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ВОВЕД

Транспарентноста е општоприфатен основен прин-
цип на јавните набавки. Таа ја унапредува конкурен-
цијата, ја зголемува ефикасноста на потрошените 
средства и ги намалува заканите од корупција во 
јавните набавки. 

Само транспарентен процес на јавни набавки им 
овозможува на граѓаните да бараат отчетност и од-
говорност од администрацијата и од политичарите, 
со што растат и нивниот интегритет и довербата во 
институциите на системот. Односно, транспарент-
носта и отчетноста, заедно, претставуваат алатки 
за промовирање на интегритетот и за спречување на 
корупцијата во јавните набавки. 

Транспарентноста на јавните набавки вообичаено се 
мери и се унапредува преку мониторинг од граѓан-
ските организации, којшто резултира со навремено 
отворање на прашањата, намалување на ризиците, 
унапредување на практиките, барање одговорност 
и воопшто, засилување на доброто владеење во 
земјата. 

И во Законот за јавни набавки на РМ, транспарент-
носта и интегритетот во процесот на јавни набавки се 
наведени како основни принципи. Преку јавните на-
бавки во земјава се трошат меѓу 600 милиони и една 
милијарда евра годишно. Јавните набавки се меѓу 
областите што се најранливи во однос на корупција-
та, бидејќи во нив се вклучени огромни финансиски 
средства и постои директен контакт меѓу државата 
и приватниот сектор. Најзастапена проценка во све-
тот е дека корупцијата „чини“ 20-30% од вредноста 
на јавните набавки. 

Поаѓајќи од потребата да се зголеми ефикасноста 
и да се намалат ризиците од корупција во јавните 
набавки во Македонија, Центарот за граѓански кому-
никации врши континуиран длабински мониторинг 
на начинот на спроведување на јавните набавки од 
2009 година наваму, оценувајќи ги состојбите, детек-
тирајќи ги слабостите и предлагајќи конкретни мер-
ки за законски и измени во практиката насочени кон 
намалување на просторот за корупција и унапреду-
вање на начинот на којшто се спроведуваат јавните 
набавки во земјава. 

Имајќи предвид дека сите досегашни активности 
во оваа насока се однесуваат на системско ниво, 
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односно на унапредување на целокупниот систем 
на јавни набавки, со ова истражување се прави 
обид јавните набавки да се анализираат на инсти-
туционално ниво. Идејата е да се оцени нивото на 
транспарентност, отчетност и интегритет при спро-
ведувањето на јавните набавки од страна на самите 
институции и да им се овозможи еден вид на алатка 
за постојано унапредување на овие три принципи во 
трошењето јавни пари. 

Поставените критериуми врз основа на кои е извр-
шено истражувањето и е направено рангирањето и 
анализата на податоците ги опфаќаат сите фази од 
циклусот на јавните набавки, односно од утврду-
вање на потребите за набавките, преку планирањето 
и спроведувањето на тендерите, сѐ до реализација-
та на договорите. Оттука, тие можат да служат како 
одредници за проценка на состојбата и за подобру-
вање на целокупниот процес на набавките, односно 
пошироко од процедурите опфатени во законската 
регулатива. 

Притоа, треба да се има предвид дека оваа алатка е 
наменета за сите институции во земјава кои спрове-
дуваат јавни набавки, иако истражувањето за оцен-
ка и рангирање на институциите во оваа публикација 
е направено само за министерствата, за секрета-
ријатите на Владата и за Собранието на РМ. 

Истовремено, невладини организации од целата 
земја, обединети во мрежа којашто ќе се залага за 
поголема транспарентност, отчетност и интегритет 
во јавните набавки, спроведуваат истражување и 
рангирање и на сите општини и на Градот Скопје.  

Првото истражување беше направено за набавките 
на вклучените институции во 2016 година, годинеш-
ното е за набавките на институциите во 2017 година, 
а следното ќе биде направено за набавките во 2018 
година, за да се овозможи споредба и мерливост на 
напредокот. 

Сите овие активности се спроведуваат како дел од 
проектот финансиран од ЕУ: „Мрежа за транспарент-
ност, отчетност и интегритет во јавните набавки“.
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РЕЗИМЕ

» Просечното ниво на исполнување на критериумите за транспарентност, от-
четност и интегритет во целиот циклус на јавните набавки кај министерствата, 
владините секретаријати и Собранието на РМ е 53,6% (од максимално можни 
100%) и во однос на лани (51,7%) има само мало подобрување.

» Најдобро рангирани се оние институции што трошат најмалку пари. 

» Ниту една институција нема методологија, упатство или сл. документ врз чија 
основа се пресметува проценетата вредност на набавките.

» Реализацијата на плановите за јавни набавки е влошена. Просечниот процент 
на реализација на плановите за 2017 година е 62%, наспроти 65% за претход-
ната година. На ниво на институции, најниската реализација на планот изнесу-
ва 21%, а највисоката 87%.

» Само две институции ги објавуваат на своите веб-страници огласите за јавни-
те набавки, известувањата за склучените договори, како и самите договори 
и нивните анекси, додека ниту една не објавила известување за реализиран 
договор за јавни набавки.

» Расте бројот на тендери со поразумни рокови за прибирање понуди од закон-
ски минималните. 

» И годинава, просечниот број понуди кај анализираните институции од 3,09 е 
понизок од националниот просек (3,33). 

» На дури една третина од набавките имало само една понуда. 

» Просечниот најголем удел на еден понудувач во вкупните тендери на една ин-
ституција изнесува 25%, исто како и претходната година. Само кај две инсти-
туции овој удел е повисок од 40%, што се смета како праг за концентрација. 

» Речиси една третина од тендерските документации на анализираните инсти-
туции содржат дискриминаторски елементи што можат да ја ограничат кон-
куренцијата.  

» Секој четврти тендер на анализираните институции бил поништен, а процен-
тот на целосно или делумно поништени тендери кај одделни институции се 
движи од 0% до 77%. 

» Повеќе од половина од институциите ја користеле постапката со преговарање 
без објавување оглас. Ваквите договори учествуваат со 7% во вкупната вред-
ност на договорите на институциите. 

» Две третини од институциите немаат воспоставено интерен систем за сле-
дење на реализацијата на склучените договори за јавни набавки. 

» Просечниот удел на доставени жалби од фирмите во вкупниот број огласи на 
анализираните институции е 4,6%, што е повисоко од националниот просек 
(3%). Во однос на претходната година (6%), уделот на жалби е намален.

» Две третини од институциите одговориле на барањата за слободен пристап до 
информациите во максималниот законски рок од 30 дена.  
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МЕТОДОЛОШКИ 
ОБЈАСНУВАЊА 

Истражувањето на транспарентноста, отчетноста и 
интегритетот на институциите во јавните набавки е 
извршено врз основа на однапред утврдени цели, 
критериуми и индикатори за мерење на нивото на 
институционално остварување на овие три принципи 
во трошењето на јавните пари. 

Методологијата на истражувањето е поставена така за 
да ги опфати сите фази во јавните набавки, односно 
и оние кои формално не се опфатени со процедурал-
ниот Закон за јавните набавки, но се дел од циклусот 
на јавните набавки, и од чие спроведување во голема 
мера зависи ефикасноста на јавните набавки. 

Првпат истражувањето беше спроведено минатата 
година, за набавките на институциите во 2016 годи-
на. Ова второ рангирање е направено за начинот на 
спроведувањето на јавните набавки на вклучените 
институции во 2017 година, како последна целосно 
завршена година. Исто вакво истражување ќе се 
направи и до година за набавките во 2018 година. 
Ваквата временска поставеност на истражувањето 
овозможува утврдување прво на една базична сос-
тојба и ниво на транспарентност, отчетност и инте-
гритет на институциите во јавните набавки, а потоа, 
врз таа основа, и можност за споредба и мерење на 
постигнатиот напредок. 

Самото истражување се спроведува во неколку 
фази. Најпрво, во 2017 година, беше спроведено 
испитување на јавното мислење на граѓаните и на 
претставниците на приватниот сектор, како и на ме-
диумите и невладините организации за нивото на 
транспарентност, отчетност и интегритет на инсти-
туциите и потребата од нивно унапредување. 92% од 
вклучените 400 испитаници сметаа дека државните 
институции не се транспарентни во трошењето на 
јавните пари и би сакале да имаат повеќе информа-
ции за трошењата преку јавните набавки. Ова испи-
тување ќе служи како основа за натамошно мерење 
на ефектите од преземените мерки од страна на ин-
ституциите во следните години. 

Потоа, беше изработен индикативен список на инди-
катори врз основа на домашни и соодветни меѓуна-
родни искуства и сознанија, којшто беше дополни-
телно доработен и унапреден од страна на експерти 

и практичари од земјата и од регионот од аспект на 
релевантност и тежина на индикаторите, достапност 
на потребните податоци и другите инпути, нивна уни-
формност, како и податност за натамошна обработ-
ка, споредба и анализа. 

