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Оваа анализа е изготвена со помош на грант доделен преку проектот „Зајакнување на
интегритетот и намалување на корупцијата во државниот и во приватниот бизнис-сектор“ што
го спроведуваат Центарот за граѓански комуникации, Здружението „Конект“ и Здружението на
даночни советници, а во рамките на проектот „ Активна транспарентност и отчетност на
јавните претпријатија во функција на намалување на корупцијата “. Содржината на
публикацијата е единствена одговорност на Центарот на заедницата на општина Струга и на
никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

ВОВЕД

Јавните комунални претпријатија имаат автономија во
трошењето на нивните буџети а за тоа се обврзани да
спроведат транспарентни постапки за јавна набавка преку
кои би ги избрале најповолните понуди и економски
оператори кои се стручни и квалитетни во испораката на
предметот на набавките.
Исто така ЈП се обврзани на активна транспарентност во
нивната целокупна организација на работењето со цел
граѓаните да имаат целосен увид во нивната организациска
поставеност,
надлежности,
програма,
финансиски
извештаи и резултати од работењето.
Најголемиот дел од средствата кои што ги трошат ЈП се
пари кои ги наплатиле од граѓаните на општината а со тоа
се обврзале дека кон нив ќе испорачаат квалитетни и
навремени услуги кои ќе ги задоволат нивните потреби.
Големата вредност на пари потрошени од страна на
Јавните Комунални претпријатија генерира потреба од
мониторинг и оценување на нивното работење како и
идентификување на можните случаи на злоупотреби и
потенцијално коруптивно работење.

На локално ниво, во девет
идентификувани општини,
досега не е спроведено
истражување
ниту
е
објавена анализа која би
овозможила
лесен
и
систематизиран пристап
до информации, податоци
и препораки поврзано со
работењето на Јавните
комунални претпријатија и
нивната подложност на
коруптивно однесување.

Целта на проектот Активна транспарентност и отчетност на јавните
претпријатија во функција на намалување на корупцијата беше
истражување на состојбата на активната транспарентност во јавните
претпријатија од областа на комунални дејности во девет општини
од Југозападен плански регион, како и процесот на јавните набавки,
со цел идентификување на можни индикатори на корупција и
нееднаков третман на бизнис операторите при трошењето на јавните
пари.
Главна целна група на оваа анализа се јавни
претпријатија од областа на комуналните дејности
во деветте општини од Југозападен регион:

•ЈП Комунално Струга
•ЈП Охридски комуналец,
•ЈП Комуналец Кичево
•ЈКП Стандард Дебар
•ЈП „Комуналец“ – Македонски Брод
•ЈП „Еремија“ – Вевчани,
•ЈП „Кале“ – Центар Жупа
•ЈП „Комуналец “ – Пласница
•ЈП „Дебрца„ – Дебрца
•Бизнис заедницата во овие девет општини
•Граѓански здруженија од југозападниот
плански регион

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО

КОЛКУ
СЕ
ТРАНСПАРЕНТНИ
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ
ВРШАТ КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Истражувањето го започнавме со
анализа на веб страните на
комуналните претпријатија кои беа
предмет на истражување . Од
добиените податоци може да се
заклучи
дека
од
вкупно
9
претпријатија 2 од нив имаат свои
веб страни, 4 претпријатија своите
известувања ги објавуваат во
рамките на општинските веб страни
додека 3 претпријатија немаат
воопшто веб страна нити имат
информација
во
рамките
на
општинските веб страни.
•

Јавно претпријатие и Општина:

Веб:

ЈП Комунално Струга

h�p://komunalno.eu.mk

ЈП Охридски комуналец

h�p://www.ohridskikomunalec.com.mk

ЈП Страдард- Дебар

Во рамки на општинската веб страна:
h�p://dibra.gov.mk/newmk/npk-standard/

ЈП „Комуналец“ Кичево

Во рамки на општинската веб страна:
h�ps://kicevo.gov.mk/mk/ins�tu�ons/n-pkomunalec/

ЈП„Комуналец“–МакедонскиБрод

Во рамки на општинската веб страна:
h�ps://www.mbrod.gov.mk/index.php/mk
/komunalni-dejnos�

ЈП „Дебрца„ – Дебрца

Во рамки на општинската веб страна:
h�ps://debrca.gov.mk/%D1%98%D0%BF%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8
6%D0%B0

ЈП „Кале“ – Центар Жупа

x

ЈП „Комуналец “ – Пласница

x

ЈП „Еремија“ – Вевчани

x

Пристапот до информации за услугите и активностите на јавните
комунални претпријатија во општините на југозападен плански
регион преку веб страни е лимитиран за граѓаните. Податоците на
истите се застарени и истите не се ажурираат редовно, особено за
тие ЈП за кои информациите се составен дел од општинската веб
страна.
Дел од нив информациите со граѓаните ги споделуваат и преку
своите ФБ страни, што иако во најголем дел се информации за
секојдневни активности, претставуваат добар пример за
споделување на информации.

Поради нередовно и ненавремено ажурирање на веб страните,
податоците кои ќе ви бидат претставени во оваа анализа покрај
истражувањето на веб страните на јавните комунални претпријатија
се добиени и врз основа на реализирани фокус групи со надлежните
во јавните комунални претпријатија. Матрицата која ја употребивме
во оваа истражување а која ни послужи за мерење на активната
транспарентност на јавните претпријатија содржеше 30 прашања
кои накратко ќе бидат образложени во оваа анализа.

1.Објавување на прописи со кои се
регулираат надлежностите на претпријатието,
статут на претпријатието и програма за
развој
2. Објавување на органограм и податоци за
човечките ресурси во претпријатието
3. Потреба за воспоставување на пракса на
објавување биографии на лица во раководни
позиции
4. Пристап до информации од јавен карактер
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1. Објавување на прописи со кои се регулираат
надлежностите на претпријатието, статут на
претпријатието и програма за развој
Од вкупно 9 комунални претпријатија само ЈП
Комунално Струга ги има објавено прописите со кои
се регулираат надлежностите на претпријaтието.
Четири ЈКП имаат објавено податоци од нивните
надлежности кои ги извршуваат врз основа на закон
(ЈП Комунално Струга , ЈК Охридски комуналец, ЈКП
Стандард Дебар и ЈП Дебарца), истите имаат
објавено и листа на услуги кои ги даваат.

Ниту едно јавно комунално претпријатие од
југозападниот плански регион не го има објавено
статутот, ниту програмата за работа и развој.

2. Објавување на органограм и податоци за
човечките ресурси во претпријатието
Во рамките на нашето истражување извршивме
мониторинг на активната транспарентност на ЈКП во
делот на објавување на структура на вработени
(органограми/шеми на вработените), како и листа на
вработените со нивни податоци за позиција и контакти.
Само две од претпријатијата ( ЈК Комуналец Охрид и ЈП
Дебарца ) ги имаат објавено организациските структури
на претпријатието на својата веб страна.
Само ЈП Комуналец Охрид има објавено список на
вработени на претпријатието со позиција, службен
е-маил и службен телефон.

3. Потреба за воспоставување на пракса на
објавување биографии на лица во раководни
позиции
ЈК Комуналец Охрид

е единственото комунално

претпријатие во регионот што ги има објавено
податоци за одговорните лица на претпријатието и
нивен контакт, иако биографии на истите не се
поставени веб страната. Истото се однесува и на
членовите на Управен одбор, ЈК Комуналец Охрид
ги има објавено членовите на Управен одбор но
биографии

на

истите

не

се

поставени.

Информациите во врска со седниците на управните
одбори исто така не се достапни за јавноста на веб
страните на претпријатијата.
Покрај биографиите, се приметува и недоволна
волја за објавување на податоци за надоместоците
кои им се плаќаат на членовите на управниот и
надзорниот одбор на претпријатието.
4. Пристап до информации од јавен карактер
Во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер, јавните претпријатија се должни да им обезбедат на
граѓаните јавност и отвореност во работењето на имателите на
информации и им се овозможува на физичките и правните лица да го
остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен
карактер. Во врска со прашањата од оваа област го утврдивме
следното:
- Ниту едно јавно комунално претпријатие нема посебен оддел за
пристап до информации.
- Ниту едно јавно комунално претпријатие го нема објаснето начинот за
поднесување на барања за пристап до информации.
- Ниту едно јавно комунално претпријатие ги нема објавени основните
податоци за контакт со службеното лице за посредување со
информации.
- Од вкупно 9 претпријатија само ЈП Комуналец Охрид ги има објавени
основни податоци за контакт со имателот на информацијата на
препријатието.
- Ниту едно јавно комунално претпријатие ја нема објавена листа на
информации од јавен карактер со кои располага претпријатието

