ПРОЕКТ: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ И НАМАЛУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО
ДРЖАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ БИЗНИС – СЕКТОР
Проектот е финансиран
од Европската Унија

ЗАКОН ПО НАША МЕРКА
ЛИЧНА КАРТА НА СЛУЧАЈОТ
ТИП И ФОРМА НА КОРУПЦИЈАТА:

Се работи за активна корупција, една стопанска
гранка бара од Министерството да биде исклучок од
одредена законска регулатива, а со тоа да се стекне
со намалени давачки кои ќе важат за сите дејности
во приватниот сектор.
РИЗИЦИ ДА СЕ СЛУЧИ КОРУПЦИЈАТА:
Овој ризик се јавува во активноста лобирање за
законски измени. Постои ризик дека компанија
засебно или здружено со други компании ќе понуди
или ќе се смета дека нуди несоодветна стимулација
при активности за лобирање за да влијае на поволна
регулатива. Ризикот е висок за компаниите за кои
измените во регулативата можат да значат можност
за зголемен профит со што постои изразен мотив.
МОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ:
Негативно влијание на фер конкуренцијата и
пазарната економија преку зголемени трошоци во
делувањето на одредени гранки во стопанството
наспроти други, нарушена репутација, можни
правни дејствија и последици.

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Министерство е во фаза на дефинирање на законски измени на закон во негова надлежност.
Со измената на законот, на компаниите од приватниот сектор при вршење на одредена
деловна активност ќе им се наложи давачка која претходно ја немале, а овие активности ги
вршеле самостојно без дополнителни трошоци. Министерството одржува јавна расправа на
која се поканети сите здруженија на стопански гранки кои ги преставуваат различните гранки
во приватниот сектор. Сите претставници на бизнис заедницата заеднички преку коморите
се спротивставиле на предложеното решение и доставиле заеднички писмен допис до
министерството, изнесувајќи ги своите аргументи. По консултациите, министерството сепак
одлучило и соопштило давачката да се воведе. Група компании од иста стопанска дејност, сепак
одлучиле одделно да закажат состанок со министерот и да лобираат да бидат изземени од
давачката. Заради нивната финансиска моќ и контакти успеале да добијат прием и директно да
се сретнат со министерот. На состанокот не се поканети претставниците од другите дејности или,
пак, од коморите.
По изминување на одреден период, законот влегува во собраниска процедура, но со изменета
содржина на одредбата за задолжителната давачка со којашто се иззема дејноста за којашто
одделно лобираа група компании. Сега правната положба не е еднаква за сите компании и
сектори.

Проектот го спроведуваат:

ШТО ЌЕ ПРЕВЕНИРАШЕ ДА НЕ ДОЈДЕ ДО СЛУЧАЈОТ?
3 Здруженијата на стопанските гранки и коморите градат култура на
демократски дијалог и обезбедуваат широко вклучување за претходно
дефинирање ставови за застапување.
3 Во кодекси се поставени правила на застапување и во одделни случаи
од интерес на целокупната бизнис заедница на членките на коморите и
на здруженија на стопанските дејности им се забранува поединечно да
делуваат и настапуваат во име на стопанска дејност или во поединечен
интерес за прашања што ги засегаат повеќе стопански гранки и компании.
3 Во застапувањето задолжително да се рефлектираат и ставовите и
интересите на помалите компании и стопански гранки коишто немаат
поединечна моќ за застапување.
3 Членките на здруженија на стопанските гранки во застапувањето не
делуваат поединечно, туку редовно се координираат. Постои обврска за
споделување и транспарентност за сите активности и заклучоци.

КАКО КОМПАНИЈАТА ДА ПОСТАПИ АКО СЕ СЛУЧИ?
3 Од причина што се работи за законско решение што не креира еднакви
можности, коморите и здруженијата на стопанските гранки треба да бараат
еднаква примена на законското решение за сите стопански гранки.
3 Да се иницира дискусија помеѓу компаниите членки на коморите за
даденото прашање и за можностите за понатамошно делување и
застапување.
3 Потребно е по формален пат од предлагачот на законот да се побара
аргументација врз основа на која е направен исклучок за конкретната
стопанска дејност.
3 Да се формулираат предлог-амандмани со образложение и да се пратат до
сите пратеници во законодавниот дом.
3 Во случај да нема интерес од пратениците и други засегнати страни,
проблемот да се образложи на истражувачки новинари или да се
организира конференција за медиуми, со цел да се обелодени
нееднаквоста и да се направи притисок врз законодавецот за
обезбедување на еднаквост на правните субјекти од различни дејности.
3 Доколку законот се усвои како што е првично предложен, може да се
покрене уставна иницијатива за укинување на законското решение, врз
основа на основните начела на уставот на еднаквост на сите чинители
во општеството кои делуваат на пазарот.

