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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

НАЧИНИ ЗА ПОБЕДА НА ЈАВЕН ТЕНДЕР

ШЕМА ЗА М  

 "Во премолчна коалиција меѓу дел од при-
ватниот и од јавниот сектор, државните пари 
се злоупотребуваат за остварување лична ко-
рист, така што бизнисите им се даваат на фа-
воризирани фирми. Поради ваквата состојба 
која трае со години, дел од фирмите одлучу-
ваат веќе да не учествуваат на тендерите за 
јавни набавки", се истакнува во истра жува ње -
то на Центарот за граѓанска комуника ци ја.

По еуфоријата од пози-
тивниот одговор за ста-
тус кандидат за член 

на ЕУ, граѓаните им се вра-
ќаат на нормалните текови 
во земјава и сонуваат по до-
бар стандард, намалена ко-
рупција и можности за ра-
бота во странство. Но, поло-
вина од Македонците немаат 
никаква доверба во Собра-
нието, судството, Владата и 
во претседателот. Зошто? За 
ова постојат многу причини, 
од невработеност, лоша еко-
номска ситуација, безна деж-
ност итн.

Во тој контекст е и конс-
татацијата на УНДП, која во 
својот извештај вели дека ко-
рупцијата претставува еден 
од најголемите проблеми за 
македонските граѓани, кои 
не се задоволни од работата 
на државните органи, би деј-
ќи тие и натаму индолентно 
се однесуваат во однос на 

Поради ваквата состојба која 
трае со години, дел од фир-
мите одлучуваат веќе да не 
учествуваат на тендерите за 
јавни набавки, претпос та ву-
вајќи дека зделката е од нап-
ред договорена, со што до-
пол нително се нарушува кон-
куренцијата на пазарот", се 
потенцира во извештајот на 
оваа невладина органи за ција. 

Според разни компе тент-
ни извори, како од приват ни-
от така и од јавниот сектор, 
сè ова ги поскапува јавните 
набавки за 30 проценти. 

"Истражувањето кое е спро-
ведено во оваа област по ка-
жа целосна неподготвеност 
на претставниците на бизнис 
заедницата јавно да говорат 
за корупцискиот синџир во 
јавните набавки. Тие, кои се 
дел од него, на овој начин го 
штитат својот интерес, а дру-
гите, кои се надвор од син-
џирот, стравуваат дека така 
засекогаш ќе ја изгубат шан-
сата да добијат некој бизнис 
финансиран од државата", ис-

такнуваат од Центарот за гра-
ѓански комуникации. 

Начинот и постапката за 
вршење на јавните набавки 
се уредува со Законот за јав-
ни набавки, а се однесуваат 
на органите на државната 
власт, органите на единиците 
на локалната самоуправа, јав-
ните претпријатија и друш-
твата во кои државата или 
единиците на локалната са-
моуправа имаат доминантен 
капитал. Овој Закон се одне-
сува и на здруженија на гра-
ѓани и на фондации на кои 
им се дадени јавни овлас ту-
вања, како и на правни лица 
кои вршат посебни јавни ус-
луги. Во голем дел широкиот 
маневарски терен за злоу по-
треби во јавните набавки мо-
же да се лоцира во слабата 
контрола на извршените на-
бавки, во смисла на проверка 
дали она за што е платено со 
државни пари навистина е и 
добиено. Изборот на пону ду-
вачи со сомнителен бонитет, 
проследен со слаба кон тро-
ла, некогаш доведува и до би-
зарни ситуации. Така, на при-
мер, се случува покрив на 
новоизградено училиште да 

попушти уште пред да влезат 
учениците во училиштето, а 
затоа сега треба да се трошат 
дополнителни пари за не го-
ва обнова, бидејќи градбата 
е оштетена од прокисну ва-
њето. 

"Простор за злоупотреба 
постои и кај набавките кои 
предвидуваат исполнување 
на високостручни и детаљни 
критериуми опишани во т.н. 
тендерски спецификации. Ов-
де особено станува збор за 
набавки од областа на гра-
деж ништвото, машинската и 
информатичката опрема. По-
ради нестручност на коми-
сиите кои ги вршат набав ки-
те, спецификациите за тен де-
рот, иако тоа е забрането со 
Закон, често се даваат да ги 
подготви фирма која потоа 
се јавува како конкурент за 
јавната набавка. Тоа остава 
простор во спецификацијата 
фирмата да внесе перфор-
манси кои ќе може само таа 
да ги исполни, или нејзината 
понуда ќе ја направат нај кон-
курентна", се вели во из веш-

тајот на невладината органи-
зација. 

