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СТР. 2 

ЗА НАС 

КОИ СМЕ НИЕ? 

Здружение за правна едукација 

и транспарентност СТАНИЦА 

П.Е.Т. е основано во септември 

2018, а започна со активна 

работа во јануари 2019 година. 

Самиот термин “станица” е 

место каде што луѓето секогаш 

можат да се обратат, а зборот 

“ПЕТ” е акроним и означува 

правна едукација и 

транспарентност. Ова значи 

дека ова здружение е место 

каде сите граѓани можат да 

бидат правно едуцирани и да 

побараат помош, но и 

транспарентност и отчетност од 

институциите. 

 

Визија: Овозможен пристап 

до правда за секој граѓанин. 

 

Мисија: Да се остварат 

правните потреби на 

граѓаните преку поттикнување 

на отвореност и соработка на 

институциите. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Основните цели кон кои е 

насочена нашата работа и 

дејствување се : 

• Да им се овозможи едукација и 

асистенција на граѓаните во 

насока на остварување на 

нивните права, со фокус кон 

ранливите и маргинализирани 

групи, посебно кон Ромите, во 

делот на здравствени и социјални 

права. 

• Да се поттикнат институциите 

на системот на транспрантност и 

одговорност во работата, 

прилагодена спрема потребите на 

граѓаните. 

• Да се промовира еднаквост на 

граѓаните по сите основи, преку 

преземање на активности за 

превенција и заштита од 

дискриминација. 
 

 

 

• Да се поттикнат физичките 

и правните лица за нивно 

вклучување во акции од 

хуманитарен карактер, со 

цел намалување на 

сиромаштијата. 

• Да се овозможат услови за 

мултиетничка и социјална 

кохезија и делување преку 

вклучување на лица од 

различни етнички, 

географски и социјален 

профил како можност да се 

постигне реален и 

ефективен придонес за 

позитивни општествени 

промени. 

• Да се придонесе кон 

постигнување на родова 

рамноправност и 

справување со постојните 

нееднаквости помеѓу 

мажите и жените, во насока 

на унапредување на 

вклученоста на жените во 

општествените процеси. 
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Корупција...здравство? Што?  

За проектот  

“АНТИКОРУПЦИЈА ВО 

ЗДРАВСТВОТО НИЗ ПРИЗМАТА 

НА ТЕРЕНСКАТА РАБОТА“ 

Проектот „Антикорупција во 

здравството низ призмата на 

теренската работа“ е дел од 

иницијативата “Намалување на 

корупцијата во здравството и 

образованието на локално ниво“ 

кој  го спроведуваат Здружение 

за правна едукација и 

транспарентност СТАНИЦА 

П.Е.Т. од Прилеп, Центар за 

граѓански комуникации и 

Центар на заедницата на 

општина Струга, со финансиска 

поддршка на Фондација 

Отворено општество - 

Македонија. 

Преку него, здружението за прв 

пат своето искуство во 

мобилизација на заедницата го 

стави во функција на 

идентификување и борба против 

корупцијата во здравството. 

Партнерството со другите две 

организации во оваа иницијатива 

ни помогна од една страна во 

стекнување на теоретско знаење 

за начините, и механизмите 

потребни за справување со 

корупцијата, а од друга страна и 

споделување на искуствата во 

работата на терен. На таков 

начин беше креирана една силна 

и функционална врска на 

поврзување на теоретското со 

практичното, со кое се 

воспостави еден сеопфатен 

механизам за борба против 

корупцијата. Надградувањето на 

ова знаење и искуство од терен, 

со знаења од областа на 

идентификување и борба против 

корупцијата е само логичен след 

на развојот на активностите, кои 

крајно се насочени кон 

подигнување на стандардите на 

транспарентност во јавното 

здравство а со тоа и зголемен 

квалитет на здравствените 

услуги и подобро здравје за сите. 

 

ПОЗАДИНА  

Секторот јавно здравство зафаќа 

голем дел од јавните средства, а 

околу една третина од нив се 

трошат преку јавни набавки. 

Многу често, најуспешните 

приватни компании во регионот и 

државата се токму оние кои ги 

добиваат тендерите. Сепак, во 

пракса впечатокот на пациентите 

е дека услугите кои ги добиваат во 

јавното здравство се многу лоши, 

почнувајќи од стара и дотраена 

опрема, немање реагенси за некои 

испитувања, лоша храна и сл. 

Оттука, неминовно се наметнува 

проблематиката на постење слаба 

транспарентност и отчетност и 

слаби механизми за спречување на 

корупција во ЈЗУ, од кои крајно 

најоштетени се токму 

најзагрозените.  

