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Вовед и 
методологија_

Анализата на внатрешните процедури и 

процедуралните празнини за следење 

на перформансот на менаџментот во 

јавните претпријатија со препораки 

за подобрување се спроведува втора 

година по ред и е направена во првиот 

квартал од 2020 година со јавните 

претпријатија во Република Северна 

Македонија. 

Целта на оваа анализа, како и на 

анализата направена во 2019 година 

е оцена на внатрешните процедури 

и воочување на процедуралните 

празнини за следење на перформансот 

на менаџментот, како и препораките 

за да се подобри соодветно работата 

и процедурите од аспект на утврдени 

меѓународни практики и стандарди за 

добро управување.

Анализата е направена со примена 

на два пристапа. Првиот пристап 

е идентичен со минатогодишниот 

и претставуваше анкета на јавни 

претпријатија со прашања на кои тие 

дадоа одговор по електронски пат. 

Вкупно беа поставени шеесет прашања 

во следните шест категории:

	 Корпоративно управување и 

раководење;

	 Стратешко управување;

	 Управување со човечки ресурси;

	 Јавни набавки;

	 Финансиско управување;

	 Политики/процедури за 

спречување корупција;

Дополнително, во првиот пристап 

на резултатите од оваа година, 

компаративно се дадени и коментирани 

резултати од двете години, каде што 

може да се потврдат некои резултати, 

но и да се направи увид каде што има 

промени и во која насока т.е. да се 

следи трендот на промената.

Имајќи ги предвид одговорите од 

минатата година и трендовите 

забележани во двете години, а со 

цел продлабочување на анализата 



и точно прецизирање на наодите 

и проблемите со кои се соочуваат 

јавните претпријатија, оваа година 

како додадена вредност на анкетата, 

направено беше полуструктуирано 

интервју со шест јавни претпријатија. 

Во вториот пристап интервјуата имаа 

за цел да потврдат или отфрлат некои 

од наодите каде што резултатите 

од анкетата беа критични или, пак, 

немаше доволно информации да се 

идентификува причината на проблемот.  

Полуструктуираните интервјуа беа 

направени теренски со посета на 

комунални јавни претпријатија 

и со разговор со директорите и 

раководителите на секторите. Наодите 

од полуструктуираното интервју се 

дадени веднаш по резултатите и 

коментарите по анкетата, со оглед на 

тоа дека прашањата од интервјуата ја 

следат структурата на прашањата од 

анкетата. Оваа анализа претставува 

секторска анализа на јавните 

претпријатија.

Податоците во анкетата се дадени од 

2018 година во истражувањето во 2020 

година, односно за 2017 година во 

истражувањето од 2019 година, како 

последни цели години во времето кога 

се правеше анкетата. 

Примероците од прашањата за анкетата 

и прашањата од полуструктуираното 

интервју се дадени во прилог на оваа 

анализа. 

Покрај наодите, ова истражување 

дава и препораки за надминување на 

состојбите. Препораките, исто така, 

ја следат структурата на анализата. 

Препораките се за специфичната 

состојба на претпријатијата и потребите 

од воведување дополнителни технички, 

управувачки и професионални стандарди 

во работењето, со цел зголемување на 

квалитетот во работењето. 

Покрај наодите од областите за 

управување, во фокусот на анализата 

требаше да се дадат и препораки за 



2 ИДСЦС Анализа на јавни политики Бр.10  -  март 2019



подобрување на внатрешните процедури 

и процедурални празнини за следење 

на перформансот на менаџментот во 

јавните претпријатија. Така, на крајот на 

секоја област, презентирана е матрица 

со индикатори и извори на информации, 

по кои може да се следи квалитетот на 

управувањето и следењето на работата.

Препораките се однесуваат на 

релациите, процесите и документите 

што се користат при следењето 

на перформансите. Тие ги следат 

принципите на добро управување и се 

однесуваат на три клучни елементи: 

поставување мандати и обврски, 

поставени процедури и процеси, 

како и резултати од процедурите т.е. 

индикатори на перформанси.
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* Анализите направени во 2019 и 2020 година се однесуваат на податоци прибрани за 2018 односно 2019 година.



Општи информации 
за претпријатијата во 
примерокот на анкетата
_

Број на претпријатија

Централни власти (Влада, држава)

Општински власти (локална самоуправа)

Вкупно испитаници

11

37

48

12

2019 2020

41

53

Врз основа на одговорите добиени во 

истражувањето, процентот на јавни 

претпријатија во примерокот каде што 

како основач се јавува централната 

власт во 2020 г. изнесува 22.3%, 

додека  локалната власт (локалната 

самоуправа) се јавува како основач на 

јавно претпријатие кај 77.7%. Според 

тоа, во истражувањето се анализирани 

најголем број јавни претпријатија 

каде што како основач е локалната 

власт. Имајќи предвид дека во 2019 

година примерокот бил 23% од 

централна власт со 77% локална власт, 

примерокот нема големо отстапување 

и од тој аспект е споредлив.

Дали дејностите на претпријатието 

се одвиваат низ целата територија на 

Северна Македонија, зафаќаат регион, 

неколку општини, или само една 

општина?
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Во структурата на примерокот 

со најголем процент од 64.15% 

се јавните претпријатија во една 

општина, по нив следат јавните 

претпријатија на целата територија 

на државата со учество од 16.98% 

и на крајот регионалните јавни 

2020Број на претпријатија

Цела територија на државата (или поголем дел)

Регионално

Две до три општини

9

5

5

Една општина

Вкупно 

34

53

претпријатија и оние кои работат 

во две до три општини со учество 

од 9.43%. Според тоа примерокот е 

репрезентативен бидејќи во голем 

дел ја отсликува структурата на 

јавните претпријатија во Република 

Северна Македонија. 



Број на состаноци на Управниот одбор ?

Просечен број на одржани состаноци 

Минимум состаноци

7

0

Максимум состаноци

Одговориле

20

45

48

11

2

34

52

53

2019 2020

Вкупно испитаници

Значителен е порастот во бројот на 

одржани состаноци на управните 

одбори во 2020 година во споредба 

со 2019 година. Просекот на одржани 

состаноци на управен одбор е 11 

наспроти 7 што претставува пораст 

од 57.14%. Оваа бројка доведува до 

заклучок дека бројот на состанување 

на управниот одбор во просек е речиси 

еднаш месечно што е прифатлива 

динамика. Иако бројот на состаноци 

е квантитативен индикатор кој не 

го покажува нивниот квалитативен 

придонес во управувањето со јавните 

претпријатија, сепак динамиката на 

состанувањето е показател за нивната 

вклученост во работата. 

Уште еден податок кој упатува на 

зачестена работа на управните одбори 

е ако во истражувањето од 2019 година 

Област 
корпоративно 
управување и 
раководење
_

Анализа на резултати од анкетата
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Број на состаноци на Надзорниот одбор

Просечен број на одржани состаноци 

Минимум состаноци

3,5

0

Максимум состаноци

Одговориле

11

45

48

5

0

13

49

53

2019 2020

Вкупно испитаници

дури половина од јавните претпријатија 

односно 24, имале помалку од 7 

состанување годишно, во анкетата од 

2020 година овој број е само 12. 

Овие бројки упатуваат на поредовно 

функционирање на управните одбори 

во јавните претпријатија што би 

требало да го олесни процесот на 

носење одлуки во работењето и 

директно да влијае на ефикасноста на 

Во овој показател, исто така, 

има подобрување. Имено, во 

истражувањето од 2019 година 

просекот на одржани состаноци на 

надзорниот одбор изнесувал 3,5 додека 

во истражувањето од 2020 година е 

работењето на претпријатието. Сепак, 

управните одбори, освен законски 

пропишаните одлуки кои треба да 

ги донесуваат во работењето на 

претпријатието, истите се задолжени 

за многу постратешки одлуки и 

квалитативен придонес во генералните 

насоки на развој на јавните 

претпријатија. Овој аспект од нивната 

работа е анализиран подолу во делот 

на теренското истражување.

5 што е и препорачаниот минимум во 

една година, односно еден состанок на 

секои 3 месеци (квартал) во годината 

и еден дополнителен за усвојување на 

годишните резултати од работењето. 

Максималниот број одржани состаноци 
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на надзорните одбори на јавните 

претпријатија во 2020 година 

изнесува  13, односно за 2 повеќе од 

2019 година. 

Сепак, во дури 14 јавни претпријатија 

бројот на состаноци е под минимално 

препорачаниот број од 5 состаноци, 

со 5 јавни претпријатија коишто 

не одржале ниту еден состанок 

на надзорниот одбор. Оттаму 

функционирањето на надзорните 

Од податоците се заклучува дека во 

најголемиот број јавни претпријатија 

постојат записници од состаноците на 

управниот или надзорниот одбор, што 

е и законска обврска. Резултатите се 

одбори, гледајќи го само бројот на 

состаноците е под минимумот за да 

можат да се исполнат препораките за 

добро управување. 

Нередовното одржување состаноци 

на надзорен одбор ја доведува во 

прашање нивната контролна функција 

на управниот одбор, што може да 

доведе до неисполнување на улогата 

на  управните одбори и реализацијата 

на плановите и целите на компанијата.

повторуваат во истражувањето од двете 

години, што само ја потврдува точноста 

на податоците. 

Водењето записници од состаноците 

овозможува документирање на одлуките 

Дали постојат записници од тие состаноци?

Број на претпријатија каде што постојат

Број на претпријатија каде што не постојат

3,5

0

Одговориле

Вкупно испитаници

11

45

5

0

13

49

2019 2020

8
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Анкетата на јавните претпријатија 

покажува дека постои намалување 

на процентот на јавните претпријатија 

каде што е престанато членство во 

УО/НО пред истекот на мандатот. 

Континуитетот на членовите на УО/

НО треба да придонесе во нивниот 

квалитативен придонес во работата и 

развојот на јавните претпријатија. 

Сепак, бидејќи овие податоци се за 

различни периоди, односно имаме 

кумулативен податок 2008-2017 

што е за подолг временски период и 

податок за 2018 година, потребни ќе 

бидат податоци и од следните три до 

пет години за да може да се утврди 

трендот, односно евентуално да се 

изолираат и потврдат корелациите 

со настаните кои се директно 

поврзани со аспекти кои не се 

професионални туку политички, како 

промена на власт итн. 

Дали во 2018 г. имало случаи кога е престанато членството во УО/НО пред 
истекот на мандатот утврден со соодветната норма?

ДА

НЕ

Одговориле

2008-2017
година

2008-2017
Учество

27

14

41

Вкупно испитаници 48

65.9%

34.1%

23

26

49

53

46.93%

53.07%

2018
година

2018
Учество

и заклучоците донесени на истите 

кои се користат во секојдневното 

работењето на јавните претпријатија 

и нивно соодветно следење. 

Записниците, исто така, претставуваат 

основа за реализирање на процесот на 

ревизија и контрола на спроведувањето 

на планираните активности.
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Бројките упатуваат на релативна 

стабилност на членството во управните 

одбори во 2018 година. Можеби кон 

овие податоци придонесува фактот што 

локалните избори се спроведоа во 2017 

година и тогаш најголемите промени 

се направени во УО/НО. Сепак, како 

што беше заклучено во претходното 

прашање, потребни ќе бидат податоци 

и од следните три до пет години за да 

може да се утврди трендот, односно да 

се донесат заклучоци за овој аспект. 

Ако имало престанување на членство пред истекот на мандатот, ве молиме 
наведете колку такви случаи имало во 2018 г.

Минимум број престанување на членство пред истекот на мандатот

2

2018 година

1

Вкупно престанати членства пред истекот на мандатот

5

47

Вкупно број на претпријатија кои одговориле 

Просечен број на престанување на членство пред истекот на мандатот

Број на престанување на членство пред истекот на мандатот

Максимум број престанување на членство пред истекот на мандатот

21

Како се следи спроведувањето на одлуките на УО?

