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Заднина

Прирачник за интегритет на Општина Аеродром

1. Заднина

Овој документ е изработен во рамките на проектот „Создавање европска
општина: политика на интегритет за 0 корупција“. Тој се јавува како надградба на претходно подготвената Студија за интегритетот во Општина Аеродром.
Со други зборови, во рамките на проектот беше спроведена анализа на работењето на Општина Аеродром и се детектираа ризици по повод интегритетот
на оваа единица на локалната самоуправа. Сите тие ризици за интегритетот
на Општина Аеродром се наведени во Студијата за интегритетот во Општина
Аеродром.1 Студијата за интегритетот во Општина Аеродром е особено значајна, бидејќи експертскиот тим ја изготви земајќи ги предвид најдобрите искуства за подготовката на истородни анализи во земјата.2,3 Тука особено се
посочува на методолошкиот пристап. Имено, од методолошка гледна точка
Студијата за интегритетот во Општина Аеродром беше подготвена низ следниве чекори:
»» прибирање и анализирање документи кои говорат за работењето на
Општина Аеродром (закони, подзаконски акти, ревизорски извештаи,
извештаи за остварување на програмата на Општината Аеродром, списоци на вработени и ангажирани лица, интерни процедури, годишни
извештаи за слободен пристап до информации од јавен карактер, годишни извештаи за претставки и предлози и слично);
»» спроведување на прашалник од 89 прашања помеѓу вработените во
Општина Аеродром и анализирање на одговорите;
»» спроведување на полуструктурирано интервју со раководни службеници;
»» детектирање на 11 ризици (наведени во продолжение) и нивно градирање според интензитет.

1
2

3

Студијата за интегритетот во Општина Аеродром е достапна на: https://www.kas.de/mk/web/nord
mazedonien/einzeltitel/-/content/studija-za-integritet-vo-opstina-aerodrom
Центарот за граѓански комуникации има продуцирано Прирачник за планови за интегритет на јавните набавки: https://www.ccc.org.mk/images/stories/priracnikmk.pdf (последна посета на 21.3.2022).
Иако овој документ има потесен опфат и се однесува само на интегритетот на јавните набавки, од
методолошка гледна точка тој може да се приспособи за изработка на каква било студија/анализа за
интегритетот на еден јавен орган.
Планови за интегритет биле изработувани и во рамки на проектот „Зајакнати системи на интегритет за борба против корупција на локално ниво“: https://fosm.mk/current-project/foom-zapochnuvaso-sproveduvane-na-proektot-zajaknati-sistemi-na-integritet-za-borba-protiv-korupczija-na-lokalno-nivo/
(последна посета на 21.3.2022).
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Целта на овој Прирачник, пак, е тој да служи како надоврзување на Студијата
за интегритетот во Општина Аеродром, односно со него да се предвидат мерки и активности за да се намалат споменатите ризици по интегритетот.
Студија за
интегритетот во
Општина Аеродром
»» Се проучува
работењето на
Општината.
»» Се детектираат
ризици по повод
интегритетот на
Општината.

Прирачник за
интегритетот на
Општина Аеродром
»» Се предвидуваат
мерки и активности
за да се намалат
ризиците кои се
детектирани во
Студијата.

Со намалувањето на ризиците по интегритетот во Општина Аеродром ќе се
влијае и на намалувањето на просторот за коруптивни практики, а ултимативно и на зголемување на довербата на граѓаните во општинските власти.

Методологија на работа
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2. Методологија на работа

Овој Прирачник се изработуваше во текот на март 2022 година, откако претходно во еден релативно подолг временски период (јануари – март 2022 година) беше подготвена Студијата за интегритетот на Општина Аеродром. Од
методолошка гледна точка, Прирачникот беше изработен така што експертскиот тим ги зеде предвид сознанијата наведени во Студијата за интегритетот
во Општина Аеродром, односно понуди мерки и активности за намалување на
секој од ризиците по интегритетот кои беа наведени во неа. Во тој процес беа
земени предвид искуствата од други слични документи (најчесто насловени
како планови за интегритет, антикорупциски програми и слично) изработувани од или за јавни органи, како, на пример, Министерството за одбрана,4
Општина Карпош,5 Министерството за информатичко општество,6 Министерството за труд и социјална политика и други.7 Земајќи ги предвид овие добри
практики, во продолжението на овој Прирачник најнапред се нуди наративен
опис на детектираните ризици по интегритетот, а потоа табеларно се претставуваат предлози и мерки за нивно надминување.