Квалитетот на здравствени услуги 

кои ги добиваат граѓаните од 

јавните здравствени установи 

најмногу ги таргетира токму 

припадниците на 

маргинализираните групи бидејќи 

тие, како најсиромашни, најчесто 

ги користат нив, не можејќи 

финансиски да си го дозволат 

приватното здравство. 

Од друга страна, корупцијата е еден 

од најсериозните проблеми со кои 

Република Северна Македонија се 

соочува во последните години. 

Извештаите за напредокот на 

земјата подготвени од страна на 

Европската комисија веќе со години 

констатираат дека постои 

недостаток на начини државата да 

се справи со неа, како и недоследно 

почитување и спроведување на 

постоечките регулативи.  

Јавните набавки се доминантен 

метод на трошење на јавните пари, а 

конкретно јавното здравство е една 

област која зафаќа голем дел од овие 

средства. Но не само што зафаќа 

средства, туку начинот на кој се 

искористуваат тие средства и 

квалитетот на здравствените услуги 

кои се добиваат, директно влијаат 

врз квалитетот на животот на 

граѓаните.  

Од друга страна, на терен постојат 

организации како што е 

здружението СТАНИЦА П.Е.Т. кои 

имаат долгогодишно искуство во 

работа на теми од областа на 

пристап до здравствени услуги, 

остварување на здравствени права и 

прилагодување на здравствените 

политики на реалните потреби на 

граѓаните. 

 

 

 

 
Фото: Public procurement – Andrei Stefanescu  
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Методологија и активности  

Методите и инструментите користени во 

спроведувањето на проектните 

активности беа: мониторинг на 

спроведувањето јавни набавки 

(прашалник за мониторинг на 

процедурите за јавни набавки и барања  

за информации од јавен карактер), 

анализа на услугите кои ги добиваат 

граѓаните и нивните реални потреби 

(прашалник за квалитетот на услугите 

предмет на јавните набавки) и 

сензибилизирање на јавноста околу 

прашањата на јавни набавки во ЈЗУ 

(промотивни материјали и јавни 

настани). 

Во текот на проектот беа 

спроведени следните 

активности: 

- идентификување на јавни 

набавки во ЈЗУ од Општина 

Прилеп 

- десктоп анализа за начинот на 

спроведување на јавните 

набавки 

- прибирање на дополнителни 

информации од ЈЗУ за начинот 

на спроведување на јавните 

набавки 

- подготовка на методологија за 

спроведување на истражување 

меѓу пациенти 

- спроведување на фокус групи и 

индивидуални интервјуа со пациенти 

креирање и дистрибуција на промотивен 

материјал 

- подготовка на краток документ за 

сумирање на резултатите од анализата во 

ЈЗУ и меѓу пациентите 

- организирање на јавен настан за 

презентирање и дискутирање на 

идентификуваните проблеми пред 

пациенти и претставници од ЈЗУ.  

 

Фото: An introduction to sourcing and procurement (Logistic Learning Alliance) 

 

Јавни набавки во ЈЗУ од 

Општина Прилеп 

Идентификување  
Детектирани три завршени постапки за доделување 

на јавни набавки  од здравствениот сектор, 

реализирани од страна на ЈЗУ Општа болница 

Прилеп во текот на 2018 и 2019 година. Станува 

збор за три конкретни набавки од здравствениот 

сектор и тоа: храна и прехранбени производи, 

медицинска опрема и РТГ-потрошен материјал. 

 

 Десктоп анализа за начинот на спроведување на 

јавните набавки 

Од собраните податоци за јавните 

набавки за тендерите кои беа предмет 

на анализа, на претходно подготвен 

прашалник за следење на постапките за 

јавни набавки, беа изготвени 3 

поединечни анализи за секој од 

тендерите. Целта на анализата беше врз 

основа на добиените податоци и 

целокупната документација детално да 

се проучат јавните набавки односно, 

потребната документација, начинот на 

спроведување на набавката, 

понудувачите и цените. Предмет на 

длабинска анализа беа тендерите за 

набавка на храна, медицинска опрема и 

потрошен материјал спроведени во 

период 2018 и 219 година.   