САКАТЕ ДА ГО ЗАШТИТИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС ОД КОРУПЦИЈА?
Некои сметаат дека корупцијата стана неодминлив и прифатлив трошок за водење бизнис. Ова не е и не
смее да биде така. Создаваме заедница на компании и професионалци коишто веруваат дека бизнисот
треба да се развива без корупција. Конект преку обуки, алатки и директна поддршка им помага на нашите
бизниси да станат отпорни на ризиците и да ја отстрануваат корупцијата. Станете дел од иницијативата
„Бизнис без корупција“.
Побарајте нè на www.bezkorupcija.mk / konekt@konekt.org.mk / 02/3224-198
Проектот „Зајакнување на интегритетот и намалување на корупцијата во бизнис-секторот“ е финансиран
од Европската Унија и се спроведува од Центарот за граѓански комуникации во партнерство со Конект
и Здружението на даночни советници.

Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност
на здружението Конект и авторите, и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европската Унија.
This publication has been produced with the financial support of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility
of Association Konekt and the authors of the content and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
Годишниот план за работа на Конект е поддржан од Цивика Мобилитас.
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НАШЕ ДЕТЕ Е...
ЛИЧНА КАРТА НА СЛУЧАЈОТ
ТИП И ФОРМА НА КОРУПЦИЈАТА:

Се работи за потенцијална корупција во односот институција – бизнис.
Од гледиште на компанијата, ова е пасивна корупција, бидејќи
компанијата е страната што може да го прифати коруптивното барање
за посочените предности, стимулации и сл. Корупцијата се одвива
индиректно преку придобивка вработување на поединец кој е во
релација со корумпираните структури.
РИЗИЦИ ДА СЕ СЛУЧИ КОРУПЦИЈАТА:
Овој ризик е поврзан со трансакција во делот на вработувањето. Постои
ризик да се понуди вработување на некој поединец, како стимулирање
за да се обезбеди некоја предност за компанијата што ја доделува некој
кој е поврзан со тој поединец. На овој ризик се изложени сите компании
кои често вработуваат, а учествуваат на тендери, користат поддршка од
институции, зависат од разни дозволи и сл.
МОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ:
• Можни законски казни во случај на правни дејствија и процеси;
• Финансиски загуби поради: непродуктивна работна сила (наметнатите
вработувања), намалена доверба на вработените, што ќе има ефект на
намалување на нивната продуктивност;
• Намален раст на бизнисот поради: ограничувања во проширувањето
на мрежата на соработници, поради лоша репутацијата на компанијата;
штетната репутација на неодговорен работодавач ќе ги намали
можностите за привлекување на квалитетен кадар од пазарот на труд;
• Остварувањето на сценариото потенцијално може да доведе и до
други ризици за дополнителни коруптивни барања, закани и сл.

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Компанијата „Слатко овошје ДОО“ се занимава со производство и продажба на кандирано овошје. Долго
време постои на пазарот и има одлична позиција, наспроти останатите конкуренти и е во континуиран
раст. Дел од своите приходи ги заработува преку извоз, но има и позначителен приход од присуството на
домашниот пазар. Често учествува на тендери и користи разна државна помош што е достапна за оваа
индустрија. Зголемената побарувачка на производи води кон потребата често да се зголемува бројот
на вработени. Тековно е објавен оглас за работа за позиција раководител/ка за продажба за регион во
Северна Македонија. На огласот се пријавуваат повеќе кандидати. Се прави процес на регрутација и се
селектираат кандидатите кои треба да преминат на тестирање и понатаму низ процесот на селекција. На
еден од секојдневните брифинзи со топ менаџментот на компанијата, директорката на компанијата му го
соопштува на раководителот за човечки ресурси барањето што го добила од висок државен функционер:
„Ми прати CV на некој што смета дека треба да го вработиме. Вели, не го мачете многу, вие и онака имате
еден куп вработени. Ќе си бидете мирни за субвенциите, инспекции, тендери и сè по ред. Наше дете е,
време му е да си најде работа.“
Очигледно кандидатот не е квалификуван. Директорката бара совет од колегите како да постапат понатаму.
Сака да ја направи вистинската работа, но не сака да го наруши и односот со институцијата. Како да
постапи?