Предлог-листата на индикаторите за мерење на ни-
вото на транспарентност, отчетност и интегритет во 
јавните набавки беше предмет на широки консулта-
ции со повеќе од 170 претставници на државните 
институции, невладините организации и бизнис-сек-
торот, во серија јавни работилници организирани во 
сите осум региони во земјава. 

Така утврдените индикатори беа тестирани врз од-
реден примерок, а потоа се премина кон истражу-
вањето, кое опфаќаше: прибирање на илјадници ин-
дивидуални податочни вредности обезбедени преку 
извлекување податоци од Електронскиот систем за 
јавни набавки; добиените одговори од испратените 
барања за слободен пристап до информациите од 
јавен карактер од анализираните институции; како 
и информации и податоци од истражувањето на ин-
тернет-содржините на вклучените институции. 

Прибраните податоци се класираат и се впишува-
ат во соодветни матрици за натамошна обработка. 
Пред да се пристапи кон анализа на податоците, се 
врши нивна вкрстена проверка. 

Рангирањето на институциите се врши преку ин-
дексирање на состојбата врз основа на 31 индика-
тор (кои се дадени во прилог на оваа публикација). 
Во зависност од вредноста на прибраните податоци 
и состојбата добиена како одговор од самите инсти-
туции, секоја институција најпрво добива одредени 
бодови за секој индикатор (0, 1 или 2). Индикаторите 
со описна вредност се бодуваат соодветно во зави-
сност од доделениот одговор, ’да‘, ’не‘ и ’делумно‘. 
Индикаторите со нумеричка вредност, пак, најпрво 
се ставаат во однос со просечната вредност за таа 
појава или индикатор, а потоа се бодуваат во завис-
ност од тоа дали се движат под или над просечната 
вредност. За многу индикатори е извршено сложено 
индексирање на појавните вредности за да се дојде 
до една, конечна, унифицирана и споредлива вред-
ност за секоја институција одделно. 

Истражување, рангирање и анализа
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На крајот, финалното рангирање е извршено врз 
основа на процентуалното исполнување на крите-
риумите што го сочинуваат нивото на транспарент-
носта, отчетноста и интегритетот на институциите 
во јавните набавки. На пример, ако една институција 
има добиено вкупно 31 бод од вкупно можните 62 
бода, таа ќе има 50% исполнување на критериумите 
за целосна транспарентност, отчетност и интегритет 
во јавните набавки. 

Важно е да се напомене дека за најголем дел од при-
браните податоци, одговорноста на нивната висти-
нитост лежи кај самите институции кои ги доставу-
ваат информациите и до Електронскиот систем за 
јавни набавки и како одговори на барањата за слобо-
ден пристап до информациите од јавен карактер и 
на своите веб-страници. 

Меѓу ограничувачките фактори во истражување-
то можат особено да се споменат следниве два. 
Првиот е несоодветниот формат на податоците на 
Електронскиот систем за јавни набавки, којшто не 
овозможува нивно лесно и автоматско преземање 
и натамошна обработка, што самото по себе намет-
нува потреба од голем обем на мануелен трудоин-
тензивен ангажман. Вториот ограничувачки фактор 
е инертноста на институциите во однос на доставу-
вањето на побараните документи и податоци. Во 
оваа фаза особено се испречи како ограничувачка 
околност фактот што надлежната државна Коми-
сија за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер не е функционална 
поради немањето доволно членови за работа. Сево 
ова наметнуваше потреба од значаен дополнителен 
ангажман во насока на целосно обезбедување на 
потребните информации, бидејќи не можеше да се 
оствари правото на жалба онаму каде што институ-
циите не одговорија на барањата за пристап до ин-
формации. 

РАНГИРАЊЕ НА 
ИНСТИТУЦИИТЕ И ДЕТАЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ  

» Просечното ниво на исполнување на кри-
териумите за транспарентност, отчетност 
и интегритет во целиот циклус на јавните 
набавки кај министерствата, владините 
секретаријати и Собранието на РМ е 53,6% 
(од максимално можни 100%) и во однос на 
лани (51,7%) има само мало подобрување.  

Во зависност од остварените резултати, односно 
од процентуалната исполнетост на критериумите за 
споменатите принципи, институциите можат да би-
дат рангирани во пет групи, и тоа ’оскудно‘ (0-20%), 
’минимално‘ (20-40%), ’ограничено‘ (40-60%), ’солид-
но‘ (60-80%) и ’високо‘ (80-100%) ниво на транспа-
рентност, отчетност и интегритет во јавните набавки. 

Ниту една институција не ги исполни сите или ба-
рем доминантен дел од утврдените критериуми за 
транспарентност, отчетност и интегритет во сите 
фази од циклусот на јавните набавки, односно од 
утврдувањето на потребите за набавките, преку пла-
нирањето и спроведувањето на тендерите, сѐ до ре-
ализацијата на договорите. 

Сите анализирани институции се наоѓаат во три-
те средни нивоа на рангирање. Ниту една институ-
ција не е рангирана во најдоброто, ’високо‘ ниво на 
транспарентност, отчетност и интегритет во јавни-
те набавки, ниту пак во најслабото, ’оскудно‘ ниво. 
Најмногу институции се рангирани во ’ограниченото‘ 
ниво, со исполнување на критериумите меѓу 40% и 
60%. 

Имајќи предвид дека станува збор за рангирање врз 
основа на 31 критериум утврдени од обврските кои 
произлегуваат од Законот за јавните набавки, од 
обврските кои произлегуваат од Акцискиот план на 
Отвореното владино партнерство 2016-2018 година 
и од обврските кои ги наметнува добрата практика, 
произлегува дека институциите во Македонија не 
вложуваат доволно напори за да гарантираат ефи-
касно, наменско и рационално трошење на јавните 
пари.

Во однос на лани има мало подобрување на состој-
бата, погледнато преку просечното ниво на испол-
нување на критериумите за транспарентност, от-
четност и интегритет во целиот циклус на јавните 
набавки. Лани ова ниво изнесуваше 51,7%, додека го-

ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
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динава изнесува 53,6%. За разлика од лани, годинава 
има помалку институции во минималното ниво, но и 
во солидното ниво, додека повеќе во средното ниво.  
Најслабо рангирани се Министерството за образова-
ние и наука и Министерството за внатрешни работи, 
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48%

62%

33%
29%

0% 0%

Процентуална припадност на институциите во соодветните групи според  
нивото на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки

Ниво на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки 

со исполнување на само 37% од утврдените крите-
риуми, додека најдобро рангирани се Секретаријатот 
за спроведување на рамковниот договор и Секрета-
ријатот за европски прашања, кои исполнуваат 71% 
од критериумите. 

2016 2017

Истражување, рангирање и анализа
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Само два од 31 критериум се исполнети од сите 
анализирани институции, односно кај сите јавните 
набавки се извршуваат преку специјален организа-
циски облик (служба или одделение) и од страна на 
лица со положен испит за јавни набавки. Од друга 
страна, само еден критериум не е исполнет од ниту 
една институција: објавување на известувањата за 
реализираните договори на ЕСЈН. Кај сите останати 
28 критериуми, постои различен степен на исполне-
тост од страна на вклучените институции.

Вкупниот обем на склучените договори за јавни на-
бавки на анализираните 21 институција во 2017 го-
дина изнесува 72 милиони евра, што е 12% од вкуп-
ната вредност на јавните набавки во земјава. Овие 
институции склучиле вкупно 1363 договори за јавни 
набавки во 2017 година. Во однос на претходната 
година, вредноста на набавките на анализираните 
институции е намалена дури за 98 милиони евра, од-
носно од 170 на 72 милиони евра. Намален е и бројот 
на договори, и тоа за 460, односно од 1823 во 2016 
година на 1363 договори во 2017 година. 

Најголем обем на набавки во 2017 година има Ми-
нистерството за образование и наука, чии набавки 
опфаќаат 20% од сите набавки на рангираните ин-
ституции. Од друга страна, дури 9 институции имаат 
удел од помалку од 1% во вкупните набавки на оп-
фатените институции. Најмал удел меѓу нив, од само 
0,013%, има Секретаријатот за законодавство, со 
склучени договори само за 9486 евра. 

» Најдобро рангирани се оние институции што 
трошат најмалку пари. 

Шесте највисоко рангирани институции, со процен-
туална исполнетост меѓу 61-71%, всушност трошат 
најмал дел од парите за јавни набавки, односно 15% 
од вкупните средства што ги потрошиле опфатени-
те институции. Спротивно на ова, двете институции 
со најниска процентуална исполнетост, меѓу 31-37%, 
трошат дури 39% од вкупните средства за јавни на-
бавки. Од нив, најниско рангираната институција 
– Министерството за образование и наука, има и 
најголем обем на набавки.

Вредност на јавните набавки на институциите по групи на припадност  
во одредено ниво на транспарентност, отчетност и интегритет 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
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» Ниту една институција нема методологија, 
упатство или сл. документ врз чија основа 
се пресметува проценетата вредност на на-
бавките.