За овие тендери се направи 

проценка на начинот на 

спроведување во сите фази 

на јавните набавки, од 

планирањето, преку 

спроведување на самите 

постапки, сè до 

реализацијата. Тендерите беа 

ставани во контекст на 

бројот на пациенти, како и 

бројот на услуги кои тие ги 

добиваат од ЈЗУ Општа 

болница Прилеп.Дел од 

сознанијата беа добиени и од 

податоците од 

Електронскиот систем за 

јавни набавки. 
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Индивидуалните интервјуа беа 

направени со пациенти кои во 2018 и 

2019 година биле на болничко 

лекување или користеле некоја од 

услугите кои беа предмет на деск-

анализата. На ваков начин, во текот на 

месец април 2020 беа опфатени 15 

граѓани кои користеле некоја услуга во 

ЈЗУ Општа болница Прилеп во 

2018/2019 година. Интервјуата беа 

анонимни и спроведени со граѓани од 

општина Прилеп и околните села и тоа 

преку комбиниран модел на лична и он-

лајн комуникација. 

 

Фокус групите беа организирани 

во текот на месец јули 2020, на 

три различни локации, со цел 

опфаќање на различни категории 

на граѓани кои ги користеле 

услугите на ЈЗУ Општа Болница 

Прилеп во текот на 2018 и 2019 

година. Првата беше реализирана 

со 13 граѓани во нас. Тризла, 

втората опфати 11 лица – граѓани 

на општина Прилеп и третата се 

одржа во општина Кривогаштани 

и опфати 15 лица. Поради 

пандемијата на КОВИД-19 истите 

се одржаа на отворено, и тоа во 

самите заедници за кои беа 

наменети. На ваков начин, 

нашата работа уште еднаш излезе 

од својата вообичаена зона и 

направи чекор напред кон 

приближување на заедниците со 

кои работиме. Тоа придонесе 

граѓаните да се чувствуваат 

послободни и поотворени за 

дискусија и да ја прифатат 

активноста како своја.  
 

 

 

 
 

 

Промотивен материјал и 

теренска акција  
Во периодот август-септември 2020, беше изработен 

промотивен материјал – маица на чија предна страна беа 

испечатени цитати (фрази), кои се дел од заклучоците 

кои добиени од одржаните индивидуалните интервјуа и 

фокус групите со корисници на услуги на ЈЗУ Општа 

Болница Прилеп. 

Во текот на месец септември 2020 година беше 

организирана теренска акција за дистрибуција на 

промотивниот материјал со која беа опфатени 150 

граѓани од Прилеп и околните населени места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голем дел од граѓаните се идентификуваа со цитатите од 

промотивниот материјал, и се согласија дека треба 

заеднички да се работи за надминување на проблемите кои 

постојат со години. Особено впечатлив беше моментот 

кога дел од нив самоиницијативно одлучија да ги носат 

маиците при нивната следна посета на болницата (при што 

за истото ни испратија и фотографии), вклучувајќи се на 

таков начин во активизмот за промени кој го започнавме.  

На ваков начин, придонесовме за демистификација на 

поимот „корупција“ и го сведовме на ниво кое е опипливо 

за граѓаните, наместо како досега - апстрактна појава која 

најчесто се користи за дневно-политички и партиски 

пресметки.  
 

 

 

 

 

ТЕРЕНСКА АНАЛИЗА  

Индивидуални интервјуа и фокус групи  
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ШТО ОТКРИВМЕ И ШТО ПРЕПОРАЧУВАМЕ?  

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

Заклучоци од спроведени активности: 
 

1.Планирањето на јавните набавки е проследено со 

слабости манифестирани преку ненавремено 

планирање на значајни набавки, како што е набавката 

на медицински материјал во вредност од 8,3 милиони 

денари во 2018 година, како и со непочитување на 

временската рамка и проценетата вредност на 

набавката што е забележано во однос на тендерот за 

набавка на храна и прехранбени производи.  

2.Слабостите во планирањето можат да се забележат и 

во користењето на иста тендерска документација и 

техничка спецификација за ист вид набавки од година 

во година. Ова може да биде показател за тоа дека не 

се следи реализацијата на договорите која треба да 

биде основа за подобрување на процесот на набавки. 

Набавката на ист вид производи во исти количини со 

години, особено во однос на прехранбените продукти 

го зголемува ризикот од несоодветни набавки кои не 

одговараат и не ги следат реалните потреби на 

пациентите. 

3. Конкуренцијата на тендерите, која била на 

релативно солидно ниво, не резултирала со 

склучување на договори по поволни цени. Имено, 

одредени прехранбени продукти, како што се 

кашкавалот и месото, се купувани по цени кои се на 

ниво на малопродажните цени што е нелогично ако се 

имаат предвид големите количини. Набавките на ниво 

на малопродажни цени секако ја доведуваат во 

прашање смислата на спроведената постапка за јавна 

набавка.  