Проектот го спроведуваат:

ШТО ЌЕ ПРЕВЕНИРАШЕ ДА НЕ ДОЈДЕ ДО СЛУЧАЈОТ?
3 Во рамки на огласот или до секој кандидат транспарентно да се објават
процедури за избор на нови вработени (во целост или сиже) со вклучени
информации за формирање на комисија за вработување и начин на носење
одлуки;
3 Потврдата на квалификациите на успешните кандидати е формален процес во
кој учествуваат повеќе вработени;
3 Да се применат процедури за избор на вработени со анонимност на
кандидатите, за да се превенира пристрасност во процесот на првична
селекција и тестирање на кандидатите;
3 Етичкиот кодекс на компанијата ги предвидува и влијанијата врз процесот на
одлучување;
3 Вработените преку задолжителна обука се обучени да препознаат конфликт на
интерес и несоодветни влијанија во делот на човековите ресурси. На обуката
се обработуваат сценарија со јасни насоки за постапување во случај да се
реализираат;
3 Компанијата спроведува анализа на ризици од корупција во која ги
предвидува и аспектите од доменот на човековите ресурси и дефинира мерки
за превенција.

КАКО КОМПАНИЈАТА ДА ПОСТАПИ АКО СЕ СЛУЧИ?
3 Директорката да го информира државниот функционер за процедурата за
избор на нови вработени и да се побара кандидатот формално да аплицира;
3 Да се покани кандидатот на тестирање што ќе овозможи објективна проверка
на квалификациите и соодветна аргументација за направениот избор на
кандидати во потесен круг на селекција;
3 Да се повика кандидатот на информативен разговор, во присуство на
менаџерот за човечки ресурси, за да му се појаснат спецификите и
одговорностите на работното место, начините на регрутација и селекција на
кандидати;
3 Во случај функционерот повторно да ја побара директорката за ургенција, таа
да го информира дека се иззела од одлучување во рамки на постапката за
процесот да биде фер и да предложи формален состанок со раководителот за
човечки ресурси на кој, доколку функционерот се нафати, ќе бидат присутни и
лица од правната служба или адвокат кој ќе ја застапува компанијата;
3 По селекцијата сите кандидати да добијат транспарентно известување со
информација зошто се одбиени;
3 Контактите на одбиените кандидати, по нивна потврда, да влезат во базата
за регрутација на компанијата и при нов оглас да добијат информација за
можноста повторно да аплицираат.

САКАТЕ ДА ГО ЗАШТИТИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС ОД КОРУПЦИЈА?
Некои сметаат дека корупцијата стана неодминлив и прифатлив трошок за водење бизнис. Ова не е и не смее
да биде така. Создаваме заедница на компании и професионалци коишто веруваат дека бизнисот треба да се
развива без корупција. Конект преку обуки, алатки и директна поддршка им помага на нашите бизниси да станат
отпорни на ризиците и да ја отстрануваат корупцијата. Станете дел од иницијативата „Бизнис без корупција“.
Побарајте не на www.bezkorupcija.mk / konekt@konekt.org.mk / 02/3224-198
Проектот „Зајакнување на интегритетот и намалување на корупцијата во бизнис-секторот“ е финансиран
од Европската Унија и се спроведува од Центарот за граѓански комуникации, во партнерство со Конект и
Здружението на даночни советници.

Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на
здружението Конект и авторите, и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европската Унија.
This publication has been produced with the financial support of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of
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Патување од
соништата за
зголемена продажба
ЛИЧНА КАРТА НА СЛУЧАЈОТ
ТИП И ФОРМА НА КОРУПЦИЈАТА:

се работи за директна активна корупција, бидејќи компанијата
директно им нуди приватна поволност на потенцијалните
клиенти и како противуслуга очекува реализирање на продажба.
РИЗИЦИ ДА СЕ СЛУЧИ КОРУПЦИЈАТА:
овој ризик е поврзан со деловната активност - продажба и со
трансакција во вид на подароци. Ризикот е висок, бидејќи може
да се случи често и е со значајни последици по бизнисот. На овој
ризик се изложени компаниите од скоро сите деловни сектори
чија дејност е продажба со високи цели. Овој ризик е особено
доминантен во индустриите каде постојат голем број конкуренти
и компании кои нудат слични производи на пазарот и е тешко да
се создаде конкурентска предност.
МОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД КОРУПЦИЈАТА:
директни последици врз угледот и репутацијата на компанијата,
како и законски казни во зависност од индустријата. Ова може
да го загрози деловниот раст и да ги попречи можностите за
градење нови деловни односи и пробивање на канали за
продажба.