Во пресрет на новото законско решение во кое е пред-
видено институциите задолжително да изработуваат 
образложение за потребата од секоја одделна набав-
ка, само во споредба со лани, намален е бројот на ин-
ституции што сега изработуваат вакво образложение, 
што се смета за добра практика во јавните набавки. 

Вакво образложение изработуваат 52% од анализи-
раните институции, за разлика од минатата година, 
кога овој процент изнесуваше 57%.

Дали за секоја набавка се изработува образложение 
на потребата од спроведување на набавката?

 

И годинава, ниту една институција нема развиено 
своја методологија, упатство или друг документ за 
начинот на пресметување на проценетата вредност 
на набавките. Важноста на проценетата вредност 
на набавката произлегува оттаму што од нејзиното 
правилно и прецизно пресметување во голема мера 
зависи целиот тек на набавката. 

Дали има методологија, упатство или сл. документ 
врз чија основа се пресметува проценетата вред-
ност на набавките? 

» Иако е задолжително според Националниот 
акциски план од Отвореното владино парт-
нерство 2016-2018, а ќе биде и законска 
обврска во новиот Закон за јавните набав-
ки, само 62% од институциите го објавуваат 
својот годишен план за јавни набавки. Лани 
овој процент изнесуваше 14%. 

Сегашниот закон за јавните набавки не предвидува 
обврска за институциите да го објавуваат Планот за 
јавни набавки, којшто се изработува најдоцна до 31 
јануари во годината. Сепак, ваква обврска постои 
во Националниот акциски план за Отвореното вла-
дино партнерство 2016-2018, а планот за јавни на-
бавки како документ за задолжително објавување 
е дел и до Листата на акти и материјали коишто 
министерствата се обврзани да ги објават на свои-
те веб-страници. Како и да е, споредено со другите 
земји, објавувањето на плановите за јавни набавки е 
веќе одамна одомаќинета добра практика. 

За разлика од периодот кога постоеше само како 
обврска предвидена со Отвореното владино парт-
нерство и кога само 14% од институциите го имаа 
објавено планот, годинава има подобрување во оваа 
смисла и планот го објавуваат 62% од институциите. 

Дали институцијата го објавува на својата веб-стра-
ница годишниот план за јавни набавки? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Реализацијата на плановите за јавни набав-
ки е влошена. Просечниот процент на реа-
лизација на плановите за 2017 година е 62%, 
наспроти 65% за претходната година. На 
ниво на институции, најниската реализација 
на планот изнесува 21%, а највисоката 87%. 

Реализацијата на плановите за јавни набавки оста-
нува како една од главните слабости во спроведу-
вањето на набавките. Проблемот е уште поизразен 
ако се знае дека и олку ниската реализација е на 
веќе изменетите и дополнетите планови во текот на 
годината, а не на оние првично изработени во поче-
токот на годината. Секоја институција може планот, 
првобитно изработен план во јануари, неограничено 

52%48%
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Процент на реализација на планот и на изменети и дополнети набавки

да го менува и да го дополнува во текот на целата 
година врз основа на своите изменети потреби и 
настанати околности. Оттука, се смета дека треба 
да се настојува барем тие – изменети и дополнети 
планови – да се реализираат во што е можно по-
висок процент. Со тоа ќе се зголеми и сигурноста 
и предвидливоста на планирањето кај фирмите, а 
и граѓаните ќе имаат поточен увид во начинот на 
којшто се планира да се трошат нивните пари. 

» Само две институции ги објавуваат на свои-
те веб-страници огласите за јавните набав-
ки, известувањата за склучените договори, 
како и самите договори и нивните анекси, 
додека ниту една не објавила известување 
за реализиран договор за јавни набавки. 

Продолжува лошата пракса на институциите да не 
ги почитуваат обврските од Националниот акциски 
план на Отвореното владино партнерство 2016-
2018 година, документ усвоен од Владата на РМ. 
Како и за плановите за јавните набавки, институ-

циите ги игнорираат и обврските за објавување на 
своите веб-страници на огласите за тендерите, из-
вестувањата за склучените договори, текстовите 
на договорите и нивните анекси, но и известувања-
та за реализираните договори. 

Се смета дека токму со објавување на овие инфор-
мации и документи на своите веб-страници, инсти-
туциите ќе ја покажат својата вистинска транспа-
рентност, бидејќи обврската за објавување на овие 
информации на ЕСЈН е неопходна заради спрове-
дување на тендерите, а не за информирање на по-
широката јавност и другите заинтересирани страни, 
покрај учесниците на тендерите. 

Имено, само 10% од анализираните институции на 
своите веб-страници ги објавуваат огласите, из-
вестувањата за склучените договори, како и до-
говорите и нивните анекси. Ниту една нема објаве-
но известување за реализиран договор, можност 
предвидена на ЕСЈН. 
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За разлика од плановите за јавни набавки, чиешто 
објавување стана обврска во т.н. Листа со 21 до-
кумент што министерствата мораат да ги објавува-
ат на своите веб-страници, ниту еден од овие до-
кументи не се најде на таа владина листа. Оттука, 
имајќи ја предвид важноста на овие документи за 
поголема отчетност пред граѓаните за трошењето 
на јавните пари, Владата и носителот на докумен-
тот, МИОА, треба да ја разгледаат можноста да ја 
прошират листата и со овие и други документи со 
иста или слична важност. 

» Расте бројот на тендери со поразумни роко-
ви за прибирање понуди од законски мини-
малните. 

Дури во 70% од анализираните набавки институ-
циите определиле подолги рокови од законски 
минималните за прибирање понуди, за разлика од 
ланските 54%. Имено, кај барањата за прибирање 
понуди, често, законски минималните рокови од 5 
и 10 дена се сметаат за недоволни за понудувачите 
да можат да ги обезбедат потребните документи 
и да подготват поквалитетни понуди. Ова особено 
поради тоа што овие минимални рокови се кален-
дарски, односно во нив спаѓаат и деновите за ви-
кенд и неработните денови за празник. Оттука, се 
смета за добра практика кога договорните органи 
определуваат подолги рокови за доставување по-
нуди, што исто така е и показател за искрената на-
мера на договорниот орган да добие што е можно 
повеќе и поквалитетни понуди.  

Број на институции кои ги објавуваат следниве информации

Удел на огласи со разумни рокови (подолги од законски минималните)  
за барањата за прибирање понуди

Документ/информација што треба да се објави 2017 2016
Огласи за набавките на своите веб-страници 2 3
Известувања за склучените договори на своите веб-страници 2 1
Договори за јавни набавки и нивните анекси 2 0
Известување за реализиран договор на ЕСЈН 0 0

Истражување, рангирање и анализа
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» И годинава, просечниот број понуди кај ана-
лизираните институции од 3,09 е понизок 
од националниот просек (3,33) 

По речиси еднаков број институции имаат просечен 
број понуди над и под просекот којшто е остварен 
од сите институции во 2017 година. Под просекот 
се 11 институции, за разлика од лани, кога под про-
секот беа 15 институции. Инаку, просечниот број на 
понудувачи кај одделните институции се движи од 
1,5 до 4,5. 

Ниската конкуренција на тендерите е еден од 
најзначајните проблеми во македонскиот систем 
на јавни набавки, којшто, според анализите на Цен-
тарот за граѓански комуникации, е резултат на мно-
гу меѓусебно преплетени фактори. Ова е првпат, по 
неколку години, просечниот број на добиени понуди 
по тендер да ја премине границата од 3, којашто се 
смета за барем минимум конкуренција. Сепак, тоа 
што остварениот просек кај анализираните инсти-
туции од 3,09 понуди е на самата граница и што 
има значаен број институции со значајно понизок 
просек од националниот говори дека треба да се 
вложат уште многу напори и на институционално 
ниво, за да се зголеми бројот на заинтересираните 

фирми за учество на тендерите. Тоа го зголемува 
квалитетот и во крајна линија, и успешноста на на-
бавките. 

» На дури една третина од набавките имало 
само една понуда. 

Продолжува проблемот со висок удел на тендери 
на коишто имало само една понуда. Во 2017 година, 
просечниот удел на тендери со една понуда е 33%, 
при што уделот кај одделните институции се движи 
од 10%, најнискиот, до 73%, највисокиот. Ова, за-
едно со и онака нискиот број на добиени понуди по 
тендер, го доведува во прашање обезбедувањето 
на некои од основните принципи во јавните набав-
ки, како што се конкуренцијата, еднаквиот третман 
и недискриминацијата на фирмите. 

Кај овој показател има влошување во однос на 
претходната година (2016), кога просечниот удел на 
тендери на коишто имало само една понуда изне-
суваше 27%. 

Проблемот со добивање само една понуда е поради 
тоа што во овој случај не се одржува електронска-
та аукција за намалување на првобитно понудените 
цени. Имајќи предвид дека фирмите првично дос-

Просечен број понуди
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тавуваат повисоки цени во очекување на аукцијата и 
намалувањето на цените, во ситуација кога има еден 
понудувач, тие повисоки цени најчесто остануваат и 
како крајни. 