4
5
6
7

Види:https://www.mod.gov.mk/storage/2021/05/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0
-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-2016-2019.pdf
(последна посета на 22.3.2022).
Види:https://karpos.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Plan-za-integritet-Opstina-Karpos-2021.pdf
(последна посета на 22.3.2022).
Види:https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/antikorupciska_programa_-_05.05.2021.pdf (последна посета на 22.3.2022).
Види:https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0
%B5%D0%BD%2%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%2%D1%81%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2%D0%
BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20
2021%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20
%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%9F.PDF (последна посета на 22.3.2022).
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интегритетот на општина
аеродром
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3. Детектирани ризици по интегритетот
на општина аеродром

Во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром се истакнаа повеќе ризици, поделени во подрачја: (*) транспарентност; (*) буџет и управување со средства; (*) управни постапки и услуги на странки; (*) јавни набавки; (*) човечки
ресурси.
Конкретно, детектирани беа следниве ризици:
»» ризик од сомнеж за тенденциозно необјавување информации од јавен
карактер;
»» ризик од сомнежи за фаворизирање при доделување средства за спортски клубови;
»» ризик од нереално планирање на буџетските расходи што доведува до
нереални очекувања кај жителите;
»» ризик од сомнежи за злоупотреба на дискреционите овластувања на градоначалникот;
»» ризик од сомнежи за корупција поради нецелосна примена на начелото
на делегирање на надлежноста за решавање на градоначалникот;
»» ризик од правна несигурност и невоедначено постапување во управните постапки поради недостиг на интерни процедури;
»» ризик да се јават сомнежи дека плановите за јавни набавки се менуваат
поради субјективни причини;
»» ризик недоволната транспарентност околу плановите за јавни набавки
да доведе до сомнежи за затскривање информации;
»» ризик да се јават сомнежи за регуларноста на јавните набавки поради
честото поништување;
»» ризик од непочитување на етичките стандарди во работењето на Општината и ризик дел од вработените да не ги извршуваат своите задачи;
»» ризик од сомневање дека се ангажираат блиски лица (лица со кои постојат роднински, пријателски, партиски или други релации).
Интензитетот на овие ризици е различно проценет од страна на експертскиот
тим, што ќе биде одразено и на мерките за неутрализирање на ризиците.
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Мерки и активности
за намалување на
детектираните ризици
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4. Мерки и активности за намалување
на детектираните ризици

4.1. Ризик од сомнежи за тенденциозно необјавување информации од
јавен карактер
Станува збор за ризик поврзан со транспарентноста на општината. Според
наведеното во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром, станува збор
за среден ризик.
Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:
Мерка 1: Проактивно и континуирано објавување на информациите предвидени
во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
на веб-страницата на Општина Аеродром, така што тие ќе бидат лесно воочливи
и во формат кој е едноставен за користење (user friendly)
Активност 1.1.
Лицата задолжени за посредување со информации вршат анализа кои сѐ информации предвидени во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од
јавен карактер не се објавени на веб-страницата на Општина Аеродром или, пак, се
објавени на место/во формат што ги прави тешки за лоцирање/користење. Се подготвува извештај од анализата.
Активност 1.2.
Врз основа на извештајот од анализата, лицата за посредување со информации, во
соработка со Одделението за односи со јавноста и развој и поддршка на интегралниот информациски систем влијаат на ажурирање на веб-страницата и поставување на
сите потребни документи и информации на место каде ќе бидат лесно видливи и во
формат што ќе биде лесен за користење за граѓаните (user friendly).
Мерка 2: Модернизирање на веб-страницата на Општина Аеродром
Активност 2.1.
Одделението за односи со јавноста и развој и поддршка на интегралниот информациски систем подготвува стратешки план за подобрување на веб-страницата на
Општина Аеродром, во кој особено се посветува внимание на: (*) подобрување на
форматот во кој ќе се објавуваат информациите од јавен карактер наведени во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во согласност со претходната активност; (*) модернизацијата на секцијата каде се објавуваат службените гласници; (*) развој на апстракти на службените гласници, така што
граѓаните ќе можат без да го спуштат .docx или .pdf изданието од службеното гласило
да видат што е во него содржано; (*) креирање нова, модернизирана секција во која
на едно место ќе бидат содржани сите услуги кои Општината ги дава, обрасците на
поднесоците, но и објаснувања на граѓаните за претстојните постапки.
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Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.