Преку надзорниот одбор

Преку основачот

2

4

Се следи сам/Не се следи

Записници 

14

/

4

5

11

15

Друго / 9

Одговориле 20 44

Вкупно испитаници 48 53

2019 
истражување

2020 
истражување

10 ИДСЦС Анализа на јавни политики Бр.10  -  март 2019



При анализата на следењето на 

спроведувањето на одлуките 

на управните одбори во јавните 

претпријатија е констатирано дека 

тековно исклучително мал број јавни 

претпријатија имаат воспоставен 

формален систем на соодветно 

следење на спроведувањето на 

одлуките на управниот одбор. Во многу 

од одговорите кои дале дека се следи 

спроведувањето на одлуките на УО, 

тоа е несоодветно и не упатува на 

континуирано системско следење и во 

многу случаи тоа зависи исклучиво од 

директорот на јавното претпријатие. 

Во случаите кога се врши правилно 

следење на спроведувањето на 

одлуките на управниот одбор во јавното 

претпријатие тоа најчесто се врши 

преку надзорниот одбор во јавното 

претпријатие или, пак, преку основачот 

на јавното претпријатие (Централните 

и локалните власти). Сепак, како 

инструмент забележлив е порастот на 

одговорите каде што следењето се врши 

со записници и нивно разгледување на 

седниците на УО, што упатува на промена 

во квалитетот на следењето.

Дали со некој акт се определени овластувањата за донесување одлуки по 
раководни нивоа (ниво I, ниво II, ниво III според Каталог на работни позиции?
Ако да, со кој акт и кои се овластувањата по секое ниво? Кој и како ја врши 
контролата на спроведување на овластувањата?

ДА

НЕ

Вкупно

10

32

42

Вкупно 
испитаници

Без
одговор

Број на јавни 
претпријатија

2019 истражување 2020 истражување

Процент 
Вкупно

Процент 
Одговори

Број на јавни 
претпријатија

Процент 
Вкупно

Процент 
Одговори

6

48

20.8

66.7

87.5

12.5

100.0

23.8

76.2

100.0

18

33

51

2

53

35.30

64.70

100.00

33.96

62.27

3.77

100.00
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Во најголем број од јавните 

претпријатија не постои акт за 

овластување за донесување одлуки по 

раководни нивоа како во 2019 година 

така и во истражувањето од 2020 

година. Ова е потврда на податокот од 

2019 година и дополнително подолу е 

дадена поопширна елаборација на овој 

податок со теренското истражување, 

односно преку интервјуата со 

директорите и раководителите на 

секторите во јавните претпријатија.

Останува наодот дека непостоењето 

акт за овластување за донесување 

одлуки придонесува до намалување 

на ефикасноста во работењето, 

нејасно дефинирање ингеренции 

во работењето како и неможност за 

правилна евалуација на работењето 

на раководните нивоа во јавните 

претпријатија. 

Во оние јавни претпријатија коишто 

имаат акт за овластување за донесување 

одлуки на раководните нивоа, 

истото го прават со Правилникот за 

систематизација на работни места. 

При анализата на контролата на 

спроведувањето на овластувањата за 

донесување одлуки, како контролно тело/

орган најчесто се јавува или директорот 

или основачот на јавното претпријатие. 

Овие состојби поврзани со доделување 

на овластувањата остануваат 

непроменети и во ова истражување. 

Во јавните претпријатија генерално 

не постојат нефинансиски показатели 

за успешноста на работењето. Од 

добиените одговори многу мал дел 

од вкупниот број јавни претпријатија 

имаат дефинирано показатели 

за успешност на работа кои не се 

однесуваат на финансиски показатели. 

Делот на јавните претпријатија кои 

одговориле позитивно, исто така, во 

голем дел се наведени показатели 

кои се несоодветни за мерење на 

Кои се показателите за успешност на работа на претпријатието, а кои не се 
однесуваат на финансиските показатели од работењето?
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Од аспект на поднесени цели од страна 

на директорот/директорката што треба 

да се исполнат во мандатот, се бележи 

подобрување. Во истражувањето од 

2020 година кај 75.47% од вкупниот 

број претпријатија, односно кај 83.3% од 

тие што дале одговор има поставено 

цели. Состојбата во минатогодишното 

истражување била дека во 75.6% од 

од тие што дале одговор, односно 

кај 70.8% од вкупниот број јавни 

претпријатија директорот/директорката 

успешноста на работењето на јавните 

прептријатија. 

Во врска со ова прашање останува 

заклучокот дека недостатокот на 

показатели за успешност на работењето 

го отежнува и оневозможува процесот на 

евалуација на работењето во сегментите 

кои се однесуваат на оперативното 

работење и мерење на ефикасноста 

на оперативното работење. Истото 

укажува и на непостоењето на системи 

за контрола и мерење на оперативното 

работење и мерење на ефикасноста и 

квалитетот на услугите.

Дали директорот има поднесено цели кои треба да ги постигне во 
неговиот/нејзиниот мандат?

ДА

НЕ

Вкупно

34

11

45

Вкупно 
испитаници

Без
одговор

Број на јавни 
претпријатија

2019 истражување 2020 истражување

Процент 
Вкупно

Процент 
Одговори

Број на јавни 
претпријатија

Процент 
Вкупно

Процент 
Одговори

3

48

70.8

22.9

93.8

6.3

100.0

75.6

24.4

100.0

40

8

48

5

53

75.47

15.09

90.56

9.44

83.3

16.77

100.00

100.00
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има поднесено цели кои треба да 

се постигнат во неговиот/нејзиниот 

мандат. Индикативно е подобрувањето 

бидејќи, во овој период немало голема 

промена на бројот на директори/

Од направената анализа се воочува 

дека следењето на исполнувањето 

на целите на работењето на јавните 

претпријатија во праксата се врши 

преку редовни известувања на 

одредени временски периоди кон 

управувачките органи како и кон 

основачите на јавното претпријатие. 

Известувањето се врши преку 

извештаите за исполнувањето на 

годишната програма за работа на 

прептријатијата како и кварталните и 

годишните финансиски извештаи.

директорки т.е. мандати за да се 

забележи значително подобрување во 

овој податок. Затоа ова прашање беше 

и дел од теренското истражување и 

истото подетално е опфатено подолу.

Периодот на известување најчесто 

е на три месечен и шест месечен 

период, но, исто така, се забележува 

и известување на дванаесетмесечен 

период.

Со цел попрецизно следење на 

исполнувањето на целите со што 

се овозможува навремена реакција 

при отстапка од реализацијата на 

планираните цели, се препорачува 

следењето на целите во јавните 

претпријатија да не биде на период 

подолг од три месеци.

Како се следи исполнувањето на целите и на кој временски период?
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Во 2020 година кај 64.15% од 

анкетираните јавни претпријатија 

коишто дале одговор, односно 

кај 69.38% од вкупниот број јавни 

претпријатија не постои систем 

за следење на задоволството на 

корисниците. Податокот е задржан од 

2019 година, односно нема значајно 

отстапување од во тој во 2020 година. 

Иако согласно интервјуата, кај некои 

од јавните претпријатија каде што 

нема формален систем за следење 

на задоволството на корисници, 

клиентите можат да се обратат до нив 

во некоја форма за жалба, поплака или 

пофалба. Но, сепак тоа не подразбира 

имање систем за формално и редовно 

следење на задоволството на 

корисниците. Дополнително, исто така, 

не секогаш каде што постои контакт 

или место каде што се пријавуваат 

зебелешките, пофалбите или поплаките, 

постои процедура како се постапува со 

нив и нивно следење до разрешување. 

Оттука останува наодот дека најголем 

дел од јавните претпријатија немаат 

систематски креирано мислење за 

квалитетот на своите услуги од страна 

на крајните корисници. Во недостаток 

на информација за задоволството на 

корисниците на услугите на јавните 

претпријатија се доведува во прашање 

мерењето на квалитетот и ефикасноста 

на работењето на јавните претпријатија 

Дали постои систем на следење на задоволство на корисници?

ДА

НЕ

Вкупно

9

32

41

Вкупно ЈП

Не 
одговориле

Испитаници

2019 истражување 2020 истражување

Процент Процент 
Одговори

Испитаници Процент Процент 
Одговори

7

18.8

66.7

85.4

14.6

48

22.0

78.0

100.0

100.0

15

34

49

4

28.30

64.15

92.45

7.55

30.62

69.38

100.00
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Во 2020 година, согласно анкетата, 

во просек се потребни три лица за 

потпишување налог за работа од 

доменот на работата на јавното 

претпријатие. Сепак, распонот на 

одговори е многу широк и овде 

просечаната вредност треба да се 

земе со резерва бидејки медианата 

е 2. Десет од вкупно 46 претпријатија 

одговориле дека се потребни дури 

повеќе од пет лица. Сепак, најброен 

е случајот каде што е потребно 

едно лице и тоа е случај кај 18 јавни 

претпријатија што претставува 

тешкотија при спроведување процеси 

за контрола и мерење на ефикасноста 

во работењето, освен во оние случаи 

каде што природата на работењето не 

дозволува поинаку. 

Во случаите каде што поради 

природата на работењето не е 

возможно да се има повеќе од едно 

лице за потпис се препорачува 

спроведување дополнителна мерка 

за валидација на завршените 

работни активности со што би се 

подобрил квалитетот и контролата во 

работењето на јавното претпријатие.

како и правилно планирање на целите 

и стратегијата на јавното претпријатие 

во насока на подобрување на услугите 

и сервисите за крајните корисници.

Колку лица потпишуваат налог за работа од доменот на работа на 
претпријатието? (На пример: Налог за инсталирање водомер, налог за сеча и сл.?)

Кои меѓународни стандарди за управување со квалитет ги имате 
спроведено во вашето работење?

Резултатот и во овој аспект се 

повторува. Во тековното работење 

на јавните претпријатија кај најголем 

број од нив не постојат стандарди за 

управување со квалитет коишто се 

спроведени. 
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Од добиените анкетни резултати 

седумнаесет јавни претпријатија имаат 

применето стандардни за управување 

со квалитет од кои дванаесет ISO 

9001 стандард, додека останатите се 

однесуваат на HACCP и заштита при 

работа, заштита на животна средина 

итн. Исто така, индикативно е дека од 53 

јавни претпријатија, само 31 одговориле 

на ова прашање, од кои само 12 со 

афирмативен одгвор за каков било 

стандард.

Иако формалното спроведувањето 

стандарди за управување со квалитет 

не мора да значи дека процесите 

и системот за работа во јавните 

претпријатија се спроведува 

соодветно, сепак тие претставуваат 

потврда дека истиот се оддржува и 

правилно се спроведува. Системите за 

управување со квалитет и стандардите 

треба да бидат дополнителна 

алатка за управување и контрола 

на работењето на менаџментот 

во претпријатието со којашто се 

овозможува стандардизирање на 

квалитетот на услугите како и мерење 

и подобрување на работните процеси 

со цел зголемување на ефикасноста во 

работењето

Дали стандардите ви помагаат во работата или ви отежнуваат?

Од јавните претпријатија кои имаат 

спроведено стандарди, речиси сите 

се изјасниле дека стандардите им 

помагаат во работењето, што би 

требало да биде показател дека 

нивната формална имплементација 

е ефикасна за процесите во 

работењето. Во секојдневното 

работење тие не претставуваат 

товар кога имплементацијата на 

истите соодветствува со фактичкото 

работење т.е. процеси на компанијата, 

односно со дејноста на работата на 

компанијата.
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Во спроведената анкета за поседување 

систем за управување со документи, 

во 2020 година одговор имаат дадено 

само 48% од вкупниот број јавни 

претпријатија кои се дел од ова 

истражување, односно 27. Од нив, 

само 37.7% од јавните претпријатија 

имаат систем за управување со 

документи, додека 62.3% немаат систем 

за управување со документи. Овде 

анализата бележи значително полош 

резултат во однос на 2019 година, 

но, сепак, согласно сознанијата од 

теренското истражување резултатот 

во 2020 повеќе одговара на реалната 

слика.

Поседувањето систем за управување 

со документи директно влијае на 

работењето на јавните претпријатија, 

овозможува брза и едноставна работа 

со документи како и дополнителна 

заштита при работењето со истите. 

Дополнително, документ менаџмент 

системот овозможува и поделба 

на надлежност со спроведување 

на соодветна контрола како и 

зголемување на ефикасноста во 

работењето на претпријатието.

Дали имате систем за управување со документи?