» Просечниот најголем удел на еден понуду-
вач во вкупните тендери на една институ-
ција изнесува 25%, исто како и претходната 
година. Само кај две институции овој удел е 
повисок од 40%, што се смета како праг за 
концентрација. 

Во овој параметар, како репер за концентрација на 
еден понудувач, е земена одредбата од Законот за 
заштита на конкуренцијата, каде што како концен-
трација се смета пазарен удел на еден од учесниците 
повисок од 40%.

» Речиси една третина од тендерските до-
кументации на анализираните институции 
содржат дискриминаторски елементи кои 
можат да ја ограничат конкуренцијата.  

Исто како и претходната година, и во 2017 година, 
во дури 29% од тендерските документации се поста-
вени високи критериуми за утврдување на економ-
ската и финансиската состојба, како и на техничката 

или професионалната способност на понудувачите. 

Кај институциите со помал број на набавки се анали-
зираа сите тендерски документации, додека кај оние 
со повеќе тендери, предмет на анализа беа тендер-
ските документации од десетте најголеми набавки. 

Тендерски документации со ограничувачки елемен-
ти има кај министерствата за: образование и наука, 
внатрешни работи, транспорт и врски, животна сре-
дина и просторно планирање, како и кај Собранието 
на РМ и Секретаријатот за законодавство. 

» Секој четврти тендер на анализираните ин-
ституции бил поништен, а процентот на 
целосно или делумно поништени тендери кај 
одделни институции се движи од 0% до 77%. 

Процентот на целосно или делумно поништени тен-
дери кај анализираните институции од 25% е сличен 
на националниот просек од 24%. Притоа, 38% од ин-
ституциите имаат процент на поништување повисок 
од националниот просек. За споредба, претходната 
година просечниот процент на поништени постапки 
на анализираните институции изнесувал 23%. 

За потребите на оваа анализа земени се предвид 
вкупните поништувања, односно и целосните и де-

Удел на тендери со една понуда

Истражување, рангирање и анализа
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Најголем удел на еден понудувач во вкупната вредност на набавките 

Процент на вкупно поништени набавки 
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лумните, имајќи предвид дека поништувањето и 
само на еден дел од набавката наметнува потреба 
од спроведување на целосно нова постапка за на-
бавка на поништениот дел. 

Дури 19% од поништените тендери се поради тоа 
што институциите оцениле дека ниту една од прис-
тигнатите понуди не е прифатлива, што се смета за 
една од најсубјективните причини за поништување 
на тендерите. Националниот просек и за овој пара-
метар е понизок и изнесува 14%. 

» Повеќе од половина од институциите ја 
користеле постапката со преговарање без 
објавување оглас. Ваквите договори учест-
вуваат со 7% во вкупната вредност на до-
говорите на институциите. 

Просечниот удел на бројот на договори склучени со 
постапката со преговарање без објавување оглас 
изнесува 6,5%, што е неколкукратно повисок од 
националниот просек, којшто изнесува 1,8%. Вред-
носно, пак, состојбата е малку подобра, односно 
просечниот удел на вредноста на овие тендери во 
вкупната вредност на тендерите кај анализирани-
те институции изнесува 7,2%, додека националниот 
просек е 4,7%. 

Удел на вредноста на склучените договори преку постапката за преговарање без објавување оглас во 
однос на вредноста на вкупните договори на институцијата

24% од институциите имаат склучено анекс-дого-
вори, коишто исто така се склучуваат со приме-
на на постапката со преговарање без претходно 
објавување оглас. Уделот на бројот на анекс-дого-
ворите во вкупниот број договори кај анализирани-
те институции изнесува 0,9%, додека националниот 
просек е 0,22%; вредносниот удел, пак, е 1,1%, а на-
ционалниот просек изнесува 0,7%. 

» Две третини од институциите немаат вос-
поставено интерен систем за следење на 
реализацијата на склучените договори за 
јавни набавки. 

Многу од институциите под `следење на реализа-
цијата на договорот` подразбираат финансиска 
евиденција на извршените плаќања врз основа на 
договорите за јавни набавки. Сепак, следењето на 
реализацијата на договорот треба да се однесува 
на вкупните договорни обврски, односно прециз-
на евиденција на исполнувањето на договорните 
обврски како рок, количина, квалитет, начин и сл., 
при што набавувачот е должен да постапува со т.н. 
„внимание на добар стопанственик или домаќин“, 
што значи дека би требало да ги презема сите мер-
ки што му стојат на располагање за да се обезбеди 
навремено и соодветно извршување на договорот. 

Истражување, рангирање и анализа
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Удел на доставени жалби спрема бројот на огласи

Денови за колку што се доставени бараните информации 
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» Просечниот удел на доставени жалби од 
фирмите во вкупниот број огласи на ана-
лизираните институции е 4,6%, што е по-
високо од националниот просек (3%). Во 
однос на претходната година (6%), уделот 
на жалби е намален. 

71% од анализираните институции добиле жалби за 
спроведените постапки за јавни набавки. Држав-
ната комисија за жалби по јавни набавки уважила 
дури 58% од тие жалби, што е значително повисоко 
од процентот на уважени жалби во претходната го-
дина (37%).  

» Две третини од институциите одговориле 
на барањата за слободен пристап до ин-
формациите во максималниот законски 
рок од 30 дена. 

Просечниот број денови за коишто институциите 
одговорија на бараните информации од јавен ка-
рактер изнесува 38. Притоа, најбрзо одговори Се-
кретаријатот за законодавство – за седум дена, а 
најдоцна Министерството за образование и наука 
– за 112 дена. 

Имајќи предвид дека, поради непотполнетост, не 
функционира Комисијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информации од јавен карак-
тер и, оттука, без ефект остануваа и доставените 
жалби поради недобивање одговор од институции-
те, до три институции беа испратени ургенции за 
одговор на барањата.  

  

ПРИЛОГ: ПАРАМЕТРИ 
ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, 
ОЦЕНКА И РАНГИРАЊЕ НА 
ИНСТИТУЦИИТЕ 

1.  Дали во институцијата има определено лице или 
организациски облик во чии рамки се вршат ра-
ботите од областа на јавните набавки? (Да/Не)

2.  Дали лицето за јавни набавки или коешто ги 
врши јавните набавки има соодветна потврда за 
положен испит за лице за јавни набавки? (Да/Не)

3.  Дали членовите на Комисијата за јавни набавки 
се менуваат за секоја набавка или се истите за 
сите набавки? (Да, се менуваат/Не, исти се)

4.  Дали за секоја набавка се изработува образло-
жение на потребата од спроведување на набав-
ката? (Да/Не)

5.  Дали има методологија/упатство и сл. документ 
врз основа на којшто се пресметува проценета-
та вредност на набавките? (Да/Не)

6.  Дали институцијата ги објавува на својата 
веб-страница годишниот план за јавни набавки 
и неговите измени и дополнувања? (Да, двете/
Делумно, едното/Не)

7.  Процент на реализација на планот за јавни на-
бавки (% на спроведени од планирани; Висок - 
над 90% / Делумен - 70-90% / Низок - до 70%)

8.  Удел на набавки кои биле менувани со измените 
и дополнувањата на плановите (% на менувани 
набавки од планирани; Висок - над 30% / Делу-
мен - 10-30% / Низок - до 10%) 

9.  Дали во институцијата е воспоставен систем за 
следење на реализација на планот (и каков е тој 
систем)? (Да/Не)

10. Дали институцијата ги објавува на својата 
веб-страница огласите за јавни набавки (целос-
но или како линк до ЕСЈН)? (Да/Не)

11.  Удел на огласи со разумни рокови (подолги од 
законски минималните) за барањата за приби-
рање понуди (Да - над 70% / Делумно - 50-70% / 
Не - до 50%)

12.  Дали има тендерски документации со дискри-
минаторски елементи кои можат да ја ограничат 
конкуренцијата (Да - во повеќе од 30% / Не - до 
30%) 

Истражување, рангирање и анализа
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13.  Дали институцијата ги доставила бараните до-
кументи како одговор на барањето за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер? 
(Да, во законски рок / Да, по истекот на рокот 
или доставена жалба / Не) 

14.  Дали институцијата одговорила на барањето 
за слободен пристап до информации од јавен 
карактер во максималниот законски рок од 30 
дена? (Да, во законски рок / Делумно - по исте-
кот на рокот / Не)

15.  Просечен број понудувачи на тендерите спрове-
дени од институцијата (во однос на национални-
от просек; Над просек / Под просек)

16.  Удел на тендери со една понуда (во однос на 
просекот на институциите; Под просек/Над про-
сек) 

17.  Најголем удел на еден понудувач во тендерите 
на институцијата (Под 40% / Над 40%)

18.  Процент на вкупно поништени постапки за јавни 
набавки (во однос на националниот просек; Под 
просек/Над просек)