При анализа на веб страните во врска со соопштенија за јавност,
информативните билтени или друг облик на информирање на
граѓаните јавните комунални претпријатија во регионот кои ги
истраживме не објавуваат во ниеден случај ниедна од
информациите подолу:
-Ниту едно јавно комунално претпријатие нема објавено Правилник за
заштитено внатрешно пријавување
-Ниту едно јавно комунално претпријатие нема објавено основни
податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно
пријавување
-Ниту едно јавно комунално претпријатие нема објавено оперативен
извештај за работењето во 2019 година.
-Ниту едно јавно комунално претпријатие нема објавено годишен
финансиски извештаи (за 2019 година).
-Ниту едно јавно комунално претпријатие нема објавено квартални
финансиски извештаи за 2019 година.
-Ниту едно јавно комунално претпријатие нема објавено ревизорски
извештај на претпријатието за 2019.
-Ниту едно јавно комунално претпријатие не ги објавува статистички
податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се
влијае на животот и работата на граѓаните а кои произлегуваат од
надлежноста и работата на претпријатието.
-Ниту едно јавно комунално претпријатие не го има објавено годишниот
план за јавни набавки за 2020 година.

При анализа на веб страните во врска со
јавните набавки , тендерските докумнтации ,
известувањата за склучените и реализираните
договори на јавните комунални претпријатија
во регионот кој го истраживме не објавуваат
поголем дел од информациите подолу:
-само ЈП Охридски Комуналец ги објавува
огласите и тендерската документација за
јавните набавки
-Ниту едно јавно комунално претпријатие нема
објавено
известување
за
реализирани
договори за јавни набавки
-Ниту едно јавно комунално претпријатие нема
објавено известување за податоци за
финансиските и оперативни резултати за
фирмите чии основач .
Од поготвената матрица и поставените
прашања во истата едно претпријатие може да
добиев Вкупно 64 поени . Според податоците
кои ги добивме со внесување на одговорите во
матрицата најдобро е рангиран ЈП Охридски
комуналец со 16 поени , следува ЈП Дебарца
со 7 поени , ЈП Комунално Струга со 6 поени ,
ЈП Стандард Дебар со 3 поени . Додека другите
5 претпријатија не исполнија ниту еден
критериум предвиден во матрицата и се
бодирани со 0 поени.

По реализираното истражување на веб страните,
спроведовме и фокус групa и интервјуа со
претставници од 9те јавни претпријатија врз
основа на однапред изготвен прашалник кој
содржеше 6 прашања. Интервјуата беа
спроведени
со
лицата
надлежни
за
спроведување на јавните набавки и лицата за
давање на информации од јавен карактер.
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Во прилог се наоѓаат прашањата и сумираните
одговори кои ги добивме од 9-те јавни комунални
претпријатија во југо-западниот плански регион.

1.Дали во Јавното Комунално претпријатие има
одговорно лице/одделение за спроведување на јавните
набавки?
-4 од вкупно 9 јавни комунални претпријатија има
лиценцирано одговорно лице за спроведување на
јавните набавки ( ЈКП Струга , ЈКП Охрид, ЈКП Кичево и
ЈКП Дебарца) 1 од јавните комунални претпријатија ЈКП
Еремја Вевчани има одговорно лице за спроведување
на јавните набавки но без лиценца , додека останатите
4 ЈКП (ЈКП Стандарт Дебар , ЈКП Центар Жупа, ЈКП
Македонски Брод и ЈКП Пласница ) немаат одговорно
лице за спроведување јавни набавки и своите набавки
ги спроведуваат преку општините
2. Дали сметате дека претпријатието има доволно
капацитети за спроведување на јавните набавки?