Прирачник за интегритет на Општина Аеродром

Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:
»» усвојувањето на ревидирани подзаконски акти, во согласност со препораките;
»» доделување средства (донации/спонзорства) врз основа на јасни критериуми.8

Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:
»» објавувањето на сите информации во согласност со членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер на веб-страницата;
»» зголеменото преземање на обрасците на поднесоците од страна на
граѓаните.

4.2. Ризик од сомнежи за фаворизирање при доделување средства на
спортски клубови
Станува збор за ризик поврзан со буџетот и управувањето со средствата на
Општина Аеродром. Според наведеното во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром, станува збор за висок ризик.

4.3. Ризик од нереално планирање на буџетските расходи што доведува
до нереални очекувања кај жителите
Станува збор за ризик поврзан со буџетот и управувањето со средствата
на Општина Аеродром. Според наведеното во Студијата за интегритетот во
Општина Аеродром, станува збор за среден ризик.
Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:
Мерка 1: Менување на начинот на планирање на расходите
Активност 1.1.

Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:

Одделението за буџетска координација, во согласност со препораките од Конечниот
извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност
за 2020 година на Општина Аеродром – Сметка на основен буџет (630), да преземе
мерки за промена на методологијата за планирање на расходите, во насока на помали отстапувања на предвидените од реализираните расходи.

Мерка 1: Предвидување на подетални критериуми за доделување донации и спонзорства во подзаконски акт
Активност 1.1.

Мерка 2: Граѓански буџет

Градоначалникот да формира Комисија за ревидирање на постапките со кои се уредуваат критериумите за доделување спонзорства и донации на спортски клубови и
други субјекти. Суштествено е да се предвиди дека донациите и спонзорствата се
даваат врз основа на јавни огласи, на кои треба да се аплицира на однапред утврдени обрасци во кои ќе се предвиди објаснување за кои намени е донацијата/спонзорството, како ќе се инвестираат доделените средства од Општина Аеродром и слично.

Активност 2.1.
Одделението за буџетска координација заедно со Одделението за односи со јавност и
развој и поддршка на интегралниот информациски систем да започне со изработка на таканаречен граѓански буџет и извештаи за реализација на буџетот за пошироката јавност.

Во подготовката на подзаконските акти треба да се земат предвид препораките на
Државниот завод за ревизија дадени во Конечниот извештај за извршената ревизија
на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Општина Аеродром – Сметка на основен буџет (637)

На овој начин би можело со пошироката јавност на едноставен и разбирлив начин
да се искомуницира зошто постојат извесни отстапувања помеѓу планираните и реализираните расходи, односно да се отстранат сомнежите дека при подготовката на
буџетот се предвидуваат нереално високи расходи за да можат да се планираат капитални проекти кои понатаму не се остваруваат.

Активност 1.2.
Усвојување детални интерни процедури за доделување донации, во кои ќе биде
предвидено дека тоа се врши врз основа на јавен оглас со користење на однапред
утврдени обрасци.

Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.
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Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.
8

Во оваа конотација треба да се истакне дека иако Општина Аеродром е единствен акционер на кошаркарскиот клуб „МЗТ Скопје“ според Извештајот на Државниот завод за ревизија наведен во Студијата за
интегритетот во Општина Аеродром повторно е потребно, при доделувањето донации, да биде доставена програма за работа со предвидени активности. На овој начин Општина Аеродром, како единствен
акционер, ќе има увид во работењето на кошаркарскиот клуб „МЗТ Скопје“.
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Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:

Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:

»» градуелно зголемување на степенот на реализација на буџетот (расходи, со особен фокус на капитални расходи);
»» редовно користење на граѓански буџет.

»» објавен список на дискрециони овластувања на веб-страницата на Општина Аеродром;
»» објавени интерни процедури на веб-страницата на Општина Аеродром.