ДА

НЕ

22

19

Вкупно

Без одговор

41

7

48

17

10

27

24

53

2019 2020

Вкупно ЈП
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Од интервјуата се забележува дека не 

се сите членови на УО/НО на работата 

на претпријатијата. Постојат и ЈП 

кои имаат тешкотии да ги соберат 

членовите за седници. Во најголем 

дел од претпријатијата, агендата 

и точките за коишто се дискутира 

на УО доаѓа од директорот или 

менаџментот на претпријатието, додека 

членовите на УО не придонесуваат 

со свои иницијативи. Значителен 

број од членовите на УО/НО немаат 

доволна експерти за да помогнат со 

насоки и совети во управувањето. 

Во оваа состојба покрај политичкото 

влијание при избор на членовите на 

УО, веројатно дополнителна пречка за 

привлекување на квалитетни членови е 

и малиот надомест, каде што во некои 

општини е под минималната плата.

Од друга страна, секое ЈП во општините 

ангажира свои членови на УО во 

општината. Понекогаш каде што се 

работи за помали општини и не толку 

атрактивни позиции, тешко е да се 

најдат соодветни членови на УО/НО. 

Најголем број од одлуките и агендата 

на седниците на УО/НО се креираат 

во ЈП, што е добра пракса, но треба 

иницијативи и идеи и од УО/НО, особено 

за стратешките правци на развој на ЈП. 

Од направеното теренско истражување 

може да се донесе заклучок дека УО/

НО не придонесуваат со иницијативи 

и идеи во сегментот на развој на 

стратешките правци на претпријатието.

Механизмите за следење на одлуките 

од седниците на УО/НО се чини се 

воспоставени секаде врз база на 

пишани документи и тие се следат со 

записници од седниците. 

Во интервјуата се потврдува дека ретко 

јавните претпријатија поставуваат 

нефинансиски, односно оперативни 

индикатори за успешноста на 

работењето.  

Дополнителен аспект кој беше 

анализиран во оваа област, а не беше 

дел од анкетата, е видот и начинот 

на ангажман на директорите во ЈП. 

Наоди од теренското истражување - 
полуструктуираното интервју 
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Иако постојат генерално два модела, 

со менаџерски договор и со договор 

за вработување, недостаток е за таа 

позиција тие да немаат конкретни 

развојни цели и резултати од 

работењето кои треба да ги постигнат 

за време на нивниот мандат. Во таа 

насока нивните договори за ангажман 

како директори немаат клаузула која 

го поврзува нивниот перформанс со 

продолжување или прекинување на 

нивниот работен ангажман. Иако УО 

и советот на општината имаат право 

да ја анализираат нивната работа и да 

одлучат за прекин или продолжување, 

треба да има мерливи критериуми 

и перформанси по кои тие ќе се 

оценуваат и по кои УО/НО ќе одлучат.

Задоволството од корисниците не 

се мери на систематски начин и 

континуирано. Во најголем дел од ЈП 

само е обезбеден канал или контакт-

точка каде што клиентите можат да 

го кажат своето мислење или жалба. 

Сепак ЈП не ги контактираат и не ги 

анкетираат корисниците на редовна 

основа. Доколку ЈП примат поплака, 

имаат механизми во своите процеси 

да ја адресираат, но не во формална 

процедура, што останува можност по 

некои од нив и да не се постапи, односно 

да не се преземе ништо. 

Стандардите за управување со квалитет 

не се комплетно имплементирани 

во целосното работењето на 

претпријатијата, туку само во одредени 

сегменти каде што  тоа е наложено 

најчесто од регулаторно тело. Во оние 

претпријатија каде што нема регулаторно 

тело за контрола на работењето на некои 

од услугите кои ги нуди претпријатието, 

најчесто не постојат никакви стандарди 

за управување со квалитет.

Јавните претпријатија немаат систем за 

управување со документи во ниедно од 

шестте посетени. Иако првенствено тие 

мислеа дека имаат, што го покажуваат 

и резултатите од анкетата, всушност 

кога беше објаснето што претставува 

тој систем, заклучено беше дека не го 

поседуваат. 
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Од анализата на резултатите на 

анкетниот прашалник за јавните 

претпријатија и интервјуата следствено 

на наодите, за подобрување на 

Редовно состанување на управните и 

надзорните одбори и имплементацијата 

на систем на евалуација базиран на 

остварувањето на дефинираните 

планови и цели е клучна одредба 

за квалитет во управувањето. Пред 

започнувањето на секој мандат 

на директорите, како и пред секоја 

фискална година, мора да бидат 

процедурите и процесите на 

корпоративно управување како 

најзначајни се издвојуваат следните 

препораки:

поставени финансиски и нефинасиски 

цели на работењето. Подоцна според 

овие цели треба да биде оценувано 

работењето и перформансите на 

компанијата, директорот и управниот 

одбор. Индикаторите ќе овозможат 

структуриран процес на евалуација на 

сите нивоа во јавните претпријатија. 

Заклучоци и препораки за подобрување 
на внатрешните процедури за следење на 
перформансот на менаџментот во областa на 
корпоративно управување од анкетата и теренското 
истражување со полуструктуирано интервју

1. Следење на остварувањето на дефинираните планови и цели и 
мерење на перформансите од работењето низ индикатори за

 успешно работење
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Јасното дефинирање на овластувањата 

и надлежностите за донесување 

одлуки по раководни нивоа во сите 

јавни претпријатија ќе доведе до 

зголемување на ефикасноста преку 

распределба на должности и поделба 

на одговорноста. Дополнително 

истото треба да се спроведе заедно 

со внатрешна и надворешна контрола 

Тристепеното корпоративно 

управување е дизајнирано за да 

се создаде баланс на обврски и 

овластувања со соодветна контрола 

и надзор во исто време. Затоа 

функционирањето на УО/НО е 

исклучително значајно за да се води 

претпријатието низ предизвиците на 

работењето. Во таа смисла значајно е 

членовите на УО/НО да се посветени 

на работата и да даваат квалитативен 

придонес во управувањето. Тие се и 

помош и контрола на директорите на 

на овластувањата, за да се обезбеди 

нивна валидација и функционирање 

според предвиденото. При секоја 

централизација на одлучувањето 

во една точка, се губи ефикасноста, 

се зголемува можноста за грешки и 

неквалитетни одлуки и се намалува 

можноста за контрола од повеќе 

страни.   

јавните претпријатија и во таа насока 

треба да работат исклучиво во интерес 

на претпријатијата.

Од тие причини можеби треба да се 

размислува за професионализација на 

членството во УО и/или, пак, спојување 

на повеќе претпријатија од општината 

во еден УО/НО кој ќе работи посветено 

и квалитетно. Исто така како една 

опција за решавање на проблемите со 

УО е нивна регионализација, односно 

сите ЈП со иста или слична дејност во 

еден регион (збир на повеќе општини) 

2. Овластувања за донесување одлуки по раководни нивоа и 
контрола на спроведување на овластувањата

3. Професионални и посветени управни одбори
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Испитувањето на мислењето на 

крајните корисници на услугите на 

јавните претпријатија и дефинирање 

планови и мерки за подобрување на 

мислењето на крајните корисници 

е дел од системот за континуирано 

подобрување на квалитетот на 

работењето. Дотолку повеќе бидејќи се 

работи за јавни услуги каде што многу 

од нив се на некомерцијална основа 

и граѓаните немаат алтернатива за да 

ги набават од друго место, државата 

преку јавните претпријатија мора да 

воспостави систем со кој ќе обезбеди 

Воведувањето стандарди за 

управување со квалитет ќе овозможи 

подобрување на квалитетот во 

работењето и зголемување на 

ефикасноста во работењето, како и 

носење одлуки базирани на реални 

дека тие се квалитетни, навремени и 

ефикасни. Испитувањето на мислењето 

на крајните корисници е клучен дел од 

тој систем. 

Покрај истражувањето на мислењето 

еднаш годишно, потребно е 

воспоставување систем кој на редовна 

основа ќе ги прима коментарите, 

жалбите и поплаките од граѓаните, ќе 

прави анализа на работењето врз база 

на добиените коментари и соодветно 

ќе го подобрува работењето. Системот 

треба да овозможува лесна достапност 

од страна на граѓаните. 

мерливи резултати. Воведувањето 

стандарди за управување со квалитет 

ќе придонесе и за структурирање 

и подобрување на следењето на 

спроведување на одлуките на 

управниот одбор во целост. На крај 

4. Испитување на мислењето на крајните корисници

5. Воведување стандарди за управување со квалитет

да се управуваат од еден УО/НО.  Со 

тоа би се постигнала и синергија 

во работењето на ЈП од различни 

општини, а и размена на искуства и 

најдобри практики во дејноста во која 

ги даваат услугите. 
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Матрица на индикатори за следење на 
корпоративното управување во јавните претпријатија

Индикатор#

1

Извор Време на следење

Број на состаноци на управниот одбор

Број на состаноци на надзорниот одбор

Записник од управен одбор

Записник од надзорен одбор

На месечно ниво

На месечно ниво

Поставување и следење цели на компанијата 

Поставување и следење цели на директорот

Стратегија на претпријатието 

Поднесен план од директорот
и усвоен на управен одбор

Секои 3 месеци

Секои 3 месеци

Следење на финансиските резултати Финансиски биланси

2

3

5

4

6 Следење на нефинансиските резултати

Задоволство на крајните корисници

Нефинансиски оперативни 
извештаи

Истражување на задоволство 
на крајните корисници

На месечно ниво

Годишно

Следење на стандардите за работа

Следење на задоволството на вработените

Стандард за квалитет

Извештај за задоволството 
на вработени

Годишно

Секои 3 месеци

Внатрешна ревизија на работењето Извештај од внатрешна 
ревизија

7

8

10

Надворешна  ревизија на работењето Извештај од надворешна 
ревизија

11

Евалуација на членовите на одборите
Евалуација на менаџментот 

според внатрешно поставена 
процедура

12

9

На секои 6 месеци

Годишно

Годишно

На месечно ниво

стандардите за управување со квалитет 

даваат континуитет и го намалуваат 

волонтирањето во работењето. Како 

дополнителна препорака е воведување 

ревизија на веќе воведените стандарди 

за управување со квалитет со цел 

подобрување на нивното користење во 

реалното работење.  

24
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Стратешкото управување во јавните 

претпријатија претставува активност 

при што се врши дефинирање 

на приоритетите во работењето, 

дефинирање на главните цели за 

насочување на ресурсите, зајакнување 

на операциите, дефинирање насоки 

кои ќе бидат заеднички цели и 

за вработените и за основачите, 

дефинирање очекувани резултати од 

работењето како и прилагодување 

на насоката на претпријатието како 

одговор на менувањето на средината.

Стратешкото планирање е основа 

која ја дефинира насоката на 

работењето на претпријатието, 

со централен фокус на иднината, 

и од тој аспект е исклучително 

есенцијален дел од управувањето 

на претпријатијата. Затоа подолу е 

дадено истражувањето и анализата 

на овој дел од работењето.

Област
Стратешко
управување
_

Анализа на резултати од истражувањето со наоди

Дали имате стратегија на претпријатието?

ДА

НЕ

Вкупно

Испитаници Структура 
процент

17

21

38

Не одговориле 10

44.7%

55.3%

100% 100%

25

17

42

11

Вкупно испитаници 48 53

59,52%

40,48%

Испитаници Структура 
процент

2019 2020
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Анализа на спроведената анкета 

во однос на прашањето дали 

претпријатието има стратегија, во 2020 

година е задржано нивото од 40.48% во 

однос на 43% од јавните претпријатија 

во 2019 година кои немаат дефинирана 

стратегија во претпријатието. Ова 

е загрижувачки податок имајќи ја 

предвид важноста на овој документ за 

целокупното работење.

Од направената анализа на добиените 

одговори се заклучува дека оние 

претпријатија што имаат изработено 

стратегија, во најголем број имаат 

донесено документ кој е програма 

за работа за една година и не 

претставува стратегија. Само девет 

јавни претпријатија имаат стратегија на 

повеќе години.

Дефинирање стратегија на 

претпријатието е една од основните 

и од појдовните активности 

при поставување на целите 

на претпријатието. Немањето 

дефинирана стратегија придонесува 

за немање јасно дефинирани бизнис-

цели во работењето и недостиг 

на фокус при остварување на 

корпоративните цели.

При дефинирањето стратегија 

се препорачува да се дефинира 

стратегија на среден и долг рок со 

што се овозможува изготвување 

програма на краток рок и 

реализирање на целите на краток 

рок имајќи ја предвид долгорочната 

стратегија на претпријатието.