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Компанијата „Алтрон Фарм ДОО“ е најголем и најпознат производител на фармацевтски производи
во регионот. Раководителката на маркетинг и продажба на компанијата е пред огромен притисок пред
завршување на последниот квартал од календарската година. Треба да ги постигне зададените цели на
продажба („таргети“) и годината да биде со позитивни финансиски резултати. Раководителката одлучува
да организира меѓународен настан за фармацевти и доктори во елитно место на Азурниот брег со вклучен
викенд. Темата на настанот се најновите достигнувања во фармацевтската технологија и промоција на
новиот генерички антибиотик на компанијата „Алтронит Форте“.
Настанот и викендот се организирал во луксузен хотел со 5 ѕвезди во Кан, а компанијата покрива услуга
за гостите со сè вклучено. По семинарскиот дел со презентација на новостите и медицинските средства,
раководителката ги однела учесниците на вечера во најелитниот ресторан каде компанијата организирала
богата забавна програма, многу алкохол, музички бенд во живо, како и доделување на доста скапи
брендирани подароци на учесниците доктори и фармацевти на крајот од вечерата. Викендот за учесниците
било организирано целодневно разгледување на знаменитостите во Монако и Монте Карло со туристички
водич, вклучени влезници, како и свечен ручек во ексклузивен ресторан на брегот.
Бидејќи учесниците се многу задоволни, раководителката смета дека ова патување е добар маркетинг потег
и тие со сигурност ќе ги препорачуваат производите на компанијата наместо оние на конкуренцијата. На тој
начин ќе се исполнат зададените цели на продажба.
По два месеци на неколку важни бизнис портали се објавува вест со наслов: „Ги сончале лекарите
на Азурен Брег за масовно да ни препишуваат Алтронит Форте“. Истражувачката новинарска вест
вклучува изјави, буди голем јавен интерес, а од компанијата се бара одговорност.

Проектот го спроведуваат:

ШТО ЌЕ ПРЕВЕНИРАШЕ ДА НЕ ДОЈДЕ ДО ВАКОВ СЛУЧАЈ?
3 Воведени се политики и процедури за интегритет. Во кодексот на
однесување поставени се јасни ограничувања на организирањето на
промотивни настани. Во согласност со светската добра пракса забранети
се аранжмани со сè вклучено и викенд патувања. Подароците се
ограничени на скромна вредност и се дозволени еднаш годишно.
3 Компанијата има назначено лице, одговорно за обезбедување
усогласеност со политиките за интегритет. Во соработка со раководството
на компанијата, одговорното лице идентификува можни ризици што
можат да доведат до корупција и обмислува мерки. Лицето ја следи
нивната примена и ги анализира поплаките за прекршување.
3 Вработените се едуцирани преку задолжителни обуки за усогласено
однесување кои се организираат на различни начини (онлајн, директно,
со кратки тест прашалници и сл.) и се адаптирани за специфични
сектори/ одговорности (фокус групи).
3 Вработените имаат можност да се советуваат при вршење на работата
за постапување во согласност со политиките за усогласено делување, а
можат и анонимно да пријават сомневање за неусогласено постапување
(на пр. преку e-mail адреса до која сите имаат пристап и преку која
пријавата е апсолутно анонимна).

КАКО КОМПАНИЈАТА ДА ПОСТАПИ АКО ТОА СЕ СЛУЧИ?
3 Да се извести раководството на компанијата.
3 Да се документира случајот (да се обезбеди целокупната документација
за организираниoт настан) и да се провери прекршувањето на постојните
политики и процедури.
3 Да се отвори дисциплинска постапка за вработените кои биле одговорни
за носење на одлуките и да се преземат соодветни мерки.
3 Да се дефинираат насоки за измена на политиките и процедурите на
компанијата и да се премине кон дефинирање на мерки за интегритет,
базирани на проценка на ризици од корупција.
3 Да се подготви соопштение за јавноста кое ќе биде пренесено до
медиумите и објавено на интернет-страницата на компанијата, како и до
трети страни со кои компанијата има деловна соработка. Во соопштението
транспарентно ќе се извести за случајот, преземените мерки и идните
активности на компанијата за унапредувањето на интегритетот и нулта
толеранција кон корупцијата. По примената на мерките, јавноста
повторно ќе се извести.