4.4. Ризик од сомнежи за злоупотреба на дискреционите овластувања
на градоначалникот

4.5. Ризик од сомнежи за корупција поради нецелосна примена на
начелото на делегирање на надлежноста за решавање на градоначалникот

Станува збор за ризик поврзан со управните постапки и услуги на странки
на Општина Аеродром. Според наведеното во Студијата за интегритетот во
Општина Аеродром, станува збор за среден ризик.

Станува збор за ризик поврзан со управните постапки и услуги на странки на
Општина Аеродром. Според наведеното во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром, станува збор за низок ризик.

Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:

Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:

Мерка 1: Список на дискрециони овластувања
Активност 1.1.
Во рамките на Секторот правни работи и имот и имотно-правни работи се подготвува
список на сите дискрециони овластувања кои Општината ги има, земајќи го предвид
позитивното законодавство.
Списокот се презентира пред вработените во општинската администрација, градоначалникот и Советот на Општина Аеродром.

Мерка 1: Измена на актите за внатрешна организација и систематизација на
работните места со цел да се предвидат организациските единици и конкретните работни места кои смеат да ги водат и да ги комплетираат управните
постапки
Активност 1.1.

Мерка 2: Подготовка на интерни процедури за секое дискреционо овластување

Измена на актот за внатрешна организација на Општина Аеродром со цел да се
предвиди, како дел од надлежноста на организациските единици, завршувањето на
управните постапки.

Активност 2.1.

Активност 1.2.

Откако ќе се утврдат сите дискрециони овластувања, се подготвуваат интерни процедури. Интерните процедури се подготвуваат со цел градоначалникот самиот да го (до)уреди начинот на донесување одлуки по слободна оценка. На пример, доколку станува збор
за именување вршители на должност директор на училиште, градинка, јавно претпријатие и сл. со интерната процедура ќе се предвиди дека овие лица ќе мораат да ги исполнуваат истите услови кои се предвидени во соодветните закони за изборот на директор.
На тој начин ќе се намали просторот за злоупотреба на дискреционите овластувања и ќе
се неутрализира можноста да се јават сомнежи дека градоначалникот ги ползува своите
дискрециони овластувања спротивно на целта заради која се предвидени.

Измена на актот за систематизација на работните места на Општина Аеродром со
цел да се предвиди, кај соодветните работни места, дека службените лица имаат надлежност да ги водат и да ги комплетираат управните постапки, односно самостојно
да издаваат управни и реални акти.

Активност 2.2.
Градоначалникот ги усвојува интерните процедури.
Активност 2.3.
Интерните процедури се објавени на веб-страницата на Општина Аеродром со цел
граѓаните да стекнат сознанија за нивното постоење и за нивната содржина.

Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.
Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се
земат:
»» изменет Правилник за внатрешна организација на Општина Аеродром;
»» изменет Правилник за систематизација на работните места на Општина
Аеродром.

Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.
22
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4.6. Ризик од правна несигурност и невоедначено постапување во управни
постапки поради недостиг од интерни процедури
Станува збор за ризик поврзан со управните постапки и услуги на странки
на Општина Аеродром. Според наведеното во Студијата за интегритетот во
Општина Аеродром, станува збор за среден ризик.

Прирачник за интегритет на Општина Аеродром

Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:
Мерка 1: Зајакнување на транспарентноста и отчетноста кога станува збор за менувањето на плановите за јавни набавки
[активностите ќе бидат објаснети во рамките на следниот ризик, имајќи предвид дека
станува збор дека тие се тесно поврзани]

Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:
Мерка 1: Зголемување на бројот на интерни процедури за разните управни постапки кои ги води Општина Аеродром

4.8. Ризик недоволната транспарентност околу плановите за јавни
набавки да доведе до сомнежи за затскривање информации

Активност 1.1.
Формирање мешовита комисија во која ќе членуваат лица од повеќе сектори со цел
да се утврди за кои сѐ управни постапки се потребни интерни процедури. Мешовитата комисија ќе подготви список кој ќе биде доставен до градоначалникот, секретарот
и сите раководители на сектори и одделенија.

Станува збор за ризик поврзан со јавните набавки на Општина Аеродром. Според наведеното во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром, станува
збор за среден ризик.

Активност 1.2.

Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:

Соодветните сектори/одделенија подготвуваат интерни процедури за оние управни
постапки за кои е утврдена потреба од нивното постоење.