Една од можните форми 
на злоупотреба во јавните на-
бавки се крие и во доде лу ва-
њето на бизнисот во еднак ви 
делови на сите фирми кои 
кон курирале на тендерот, иа ко 
во суштина нема еко номска 
логика набавката да се дели. 
Бројни примери за вакви на-
бавки на државно и на опш-
тинско ниво се евидентирани 
во Регистарот на јавни на-
бавки. Опасноста од ваквиот 
начин на спроведување на 
тендерската процедура е во 
можноста меѓу фирмите на 
кои подеднакво им се дели 
набавката да се протуркаат и 
"свои", неконкурентни фир ми, 
кои инаку не би можеле да 
победат на тендерот. Гледано 
по сектори, како особено ран -
лив сектор се смета гра деж-
ништвото, каде пос тои го ле-
ма можност за ис клучително 
исплатливи ма нипулации. 

"Анкетираните од овој 
бизнис тврдат дека пос тојат 
можности за неколку форми 

ова прашање. Оценката на 
УНДП не претставува осамен 
пример. Нејзиното тврдење 
го поткрепува и извештајот 
на Центарот за граѓански ко-
муникации од Скопје, чие 
"Ис тражување за корупција 
во јавните набавки" ги ло ци-
ра патиштата и начините пре ку 
кои виновниците за ло ши те 
состојби во Македонија про-
фитираат. 

КОРУПЦИЈА ПРИ 
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Центарот за граѓански ко-
муникации од Скопје истак-
нува дека во бизнисот со јав-
ни набавки, кој на државно и 
на локално ниво се проце ну-
ва на повеќе од една мили-
јарда евра годишно, се кри-
јат разработени шеми на ко-
рупција.

"Во тој маѓепсан круг на ко-
рупција, во премолчна коа-
лиција меѓу дел од при ват ни-
от и од јавниот сектор, држав-
ните пари се злоупотребуваат 
за остварување лична ко рист, 
така што бизнисите им се да-
ваат на фаворизирани фир ми. 
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ИЛИЈАРДА В ЏЕБ!?

планирано, или станува збор 
за бизнис кој треба да им до-
несе екстра приход на блис-
ките фирми? Така, на пример, 
постојат случаи кога се врши 
јавна набавка за стоки за кои 
дадениот субјект нема об врс-
ка да ги набавува. Или наба-
вената, односно изведената 
работа да е во количество и 
обем што ја надминува реал-
ната потреба. За сериозноста 
на проблемот говорат и не-
кои сознанија, односно дека 
манипулациите со јавните на-
бавки одат дотаму што пос-
тојат случаи на еден ист тен-
дер да конкурираат неколку 
семејно или пријателски по-
врзани фирми. Една од нив 
го добива бизнисот, а другите 

протнување свои фирми чес-
то малите набавки се извор 
на голема борба на интереси 
и конфликти меѓу членовите 
на комисиите за јавни на бав-
ки", оценуваат од Центарот 
за граѓански комуникации. 

КАКО ДА СЕ НАМАЛИ 
ПРОБЛЕМОТ?

Просторот за коруптивни 
зделки во сферата на јавни 
набавки го овозможуваат две 
појави. Првата е што малку-
мина се казнети за злоу по тре-
ба при јавни набавки, факт што 
само може да ги охрабрува 
оние кои се вплеткани во 
овие зделки. Втората е мож-
носта за покривање на злоу-
потребите со соодветна до-
кументација, чија трага може 
да се открие само ако кон-
тролата продолжи од држав-
ната институција во при ват-
ната фирма со која е склучен 