САКАТЕ ДА ГО ЗАШТИТИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС ОД КОРУПЦИЈА?
Некои сметаат дека корупцијата стана неодминлив и прифатлив трошок за водење бизнис. Ова не
е и не смее да биде така. Создаваме заедница на компании и професионалци каде веруваме дека
бизнисот треба да се развива без корупција. Конект преку обуки, алатки и директна поддршка им
помага на нашите бизниси да станат отпорни на ризиците и да ја отстрануваат корупцијата. Станете
дел од иницијативата „Бизнис без корупција“.
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Плаќања
за олеснување на
сертификацијата
ЛИЧНА КАРТА НА СЛУЧАЈОТ
ТИП И ФОРМА НА КОРУПЦИЈАТА:

се работи за пасивна корупција, бидејќи некој бара надомест за да
му ја заврши некому работата. Ова е директна корупција, бидејќи
физичко лице директно нуди „помош“ на компанија.
РИЗИЦИ ДА СЕ СЛУЧИ КОРУПЦИЈАТА:
Овој ризик е поврзан со активност во делот на лиценци,
сертифицирање и дозволи. Во овие деловни активности постои
ризик трета страна да понуди несоодветна стимулација, заради
сертификација од клучно значење. Ризикот тоа да се случи е во
временскиот притисок во случајот и непознавањето на регуларните
процедури и процеси за сертифицирање за кои треба време.
Подложни на овој ризик се сите компании чие работење зависи од
разни сертификати и лиценци, или стандарди, каде што нивното
недобивање може да значи големи загуби или крај на бизнисот.
Особено се засилува ризикот, ако постои силен конкурент, со „моќ“
да го одложи добивањето на лиценци на останатите учесници на
пазарот преку подмитување или конекции.

HACCP
CERTIFIED

МОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ:
Доколку предлогот се одбие, загуба на профит и можно спречено
економско делување. Доколку се прифати, можни се законски
казни, последици по угледот, загрозен опстанок на компанијата
и слично.

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
„АБЦ Дооел“ е мала компанија од прехрамбената индустрија што се занимава со преработки од
месо. Компанијата е во завршна фаза од процедурата за сертификација со ХАСАП стандардот. За таа
цел, изработена е обемна документација која вклучува опис на производите, процесите, состојките,
идентификација на ризичните точки, нивно покривање и друго. Исто така, направени се инвестиции
за корекција на објектите за производство според препораките на надворешниот соработник кој треба
да ја изврши сертификацијата. Во меѓувреме, распишан е тендер за снабдување на државна градинка
со месо, во кој меѓу другите услов е и поседување на стандардот во моментот на аплицирање. Рокот за
аплицирање е еден месец.
Доаѓа државен инспектор кој му кажува на сопственикот дека сертификатот од соработникот кој тој го
избрал повеќе не е валиден и дека мора да ангажира нова компанија за ХАСАП сертификација. Тоа
би значело да се започне од почеток, со што би поминало многу подолго време од еден месец, колку
што е рокот во тендерот. Меѓутоа, инспекторот нагласува дека за соодветен надомест може да му среди
сертификат за една недела преку компанијата ДЕ Консалтинг, со која тој имал блиски контакти.
На компанија како „АБЦ ДООЕЛ“ приходот од овој тендер би и
� ги покрил платите на вработените
и фиксните трошоци за цела година. Меѓутоа, во исто време сопственикот сака да ја направи
вистинската работа. Како да постапи?

Проектот го спроведуваат:

ШТО ЌЕ ПРЕВЕНИРАШЕ ДА НЕ ДОЈДЕ ДО СЛУЧАЈОТ?
3 Да се започне порано со постапката, да се предвиди
време за непланирани настани;
3 Да се антиципира дека кога веќе постои стандард,
прашање на време е кога тој ќе стане задолжителен
во сите тендери, па да се направат напори да се добие
сертификат уште пред да биде широко употребуван;
3 И претходно да се работи со почитување на високи
стандарди, со цел и самото сертифицирање да трае
пократко и да биде полесно.

КАКО КОМПАНИЈАТА ДА ПОСТАПИ АКО ТОА СЕ СЛУЧИ?
3 Да документира (да побара писмена комуникација);
3 Да пријави во инспекторат за понуденото;
3 Да поднесе приговор и да ја потврди информацијата дека
сертификатите од неговиот соработник се невалидни;
3 Да бара скратена постапка, зашто тој веќе ја има цела
документација, но легитимно, преку соодветните
инспектори (кои не се корумпирани).

