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РАСТЕ ПРИМЕНАТА НА НЕТРАНСПАРЕНТНАТА ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ
БЕЗ ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС

Денес, 23 март 2021 година, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) го објави Извеш
тајот од мониторингот на јавните набавки за периодот јануари-јуни 2020 година
. Клучните наоди од мониторингот вклучуваат:

- Институциите не се консултираат со бизнис-секторот во насока на подобрување на
тендерските документации, а со тоа и на самиот процес на јавните набавки. Во
мониторираниот период, спроведен е технички дијалог само за 1,4 % од тендерите, а и
во овој симболичен процес на консултации се забележуваат пропусти.

- Во мониторираниот период, преку нетранспарентната постапка со преговарање без
објавување оглас се склучени договори во вредност од 11 милиони евра, што е за 15 %
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повеќе од истиот период претходната година.

- На секој трет тендер е доставенa една или ниту една понуда. Конкуренцијата во
јавните набавки во првото полугодие од 2020 година упатува на минимално
подобрување во однос на истиот период во 2019 година, но влошување во однос на
целата 2019 година.

- ’Најниската цена‘ е користена како критериум за избор на најповолна понуда во 96 %
од спроведените тендери, со што е задржан неповолниот тренд од претходната година.
Оправдан е сомнежот дека со толку големата примена на критериумот ’најниска цена‘ се
доведуваат во прашање начелата на економичност, ефикасност и ефективност на
јавните средства.

- Електронската аукција е користена во дури 92 % од тендерите, со што се овозможува и
натаму да бидат широко распространети манипулациите што таа ги генерира во јавните
набавки.

- Иако проценетата вредност на тендерите не се објавува јавно, сепак некои понудувачи
доставуваат понуди што се симптоматично блиску до проценетата вредност.

- На локалните тендери се забележува непочитување на Законот за јавните набавки,
особено во делот на образложение на потребата од набавката и на причините за
неделивост.

Мониторингот на јавните набавки се спроведува во рамките на активноста Јавно
трошење за јавно добро
, поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Целта на оваа активност е
зголемување на ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и
зголемување на транспарентноста. За повеќе информации за работата на Центарот за
граѓански комуникации, посетете ја нашата веб-страница:
http://www.ccc.org.mk/
и http://www.opendata.mk/.
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БЕЛЕШКА ЗА УРЕДНИЦИТЕ

Американскиот народ преку УСАИД има инвестирано повеќе од 830 милиони долари во
Република Северна Македонија од 1993 година досега. УСАИД е најзначајната
меѓународна агенција за развој во светот и двигател кој води до резултати во развојот.
Работата на УСАИД носи напредок во националната безбедност и економскиот
просперитет на САД, ја покажува американската великодушност и на земјите со кои
соработува им помага на патот до самостоен и стабилен развој. За повеќе информации,
посетете ги нашите веб и Facebook страници: https://www.usaid.gov/north-macedonia и htt
ps://www.facebook.com/USAIDNorthMacedonia/
.

3/3