19. Удел на поништени постапки поради немање 
ниту една прифатлива во вкупно поништените 
постапки на институцијата (во однос на нацио-
налниот просек; Под просек / Над просек) 

20.  Удел на вредноста на склучените договори пре-
ку постапката за преговарање без објавување 
оглас во однос на вредноста на вкупните до-
говори (во однос на националниот просек; Под 
просек / Над просек)

21.  Удел на бројот на склучените договори преку по-
стапката за преговарање без објавување оглас 
во однос на вкупниот број постапки (во однос на 
националниот просек; Под просек / Над просек)

22.  Удел на вредноста на склучените анекс-догово-
ри во однос на вкупната вредност на постапките 
(во однос на националниот просек; Под просек / 
Над просек)

23  Удел на бројот на склучени анекс-договори во 
вкупниот број на договори (во однос на нацио-
налниот просек; Под просек / Над просек)

24.  Удел на договори за кои известувањето за 
склучување на договорот е објавен во закон-
скиот рок од 30 дена од денот на склучување на 
договорот (Да - над 80% / Не - до 80%)

25. Дали институцијата ја почитува обврската за 
објавување во законските рокови на евиденција 
на постапките за прибирање понуди на ЕСЈН (Да 
- двете во рок / Делумно - едната во рок / Не - 
двете по истекот на рокот) 

26. Дали институцијата објавува на својата 
веб-страница известување за склучените дого-
вори за јавни набавки? (Да / Не) 

27. Удел на објавени известувања за реализиран до-
говор на ЕСЈН (Да - над 80% / Не - до 80%)

28. Дали институцијата го објавува склучениот дого-
вор и евентуалните анекси на својата веб-стра-
ница? (Да – двете / Делумно - само едното / Не 
- ниедно) 

29.  Дали во институцијата е воспоставен систем за 
следење на реализацијата на склучените дого-
вори за јавни набавки? (Да / Не)

30.  Удел на жалби во однос на вкупниот број на огла-
си (во однос на националниот просек; Под про-
сек / Над просек)

31.  Удел на уважени жалби во вкупниот број на жал-
би(во однос на националниот просек; Под про-
сек / Над просек)
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INTRODUCTION

Transparency is generally acknowledged as one of un-
derlying principles in public procurements. It should 
promote competitiveness, increase efficiency of public 
spending and reduce threats of corruption in public pro-
curements.

Only transparent process of public procurement allows 
citizens to demand accountability and responsibility 
from public administration and politicians, thereby in-
creasing their integrity and public’s trust in system insti-
tutions. More specifically, transparency and accountabil-
ity are tools for promotion of integrity and for prevention 
of corruption in public procurements.

Commonly, transparency in public procurements is mea-
sured and promoted by oversight performed by civil so-
ciety organizations, which results in timely opening of 
issues, risk management, advancement of practices, 
public demands for responsibility and, in general, en-
hanced good governance in the country.

Law on Public Procurements in the Republic of Mace-
donia also enlists transparency and integrity as under-
lying principles in the process of public procurements. 
On annual level, value of public procurements organized 
in our country ranges from 600 million to one billion eu-
ros. However, public procurements are among areas that 
are very vulnerable to corruption, given that they involve 
spending of enormous amounts of funds and imply di-
rect contacts between the state and private businesses. 
According to global estimates, corruption in public pro-
curements ‘accounts for’ 20% to 30% of their total value. 

Starting from the need to increase efficiency and to 
reduce risks of corruption in public procurements in 
Macedonia, from 2009 onwards the Center for Civil Com-
munications has engaged in continuous and in-depth 
monitoring of the manner in which public procurement 
procedures are organized and implemented, notably by 
assessing state-of-affairs, detecting shortfalls and pro-
posing specific measures aimed to amend relevant leg-
islation and practices, with a view to narrow the space 
for corruption and to advance implementation of public 
procurement procedures in the country. 

Having in mind that all activities performed in that regard 
thus far have targeted the system as a whole, i.e. promo-
tion of the overall system of public procurements, this 
study attempts to analyse public procurements at the 
level of individual institutions. The main idea is to assess 
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transparency, accountability and integrity demonstrated 
by institutions in implementation of public procurements 
and to provide them with a tool for continuous advance-
ment of these three principles in public spending. 

Criteria defined for this study, ranking and data analy-
sis cover all stages in the cycle of public procurements, 
from assessment of procurement needs, through plan-
ning and implementation of tender procedures, to per-
formance of procurement contracts. Hence, they could 
serve as benchmarks to appraise state-of-affairs and to 
improve the overall process of public procurements, i.e. 
beyond the procedure regulated by relevant legislation.

However, it should be noted that this tool is intended to 
be used by all institutions in the country that implement 
public procurement procedures, although the study and 
ranking of institutions presented in this publication only 
targeted line ministries, government secretariats and 
Parliament of the Republic of Macedonia.

At the same time, civil society organizations across 
the country, united into a network that will advocate 
for greater transparency, accountability and integrity in 
public procurements, are currently conducting a similar 
study and ranking of all municipalities and the City of 
Skopje.

The first study was developed for public procurements 
organized by targeted institutions in 2016, this study 
concerns public procurements organized in 2017, while 
the next study will cover public procurements organized 
and implemented in 2018, in order to ensure compa-
rability and to measure progress made throughout the 
years.

Above-indicated activities are implemented as part of 
the project “Network for Transparency, Accountability 
and Integrity in Public Procurements”, financed by the 
European Union.
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SUMMARY

» The average level of compliance with criteria on transparency, accountability and 
integrity throughout the entire cycle of public procurements, as demonstrated by 
line ministries, government secretariats and Parliament of the Republic of Macedo-
nia stands at 53.6% (from 100%) and implies small improvement compared to the 
previous year (51.7%). 

» Institutions that have spent the lowest amount of funds on public procurements are 
also the highest ranked ones.

» Not a single institution has developed methodology, guidelines or similar document 
that governs the method for calculation of procurements’ estimated value. 

» Implementation rate of plans on public procurements has deteriorated. The average 
implementation rate of these plans in 2017 stands at 62%, compared to the previous 
year when it was 65%. At the level of individual institutions, the lowest implementa-
tion rate is 21%, while the highest stands at 87%.

» Only two institutions publish procurement notices, notifications on contracts signed, 
as well as the contracts and annexes thereto, on their official websites, while no in-
stitution published notifications on public procurement contracts performed.

» Increased number of tender procedures with more reasonable deadlines for submis-
sion of bids than the law-stipulated minimum deadlines. 

» This year as well, the average number of bids received by analysed institutions 
stands at 3.09 and is lower than the national average of 3.33 bids. 

» As many as one third of tender procedures were presented with only one bid.
» The highest average share of tender procedures marked by participation of one com-

pany in the total number of public procurements organized by individual institutions 
accounts for 25% and is the same as the share observed in the previous year. Only 
two institutions have shares higher than 40%, which is considered as threshold for 
concentration. 

» Almost one third of tender documents developed by analysed institutions feature 
discriminatory elements that could limit competition. 

» Every forth tender procedure organized by analysed institutions was annulled, while 
the share of fully or partially annulled tender procedures at the level of individual 
institutions ranges from 0% to 77%. 

» More than half of institutions used negotiation procedures without prior announce-
ment of call for bids. This type of contracts account for 7% of the total value of 
contracts signed by analysed institutions.  

» Two thirds of institutions have not established internal monitoring system for perfor-
mance of public procurement contracts signed. 

» The average share of appeals lodged by companies in the total number of procure-
ment notices announced by analysed institutions stands at 4.6% and is higher than 
the national average of 3%. Nevertheless, the share of appeals has decreased com-
pared to the previous year when it accounted for 6%.

» Two thirds of institutions disclosed information requested under the instrument for 
free access to public information within the law-stipulated maximum deadline of 30 
days. 

TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND INTEGRITY OF INSTITUTIONS IN PUBLIC PROCUREMENTS
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METHODOLOGY  
CLARIFICATIONS 

The study on institutions’ transparency, accountability 
and integrity in public procurements is developed on the 
basis of previously defined goals, criteria and indicators 
to measure compliance with these three principles that 
underline public spending. 

The methodology used for this study was defined to 
cover all stages in the process of public procurements, 
including those that formally are not regulated under the 
procedural Law on Public Procurements, but are never-
theless integral part of the cycle of public procurements 
and, to great extent, affect efficiency of public procure-
ments.

The first study of this type was conducted last year and 
concerned public procurements organized by analysed 
institutions in the course of 2016. The present ranking, 
second in a row, is developed for the same group of insti-
tutions and concerns public procurements they have or-
ganized in 2017, as the last completed calendar year. The 
same study will be conducted for public procurements 
organized and implemented in 2018. The study’s time-
frame defined in this manner allows insight into gen-
eral state-of-affairs and institutions’ compliance with 
criteria on transparency, accountability and integrity in 
public procurements and, thereby, provides an opportu-
nity for comparison and measurement of progress made 
throughout the years.