САКАТЕ ДА ГО ЗАШТИТИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС ОД КОРУПЦИЈА?
Некои сметаат дека корупцијата стана неодминлив и прифатлив трошок за водење бизнис.
Ова не е и не смее да биде така. Создаваме заедница на компании и професионалци коишто
веруваме дека бизнисот треба да се развива без корупција. Конект преку обуки, алатки и
директна поддршка им помага на нашите бизниси да станат отпорни на ризиците и да ја
отстрануваат корупцијата.
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СКАП ЛАПТОП ЗА
ДОБИВАЊЕ ТЕНДЕР
ЛИЧНА КАРТА НА СЛУЧАЈОТ
ТИП И ФОРМА НА КОРУПЦИЈАТА:

се работи за активна корупција, бидејќи компанијата директно
нуди финансиска поволност во форма на подарок за да се
добие директна финансиска придобивка - посакуван тендер.
Ова е директна корупција, бидејќи претставник на компанијата
директно нуди подарок на претставник од институција што има
одлучувачка позиција во тендерската постапка.
РИЗИЦИ ДА СЕ СЛУЧИ КОРУПЦИЈАТА:
Овој ризик е поврзан со деловната активност продажба преку
учество на тендерски постапки и со трансакција во вид на
подарок. Постои ризик да се понуди подарок за да се влијае на
добивањето на тендерот. Ризикот тоа да се случи е засилен од
високата конкуренција и значајниот финансиски удел што го има
во целокупниот буџет на бизнисот. На овој ризик се изложени
компаниите од скоро сите индустрии, каде продажбата и
пласманот на производи и услуги се одвива со учество на
тендерски постапки.
МОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД КОРУПЦИЈАТА:
Законски казни (вклучително и кривична одговорност за
давателот и примателот на поткупот), последици врз угледот и
репутацијата на компанијата, загрозен опстанок на компанијата
поради одземање на дозволата за работа на компанијата и
слично.

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Институција објавува отворена тендерска постапка за доделување на Договор за јавна набавка на
компјутери и принтери. Во тендерската документација прецизно се дефинирани потребните количини
на опрема. Раководителот на Секторот за продажба во компанијата „Ексетроник ДОО“ ДОО ја добива
отворената покана за учество во тендерската постапка преку системот за електронски јавни набавки
(ЕСЈН). Носи одлука да се учествува бидејќи финансиската добивка е значајна за компанијата. Ја повикува
референтката за јавни набавки на состанок и ѝ вели:
„Овој тендер го имаме и порано добивано. Техничките спецификации сите фирми што ќе се јаваат ќе ги
задоволат, а слушнав дека цела конкуренција ќе учествува. Клучна ќе биде цената. Со Борис од институцијата
знаеш дека убаво соработуваме со години. Слушнав дека тој ќе биде одговорен за тендерот. Испијте едно
кафе и дај му го овој подарок како благодарност за претходната соработка. Мислам дека ќе му се допадне.
Замоли го да ни даде само информација околу цената пред да го поднесеме тендерот. Од интерес е и за нас
и за нив. Видете се некаде надвор од канцеларии на не многу прометно место. Знаеш дека за нас тендеров
е третина од приходите.“
Референтката, откако излегува од канцеларијата, ја проверува ќесата со подарокот што ѝ го врачи
претпоставениот. Внатре е најновиот модел на скап лаптоп од познат бренд којшто го увезуваат. Како
да постапи?

Проектот го спроведуваат:

ШТО ЌЕ ПРЕВЕНИРАШЕ ДА НЕ ДОЈДЕ ДО СЛУЧАЈОТ?
3 Воведени се политики и процедури во компанијата за интегритет и усогласено однесување. Во Кодексот за
однесување за вработените забранет е поткуп во сите негови форми.
3 Во делот на подароците постојат јасни, недвосмислени ограничувања на вредноста и фреквенцијата. На
пример, подароци се ограничени на скромна вредност (на пр. 1000 ден.) и се дозволени еднаш годишно,
а правилото е усогласено со законските норми за државните и јавните службеници. Се води регистер на
подароци.
3 Воведена е посебна интерна процедура за подготовка на понуди за тендери, со особено акцентирање
на принципот за нулта толеранција за коруптивни активности и јасни дисциплински мерки во случаи на
прекршувања. Предвидени се формални состаноци со формулар за записник.
3 Компанијата се стреми да има диверзификација на изворите на продажба и да не зависи само од неколку
продажни канали.
3 Вработените се едуцирани преку задолжителни обуки за усогласено однесување кои се организираат
на различни начини (онлајн, директно, со кратки тест прашалници и сл.) и се адаптирани за специфични
сектори. На пр. вработените од секторот набавки задлабочено се обучуваат за да препознаат поткуп и разни
видови на корупција и да внимаваат во односите со надворешните страни.
3 Вработените се едуцирани преку задолжителни обуки за усогласено однесување кои се организираат
на различни начини (онлајн, директно, со кратки тест прашалници и сл.) и се адаптирани за специфични
сектори. На пр. вработените од секторот набавки задлабочено се обучуваат за да препознаат поткуп и разни
видови на корупција и да внимаваат во односите со надворешните страни.
3 Назначено е лице одговорно за обезбедување усогласеност со политиките за интегритет. Во координација
со раководството на компанијата, одговорното лице на годишна основа идентификува можни ризици што
можат да доведат до корупција и обмислува превентивни мерки. Лицето ја следи нивната примена и ги
анализира поплаките за прекршување.
3 Вработените имаат можност да се советуваат со одговорното лице за обезбедување усогласеност со
политиките за интегритет, како и анонимно да пријават на сомневање за неусогласено постапување (на пр.
преку e-mail адреса до која сите имаат пристап и преку која пријавата е апсолутно анонимна).