На кој период се однесува последната донесена стратегија?
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Од аспект на вклученоста на секторите 

во стратешкото планирање од добиените 

одговори може да се заклучи дека најчесто 

во процесот на стратешко планирање 

јавните претпријатија ги вклучуваат 

секторите со процесот на планирање, во 

оние каде што има услови за тоа. 

Процесот на дефинирање на улогите 

на управниот одбор и директорот, во 

најголема мера се однесуваат на улоги кои 

Ревидирање на стратегијата во јавните 

претпријатија во просек се врши на 11 

месеци, што е несоодветно време и 

пократко од минималното од 12 месеци. 

Во секој случај не треба да се занемари и 

фактот дека дел од јавните претпријатија 

според добиените одговори воопшто не 

прават ревидирање на стратегијата, туку 

на годишниот план за работа затоа и овие 

резултати кореспондираат со одговорите.

учествуваат во процесот на планирањето 

и донесувањето на одлуките.

Во праксата за добро управување, покрај 

овие улоги најчесто директорот има и 

улога да обезбеди учество на сите сектори 

и клучни вработени во изработката, како 

и дека стратегијата ќе биде претставена 

и прифатена од сите вработени кои ќе 

се трудат да работат и да ги исполнат 

стратешките цели на компанијата.

Редовното ревидирање на стратегијата 

е препорачано да се врши кај сите 

видови стратегии вклучително и кај 

краткорочните стратегии (оние кои се 

однесуваат на 12 месеци). 

Пет компании, што е исто така 

несоодветно, ја ревидираат статегијата 

на 24 месеци и повеќе. Ова е долг 

временски период и е несоодветен поради 

динамичните промени во опкружувањето.

На колку време се ревидира стратегијата (во месеци)?

Која е улогата на секторите во процесот на стратешко планирање? Која е улогата 
на  управниот одбор во процесот на стратешко планирање? Која е улогата на  
директорот во процесот на стратешко планирање?
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Дали имате донесено акциски план за спроведување на стратегијата?

ДА

НЕ

Вкупно

Испитаници Процент 
Одговори

12

21

33

Не одговориле 15

36.4%

63.6%

100% 100%

15

19

34

19

Вкупно испитаници 48 53

44.12%

55.88%

Испитаници Процент 
Одговори

2019 2020

Иако процентот на претпријатија 

кои имаат донесено акциски план 

за спроведување на стратегијата 

порасна на 44.12%% од вкупниот број 

на јавни претпријатија опфатени со 

истражувањето, сепак тој процент е сè 

уште низок. 

Согласно овие резултати, остатокот 

од 55.88% од јавните претпријатија 

спроведувањето на стратегијата го 

прават без системски донесен акциски 

план, со што значително се намалува 

можноста за постигнување на целите 

дефинирани во стратегијата, нејзиното 

следење и воопшто се доведува во 

прашање дали работењето е насочено 

кон нејзино исполнување.

Следењето на прогресот на 

спроведувањето на стратегијата, 

според резултатите од направената 

анализа се врши најчесто со 

извештаи и на состаноци коишто 

во најголем дел се годишни или, 

пак, се извештаи од состаноци на 

поедини сектори кои се одвиваат 

одвреме-навреме. Од тој аспект 

се препорачува редовно следење 
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Дали постојат показатели на успешност?

ДА

НЕ

Вкупно

Испитаници Процент 
Одговори

22

13

35

Не одговориле 13

62.9%

37.1%

100% 100%

37

6

43

10

Вкупно испитаници 48 53

86.04%

13.95%

Испитаници Процент 
Одговори

2019 2020

И покрај релативно малиот број јавни 

претпријатија што имаат донесен 

акциски план за спроведувањето 

на стратегијата, бројот на јавни 

претпријатија кај кои постојат 

показатели за успешност е сепак многу 

голем. 86.04% од вкупниот број на 

претпријатија според добиени одговори 

имаат показатели за успешност. 

Тоа укажува на фактот дека јавните 

претпријатија имаат начин да ја 

мерат успешноста преку показатели 

за успешност. Сепак, во теренското 

истражување при интервјуата, 

утврдена беше различна фактичка 

состојба. 

на спроведувањето на стратегијата 

на периоди од три месеци при што 

следењето го прави управниот и 

надзорниот одбор во претпријатието 

и од тие причини се подготвуват 

наменски извештаи за исполнувањето 

на акцискиот план на стратегијата. 
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Како и во анкетата, се потврдува 

наодот дека ЈП во многу мал дел 

имаат изработено стратегија на 

среднорочен и долгорочен период. Во 

најголем дел тие изработуваат план/

програма за работа за претстојната 

година. Иако таа програма во себе 

содржи и план за вработувања, 

инвестиции и активности кои 

ќе се преземат во ЈП, понатаму 

има и индикатори на успешност, 

сепак временскиот период за кој 

се изработува и непостоењето на 

вистински повеќегодишен план за 

развој, го прави недоволен и различен 

од стратегијата.

Стратегија изработуваат само ЈП 

кои имаат законска обврска од 

регулаторното тело и тоа само во 

деловите на претпријатието кое е 

регулирано од некој регулатор. За 

другите делови тоа не е случај.

Вклученост на посебните организациски 

единици – секторите во нивната 

изработка е задоволителен, но она што 

може да се забележи е отсуството на 

квалитетен придонес и насоки од УО/

НО. Нивната работа во најголем дел се 

сведува на одобрување и усвојување. 

Вреди да се забележи дека според 

мислењето на директорите и 

вработените, управните одбори ретко 

кога иницираат и носат одлуки кои не се 

во интерес на работењето на ЈП и вон 

утврдената стратегија, односно план/

програма за работа, иако тоа беше 

посочено од некои од нив дека постојат 

одредени случаи. Најчесто тука станува 

збор за дополнителни вработувања.

Реализацијата на годишните планови се 

следи, бидејќи меѓу другото е и законска 

обврска, но сепак кај стратегиите тоа е 

помалку истакнато. 

Наоди од теренското истражување - 
полуструктуираното интервју 
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Оценувајќи ги посебно областите, 

стратешкото управување е помеѓу 

послабите практикувани области 

во управувањето на јавните 

претпријатија. Иако активностите 

и стандардите не се законски 

регулирани, сепак стратешкиот план 

претставува документ со којшто во 

организацијата се комуницираат 

организациските цели, како истите 

да се постигнат, како и сите останати 

критични елементи од планирањето 

во рамките на организацијата.

Успешното стратешко планирање 

не само што дефинира во која 

насока ќе се движи претпријатието 

и што е потребно за да се исполнат 

предвидените резултати туку 

дефинира како претпријатието 

ќе може да знае дали истите се 

постигнати. Стратешкото планирање 

кај јавните претпријатија коишто 

даваат услуги за кои се потребни 

капитални инвестиции е од посебна 

важност.

Препораките како истиот да се 

подобри се директно поврзани со 

работата на управниот одбор и 

директорот. Системот на управување 

мора активноста на стратешко 

планирање да ја вклучи во редовните 

активности на претпријатието. 

Сепак за извршување на истата 

веројатно ќе биде потребно и да се 

изградат капцитети за квалитетно 

спроведување стратешкото 

планирање, изработка на стратегија, 

нејзино следење и обновување. 

Заклучоци и препораки за подобрување 
на внатрешните процедури за следење на 
перформансот на менаџментот во областa на 
стратешкото управување од анкетата и теренското 
истражување со полуструктуирано интервју
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Матрица на индикатори за следење на 
стратешко планирање

Индикатор#

1

Извор Време на следење

Поставена стратегија на претпријатието 
за развој за 3-5 години

Поставени стратешки цели и активности за 
нивно исполнување

Документ за план и стратегија

Документ за план и стратегија

Секои 6 месеци

Секои 3 или 6 месеци

Поставени клучни фактори за успех во 
согласност со стратегијата

Индикатори за успешност во работењето

Документ за план и стратегија

План за реализирање на 
стратегијата

Секои 3 месеци

Секои 3 месеци

Стратешки иницијативи Документ за план и стратегија

2

3

5

4

Секои 3 месеци
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Управување со 
човечки ресурси
_

Анализа на резултати од истражувањето со наоди

Врз основа на анализата од одговорите 

добиени при истражувањето на 

тековното работење и управување 

Податоците се повторуваат во овој 

дел во двете истражувања, односно 

во близу 45% од јавните претпријатија 

кои дале одговор не е направено 

планирање на обемот на работа 

по вработен. Во 55% од јавните 

претпријатија кои дале одговор било 

направено планирање на обемот на 

вработените во јавните претпријатија. 

со човечките ресурси на јавните 

претпријатија добиени се следните 

резултати и заклучоци:

Планирањето на обемот на работа 

по вработен претставува основа за 

оценка, унапредување и уназадување 

од работно место. Исто така тоа 

е и основа за потребата за нови 

вработувања, или евентуални 

рационализации на бројот на 

вработени. 

Системот менаџмент на перформанси 

Дали е планиран обем на работа по вработен?

ДА

НЕ

Вкупно

Испитаници Процент
Вкупно

23

19

42

54.7%

45.2%

87.5% 92.45%

27

22

49

55.11%

44.89%

Испитаници Процент
Вкупно

2019 2020
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Иако процентот на претпријатија 

кои не ги запознаваат вработените 

во 2020 година е намален од 32% на 

блиску до 20%, сепак процентот е 

висок на претпријатијата кои не ги 

запознаваат вработените со нивните 

годишни цели и задачи. Во 80% 

од јавните претпријатија кои дале 

одговор вработените биле запознати 

со нивните годишни цели и задачи 

во јавните претпријатија. Сепак, 

во теренското истражување беше 

утврдено дека тоа не е случај, односно 

целите на компанијата не се поделени 

по вработени со што секој вработен 

ќе има јасна слика како и колку 

учествува во нивното остварување. 

Единствено што е направено е 

доделување работни задачи согласно 

планот за систематизација. 

 (Performance management) вклучува 

активности кои ќе обезбедат целите 

на компанијата континуирано да 

се остваруваат на ефикасен и 

ефективен начин. Системот треба да 

биде фокусиран на перформансите 

на организацијата, секторите и 

вработените. Допонително, 

овој систем во корелација со 

нормирањето на процесите и 

работните позиции треба да даде 

поефикасни операции и ќе влијае 

значително на резулатите на 

компанијата.

Дали се запознаени вработените со нивните годишни цели и задачи?

ДА

НЕ

Вкупно

Испитаници Процент
Вкупно

17

8

25

68%

32%

100% 100%

39

10

49

79.59%

20.41%

Испитаници Процент
Вкупно

2019 2020
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Резултатите покажуваат дека 59.19% 

од јавните претпријатија кои дале 

одговор, прават оценка или годишна 

ревизија на исполнување на целите 

по вработен. Во 40.81% од јавните 

претпријатија кои дале одговор, не 

е направена оценка или годишна 

ревизија на исполнување на целите 

по вработен. Иако процентот од 

минатото истражување е намален, 

сепак тој останува исклучително 

висок на претпријатија кои не водат 

сметка за целите на вработените, а 

со тоа не тежнеат на подобрувањето 

на перформансите и резултатите од 

работењето севкупно. 

Дали се прави оценка или годишна ревизија на исполнување на целите по вработен?

ДА

НЕ

Вкупно одговориле

Испитаници Процент
Вкупно

19

17

36

52.7%

47.2%

75% 92.45%

29

20

49

59.19%

40.81%

Испитаници Процент
Вкупно

2019 2020

Дали има направено систематизација на работни места?

ДА

НЕ

Oдговориле

Испитаници Процент
Вкупно

41

1

42

97.6%

2.38%

87.5% 92.45%

47

2

49

Вкупно 48 100% 100%53

95.91%

4.09%

Испитаници Процент
Вкупно

2019 2020
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Генерално јавните претпријатија имаат 

направено систематизација на работните 

места и тоа во над 95% од јавните 

претпријатија кои дале одговор. Околу 

4% од јавните претпријатија дале одговор 

дека не е направена систематизација 

на работните места. Со тоа постои 

формална поделба на работни позиции 

Од направената анкета на јавните 

претпријатија се заклучува дека мал 

број од јавните претпријатија имаат 

направено повеќе од 2 промени во 

систематизацијата. Сепак, 47.72% имаат 

и описи на работни места што е 

основа на градењето на систем за 

човечки ресурси и усогласување со 

практиките и стандардите во однос на 

управувањето со човечките ресурси. 