The study itself was conducted in several stages. The 
first stage, conducted in 2017, implied organization of 
public survey among citizens and private sector repre-
sentatives, as well as the media and civil society orga-
nizations, inquiring about institutions’ compliance with 
criteria on transparency, accountability and integrity and 
the need for improvements. Hence, as many as 92% from 
the total of 400 respondents indicated that state institu-
tions are opaque in terms of public spending and would 
like to have more information about public spending un-
der public procurements. This study will serve as base-
line for future measurement of effects created by mea-
sures taken by institutions in following years.

Then, the team developed a list of indicators on the ba-
sis of domestic and adequate international experiences 
and knowledge, which was fine-tuned and improved with 

contents provided by experts and practitioners from the 
country and the region, especially in terms of indicators’ 
relevance and relevant weight, availability of necessary 
data and other inputs, data uniformity and susceptibility 
to further processing, comparison and analysis.

The proposed list of indicators for measurement of 
compliance with criteria on transparency, accountabil-
ity and integrity in public procurements was subjected 
to broad consultations with more than 170 representa-
tives from state institutions, civil society organizations 
and the business sector, by means of a series of public 
workshops organized in all eight planning regions in the 
country. 

Indicators defined in this manner were then tested on se-
lected sample, followed by research study that included: 
collection of thousands of individual datasets secured 
by means of browsing and extracting data hosted on the 
Electronic Public Procurement System; responses from 
analysed institutions to information requests submitted 
under the instrument for free access to public informa-
tion; as well as information and data collected as part 
of desk research targeting online contents published by 
analysed institutions.

Data collected were categorized and imputed into rele-
vant matrices for further processing. Prior to initiation of 
data analysis, they were cross-referenced and verified.  

The ranking of institutions was conducted by indexing 
them on the basis of 31 indicators (given in the appen-
dix to this publication). Depending on scores assigned to 
data collected and state-of-affairs based on responses 
provided by analysed institutions, each institution was 
first assigned certain number of points for all individu-
al indicators (0, 1 or 2). Descriptive indicators were as-
signed points according to responses they have provid-
ed, i.e. ‘yes’, ‘no’ or ‘partially’. On the other hand, numeric 
indicators were first correlated to the average value of 
given issue or indicator, and were then assigned points 
depending on the fact whether they implied below or 
above average situation observed. Large number of in-
dicators necessitated complex indexing of issues mea-
sured in order to arrive to final, unified and comparable 
value for individual institutions.
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The final ranking was compiled on the basis of percentile 
compliance with criteria defined for institutions’ trans-
parency, accountability and integrity in public procure-
ments. For example, if an institution was awarded 31 of 
the total of 62 points, it means that the same has demon-
strated 50% compliance with criteria on full transparen-
cy, accountability and integrity in public procurements. 

Here it should be noted that in the case of vast portion 
of data collected, the responsibility for their truthfulness 
lies with institutions that have uploaded information on 
the Electronic Public Procurement System and disclosed 
data in response to information requests submitted un-
der the instrument for free access to public information, 
as well as information hosted on their respective web-
sites. 

As regards restricting factors for this study, two such 
factors should be elaborated here. The first concerns 
inadequate format of data hosted on the Electronic Pub-
lic Procurement System, which prevents easy and au-
tomatic download and further processing of datasets, 
thereby imposing the need for heavy manual-intensive 
and time-consuming engagement. The second factor 
concerns inertia on the part of institutions to disclose 
documents and data requested. A particularly restrictive 
circumstance in this stage of study development was 
identified in the fact that the competent Commission for 
Protection of the Right to Free Access to Public Informa-
tion was non-functional due to issues related to under-
staffing. All these imposed the need for substantial ad-
ditional efforts aimed at obtaining necessary data, given 
that the team was unable to exercise its right to appeal 
in cases when institutions had failed to disclose infor-
mation requested under the instrument for free access to 
public information. 

RANKING OF INSTITUTIONS 
AND DETAILED FINDINGS  

» The average level of compliance with criteria 
on transparency, accountability and integrity 
throughout the entire cycle of public procure-
ments, as demonstrated by line ministries, 
government secretariats and Parliament of the 
Republic of Macedonia stands at 53.6% (from 
100%) and implies small improvement com-
pared to the previous year (51.7%).  

Depending on scores assigned, i.e. percentile compliance 
with criteria for aforementioned principles, the analysed 
institutions were ranked under five categories, those be-
ing: ‘insufficient’ (0% to 20%), ‘minimum’ (20% to 40%), 
‘limited’ (40% to 60%), ‘solid’ (60% to 80%) and ‘high’ 
(80% to 100%) compliance with principles on transparen-
cy, accountability and integrity in public procurements. 

Not a single institution demonstrated compliance with all 
or at least dominant share of criteria defined for trans-
parency, accountability and integrity in all stages from 
the cycle of public procurements, from assessment of 
procurement needs, through planning and implementa-
tion of tender procedures, to performance of procure-
ment contracts. 

All analysed institutions were ranked under middle cate-
gories. Not a single institution was ranked under the best 
category, defined as ‘high’ compliance with criteria on 
transparency, accountability and integrity in public pro-
curements, or under the worst category, defined as ‘in-
sufficient’ compliance. Most institutions fall under ‘lim-
ited’ compliance with criteria, which ranges from 40% to 
60%. 

Having in mind that this ranking exercise was performed 
on the basis of 31 criteria that arise from obligations 
stipulated under the Law on Public Procurements, com-
mitments assumed under the Open Government Part-
nership’s Action Plan 2016-2018 and good practices, 
it could be concluded that institutions in Macedonia do 
not invest sufficient efforts with a view to guarantee effi-
cient, purposeful and cost-effective public spending.

Compared to the previous year, minor improvement was 
noted in terms of state-of-affairs, especially concern-
ing average compliance with criteria on transparency, 
accountability and integrity throughout the entire cycle 
of public procurements. Last year, this level of compli-
ance accounted for 51.7%, compared to 53.6% observed 
this year. Unlike the situation observed in the previous 
year, this year’s findings show lower number of institu-
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tions under categories ‘insufficient’, as well as ‘solid’ 
compliance, with majority of them ranked under the 
middle category, i.e. ‘solid’ compliance with criteria.  
Ministry of Education and Science and the Ministry of In-
terior have the lowest ranks, as they have demonstrated 

 

0% 0%

19%

9%

48%

62%

33%
29%

0% 0%

Breakdown of institutions per relevant group according to their compliance with principles on transparency,  
accountability and integrity in public procurements

Compliance with criteria on transparency, accountability and integrity in public procurements

only 37% compliance with criteria defined. On the other 
hand, the Secretariat for Implementation of the Frame-
work Agreement and Secretariat of European Affairs 
are the highest ranked institutions, demonstrating 71% 
compliance with criteria defined. 

2016 2017
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Only two from the total of 31 criteria have been complied 
by all analysed institutions, i.e. they have pursued all 
public procurements through organization form (sector 
or department) and officers with passed exams for pub-
lic procurements. On the other hand, only one criterion 
was not complied with by any institution: publication 
of notifications on procurement contracts performed in 
EPPS. In the case of remaining 28 criteria, institutions 
have demonstrated variable level of compliance.

In 2017, the total value of public procurement contracts 
signed by all 21 institutions amounted to 72 million eu-
ros and accounts for 12% of the total value of all public 
procurements in the country. In the given year, analysed 
institutions have signed a total of 1,363 public procure-
ment contracts. Compared to the previous year, the 
value of public procurements implemented by analysed 
institutions has been reduced by as many as 98 million 
euros, i.e. from 170 to 72 million euros. The number of 
procurement contracts was also reduced by 460, from 
1,832 contracts in 2016 to 1,363 contracts in 2017.

The highest number of public procurements in 2017 
was observed with the Ministry of Education and Sci-

ence, accounting for 20% of the total number of public 
procurements organized by all analysed institutions. On 
the other hand, as many as 9 institutions are marked by 
value shares lower than 1% in the total value of public 
procurements implemented by all analysed institutions. 
Among them, the lowest share of only 0.013% was ob-
served with the Secretariat of Legislation, whose public 
procurements amounted to only 9,486 euros. 

» Institutions that have spent the lowest amount 
of funds on public procurements are also the 
highest ranked ones. 

The six highest-ranked institutions, which demonstrated 
compliance with criteria in the range from 61% to 71%, 
are those that have spent the lowest amount of funds 
on public procurements, i.e. 15% of the total amount of 
funds spent by all analysed institutions. In contrast, the 
two institutions that demonstrated lowest level of com-
pliance (31% to 37%) have spent as much as 39% of the 
total funds for public procurements. Among them, the 
Ministry of Education and Science, as the lowest ranked 
institution, is marked by the highest value share in public 
procurements.

Value of public procurements of institutions per compliance category in terms of transparency,  
accountability and integrity 

 

28 mil. euros

33 mil. euros

11 mil. euros
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» Not a single institution has developed meth-
odology, guidelines or similar document that 
governs calculation of procurements’ estimat-
ed value.