-7 од 9 ЈКП сметаат дека претпријатието нема
доволен капацитет за спроведување на јавните
набавки а како главни причини ги наведуваат
немањето доволен број на соодветно обучен кадар
за спроведување на јавните набавки. Само 2 ЈКП (во
Охрид и Кичево) одговорија дека претпријатието
има доволно капацитети за спроведување на
јавните набавки

3. Кои се најголемите предизвици со кои се соочува
комуналното претпријатие при спроведување на јавните
набавки?
Скоро
сите
јавни
комунални
претпријатија како главен предизвик
при спроведување на јавните набавки
го спомнаа немањето на соодветен
кадар и лица за подготовка на техничка
спецификација .

4. На кој начин комуницирате со граѓаните?
-Од добиените резултати можеме да заклучиме дека
кај сите ЈКП комуникацијата на граѓаните се одвива
во просториите на претпријатието или телефонски, а
само 3 претпријатија комуницираат со граѓаните
преку своите веб страни и социјалната мрежа Facebook.

5.Каде ги објавувате финансиските извештаи на
претпријатието?
5 од вкупно 9 ЈКП не ги објавуваат
финансиските
извештаи
на
претпријатието, додека 4 ЈКП ги
објавуваат своите извештаи на своите
веб страни или на веб страните на
општините.

6. Дали планот за јавни набавки е јавно достапен и каде
може да го најдеме истиот?

Кај 6 од вкупно 9 јавни комунални претпријатија
планот за јавни набавки е достапен само на
електронскиот систем на Бирото за јавни набавки ,
едно претпријатие ( ЈКП Центар Жупа ) го огласува
на огласната табла во општината, ЈКП Охридски
Комуналец покрај на електронскиот систем на
Бирото за јавни набавки го огласува и на својата веб
страна додека кај ЈКП Македонски брод планот за
јавни набавки не е јавно достапен.

ЗАКЛУЧОЦИ

Мониторингот
на
транспарентност
на
јавните
комунални претпријатија во деветте општини од
југозападен плански регион не доведе во неколку
заклучоци и препораки за подобрување на процесот на
спроведување на јавните набавки во овој регион но и за
целокупниот процес на објавување на информациите
за услугите и активностите на овие јавни комунални
претпријатија за граѓаните.

•Само две јавни комунални претпријатија од вкупно девет во
регионот имаат сопствени веб страни, а истите не се
ажурирани редовно. Објавувањето на информациите преку
веб страна на претпријатието на лесен и едноставен начин би
го олеснил пристапот до информациите за граѓаните. Во случај
кога цела јавна администрација се соочува со недостиг на
кадар од областа на ИТ секторот, а тоа поради многу причини,
јавните претпријатија посебно во помали општини се најмногу
погодени. Недостигот на веб страна или онлајн алатка за
комуницирање со граѓаните зборува многу за низок индекс на
активна транспарентност на овие институции на локално ниво.
•Потребно е да се определат лица од редовните на
вработените службеници во претпријатијата кои би ги
координирале соопштенијата и комуникацијата со јавноста со
цел граѓаните да имаат пристап до информациите. Доколку е
потребно, назначените лица да учествуваат во обуки за
надградба на нивниот капацитет во областа на активната
транспарентност и отчетност и комуникацијата со јавноста.
•Веб страните да содржат информации за надлежностите на
претпријатието, број на вработени, податоци за одговорни
лица и членовите на управниот одбор, седници на управниот
одбор со дневни редови за работа и записник од одржаните
седници, статутот, оддел информации од јавен карактер
според законските обврски, планот за јавни набавки ,
тримесечни и полугодишни извештаи на претпријатието и
годишната сметка на јавното претпријатие.
•7 од 8 претпријатијата ги немаат објавено ниту имињата на
членовите на управните и на надзорните одбори.
Објавувањето на биографиите на членовите на овие
управувачки органи, со што нивната компетентност би се
ставила на увид на пошироката јавност.
•Јавните комунални претпријатија во општините од југзападен
плански регион немаат капацитети за спроведување на јавните
набавки во рамките на претпријатието.
•Ниту едно претпријатие на својата веб-страница нема
објавено известувања за реализираните договори за јавни
набавки, за да се види дали институцијата практикува
анекс-договори и дали целосно и соодветно ги реализира
договорите.