Бидејќи систематизацијата е и законска 

обврска, најголем дел претпријатијата 

ја почитуваат. 

направено една или две промени во 

ситематизацијата што укажува на 

недоволно планирање на вработените 

и работните процеси.  

Пред да се започне процесот на 

Колку пати се има сменето систематизацијата во 2018 година?

ДА ≤ 2 пати

ДА > 2 пати

Испитаници Процент Вкупно

21

3

47.72%

6.81%

НЕ 20 45.47%

Вкупно 44 83.01%
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Колку пати се има сменето систематизацијата во 2018 година?

Разлика во бројот на 
вработени +- 10 вработени

Број на јавни претпријатија Процент Вкупно

21

8

39.61%

15.09%

15 28.30%

0

Разлика во бројот на 
вработени +- 20 вработени

Разлика во бројот на 
вработени≥ +- 20 вработени

Нема разлика

44 83.01%Вкупно

подготвување на Правилникот треба 

да се одговори на клучното прашање 

– дали има потреба од носење нов 

или изменет/дополнет правилник 

за систематизација? Доколку во 

органот е усвоен нов Правилник 

за внатрешна организација на 

работата или во случај кога се 

интервенира во содржината на 

повеќе од 50% од работните места 

утврдени во постојниот правилник 

за систематизација, тогаш е добро да 

се спроведе постапка за изработка 

на нов Правилник за систематизација 

на работните места. Во спротивно, 

доколку нема интервенција 

во правилникот за внатрешна 

организација или, пак, интервенциите 

во правилникот за систематизација, 

се од помал обем, доволно ќе биде да 

се изврши измена и дополнување на 

постојниот правилник.
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Анализата покажува дека бројот на 

вработените во систематизациите 

се или предимензионирани, бидејќи 

предвидениот број во систематизациите 

е драстично поголем од фактичкиот број 

на вработени или предвидуваат помал 

број вработени што е неусогласенот на 

систематизациите. Кај 28% проценти 

од претпријатијата разликата во 

вработените и предвидените во 

систематизацијата е за повеќе од 20 

работници, а во исто време не постои 

поклопување кај бројот на вработените и 

предвидените кај ниту едно претпријатие. 

Иако оваа појава може да  е од различни 

причини, како на пример отворање 

работни места кои по потреба би 

требало да се пополнат, сепак укажува 

на недоволно познавање на работни 

процеси и обемот на работа по 

вработен. Дополнителен проблем, е тоа 

што на МИОА ѝ се дадени надлежности 

за одобрување на систематизации 

од различен карактер на институции. 

Во јавниот сектор, а особено во 

јавните претпријатија, потребно е 

систематизациите да се проверуваат од 

основачите и надлежните институции/

организации со познавања од бизнис- 

процеси.

Дополнително, во целосната слика 

на оваа појава треба да се земе 

предвид и честото менување на 

систематизациите, што укажува на 

несоодветен оперативен и стратешки 

план на развојот и потребите на јавните 

претпријатија. 

Во 2018 година колку вработени добиле унапредување? 

Немало унапредувања

Број на јавни претпријатија Процент Вкупно

25

6

69.44%

16.66%

2 5.55%

3

1-3 унапредени

4-10  унапредени

Над 10

36 67.92%Вкупно

8.33%
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Од приложената табела се гледа 

дека стапката на унапредување на 

вработените е многу мала, што речиси 

и да не се употребува овој инструмент. 

Тоа значи дека не постои стимулација 

на кадрите, според бројот на лица кои 

биле унапредени. Оваа состојба е и 

тесно поврзана со наодот дека не постои 

мерење на обем на работа по вработен и 

поставување годишни цели. Постапката 

Во 2018 година кај најголемиот дел 

87.5% немало никави поместувања. 

Исто како и за унапредувањата 

податокот покажува дека речиси и 

да не се употребува овој инструмент. 

Во мал дел од јавните претпријатија 

на унапредување има за цел да им 

овозможи на вработените кариерно 

напредување, односно преминување 

од пониски на повисоки работни места 

и е инструмент за мотивација. Во таа 

насока работодавачите би требало да 

имаат големо влијание врз кариерата 

на вработените, но во јавните 

претпријатија како да не постои развој 

на кариера.

е направено поместување на 

вработените од повисоко на пониско 

место. Причините за состојбата би 

можеле да бидат многубројни, затоа 

преку интервјуата тие се соодветно 

адресирани. 

Во 2018 година колку вработени биле поместени на пониско работно место? 

Немало поместување на 
пониско работно место

Број на јавни претпријатија Процент Вкупно

28

2

87.5%

6.24%

1 3.13%

1

1-3 поместувања на пониско 
работно место

4-10  поместувања на 
пониско работно место

Над 10 поместувања на 
пониско работно место

32 60.37%Вкупно

3.13%
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Исто така исклучително нискиот број 

дисциплински постапки може да укажува 

на две причини. Првата е вработените 

совесно и исполнително ги завршуваат 

работните задачи. Втората е дека 

овој инструмент не функционира од 

различни причини. Затоа оваа појава 

беше адресирана во интервјуата на 

терен со претставниците на јавните 

претпријатија.

Колку дисциплински постапки се поведени во 2018 година?

Немало дисциплински 
постапки

Број на јавни претпријатија Процент Вкупно

28

2

87.5%

6.24%

1 3.13%

1

1-3 дисциплински
постапки

4-10  дисциплински
постапки

Над 10 дисциплински 
постапки

32 60.37%Вкупно

3.13%
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Наодите од интервјуата 

кореспондираат со резултатите од 

анкетата. Генерално најслабата област 

на работењето во ЈП е управувањето 

со човечките ресурси. Најважно е 

дека не се планира обем на работа по 

вработен и не се поставуваат годишни 

цели по вработен. Оттука постои и 

недостиг на системско планирање 

на целите во работењето на јавните 

претпријатија и тие не можат да се 

преточат во цели по вработен. Во текот 

на нивното работење, овој недостиг го 

оневозможува процесот на следењето 

и контролата на реализирањето на 

планот како и правилна евалуација 

на работењето според критериуми 

кои се професионални и се врзани за 

перформансите на работењето.

Заеднички впечаток на сите е дека 

немаат проблеми со бројот на 

вработени и тоа не било пречка за 

квалитетно извршување на работата. 

Најголемиот притисок го чувствуваат 

од управните одбори и советите на 

општините за вработување и тоа како 

административен кадар. 

Развојот на вработените, нивното 

унапредување и поместување на 

пониски позиции е делот кој најмалку 

функционира. Системот замислен да 

ги заштити вработените од политички 

влијанија е многу ригиден и не 

дозволува кариерен развој. Во најголем 

дел вработувањата и унапредувањата 

се од причини кои не се поврзани со 

перформансот на работно место и 

квалификациите.

Одредени претпријатија кои се во 

општини каде што можностите за 

вработување се поголеми и животниот 

стандард повисок, веќе се соочуваат 

со проблемот за привлекување 

Наоди од теренското истражување - 
полуструктуираното интервју 

41Анализа на внатрешни процедури и процедурални празнини кај јавните претпријатија и 
секторска длабинска анализа на шест комунални претпријатија





квалитетни кандидати за работни 

позиции. Исклучително ќе биде 

значајно ЈП да работат на стратегии 

на оптимизација на вработените 

во исто време со правење на 

работните места поатрактивни, 

бидејќи во блиска иднина ќе се 

соочат со недостиг на квалитетен 

кадар. Вработувањето стручен 

кадар во дел од интервјуираните 

Самото имплементирање на 

системот за управување со човечки 

ресурси и успешното управување 

ќе им обезбеди на вработените 

поволно професионално 

опкружување, како и нивно 

одржување и понатамошен развој 

на капацитетите на работниците.

претпријатиа веќе претставува 

реален проблем.

Планови за обуки и развој на 

вработените многу ретко се 

изработуваат, а треба да бидат 

неизоставен дел од развојот и 

унапредувањето на вработените, но 

и дел од системот за мотивација и 

награда.

Со имплементацијата на концептот 

за управување со човечки ресурси 

се очекува да се постигнат 

следниве ефекти:

• Целосно усогласување на 

управувањето со човечките 

ресурси со одредбите на 

Заклучоци и препораки за подобрување 
на внатрешните процедури за следење на 
перформансот на менаџментот во областa на 
корпоративно управување од анкетата и теренското 
истражување со полуструктуирано интервју

42
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Законот за внатрешната 

систематизација, пред сè во 

делот на работните компетенции;

• Планирање на обем на работа и 

цели по вработен; 

• Дефинирање на работните места, 

согласно класификацијата на 

работните места, правилно 

планирање на работните 

процеси, а со тоа и бројот на 

вештините и квалификацијата на 

вработените;

• Планирање на кариерен развој и 

континуирана обука и унапредување 

на вештините за јавните службеници 

во согласност со потребите на 

претпријатијата;

• Поголема вертикална и хоризонтална 

подвижност т.е. унапредување и 

прераспределба на вработените, 

мотивација и награда бидејќи 

многу малку се користи во пракса. 

Унапредувањето на вработените треба 

да биде врз основа на објективни 

критериуми и постапки. 

Матрица на индикатори за следење на управувањето 
со човечките ресурси во јавните претпријатија

Индикатор#

1

Извор Време на следење

Планиран обем на работа по вработен

Запознавате вработените со нивните 
годишни цели и задачи

Записник од орган на Управување 
со човечките ресурси

Записник од орган на Управување 
со човечките ресурси

На годишно ниво

На годишно ниво

Оценка или годишна ревизија на 
исполнување на целите по вработен

Систематизација на работни места

Стратегија на претпријатието 

Стратегија на претпријатието 

Секои 3 месеци

Секои 3 месеци

Дисциплински постапки поведени во 
следните години

2

3

5

4

6 Следење на стандардите за работа

Следење на задоволството на вработените

Стандард за квалитет

Извештај за задоволството на 
вработени

На годишно ниво

Секои 3 месеци7

На годишно нивоЗаписник од орган на Управување 
со човечките ресурси
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Област
Финансиско 
управување  
_
Анализа на резултати од истражувањето со наоди

Финансиските резултати на една 

компанија може да се анализираат од 

два аспекта. Првиот аспект е практики 

за добро владеење кои го овозможуаат 

доброто владеење, додека вториот 

се самите пеформанси. Подолу ќе 

бидат анализирани само практиките 

и од тој аспект нивната поставеност, 

функционирањето и спроведувањето. 

Анализата има цел да ја осознае 

праксата, процедурите и однесувањето 

кое може да се подобри и да се 

прилагоди на најдобрите практики 

познати во моментот. За секое од 

прашањата даден е коментар кој треба 

да индицира каде постои простор 

за подобрување и/или промена на 

воспоставените практики.

Колку дена во просек имате доцнење на плаќање 
обврски кон добавувачите?

Најдолго доцнење на плаќање на обврските кон 
добавувачите во денови за 

Најкратко доцнење на плаќање на обврските кон 
добавувачите во денови за 

Просечно денови на доцнење на плаќање на обврските 
кон добавувачите

445

10

62,035

365

2019 2020

1

41

39

53

Одговориле

Вкупно испитаници

28

48
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Просечното доцнење на плаќањето 

на обрските од добувачите над 

договорениот рок е 41 дена и е 

подобрување во споредба со мината 

година кога било 61 ден. Исплатата 

во просек е во законскиот рок од 60 

дена, но многу од јавните претпријатија 

имаат многу поголемо доцнење од 

дозволеното. Кај 11 од вкупно 39 јавни 

претпријатија кои одговориле се над 

просекот со исклучително големо 

доцнење, кај некои од нив и цела 

година. Овие наоди укажуваат на нефер 

деловни практики кон другите компани 

и добавувачи на јавните претпријатија. 

Причините за ваквата пракса можат да 

се бараат во нерентабилното работење 

на компаниите и недостатокот на 

ликвидност за навремено сервисирање 

на обврските. 

Колку дена во просек имате доцнење на наплата на 
побарувања од купувачи?  Дали имате процедура за 
присилна наплата и како се носи одлука за 
покренување на присилна наплата?