In the light of new legal solutions according to which in-
stitutions must develop mandatory justifications for the 
need of all individual procurements, only compared to the 
situation observed in the previous year, decreased num-
ber of institutions have developed such justifications this 
year, although that is considered as good practice in pub-
lic procurements.

In particular, 52% of analysed institutions have devel-
oped such justification, unlike the situation observed in 
the previous year when their share accounted for 57%.

Does the institution develop justification of the need for 
all individual procurements? 

 

This year as well, not a single institution has developed 
internal methodology, guidelines or other document that 
governs the method for calculation of procurements’ 
estimated value. Importance of procurement’s estimat-
ed value arises from the fact that its proper and precise 
calculation determines the overall course of the procure-
ment in question.

Does the institution have methodology, guidelines or 
similar document that governs calculation of procure-
ments’ estimated value? 

» Although defined as mandatory under the Open 
Government Partnership’s National Action Plan 
2016-2018, and will be stipulated as legal ob-
ligation under the new Law on Public Procure-
ments, only 62% of institutions publish their 
annual plans on public procurements. Last year, 
their share accounted for 14%. 

The current Law on Public Procurements stipulates an 
obligation for institutions to publish their annual plan 
on public procurements which should be developed by 
31st January the latest in the current year. Nevertheless, 
this commitment is already defined under the Open Gov-
ernment Partnership’s National Action Plan 2016-2018, 
while annual plan on public procurements as document 
whose publication is mandatory is also featured on the 
list of acts and materials which line ministries are obliged 
to publish on their websites. Be that as it may, compared 
to other countries, publication of plans on public pro-
curements is already rooted as good practice. 

Unlike times when this obligation was anticipated only 
under the Open Government Partnership and when mere-
ly 14% of institutions published their annual plans, this 
year marked an improvement in this regard and annual 
plans on public procurements were by published by 62% 
of institutions. 

Does the institution publish the annual plan on public 
procurements on its official website? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Implementation rate of plans on public 
procurements has deteriorated. The average 
implementation rate of these plans in 2017 
stands at 62%, compared to the previous year 
when it was 65%. At the level of individual 
institutions, the lowest implementation rate is 
21%, while the highest stands at 87%. 

Implementation of plans on public procurements re-
mains one of the main weaknesses in the overall system 
of public procurements. This problem becomes more 
prominent when analysed against the fact that the im-
plementation rate was calculated for plans on public pro-

52%48%

0%

100%

 

14%

62%

86%

38%

2016 2017
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Implementation rate of initial and amended plans on public procurements 
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32%
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37%
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21%

40%

1%

21%

34%
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51%

54%

55%

55%

61%

62%

65%

68%

75%

75%

76%

76%

79%

80%

83%

87%

% of amended procurements

curements that have been amended in the course of the 
year, and not for initially developed plans at the year’s be-
ginning. Namely, during the year institutions are allowed 
to make unlimited number of amendments to their plans 
initially developed in January, on the basis of changed 
procurement needs and other circumstances that have 
emerged. Hence, efforts are needed to ensure as higher 
implementation rate as possible of amended plans on 
public procurements. That would result in increased se-
curity and predictability of planning among companies, 
while citizens would have more precise insights into the 
manner in which public funds, bankrolled by taxpayers, 
are planned to be spent. 

» Only two institutions publish procurement 
notices, notifications on contracts signed, as 
well as the contracts and annexes thereto, on 
their official websites, while no institution has 
published notifications on public procurement 
contracts performed. 

Institutions continue their poor practices on non-com-
pliance with commitments assumed under the Open 

Government Partnership’s National Action Plan 2016-
2018, as official document adopted the Government of 
the Republic of Macedonia. As was the case with plans 
on public procurements, institutions broadly ignore their 
obligations related to publication of procurement notic-
es, notifications on contracts signed, texts of contracts 
and annexes thereto, and notifications on contracts per-
formed, on their official websites. 

It is believed that by publishing these information and 
documents on their websites, institutions would demon-
strate true and actual transparency, given that the ob-
ligation for publication of this information on EPPS is 
necessary for the purpose of implementation of tender 
procedures, not for the purpose of disseminating infor-
mation to the broader public and other interested parties, 
in addition to tender participants. 

Namely, only 10% of analysed institutions publish procure-
ment notices, notifications on contracts signed, as well as 
contracts and annexes thereto, on their websites. Not a 
single institution has published notifications on contracts 
performed, although this possibility is allowed on EPPS. 
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Unlike the situation observed with plans on public pro-
curements whose publication has become an obligation 
under the so-called list of 21 types of documents which 
line ministries should publish on their websites, none of 
these documents is featured on the aforementioned list 
adopted by the government. Hence, having in mind the 
importance of these documents in terms of greater ac-
countability on public spending before citizens, the gov-
ernment and holder of this document, i.e. MISA, should 
reconsider the possibility to expand the list by adding 
these and other documents of same or similar impor-
tance. 

» Increased number of tender procedures with 
more reasonable deadlines for submission of 
bids than to law-stipulated minimum dead-
lines. 

In the case of as many as 70% of analysed public pro-
curements, institutions have defined deadlines for sub-
mission of bids that are longer than the law-stipulated 
minimum deadline, unlike the situation observed in 
the previous year, when their share was 54%. Notably, 
in terms of calls for submission of bids, law-stipulated 
minimum deadlines in duration of 5 and 10 days are of-
ten considered insufficient for bidding companies to se-
cure required documents and develop bids of better qual-
ity. This is due to the fact that said minimum deadlines 
are set as calendar days, meaning that they also include 
weekends and holidays, i.e. non-working days. Hence, 
it is believed that institutions engage in good practices 
when they define longer deadlines for submission of 
bids, which is also an indicator of honest intention on the 
part of contracting authorities to receive as many as pos-
sible and bids of better quality.  

Number of institutions that publish information as defined below

Share of procurement notices with reasonable deadlines  
(longer than the law-stipulated minimum deadlines) for submission of bids

Document/information 2017 2016
Procurement notices, on official websites 2 3
Notifications on contracts signed, on official websites 2 1
Public procurement contracts and annexes thereto 2 0
Notifications on contracts performed, on EPPS 0 0
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» This year as well, the average number of bids 
received by analysed institutions stands at 
3.09 and is lower than the national average of 
3.33 bids. 

Almost an equal number of institutions are characterized 
by average number of bids and below average number of 
bids as calculated for all institutions in 2017. In that, 11 in-
stitutions have below average number of bids, unlike the 
situation observed last year when this was the case with 
15 institutions. Otherwise, the average number of bids re-
ceived by individual institutions ranges from 1.5 to 4.5 bids. 

Low competition in tender procedures is one of the most 
important problems affecting the system of public pro-
curements in Macedonia which, according to analyses 
conducted by the Center for Civil Communications, is 
a result of an array of interrelated factors. After several 
years, this is the first time when the average number of 
bids per tender procedures exceeds the limit of 3 bids, 
which is considered to indicate minimum level of com-
petition. Nevertheless, the fact that the calculated aver-
age among analysed institutions standing at 3.09 bids is 
very close to the above indicated limit and the fact that 
significant number of institutions are characterized by 
significantly lower average than the national average are 

indicative of the need for greater efforts at the level of in-
dividual institutions as well, with the view to increase the 
number of companies interested to participate in tender 
procedures. In turn, that would increase quality of bids 
and would ultimately improve successful implementa-
tion of public procurements. 

» As many as one third of public procurements 
were presented with only one bid. 

The problem related to high share of tender procedures 
presented with only one bid continues this year. In 2017, 
the average share of tender procedures presented with 
one bid accounts for 33%, whereby the shares of indi-
vidual institutions range from 10% (as the lowest share 
observed) to 73% (as the highest share observed). This, 
coupled with the already low number of bids per tender 
procedure, brings under question institutions’ compli-
ance with underlying principles of public procurements, 
such as competition, equal treatment and non-discrimi-
nation of companies. 

In the case of this indicator, it was observed that efforts 
have been made in this regard compared to the previous 
year (2016), when the average number of tender proce-
dures presented with only one bid accounted for 27%. 

Average number of bids 
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The problem related to receipt of only one bid is mainly 
due to the fact that these procurement procedures are 
not concluded with organization of electronic auctions 
intended for reduction of initially bided prices. Having in 
mind that initially companies offer higher prices in ex-
pectation of e-auctions and price reductions, in the case 
of tender procedures with one participant, higher prices 
often remain the final prices. 

» The highest average share of tender procedures 
marked by participation of one company in the 
total number of tender procedures organized by 
individual institutions accounts for 25% and is 
the same as the share observed in the previous 
year. Only two institutions have shares higher 
than 40%, which is considered as threshold for 
concentration. 

Under this parameter, the benchmark for concentration 
of particular company is taken from relevant provisions 
in the Law on Protection of Competition, whereby con-
centration is defined as market share of one tender par-
ticipant higher than 40%.