КАКО ДА СЕ ПОСТАПИ АКО СЕ СЛУЧИ?
Да се одбие препорачаното на состанокот.
Да се документира случајот и да се провери прекршувањето на постојните политики, процедури и одлуки.
Да се извести раководството.
Да се покрене дисциплинска постапка за вработените кои биле инволвирани и да се преземат соодветни
мерки.
3 Во случај на покренување на постапка за утврдување на кривична одговорност на инволвираните
вработените, компанијата во целост да соработува на јасен и транспарентен начин со надлежните органи и
институции, со цел прибирање на потребните докази за утврдување на одговорноста.
3 Да се направи проценка на ризик на основа на слученото и да се дефинираат идни насоки за
имплементација на поцврсти превентивни мерки за интегритет во доменот на водење на постапките за
јавни набавки и давање на подароци, како и во бизнис моделот во кој ќе се предвиди диверзификација
на продажбата.
3
3
3
3

САКАТЕ ДА ГО ЗАШТИТИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС ОД КОРУПЦИЈА?
Некои сметаат дека корупцијата стана неодминлив и прифатлив трошок за водење бизнис. Ова не е и не смее
да биде така. Создаваме заедница на компании и професионалци, бидејќи веруваме дека бизнисот треба да се
развива без корупција. Конект преку обуки, алатки и директна поддршка им помага на нашите бизниси да станат
отпорни на ризиците и да ја отстрануваат корупцијата. Станете дел од иницијативата „Бизнис без корупција“.
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ПРОЕКТ: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ И НАМАЛУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО
ДРЖАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ БИЗНИС – СЕКТОР
Проектот е финансиран
од Европската Унија

Тајно договарање
на конкурентите
ЛИЧНА КАРТА НА СЛУЧАЈОТ
ТИП И ФОРМА НА КОРУПЦИЈАТА:

се работи за корупција во релацијата бизнис со бизнис. Едната
страна врши активна корупција, директно барајќи од конкурентот
услуга за дополнителна корист, а другата пасивна, во случај да го
прифати понуденото.
РИЗИЦИ ДА СЕ СЛУЧИ КОРУПЦИЈАТА:
Овој ризик е поврзан со активности за продажба во делот на
учество на тендерски постапки. Постои ризик конкурент да
понуди несоодветна стимулација за да оствари придобивка за
својата компанија, нарушувајќи го принципот на конкурентност.
На овој ризик особено се изложени компаниите што учествуваат
на тендери. Овој ризик е засилен во секторите/ индустриите
каде постојат мал број конкуренти (доколку постои бројна
конкуренција тајното договарање е отежнато) и барем еден
силен конкурент со „моќ“ да влијае на повеќето останати.
МОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД КОРУПЦИЈАТА:
Можни се парични и затворски казни за прекршување на
тендерските постапки поради тајно договарање, исклучување од
идните можности поради злоупотреби (Законот за јавни набавки
содржи кривични одредби), казни во согласност со Законот
за заштита на конкуренцијата, нарушување на угледот на
компанијата и слично.

ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
„Втора ДООЕЛ“ е мала компанија која се занимава со трговија на специфични производи. Компанијата
пред еден месец го прошири своето портфолио и регистрира нов производ „А“.
Министерство распишува тендер за јавни набавки на производите „А“ и „Б“. Тендерот започнува со
поднесување на понуди во писмена форма, следи предквалификационен круг и на крајот јавно наддавање
(негативна е-аукција на цената на производите). Тендерот ќе го добие компанијата што ќе понуди најниска
цена.
Овие два производи на пазарот се регистрирани од само две компании „Прва ДООЕЛ“ и „Втора ДООЕЛ“
. Министерството оваа година очекува дека ќе го набави производот „А“ по пониска цена, бидејќи се јавува
втор конкурент („Втора ДООЕЛ“) и за очекување е дека цената ќе падне на е-аукцијата.
Претставничка од компанијата „Прва ДООЕЛ“ го поканува на состанок надвор од компанијата претставникот
од „Втора ДООЕЛ“ и му предлага да не ја спушта цената на негативната е-аукција, да ја држи на високо
ниво и на тој начин „Прва ДООЕЛ“ да го добие тендерот за овој производ по истата цена од минатата година
кога била единствен понудувач, бидејќи овој производ е многу значаен за нив и доколку ја спуштат цената
ќе изгубат голем приход. За возврат на тоа „Прва ДООЕЛ“ ќе се повлече од негативната е-аукција на
производот „Б“, со што „Втора ДООЕЛ“ ќе го добие тендерот и ќе оствари висок профит. Двете компании
ќе бидат задоволни и ќе ги реализираат своите продажни планови со посакуваната добивка.
Како да постапи „Втора ДООЕЛ“?

Проектот го спроведуваат:

ШТО ЌЕ ПРЕВЕНИРАШЕ ДА НЕ ДОЈДЕ ДО СЛУЧАЈОТ?
3 Развиена е интеркомпаниска култура за нулта толеранција кон корупција.
Воведени се политики и процедури за интегритет, како и Кодекс за
однесување за вработените.
3 Назначено е лице одговорно за обезбедување усогласеност со политиките за
интегритет.
3 За политиките се информирани вработените, добавувачите и конкурентите.
На тој начин тие однапред се свесни како компанијата постапува во случај на
„непристојни предлози“.
3 Воведена е посебна интерна процедура за подготовка на понуди за тендери,
со забрана за нарушување на принципот на конкурентност и коруптивни
активности. Во случај на прекршувања, јасно се дефинирани дисциплински
мерки за вработените. Предвидени се формални состаноци со формулар за
записник за сите постапувања поврзани со учеството на тендерски постапки.
3 Назначен е тим одговорен за тендерот (со јасен мандат и ограничувања во
можностите за преговарање со конкуренцијата).
3 Вработените, преку задолжителна обука, знаат како да реагираат на понуда за
мито, понуда за тајно договарање на цени итн.
3 Вработените имаат можност да се советуваат со одговорното лице за
обезбедување усогласеност со политиките за интегритет.
3 Компаниите од индустријата се здружени во комора и имаат меѓусебна
координација. Имаат заеднички етички принципи што се дел од кодекс.
Поставени се и прагови на профит под кои се договорени дека нема да ги
нудат производите. За прекршувањето на етичкиот кодекс на индустријата
постои механизам на пријава, по што комората постапува.

КАКО ДА СЕ ПОСТАПИ АКО СЕ СЛУЧИ?
3 Веднаш известете го раководството на компанијата.
3 На писмен начин одбијте го предлогот за тајно договарање.
3 Доколку се инсистира на втор состанок, тој треба да се одбие или да се
присуствува во придружба на трето лице кое ќе ја застапува компанијата (на
пример адвокат).
3 Во случај на закани веднаш да се извести Комисијата за заштита на
конкуренцијата или државен орган за утврдување и санкционирање на
антиконкурентските однесувања.
3 Дејствувајте колективно - известете ги конкурентите преку вашите здруженија
во индустријата со цел заеднички да делувате. Ваквите случувања се мотив да
се засили координацијата во фелата/индустриската гранка.
3 Доколку располагате со доволно докази, случајот треба да го адресирате на
надлежните органи, како Државната комисија за спречување на корупција
или Народниот правобранител.

САКАТЕ ДА ГО ЗАШТИТИТЕ ВАШИОТ БИЗНИС ОД КОРУПЦИЈА?
Некои сметаат дека корупцијата стана неодминлив и прифатлив трошок за водење бизнис. Ова не е и не смее
да биде така. Создаваме заедница на компании и професионалци, бидејќиверуваме дека бизнисот треба да се
развива без корупција. Конект преку обуки, алатки и директна поддршка им помага на нашите бизниси да станат
отпорни на ризиците и да ја отстрануваат корупцијата. Станете дел од иницијативата „Бизнис без корупција“.
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