Најдолго доцнење на наплата на побарувања од 
купувачи за

Најкратко доцнење на наплата на побарувања од 
купувачи за 

Просечно денови на доцнење на плаќање на обврските 
кон добавувачите

775

15

89,74

757

2019 2020

1

109

39

53

Одговориле

Вкупно испитаници

27

48

32Имаат процедура за присилна наплата 30

16Немаат процедура за присилна наплата 10

48Одговориле 40

53Вкупно испитаници 48
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Просечното доцнење на наплатата 

на побарувањата од купувачите над 

договорениот рок е зголемен од речиси 

90 дена на 109 дена. Имајќи го предвид 

законскиот рок од 60 дена, просечното 

доцнење на наплата на побарувањата 

на јавните претпријатија е речиси четири 

месеци над дозволеното. Од вкупно 39 

јавни претпријатија кои одговориле 10 

се над просекот со исклучително големо 

доцнење, кај некои од нив од повеќе од 

две години. Овие наоди укажуваат на 

деловни практики кои не обезбедуваат 

добро управување на компаниите. 

Нередовната наплата на побарувањата 

влијае на ликвидноста и на крајниот 

финансиски резултат со што директно 

се влијае негативно на перфрмансите, 

односно се прави штета на компанијата. 

Во тој однос исклучително е важно 

поцедурите за наплата на побарувањата 

да се проверат и да се подобрат бидејќи 

32 од вкупно 48 јавни претпријатија 

се изјасниле дека имаат процедура 

за присилна наплата. Сепак, ниедна 

од компаниите кои се изјасниле дека 

имаат процедура за присилна наплата 

не одговориле на прашањето како 

се носи одлука за присилна наплата, 

што може да укаже дека недоволно 

се познава процедурата, истата не се 

практикува често и доволно, како и дека 

можеби процедурата не е доволно добро 

поставена и прецизирана и некои клучни 

елементи за нејзино спроведување 

недостигаат. Дополнително 

исклучително битно е процедурата да 

се покренува по автоматизам, односно 

да не подлежи на одбрување за секој 

должник посебно. 

2020
Ве молиме наведете ги приходите, расходите и заемите 
на претпријатието

Број на претпријатија кои оствариле загуба во 2018 

Одговориле

Вкупно испитаници

26

36

53
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Јавните претпријатија иако 

извршуваат услуги кои можат да 

бидат непрофитабилни, тие мораат 

да тежнеат да бидат рентабилни. 

Анализата на истражувањето 

покажува дека бројот на претријатија 

кои оствариле загуба во 2018 година 

е 9 т.е. 25% од вкупниот број на 

претпријатија кои одговориле 36. 

Ако на овој показател го вклучиме и 

показателот за долгови т.е. заеми  кај 

26 претпријатија од истиот вкупен 

број јавни претпријатија, може да 

заклучиме дека тие се значителен 

товар на централниот буџет и буџетот 

на локалната самоуправа, бидејќи 

праксата е од таму да се покриваат. Од 

тој аспект, практиките за покривање 

на загубите кај овие претпријатија 

мора да бидат поставени на основи 

кои ќе овозможат подобрување на 

ефикасноста и рентабилноста во 

работењето, иако во некои случаи се 

работи за јавни услуги кои се даваат 

на некомерцијална основа, односно 

државата мора да ја покрива разликата 

од повластената цена на услугата или 

производот во интерес на граѓаните и 

трошоците за нивно овозможување 

т.е. создавање. 

Досегашната практика за покривање 

на оперативните загуби со директни 

плаќања од централниот буџет и 

буџетот на локалната самоуправа 

во вкупен износ, без постоење 

методологија за пресметка на 

максималниот износ кој може да се 

покрие и без пресметка на цената 

на чинење на услугата, го потиснува 

поттикот на јавните претпријатија 

за континуирано подобрување на 

ефикасноста и рентабилноста на 

работењето, односно претставува 

морален ризик дека ваквата пракса 

ќе се повторува што е и видливо од 

истражувањето.

47Анализа на внатрешни процедури и процедурални празнини кај јавните претпријатија и 
секторска длабинска анализа на шест комунални претпријатија



Финансиското управување е една од 

подобрите области на управување 

во ЈП. Причината е поради строго 

дефинираните законски одредби кои не 

дозволуваат широки рамки на делување. 

Сепак покрај прашањата од анкетата, 

одредени аспекти од финансиското 

управување имаат простор за 

подобрување. Како најзначајни се 

издвојуваат подолунаведените.  

Процедурите за присилна наплата на 

побарувањата треба да се иницираат 

по автоматизам без дополнителна 

селекција од кој било вработен или 

раководител. Праксата покажува 

дека иако за мнозинството должници 

постапката се иницира по автоматизам, 

сепак постојат одобрување и селекција 

од директорите и/или некој од 

раководителите на сектори.

За давање спонзорства или донации 

најчесто одлучуваат управните одбори, 

но ЈП немаат донесено правилник со 

критериуми за максимална висина, 

намена, кој ги одобрува и сл. Исто 

така нема дефиниран буџет за овие 

активности на почеток на годината, па 

така средствата се обезбедуваат ад хок. 

Утвредно е и нередовно ажурирање на 

ценовниците на услугите кои ги нудат ЈП 

подолг временски период, а во кој јасно 

е видливо дека цената на производство 

е зголемена со покачувањето на 

минималната плата. 

Сепак се чини дека најважниот дел 

претставува немање пресметка на 

трошоците за давање услуга, т.е. 

трошоците за продадени производи. 

Иако некои од ЈП го изработуваат во 

некоја форма која содржи елементи од 

оваа пресметка поради регулаторините 

тела, сепак потребно е да се направи 

оваа пресметка за да се знае 

вистинската цена на чинење. Тоа е 

основа за сите понатамошни пресметки 

и развојни активности, а како најбитен 

Наоди од теренското истражување - 
полуструктуираното интервју 
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Заклучоци и препораки за подобрување на 
внатрешните процедури за следење на перформансот 
на менаџментот во областa на финансиското 
управување од анкетата и теренското истражување 
со полуструктуирано интервју

дел доколку општината сака да им дава 

на своите граѓани некоја од услугите/

производите на ЈП по цени кои ќе 

имаат социјален приоритет, точно 

да знае колкав дел треба да покрие 

без притоа да биде оштетена. Со тоа 

нема да се стимулира неефикасно и 

неекономично работење, а ќе може 

да се дефинираат и дополнителни 

цели во работењето за контрола 

Согласно анализита и наодите од 

финансиското управување, може да 

се согледаат повеќе состојби кои 

директно се или не се поврзани со 

финансиите, но имаат исклучително 

значајна улога во управувањето на 

јавните претпријатија. 

Воспоставувањето финансиска и 

фискална дисциплина во јавните 

и оптимизација на трошоците за 

продадените производи. 

Исто така оваа пресметка ќе обезбеди 

точен износ при ангажирање на 

средствата на ЈП во цели кои не се од 

дејноста на претпријатието, што сега 

не е случај. Како на пример акции, 

хуманитарни настани, спонзорства, 

различни собири и настани итн. 

претпријатијата ја намалува 

нивната зависност од државата со 

што во исто време се поттикнува 

подобрувањето во управувањето, а со 

тоа и перформансите. Затоа следните 

препораки, иако директно поврзани со 

финансиите, од нивната имплементација 

ќе има поширока корист и државата и 

граѓаните.
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1. Намалување на 
просечните денови на 
обврски кон добавувачите

Со задоцнување на плаќањето 

кон своите добавувачи, јавните 

претпријатија директно влијаат на 

нивното работење и ликвидноста, 

а со тоа и ликвидноста на целата 

економија. Исклучително е значајно 

набавките да се планираат согласно 

планот за набавки, приливот на пари и 

можностите на јавното претпријатие.

2. Намалување на 
просечните денови на 
побарувања од купувачите

Активна комуникација со купувачите, 

анализа на проценка на ризик 

за проблематични купувачи, 

активирање инструменти за наплата 

на побарувања. Подобрување на 

процедурата за иницирање на 

присилна наплата на побарувања и 

нејзино автоматско активирање без 

одобрување од повеќе нивоа. 

3. Следење и управување 
со фискалниот товар и 
потенцијалниот фискален 
ризик на јавните 
претпријатија

Од анализата е видливо дека јавните 

претпријатија во голем дел остваруваат 

загуба и тоа континуирано. Јавните 

услуги можат да имаат потреба од 

финансирање од буџетот кои се надвор 

од вообичаените буџетски практики. 

Сепак, треба да постојат буџетски 

ограничувања кои во случај на лоши 

финансиски резулати на јавните 

претпријатија, кои работат под линијата 

на ефикасност, можат да предизвикаат 

промена во управувачката структура. 

Доколку се работи за компании кои 

работат по комерцијални услови, 

ваквите лоши перформанси можат 

да значат затворање на компанијата, 

промена на сопственичката структура 

или дополнително задолжување. 

Сепак, бидејќи се работи за испорака 

на значајни јавни услуги, буџетските 

ограничувања за покривање на загубите 

можат да се компромитираат и со тоа 

50 ИДСЦС Анализа на јавни политики Бр.10  -  март 2019



да се занемарат, но неминовно би 

требало да се одрази на промена на 

управувачката структура.

Линијата на ефикасност треба да се 

одреди преку формализирање на 

овие јавни услуги. Затоа потребно е 

да се дефинираат неколку чекори во 

регулативата или законодавството за 

извршувањето на овие услуги, каде што 

нема да се компромитира ефикасноста 

на другите пазарни учесници. 

4. Утврдување критериуми 
и надлежност за давање 
донации и спонзорства

5. Утврдување на точната 
цена на чинење на 
производите/услугите и 
пресметка на сите трошоци 
поврзани со нив

6. Редовно усогласување 
на цената на услугите 
согласно трошоците за 
давањето на услугите 

Чекорите се следни: 

• Дефинирање и пресметка на 

трошоците на давањeто на јавната 

услуга т.е. линија на ефикасност

• Финансирање на трошоците преку 

специјални буџетски трансфери 

до јавните претпријатија, 

обезбедувајќи дека трошоците 

се наведени и во буџетот и во 

финансиските извештаи на јавните 

претпријатија

• Следење на резултатите од 

јавните услуги за да се зачува 

транспарентноста и да се 

обезбеди нивната релевантност и 

ефикасност.
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Матрица на индикатори за следење на 
финансиското управување

Индикатор#

1

Извор Време на следење

Поврзување на планот на набавки со 
планот за приливи и одливи на парични 

средства и финансиски резултати

Финансиски извештаи за 
состаноци на управен одбор, 

квартални финансиски извештаи
Секои 3 месеци

Намалување на просечните денови на 
обврски спрема добавувачите

Финансиски извештаи за 
состаноци на управен одбор, 

квартални финансиски извештаи
Секои 3 месеци2

3

4

Намалување на просечните денови на 
побарувања од купувачите

Финансиски извештаи за 
состаноци на управен одбор, 

квартални финансиски извештаи
Секои 3 месеци

Следење на резултатите од јавните услуги и 
оперативните трошоци за да се зачува 

транспарентноста и да се обезбеди нивната 
релевантност и ефикасност

Извештаи за мислење од 
корисници и финансиски 

извештаи
Секои 3 месеци

Област Политики/
процедури за 
спречување 
корупција 
_

Анализа на резултати од истражувањето со наоди

Управувањето со системот за 

спречување корупција има цел да 

им помогне на јавните претпријатија 

во борбата против корупцијата на 

своите вработени и да го оцени ризикот 

од корупциски практики во своите 

операции. Истражувањето на овие 

аспекти е презентирано подолу. 
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Податоците од истражувањето 

покажуваат дека од 46 јавни 

претпријатија само 9, односно само 

19,56% имаа воспоставено политика 

за корупција што покажува дека 

нивото на споведување е многу 

ниско, иако се бележи процентуален 

раст од минатат година. Сепак, 

истражувањето покажува дека 

компаниите не се информирани и не ја 

препознаваат вредноста и потребите 

од воспоставување политика за 

спречување корупција во јавните 

претпријатија. Дополнително тие што 

одговориле дека имаат донесено 

политика за спречување корупција, 

само едно претпријатие го има 

наведено правилниот документ. 

Сите други навеле документи кои 

не се соодветни на предметот на 

документот. Тоа е исклучително 

низок резултат за активност која 

претставува основа за градење 

систем за спречувањето на 

корупцијата и таа обврска постои 

подолг временски период.  