» Almost one third of tender documents devel-
oped by analysed institutions feature discrimi-
natory elements that could limit competition.  

As was the case in the previous year, in 2017 as well, 
29% of tender documents featured discriminatory eligi-
bility criteria for establishment of companies’ economic 
and financial status, as well as technical or professional 
ability of bidding companies. 

In the case of institutions with small number of public 
procurements, the analysis included all tender docu-
ments, while in the case of those with higher number of 
tender procedures, the subject of analysis were tender 
documents for the ten biggest public procurements. 

Tender documents featuring restrictive elements were 
identified with line ministries of education and science, 
interior, transport and communications, environment 
and spatial planning, as well as the Parliament of the Re-
public of Macedonia and Secretariat of Legislation. 

» Every fourth tender procedure organized by 
analysed institutions was annulled, while the 
share of fully or partially annulled tender pro-
cedures at the level of individual institutions 
ranges from 0% to 77%. 

The share of fully or partially annulled tender procedures 
organized by analysed institutions stands at 25% and is 
similar to the national average of 24%. In that, 38% of insti-
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Highest share of particular company in total value of public procurements 

Share of all annulled public procurements
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tutions are marked by individual shares higher than the na-
tional average. In comparison, the average share of annulled 
tender procedures in the previous year accounted for 23%.  
This analysis targeted all tender annulments, i.e. both 
fully and partially annulled tender procedures, having in 
mind that even annulment of one procurement lot impos-
es the need for implementation of completely new pro-
curement procedure for the annulled lot. 

As many as 19% of these tender procedures were annulled 
due to the fact that institutions have assessed that not a 
single from received bids is acceptable, which is considered 
to be one of the most subjective reasons for annulment of 
tender procedures. The national average for this parameter 
is lower and accounts for 14%. 

» More than half of institutions used negotiation 
procedures without prior announcement of call 
for bids. This type of contracts account for 7% 
of the total value of procurement contracts 
signed by analysed institutions. 

The average share in terms of the number of contracts 
signed under negotiation procedures without prior an-
nouncement of call for bids accounts for 6.5% and it 
is several times higher than the national average that 
stands at 1.8%. The situation is slightly better in terms 
of their value, i.e. the average value share of these tender 
procedures in the total value of public procurements or-

Value share of contracts signed under negotiation procedures without prior announcement of call for bids in the 
total value of procurement contracts signed by individual institutions

ganized by analysed institutions accounts for 7.2%, while 
the national average is calculated at 4.7%. 

24% of institutions have signed annex contracts which 
are also awarded under negotiation procedures without 
prior announcement of call for bids. The share of annex 
contracts in the total number of procurement contracts 
signed by analysed institutions accounts for 0.9%, while 
the national average stands at 0.22%. Their respective 
value share is 1.1%, compared to the national average 
of 0.7%. 

» Two thirds of institutions have not established 
internal monitoring system for performance of 
public procurement contracts signed. 

Many institutions interpret “monitoring of contract per-
formance” to mean financial records related to payments 
made on the basis of public procurement contracts. Nev-
ertheless, monitoring of contract performance should 
concern overall contractual obligations, i.e. precise re-
cords on fulfilment of contractual obligations such as 
delivery/performance deadline, quantity, quality, method 
of delivery, etc., whereby procurement-making entities 
are obliged to act with so-called “prudence of good busi-
nessman” which means they should take all measures 
at their disposal to ensure timely and adequate contract 
performance. 
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Share of appeals lodged in the total number of procurement notices

Period (in days) for disclosure of requested information
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» The average share of appeals lodged by com-
panies in the total number of procurement 
notices announced by analysed institutions 
stands at 4.6% and is higher than the national 
average of 3%. Compared to the previous year 
(6%), the share of appeals has decreased. 

71% of analysed institutions were addressed with ap-
peals lodged against public procurement procedures 
they have organized. State Commission on Public Pro-
curement Appeals has approved as high as 58% of these 
appeals, which is significantly higher share of approved 
appeals compared to the previous year (37%). 

» Two thirds of institutions disclosed information 
requested under the instrument for free access 
to public information within the law-stipulated 
maximum deadline of 30 days. 

The average number of days within which institutions 
have disclosed information requested under the instru-
ment for free access to public information is calculat-
ed at 38. In that, fast responses were observed with the 
Secretariat of Legislation (seven days), while the longest 
response time was observed with the Ministry of Educa-
tion and Science (112 days). 

Having in mind that the Commission for Protection of the 
Right to Free Access to Public Information is incomplete 
and therefore non-functional, no effects were yielded 
with submission of appeals before this commission on 
the grounds of institutions’ failure to disclose requested 
information, while three institutions were addressed with 
urgency letters related to information disclosure. 

  

APPENDIX: RESEARCH, AS-
SESSMENT AND RANKING PA-
RAMETERS 

1.  Has the institution appointed an officer or organiza-
tion form responsible for matters related to public pro-
curements? (Yes/No)

2.  Has the officer responsible for public procurements 
obtained the relevant certificate on passed exam for 
public procurements? (Yes/No)

3.  Do members of public procurement committees rotate 
for different procurements or does the composition of 
this committee remain the same for all procurements? 
(Yes, they are rotated /No, they remain the same)

4.  Does the institution develop justification on the need 
for all individual procurements? (Yes/No)

5.  Does the institution have internal methodology/guide-
lines or similar document that governs the method for 
calculation of procurements’ estimated value? (Yes/
No)

6.  Does the institution publish annual plans on public 
procurements and amendments thereto on its official 
website? (Yes, both /Partially, only one /No, neither)

7.  Implementation rate of annual plans on public pro-
curements (% of implemented versus planned pro-
curements; High – above 90% / Partial – 70% to 90% / 
Low – up to 70%)

8.  Share of public procurements that were changed with 
amendments to annual plans (% of amended versus 
planned procurements; High – above 30% / Partial – 
10% to 30% / Low – up to 10%) 

9.  Has the institution established monitoring system for 
implementation of plans on public procurements (and 
what is that system)? (Yes/No)

10.  Does the institution publish procurement notices on 
its official website (integral text or link to EPPS)? (Yes/
No)

11.  Share of procurement notices with reasonable dead-
lines (longer than the law-stipulated minimum dead-
lines) for submission of bids (Yes - above 70% / Par-
tially – 50% to 70% / No – up to 50%)

12.  Are there tender documents with discriminatory el-
ements that could limit competition? (Yes – in more 
than 30% / No – up to 30%) 
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13.  Has the institution disclosed documents requested 
under the instrument for free access to public infor-
mation? (Yes, within law-stipulated deadline / Yes, 
after deadline expiration or upon lodged appeal / No) 

14.  Has the institution responded to information requests 
under the instrument for free access to public infor-
mation within the law-stipulated maximum deadline 
of 30 days? (Yes, within law-stipulated deadline / Par-
tially, after deadline expiration / No) 

15.  Average number of bidding companies that partici-
pate in tender procedures organized by the institution 
(relative to the national average; above average / be-
low average)

16.  Share of tender procedures presented with only one 
bid (relative to the average calculated for analysed in-
stitutions; below average / above average) 

17.  Highest share of particular company participating in 
tender procedures organized by the institution (below 
40% / above 40%)

18.  Share of all public procurement procedures annulled 
(relative to the national average; below average / 
above average)

19.  Share of annulled tender procedures on the grounds 
of no acceptable bids received in the institution’s total 
number of annulled tender procedures (relative to the 
national average; below average / above average) 

20.  Value share of contracts signed under negotiation 
procedures without prior announcement of call for 
bids in the total value of all contracts (relative to the 
national average; below average / above average)

21.  Share of the number of contracts signed under nego-
tiation procedures without prior announcement of call 
for bids in the total number of public procurements 
(relative to the national average; below average / 
above average)

22.  Value share of annex contracts in the total value of 
public procurements (relative to the national average; 
below average / above average)

23  Share of the number of annex contracts signed in the 
total number of contracts (relative to the national av-
erage; below average / above average)

24.  Share of contracts for which notifications on con-
tracts signed were published within the law-stipulated 
deadline of 30 days from their signing (Yes – above 
80% / No – up to 80%)

25.  Does the institution comply with the obligation on 
publication of records from bid-collection procedures 
on EPPS within the law-stipulated deadlines (Yes – 
both within deadlines / Partially – one within deadlines 
/ No – both after deadline expiration) 

26.  Does the institution publish notifications on signed 
public procurement contracts on its official website? 
(Yes / No) 

27.  Share of notifications on performed contracts pub-
lished on EPPS (Yes – above 80% / No – up to 80%)

28.  Does the institution publish contracts signed and pos-
sible annexes thereto on its official website? (Yes – 
both / Partially – only one / No – neither) 

29.  Has the institution established monitoring system for 
performance of public procurement contracts signed? 
(Yes / No)

30.  Share of appeals in the total number of procurement 
notices (relative to the national average; below aver-
age / above average)

31.  Share of approved appeals in the total number of ap-
peals lodged (relative to the national average; below 
average / above average)