Мерка 1: Зајакнување на транспарентноста и отчетноста за јавните набавки

Активност 1.3.

Активност 1.1.

Градоначалникот ги усвојува интерните процедури и тие се објавуваат на веб-страницата на Општината, онаму каде се објавени информациите за услугите кои Општината ги дава, односно обрасците на поднесоците.

Поврзување – интеграција на делот од веб-страницата на Општина Аеродром кој се
однесува на јавните набавки со Електронскиот систем за јавни набавки.
Имено, на веб-страницата на Електронскиот систем за јавни набавки на 29.4.2021 година е објавена вест под наслов „Потсетување-интеграција на ЕСЈН со веб-страници
на институции“9 каде е дадено детално упатство како да се изврши тој процес. Тоа би
значело дека во самиот момент на објавување на податоците на Електронскиот систем
за јавни набавки, тие ќе се пресликаат и на веб-страницата на Општина Аеродром.

Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.

Потребно е организациските единици кои се задолжени за одржување на веб-страницата на Општина Аеродром и за јавни набавки да го комплетираат ова поврзување.

Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:
»» објавени интерни процедури за управните постапки на веб-страницата;
»» употреба на интерните процедури од страна на општинската администрација, односно службените лица кои постапуваат и решаваат во управни
работи.

Активност 1.2.
Изготвување на квартални/полугодишни/годишни извештаи кои ќе бидат лесно разбирливи за граѓаните и во кои ќе се дава осврт на основните состојби во сферата на
јавните набавки:
»» колкав е процентот на реализација на планот за јавни набавки;
»» зошто плановите за јавни набавки се менувале во текот на годината;
»» колку од огласите за јавни набавки се поништиле во текот на годината и зошто.

4.7. Ризик да се јават сомнежи дека плановите за јавни набавки се
менуваат поради субјективни причини
Станува збор за ризик поврзан со јавните набавки на Општина Аеродром.
Според наведеното во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром, станува збор за среден ризик.
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Ваквите извештаи ќе бидат објавени во посебна секција на веб-страницата.

Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.9
9

Види: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home (последна посета на 22.3.2022)
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Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:
»» веб-страницата на Општина Аеродром е интегрирана со Електронскиот
систем за јавни набавки;
»» подготвени и објавени се извештаи кои се лесно разбирливи за поширокиот круг на граѓани, со соодветни објаснувања за состојбите во сферата
на јавните набавки.

Прирачник за интегритет на Општина Аеродром

4.10. Ризик од непочитување на етичките стандарди во работењето на
општината и ризик дел од вработените да не ги извршуваат своите задачи
Станува збор за ризик поврзан со човечките ресурси на Општина Аеродром.
Според наведеното во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром, станува збор за среден ризик.
Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:

4.9. Ризик да се јават сомнежи за регуларноста на јавните набавки
поради честото поништување
Станува збор за ризик поврзан со јавните набавки на Општина Аеродром. Според наведеното во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром, станува
збор за среден ризик.
Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:
Мерка 1: Зајакнување на транспарентноста и отчетноста за јавните набавки
[види активност 1.1. кај претходниот ризик]
[види активност 1.2. кај претходниот ризик]
Мерка 2: Зголемени анализи со цел да се намали процентот на поништени тендери
Активност 2.1.
Одговорните лица за јавни набавки спроведуваат соодветни анализи, односно редовно ја следат конкуренцијата на пазарот (претходна проверка на пазарот) за оние
стоки и услуги каде постои честа практика на поништување на тендерите поради недоволен број на соодветни понуди.
Врз основа на овие анализи се предвидуваат и мерки – технички дијалог и слично.

Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.
Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:
»» подготвени и објавени се извештаи кои се лесно разбирливи за поширокиот круг на граѓани, со соодветни објаснувања за состојбите во сферата
на јавните набавки;
»» намален број на поништени тендери поради спроведување на претходна
проверка на пазарот, односно технички дијалог кај оние тендери кои традиционално се покажуваат како проблематични.
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Мерка 1: Назначување на лице/лица за интегритет во Општина Аеродром
Активност 1.1.
Подготовка на опис на задачи на лице/лица задолжени да се грижат за интегритетот во
Општина Аеродром. Овие лица не се посебни вработени туку се дел од постојната администрација, кои врз основа на решение на градоначалникот ќе се здобијат со задача да
внимаваат на почитувањето на етичките и професионалните стандарди во Општината.
Притоа, лицето/лицата задолжени да се грижат за интегритетот во Општина Аеродром ќе ги имаат следниве задачи:
»» да разгледуваат претставки од граѓаните во врска со неетичко постапување на вработен(и) во Општината и за тоа да го информираат секретарот и градоначалникот;
»» да се погрижат претставките од граѓаните во врска со неетичкото постапување
на вработен(и) во Општината да се заведуваат не само во главната архивска
книга туку и во посебен деловодник, со цел поголема прегледност колку често
вакви пријави се доставуваат и дали постои репетитивност (за извесни лица
почесто да се доставуваат претставки од граѓаните);
»» да подготвуваат куси полугодишни извештаи за интегритетот во Општината и
да ги доставуваат до секретарот и градоначалникот;
»» да организираат редовни советувања/колегиуми на тема професионален интегритет, односно да иницираат посети на професионални обуки на таа тема за
вработените во Општината;
»» непосредно да комуницираат со граѓаните кога тие ја посетуваат Општината
со цел да изразат загриженост за етичкото постапување на вработените и да
ги упатуваат каде тие може да се обратат доколку наидат на проблеми со добивањето на извесна услуга.
Притоа, не треба да се создаде конфузија помеѓу лицето за интегритет и лицето за
прием на пријави од укажувачи. Додека второто е законска категорија, лицето за интегритет нема формални овластувања, но будно го следи интегритетот на Општината
и сигнализира за извесни аномалии кои почесто се јавуваат и можат да доведат до
нарушување на довербата на граѓаните

Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.
Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:
»» назначено лице или назначени лица за интегритет;
»» лицата за интегритет подготвуваат извештаи за професионалниот инте-
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гритет, етиката и други сродни прашања кои се доставуваат до секретарот
и градоначалникот;
»» посета на обуки на тема професионален интегритет од страна на вработените.
4.11. Ризик од сомневање дека се ангажираат блиски лица (лица со кои
постојат роднински, пријателски, партиски или други релации)
Станува збор за ризик поврзан со човечките ресурси на Општина Аеродром.
Според наведеното во Студијата за интегритетот во Општина Аеродром, станува збор за низок ризик.
Се предвидуваат следниве мерки за справување со ризикот:
Мерка 1: Измена на актот за систематизација на работните места со цел предвидување на соодветни квалификации
Активност 1.1.
Формирање мешовита комисија со лица од повеќе организациски единици со цел да
се ревидира актот за систематизација на работните места на Општина Аеродром и да
се лоцира каде постои простор за подобрување, односно за ревидирање на предвидените квалификации за работните места.
Активност 1.2.
Изготвени нацрт-измени и дополнувања на Правилникот за систематизација на работните места на Општина Аеродром.
Мерка 2: Интерни процедури за ангажирање лице по основ на привремено вработување или договор за дело
Активност 2.1.
Изработени и усвоени интерни процедури во кои се предвидува на кој начин се утврдува потреба од ангажирање лице по основ на привремено вработување или договор на дело, со цел да не постои сомнеж од арбитрарност во процесот.

Општина Аеродром треба да определени едно или повеќе службени лица кои
ќе бидат задолжени да го следат реализирањето на мерките и активностите.

Временска рамка

Како индикатори за успешно спроведување на мерките и активностите ќе се земат:
»» изменет и модернизиран акт за систематизација на работните места во
Општина Аеродром;
»» изработени и усвоени интерни процедури со кои детално се уредува постапката за утврдување потреба од привремено вработување и ангажирање
лице по основ на договор за дело (со исклучок на сезонските работници кои
се ангажираат во согласност со веќе постоечките програми на Општината).
28
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5. Временска рамка

Се препорачува мерките и активностите кои се предвидени во овој Прирачник
да се преземат во рок од две години. На кои мерки и активности ќе им биде
даден приоритет зависи од политичката волја на градоначалникот и секретарот, односно раководните службеници. Исклучок се оние мерки кои треба да
се преземаат континуирано (како, на пример, ажурирањето на податоците за
јавните набавки, но и ажурирањето на информациите предвидени во членот
10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер).
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