Дали имате воспоставено политика за спречување корупција?
Ве молиме наведете го името на политиката, односно документот
со кој ја имате воспоставено политиката за спречување корупција?

Број на претпријатија кои имаат 
воспоставено политика за 
спречување  корупција

Oдговориле

2019
Процент на 

учество

3

36

39

7.69%

92.31%

9

36

46

Вкупно 48 53

19.56%

80.44%

2020
Процент на 

учество

Број на претпријатија кои 
немаат воспоставено политика 
за спречување корупција

53Анализа на внатрешни процедури и процедурални празнини кај јавните претпријатија и 
секторска длабинска анализа на шест комунални претпријатија



83,68% од јавните петпријатија 

одговориле дека немаат назначено 

лица за пријавување корупција т.е. 

во најголемиот дел. Индикативно 

е дека во само 8 од нив имаат 

назначено лице, но тие 8 јавни 

претпријатија не се поклопуваат 

со оние 9 јавни претпријатија кои 

одговориле дека имаат воспоставена 

политика за антикорупција и го 

навеле документот. Ова покажува 

дека и кај тие кои барем формално 

имаат воспоставена политика за 

спречување на корупцијата, кај 

нив системот не функционира 

бидејќи недостига значаен елемент, 

односно лице за пријавување. Кај 

другите покрај немањето формален 

механизам, политиката за спречување 

корупција, јавните претпријатија немаат 

спроведено ниту парцијални делови 

на политиката, ниту имаат практики 

кои вообичаено треба да помогнат 

во таа насока. Видливо е отсуството 

и на елементи кои овозможуваат 

воспоставување систем и политика за 

спречување корупција, како на пример 

посебна канцеларија за назначеното 

лице, бидејќи од осумте петпријатија кои 

имаат назначено лице, само две лица 

работат во изолирана канцеларија од 

другите вработени. 

Дали имате овластено лице за пријавување корупција? Дали тоа лице работи во 
посебна канцеларија, изолирана од други вработени, со посебен влез за странки?

Број на претпријатија кои имаат овластено лице за 
пријавување корупција

Oдговориле

9

36

46

Вкупно испитаници 53

19.56%

80.44%Број на претпријатија кои немаат овластено лице за 
пријавување корупција
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Само седум претпријатија прават 

процека на ризик од корупција иако 

претходно девет претпријатија имаа 

донесено политика за спречување 

корупција. И повторно тоа не се истите 

претпријатија. 

Проценката на ризик од корупција 

е алатка врз база на која треба да 

се постават основните механизми 

и фокусот на активности во јавните 

претпријатија со кои ќе се спречи 

појавата на корупцијата, односно 

ќе се обесхрабрат вработените да 

преземаат активности кои се поврзани 

со корупцијата. Следствено и акцискиот 

план се донесува во многу мал број 

јавни претпријатија од истражувањето, 

односно само три претпријатија. 

Дали правите проценка на ризик од корупција? Дали имате донесено акциски план 
за отстранување ризици од корупција?

Број на претпријатија кои не прават проценка на 
ризик од корупција

Oдговориле

35

1

36

2019 2020

Вкупно испитаници 48

Број на претпријатија кои прават проценка на 
ризик од корупција

Број на претпријатија кои немаат донесено акциски 
план за отстранување ризици од корупција

Oдговориле

34

2

36

Вкупно испитаници 48

39

7

46

53

25

3

28

53

Број на претпријатија кои имаат донесено акциски план 
за отстранување ризици од корупција
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Осум претпријатија од вкупно 44 

кои одговориле на ова прашање 

направиле проверка колку се следат 

антикорупциските политики на 

претпријатието, што изразено во 

проценти изнесува 18.18%, а само 

седум од нив го навеле датумот 

кога последен пат е направена 

ревизијата. Резултатите во мал 

дел се противречни со бројот на 

компании кои имаат воспоставено 

политика за спречување корупција 

бидејќи нивниот број е 3, но 

сепак генералниот заклучок се 

потврдува дека генералното ниво е 

исклучително ниско.

Дали внатрешната ревизија некогаш направила проверка колку се следат 
антикорупциските политики на претпријатието? Ако да, кога била последната 
проверка? Ве молиме внесете датум (година). 

Бројот на претпријатија кои немаат направено 
проверка колку се следат антикорупциските 
политики на претпријатието?

Oдговориле

30

5

35

2019 2020

Вкупно испитаници 48

Бројот на претпријатија кои имаат направено 
проверка колку се следат антикорупциските 
политики на претпријатието?

36

8

44

53
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Исто така, кога се однесува на 

информирањето на вработените 

за политиките и процедурите за 

спречување корупција, бројот на 

петпријатија што пријавиле дека 

ги информираат вработените на 

каков било начин е поголем од 

претпријатијата кои пријавиле дека 

имаат политика за спречување 

корупција имаат назначено лице или 

прават акциски план. Од вкупно 19 

претпријатија кои одговориле, 15 ги 

информираат што е исклучително 

висок удел и во нив доминира 

информирањето на состаноци, 

колегиуми и известувања до 

вработените електронски или преку 

огласна табла. Сепак тие се само 

15 претпријатија од вкупно 53 кои 

одговриле, така што бројот на тие што 

одговориле од вкупниот примерок е 

доста мал. 

Датум на последното известување 

или обука за борба против корупција 

доставиле само 4 компании од тие 

што изјавиле дека вработените се 

информираат, што покажува дека иако 

можеби компаниите понекогаш ги 

информираат вработените, тоа не се 

прави систематски и организирано на 

што укажува второто прашање. 

Значајно е да се истакне дека само 

едно од 53 анкетирани претпријатија 

одговорило дека ги има спроведено сите 

елементи од системот за спречување 

корупција и навело имиња и датуми на 

активностите и на документите. 

На кој начин ги информирате вработените за политиките и процедурите за 
спречување корупција? Кога последен пат се информирани, односно обучени 
вработените на тема „борба против корупција“? Ве молиме наведете датум (година)?

Број на претпријатија кои ги информираат вработените 
преку каков било пат за политиките и процедурите за 
спречување  корупција

Oдговориле

15

2

17

2019 2020

Вкупно испитаници 48

Број на претпријатија кои не ги информираат 
вработените за политиките и процедурите за 
спречување корупција

15

4

19

53
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Наодите покажуваат дека основните 

елементи и барањата на системот 

за спречување корупција во јавните 

претпријатија, кај најголем дел 

од нив не е поставен. Состојбата, 

според анализата се должи поради 

неинформираност и поради 

непрепознавање на ползата од 

воведувањето на системот за 

спречувањето на корупцијата кој треба 

да ги постави основните механизми 

и фокусот на активности во јавните 

претпријатија, со кои ќе се спречи 

појавата на корупцијата, односно ќе се 

обесхрабрат вработените да преземаат 

активности кои се поврзани со 

корупцијата. Специфично препораките 

се движат во следните рамки:

Заклучоци и препораки за подобрување на 
внатрешните процедури за следење на перформансот 
на менаџментот во областa на политики/процедури 
за спречување корупција од анкетата и теренското 
истражување со полуструктуирано интервју

Резултатите од анкетата беа 

неконзистентни во поглед на одговорите 

за антикорупциските политики. Тоа 

беше и поттикот оваа област да биде 

дел од теренското истражување за да се 

утврдат точните наоди. Претпоставката 

дека со директното интервју ќе се 

разрешат дилемите за тоа што ќе може 

точно да се објасни што претпоставуваат 

законските барања за антикорупцики 

мерки.

Утврдено беше дека ниедно од 

посетените претпријатија нема 

спроведено систем за справување со 

корупција. Овој систем значи носење 

политика на ниво на претпријатието, 

која внатрешните процедури на 

работа ќе ги надополни со механизми 

за превенција на корупција. Оттука 

треба и да почнат активностите со 

ЈП за применување на системот за 

спречување корупција.

Наоди од теренското истражување - 
полуструктуираното интервју 
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Истото може да се направи преку 
директно комуницирање на барањата 
на законот за антикорупција преку 
информативни средби, состаноци, 

1. Воспоставување систем кој ќе обезбеди спроведување 
на политиките и практиките за спречување корупција во 
јавните претпријатија. 

2. Внесување на барањата на законот/стандардот во 
процедурите за внатрешна и надворешна ревизија како 
обврска и врз база на тоа изработка на акциски план за 
негово/нивно исполнување.

3. Кампања насочена кон јавните претпријатија за барањата 
на политиката за спречување корупција и ползата од 
спроведување на истата.

Кампањата треба да биде насочена кон 
директорите и членовите на управните 
и надзорните одбори, бидејќи на прво 

обуки или препораки за воведување 
на Стандардот ISO 37001 кој е првиот 
меѓународен стандард за управување 
со системот за антикорупција.

место треба ним да им помогне во 
управувањето и спречувањето на 
корупциските активности.

Матрица на индикатори за следење на 
политиките/процедурите за спречување на корупција

Индикатор#

1

Извор Време на следење

Овластување лице за пријавување на 
корупција и исполнување минимум од 
барањата за негово функционирање

Интерни документи на 
компанијата

Интерни документи на 
компанијата

Еднаш годишно

Воспоставена политика за спречување  
корупција и нејзино соодветно 

ажурирање
Еднаш годишно2

3

4

Изработена проценка на ризик од 
корупција? Дали имате донесено акциски 

план за отстранување ризици од корупција
Еднаш годишно

Внесување на барањата на 
законот/стандардот во процеурите за 

внатрешна и надворешна ревизија
Еднаш годишно

Интерни документи на 
компанијата

Интерни документи на 
компанијата
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Област
Јавни набавки 
_

Анализа на резултати од анкетата

Системот за управување на 

јавните набавки е главно воден 

од законските барања, согласно 

законот за јавни набавки на кој 

подлежат јавните претпријатија. 

Иако нема најдобри пракси и 

стандарди специфични за оваа 

област, сепак основните начела 

за управување на претпријатија и 

системите за квалитет во најголем 

дел ги покриваат процедурите 

кои треба да се спроведуваат при 

спроведување на активностите 

од областа на јавните набавки. 

Подолу се прикажани резултатите од 

истражувањето и соодветните наоди.

Кој го носи годишниот план за јавни набавки?

Управниот одбор

Oдговориле

2019
Процент на 

учество

26

18

44

59.09%

41.91%

41

7

48

Вкупно испитаници 48 53

85.42%

14.48%

2020
Процент на 

учество

Директорот на јавното 
претпријатие
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Законски управниот одбор е задолжен 

за усвојување на годишниот план 

за набавки, сепак во 2019 година 

имало значителен дел од 40,9% кои 

одговориле дека планот го усвојува 

директорот. Во овогодинешното 

истражување промената е значително 

кон точниот одговор, што укажува 

дека веројатно се почитува законската 

процедура и со повторување на 

истата се придонело за утврдување на 

точниот процес. Нискиот процент кои 

одговориле дека е директорот, веројатно 

се должи од причина што директорот 

учествува во процедурата на носење, 

но поради неинформираност на оние 

кои го одговарале прашалникот го 

навеле директорот како единствен за 

усвојување/донесување на планот за 

јавни набавки.

Колку пати е сменет планот за јавни набавки во 2017 година?
(ве молиме внесе 0 доколку немало промени)

Ниеднаш

Двапати

2019
Процент на 

учество

20

10

6

50%

25%

16

10

8

Трипати 2 4

Повеќе пати 2 7

Одговориле 40 45

Вкупно испитаници 48 53

35.55%

22.23%

2020
Процент на 

учество

Еднаш

15%

5%

5%

17.78%

8.88%

15.56%
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Најголемиот дел oд јавнитe 

претпријатија, 57% не го смениле или го 

смениле само еднаш планот за набавки 

во последната година што укажува на 

квалитетно планирање на набавките 

и цврста финансиска дисцплина. 

Но гледајќи споредено со минатата 

Постојаноста на комисијата од 

една страна може да резултира 

во искусен и квалитетен кадар во 

спроведувањето на јавните набавки 

и е барање од минатите верзии на 

Законот за јавни набавки кои се 

надвор од важност. За обезбедување 

непристрасност и помала изложеност 

на влијанија од добавувачи, праксата 

како и позитивното законско 

година, резултатот бележи пад на јавните 

претпријатија кои го смениле планот 

за јавни набавки само еднаш или ниту 

еднаш. Зголемен е значително процентот 

кои го смениле повеќе пати што е 

негативна појава, особено во процедура 

која се применува повеќе години. 