договор. Ваквата контрола 
сега не му е законски доз во-
лена на Државниот завод за 
ревизија, а отсуствува и за-
силена координација, со цел 
контролата во приватните 
фирми да ја продолжат инс-
титуциите кои имаат таква 
надлежност. Сериозен инсти-
ту ционален механизам за по-
добрување на транспа рен т-
носта во трошењето на др-
жавните пари треба да се гле-
да во новоформираното Би-
ро за јавни набавки, кое има 
законска обврска да обез-
бедува законитост, ефикас-
ност и рационалност во спро-
ведувањето на јавните на бав-
ки, како и да ги поттикнува 
конкуренцијата и рамно прав-
носта на понудувачите. Но, 
за оваа негова функција и 
практично да се остварува, 
потребно е негово дое ки пи-
рање и зајакнување. Исто та-
ка, потребен е и целосен, цен-
трализиран приказ на си те 
склучени договори за јавни 
набавки во јавно достапниот 
Единствен регистар за јавни 
набавки, со кој преку транс-
 парентноста на податоците 
треба да се намали можноста 
за корупција. Сепак, засега 
бројот на склучените дого-
вори за набавки кои се об-
јавуваат во Регистарот е зна-
чително помал од тендерите 
за јавни набавки кои се ог-
ласуваат во Службен весник 
на РМ. Сериозен контролен 
механизам за јавните набав-
ки и гаранција за нивната 
транспарентност и ефикас-
ност треба да се гледа и во 
можноста од воведување 
елек тронско спроведување 
на јавните набавки на др жав-
но и на локално ниво. Но, 
овој модел би барал соод-
ветна законска регулатива, а 
тој би претпоставувал голема 
шанса за намалување на дис-
торзиите при спроведува ње-
то на јавните набавки.  

на злоупотреба: ко рис тење 
на помалку квали тетен (а со 
тоа и поевтин) материјал од 
оној со кој е конкурирано и е 
добиен тен дерот; употреба 
на помало количество ма-
теријал од тоа што е на ве-
дено во специ фи кацијата; ка-
ко и фирмата која го добива 
тендерот, ниската цена по-
ради која била најкон ку рен-
тна, а потоа во текот на 
градбата да ја надградува 
преку законски дозволената 
ставка за 'непредвидени тро-
шоци"'. Бидејќи до вакви ма-
нипулации доаѓа и покрај 
тоа што во текот на секоја 
градба е предвиден посебен 
субјект задолжен за надзор 
на изведбата, очигледно е де-

ка станува збор за неприн-
ципиелно поврзување меѓу 
изведувачот и субјектот кој 
го врши надзорот. Коруп ци-
јата е виновна и за дупките 
кои се отвораат одново и од-
ново на веќе поправените 
улици и општински патишта, 
иако за тоа, за соодветна 
стан  дардна дебелина на ас-
фалтен слој се плаќа. Пос то-
јат случаи кога патот се гради 
со значително помал слој ас-
фалт, поради што тој и брзо 
се оштетува. За нарачателите 
на изведбата, кои се "засле-
пени" од провизијата, на мес-
то проблем ова е само повод 
за нова поправка на улицата, 
финансирана од оштинските 
каси. 

Корупциски мотиви би мо-
желе да се насетат и во са-
миот чин на донесување од-
луки што да се набавува или 
да се гради. Дали е тоа нешто 
што навистина е потребно и 

служат само за создавање 
при вид за постоење на кон-
курентска битка. Иако вак-
вата зделка е "чиста" пред за-
конот, со запазена тендерска 
процедура и потребен број 
понудувачи, суштината е во 
тоа што е постигната цена 
која е значително повисока 
од пазарната. Разликата меѓу 
цената од тендерот и пазар-
ната цена завршува во при-
ватни џебови. Всушност, за 
да се дојде до можноста за 
вакво спроведување на тен-
дер, претходно постепено се 
елиминираат вистинските кон-
куренти, кои го губат инте ре-
сот да се јавуваат на тенде-
рите поради разочараноста 
дека никогаш не победиле 
или, ако победиле, поради 
проблемите кои им се прават 
околу наплатата. Случај на ед-
на ваква долго разра бо ту ва-
на шема на јавни набавки ве-
ќе е под истрага на Минис-

терството за внатрешни ра-
боти и под контрола на Др-
жавниот завод за ревизија. 

"Надвор од ранливата сфе-
ра, не се ниту т.н. набавки од 
мала вредност (до 3.000 ев ра), 
каде самата постапка пред-
видена со Законот остава 
простор за лесно 'прот ну ва-
ње' на свои фирми. За овој 
вид набавки не е предвидено 
објавување јавен повик, туку е 
потребно само да се обез бе-
дат три понуди и од нив да се 
избере најповолната. Така, 
фир    мата која треба да го до-
бие бизнисот, сама може да 
ги обезбеди и другите две по-
неповолни понуди од фирми 
со кои соработува. Токму по-
ради оваа лесна можност за 


