за 
сите назначени раководители и 
членови на одборите која ќе 
содржи информации за нивните 
професионални квалификации и 
способности.

3. Процедурални недостатоци и 
анализа на ризикот од
клиентелизам

Сеопфатна база на податоци за 
сите назначени раководители и 
членови на одборите која ќе 
содржи информации за нивните 
професионални квалификации и 
способности.

4. База на податоци со наоди од
ревизиорски извештаи

Сеопфатна база на податоци со 
наоди од достапни ревизорски 
извештаи, проследена со краток 
документ за јавни политики.

5. Вклучување во процесот на
креирање политики

Завршна конференција на која ќе 
се презентираат наодите од 
проектот пред релевантните 
засегнати страни;Телефонска 
анкета.