решение укажуваат на предности во 

формирањето на различни комиси за 

секоја јавна набавка што е и случај кај 

56.60% од јавните препријатија опфатени 

во истражувањето. Сепак, 33.40% од 

претпријатијата и во апсолутен број се 

повторуваат јавните претпријатија во 

двете години кои имаат една комисија. 

Исклучително е значајно и од законски 

аспект и од функционален аспект да се 

Дали имате постојана комисија за јавни набавки или комисијата се формира 
за секоја набавка посебно?

Различна комисија

Oдговориле

2019
Процент на 

учество

24

16

40

60%

40%

30

15

45

Вкупно испитаници 48 53

56.60%

33.40%

2020
Процент на 

учество

Постојана комисија
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Резултатот се повторува и во 2020 

година, иако временскиот период кој 

е анализиран во минатата анкета е 

осум години, а оваа година само една 

година. Само кај четири претпријатија 

имало случај кога некое лице од 

комисијата се иззело од одлучување 

поради можност за постоење судир на 

интереси, што е само 8.53% од вкупните 

јавни претпријатија кои одговориле. 

Индикативно е дека само кај три од 

сите четири каде што имало изземање 

е потпишана изјава за изземање. 

Иако законот налага да се спроведе 

постапка за проверка на вистинитоста 

на изјавите, постапката не е спроведена 

кај истите претпријатија, туку кај други 

три претпријатија, кои одговориле дека 

кај нив немало изземање. 

Сетот на посочените одговори посочува 

на веројатно неспроведување и 

незнаење на законската одредба од 

поголемиот дел јавни претпријатија 

и потребата од понатамошни напори 

за нејзиното целосно спроведување е 

индикативна.

Дали во 2018 година сте имале случаи во кои некое лице од комисијата се 
иззело од одлучување поради можност за постоење судир на интереси?

Kолку пати се случило тоа? Bо колку од случаите лицето потпишало изјава за 
изземање? Гледано општо, колку пати е спроведена постапка за проверка 
на вистинитоста на изјавите потпишани од членовите на комисиите дека 
немаат судир на интереси?

Број на претпратија
кои имале случаи

Oдговориле

2019
Процент на 

учество

4

39

43

9.30%

90.70%

4

44

47

Вкупно испитаници 48 53

8.51%

91.49%

2020
Процент на 

учество

Број на претпратија
кои немале случаи

смени оваа пракса, секако доколку 

можностите овозможуваат од аспект 

на број на вработени, капацитети, 

стручност на кадар итн.
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Во 2020 година 26 јавни претпријатија 

наспроти само 12 јавни претпријатија 

во 2019 година користеле услуги од 

надворешен добавувач за дејноста на 

претпријатието. Од 26 кои користеле 

и од нив кај 16 има анализа за 

оправданост за таквата набавка. 

Процентот на спроведени анализи е 

задоволителен 61,53% или во речиси 

2/3 од случаите. Секако дека овој 

процент треба да се тежнее да биде 

блиску до 100% и набавките од овој 

тип комплетно да бидат покриени со 

анализи.  

Дали користите услуги од надворешен добавувач за дејноста на 
претпријатието? Дали има анализа на оправданост за таквата набавка?

Број на претпратија кои 
користат

Oдговориле

2019
Процент на 

учество

12

31

43

27.90%

72.10%

26

23

49

Вкупно испитаници 48 53

60.46%

39.54%

2020
Процент на 

учество

Број на претпратија кои не 
користат

Кој одлучува за набавка на услуги кои се во дејноста на претпријатието?

Управниот одбор

Останато

2019
Процент на 

учество

11

20

9

27.5%

50%

22.5%

7

31

7

Одговориле 40 45

Вкупно испитаници 48 53

15.55%

15.55%

68.90%

2020
Процент на 

учество

Директорот на јавното 
претпријатие
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Управниот одбор е задолжен за 

усвојување на годишниот план за 

набавки следствено на тоа и за 

набавки на услуги кои се во дејноста 

на претпријатието. Сепак, значителен 

дел од 68.90% одговориле дека 

одлучува директорот на јавното 

претпријатие. Високиот процент 

и оваа година се повторува. Иако 

можеби се должи од причина 

што директорот учествува во 

процедурата на носење, но веројатно 

и поради неинформираност на оние 

кои го одговарале прашалникот. 

Оваа воспоставена пракса која 

не кореспондира со законската 

обврска да одлучува управниот 

одбор би требало да се провери и 

ако се спроведува при работењето, 

неминовно да се промени. 

Кај јавните набавки, состојбата 

е спротивна на онаа од 

антикорупциските мерки. Имено кај 

сите претпријатија кои беа посетени, 

процедурата и активностите се 

одвиваат според законското решение, 

односно управниот одбор е задолжен 

за усвојување на годишниот план за 

набавки и се формираат различни 

комисии за секоја јавна набавка. 

Следствено на тоа, веројатно 

различните резултати се поради 

неинформираност на лицата кои ја 

пополнувале анкетата.

Дополнително, многу ретко ЈП користат 

услуги од надворешни добавувачи кои се 

од дејноста на претпријатието. Кога тоа 

се прави, се прави врз база на претходно 

направена пазарна анализа и е влезено 

во годишниот план за јавни набавки кој 

го усвојува управниот одбор.

Самиот закон и систем за јавни набавки 

веќе долги години се применува, 

државата спроведува контрола, а 

и јавните набавки се тема на многу 

граѓански иницијативи, па свесноста за 

процедурите е на високо ниво.

Наоди од теренското истражување - 
полуструктуираното интервју
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При вршење на јавните набавки, 

јавните претпријатија мораат да ги 

почитуваат основните принципи 

и економијата затоа што тие 

претставуваат значаен сегмент на 

капиталните и оперативните расходи на 

секое јавно претпријатие. Законските 

обврски за јавни набавки треба да 

резултираат со намален просторот 

за субјективно однесување на 

договорните органи и злоупотреби 

во трошењето на јавните средства, 

од една страна, но и со полесен и 

поефикасен процес на вршењето 

јавни набавки, од друга страна. 

Иако најголем дел овие одредби се 

почитуваат во јавните претпријатија, 

сепак акцентот на подобрување треба 

да се стави на следните неколку 

аспекти:

Заклучоци и препораки за подобрување на 
внатрешните процедури за следење на перформансот 
на менаџментот во областa на јавни набавки

За обезбедување непристрасност 

и помала изложеност на влијанија 

од добавувачи потребно е 

членовите на комисиите кои ги 

спроведуваат јавните набавки да 

не бидат постојани, односно да се 

менуваат. За функционирање на 

ова начело, повеќе вработени во 

јавните претпријатија мораат да 

1. Формирањето различни комисии за секоја јавна набавка 
во јавните претпријатија

2. Редовно следење на законските промени во делот на јавни 
набавки и планирање на посета на обуки, семинари и 
предавање за навремено усогласување со промените

бидат обучени за спроведувањето 

на јавните набавки за да се избегне 

ризикот од неквалитетни постапки и 

ненамерни грешки. Обуките треба да 

се спроведуваат и од бирото за јавни 

набавки, консултантски компании и 

понатаму знаењето да се дисеминира 

внатре во претпријатието за да биде 

оддржлив системот. 
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Во годишните планови за обуки, кои 

треба да бидат активност на секторите 

за управување со човечки ресурси 

Гледајќи ги поединечно областите и 

праксите во јавните претпријатија, 

може да се заклучи дека каде што 

постои законска обврска и каде 

што функционирањето е добро 

дефинирано и надгледувано од тело и/

или инспекторат, во најголем дел се 

почитуваат пропишаните мерки. Така 

во областа на управување со финансии, 

јавни набавки и во помал дел во 

корпоративното управување, се следат 

препораките од стандардот за добро 

управување. 

Во областите за кои не постои законска 

обврска, за кои е потребна заложба 

и ангажман од управувачките тела 

и кои треба да ја дадат вистинската 

мора да се планира посета на овие 

настани за правилна имплементација 

на новините. 

разлика во доброто управување и 

перформансот на ЈП, таму многу малку 

се исполнуваат стандардите за добро 

управување. 

Се чини за нивно спроведување дека 

недостасува политичка слобода од 

страна на советите на општините и УО/

НО, капацитет за креирање од страна 

на менаџментот на ЈП и капацитет 

за спроведување од страна на 

вработените. Исклучително е значајно 

да се работи во овие области за да се 

подобрат работата и перформансот на 

јавните претпријатија во областите на 

стратешко управување, управувањето 

со човечки ресурси и политики/

процедури за спречување корупција.

Матрица на индикатори за следење на јавните набавки

Индикатор#

1

Извор Време на следење

Број на вработени обучени за 
спроведување на постапка за јавни 

набавки и број на формирани комисии
Интерни документи на 

компанијата

Интерни документи на 
компанијата

Еднаш годишно

План за обуки за јавни набавки со број 
на вработени кои треба да ги посетат

Еднаш годишно2

3 Број на воведени измени како резултат на 
усогласувањата со законот 3 месечноИнтерни документи на 

компанијата
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Информации за 
ИДСЦС_

ИДСЦС е тинк тенк организација која 

го истражува развојот на доброто 

управување, владеењето на правото 

и европските интеграции на Северна 

Македонија. ИДСЦС има мисија да ја 

помогне граѓанската вклученост во 

носењето на одлуки и да ја зајакне 

партиципативната политичка култура. 

Преку зајакнување на слободарските 

вредности, ИДСЦС придонесува на 

соживот помеѓу различностите.

Контакт податоци за ИДСЦС 
-
Адреса: ул. Мирослав Крлежа

бр. 52/1 /2, 1000 Скопје

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 ,

електронска пошта: contact@idscs.org.mk
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авторите_

Зорица Смилевска  е Менаџер 

за човечки ресурси одговорна 

за организирање, одржување и 

унапредување на човечките ресурси, 

како и обезбедување законска 

усогласеност. Воедно е и одобрен 

Аудитор за повеќе стандарди меѓу 

другите: Систем за управување со 

квалитет ISO 9001:2015, Систем за 

управување со животната средина 

ISO 14001:2015, Систем за безбедност 

и здравје при работа ISO 45001:2018, 

Систем за управување со анти-корупција 

ISO 37001:2016 итн. Има завршено 

правен факултет и последипломски 

студии од областа на деловното право. 

Ристе Јуруковски е комерцијален 

директор задолжен за оперативното 

работење на компанијата, развојни 

деловни проекти и повеќегодишно 

работно искуство во областа на 

корпоративното управување. Автор 

е на повеќе инвестициски планови 

и физибилити студии. Магистер е по 

бизнис администрација и поседува 

специјализација од областа на 

европската политичка и бизнис 

економија. 

Дејан Лазаров  е вработен како 

Менаџер за сертификација а воедно е и 

одобрен аудитор за повеќе стандарди 

како што се: Систем за управување 

со квалитет ISO 9001:2015, Систем за 

управување со животната средина 

ISO 14001:2015, Систем за безбедност 

и здравје при работа ISO 45001:2018, 

Систем за управување со безбедноста 

на информациите ISO 27001:2013  како 

и многу други системи . Има завршено 

последипломски студии за Економија 

и бизнис менаџмент во областа на 

напредна статистика, економија на 
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Линк_

Ова издание е електронски 
достапно на:
- 
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/анализа-

на-внатрешни-процедури-и-проц
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проектот_

Проектот „Кон добро управување во 

државните претпријатија и независните 

тела” (Improved good governance of 

state owned enterprises and independent 

state bodies) е финансиран од 

Обединетото Кралство преку Владата 

на Обединетото Кралство. Проектот го 

анализира перформансот на јавните 

претпријатија, претпријатијата во 

државна сопственост и независните 

државни тела во однос на адекватноста 

на нивното управување и управувачки 

процедури и врши проценка на 

тоа дали постојат процедури кои 

раководителите на овие институции 

ги прават отпорни на клиентелизам 

и корупција. Целта е иницирање на 

промени во управувачката култура на 

целните институции кои би придонеле 

кон нивен долгорочен, одржлив развој 

и би овозможиле основа за подобрено 

внатрешно известување.
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