4. Доколку вредноста на договорите за јавни набавки 

на храна и прехранбени производи како и за леб и 

бели печива се стави во сооднос со бројот на потребни 

оброци во ЈЗУ Општа болница Прилеп во 2018 година, 

произлегува дека дневно се располага со продукти во 

вредност од 255 денари. Ова е релативно солиден 

износ кој секако остава простор за подобрување на 

квалитетот на менијата на пациентите и нивната 

редовна и соодветна достапност.  

5. Пациентите се делумно задоволни од услугите кои 

ги добиваат од ЈЗУ Општа Болница – Прилеп. 

Најголеми проблеми кои ги истакнаа се: лоша 

хигиена, несоодветна исхрана (недоволна и 

неприлагодена на дијагнозата на пациентите, со лош 

квалитет и недоволно количински), недостиг на 

магнетна резонанца, за што се приморани да патуваат 

до Битола за да ја добијат соодветната услуга, 

недостиг на терапија, која во голем број ситуации 

пациентите си ја набавуваат сами и сл. 

6.Пациентите имаат проблеми со лошиот однос на 

медицинскиот персонал, кој покрај маката која ја има 

пациентот, треба психички да се оптоварува и со 

непотребни коментари. 

 

7.Согласно ставовите на пациентите, храната која ја 

добиваат не соодветствува на дијагнозата, не постои 

различен режим на исхрана – за различни болести, а 

речиси на сите лежечки пациенти им било напоменато 

дека треба да си носат прибор од дома. Често се 

случувало на членовите на семејството да им биде 

кажано да донесат храна за пациентот од дома, 

бидејќи таа што е на менито не е соодветна за 

неговата/нејзината состојба.  

8. Хигиената е релативно задоволителна, со разлики 

во зависност од одделението (најдобро – очно 

одделение и гинекологија, најлошо – ортопедија, 

инфективно). Најчесто пациентите се жалат на стари и 

дотраени постелнини, чаршави, лоша хигиена во 

тоалетите . Во повеќе случаи биле приморани сами да 

носат постелнина од дома, бидејќи во моментот 

немало или не биле испрани. 

9. Пациентите се релативно задоволни од користењето 

на апаратурата во болницата. Напоменуваат дека 

недостига магнетна резонанца, што ги изложува на 

дополнителни трошоци, да патуваат до други градови, 

а често и го става во ризик нивното здравје поради 

долгата листа на чекање за закажување на термин. Во 

однос на добивањето на резултатите, во зависност од 

снимањето, пациентите ги добиваат резултатите 

веднаш, дигитализирани – на CD. 

10. Лежечките пациенти често сами си набавуваат 

терапија, но и различен потрошен материјал (игли, 

шприцеви), посебно на детско одделение, интерно, 

урологија и одделението за гинекологија и 

акушерство. 

11. Кај пациентите се прави конфузија во однос на 

препознавањето на медицинскиот персонал, кој не 

носи соодветни ознаки како би се правело разлика 

помеѓу докторите, медицинските сестри, болничарите 

и хигиеничарите.  

12. Сите пациенти слушнале за случаи на корупција, 

но не знаат да кажат дали им се случила лично нив 

односно дали се тие жртви на коруптивно однесување.  

13.Постои пракса кај пациентите „да се почести“ 

медицинскиот персонал пред или по давањето на 

услуга, која е карактеристична за некои здравствени 

услуги (како што е хируршка интервенција или 

породување), иако не за сите. Пациентите кои ова го 

сториле нагласија дека не им било изричито побарано 

тоа да го направат, но дека слушнале дека е тоа 

пракса, па им било непријатно да не постапат така.  

14. Пациентите сметаат дека доколку докторите бидат 

доволно платени, не се под притисок (бидејќи во 

моментов еден доктор работи како за тројца) и се 

вработат нови доктори, значително ќе се подобри и 

давањето на здравствените услуги. 
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Препораки: 
 

1. ЈЗУ Општа болница Прилеп треба да ја унапреди 

транспарентноста и отчетноста во своето работење 

овозможувајќи им на граѓаните кои ги користат нивните 

услуги да имаат поголем увид во нивото работење.  

2. Потребно е усогласување помеѓу јавните набавки и 

реалните потреби на пациентите, што ќе доведе и до 

поголема достапност на услугите и терапијата која треба 

да ја примаат пациентите. 

3. Да се ревидира планот за набавка на храна и 

прехранбени продукти и да се усогласат менијата со 

различните потреби на пациентите. Договор со надворешна фирма која би обезбедувала готови 

оброци по претходно утврдено мени е исто опција, која во други здравствени установи низ 

државата се применува.  

4. Да се рационализира планот за набавка на медицинска опрема во согласност со барањата на 

пациентите за одредена здравствена услуга во претходните години. 

5. Да се усогласат набавките на медицински потрошен материјал со потребите на пациентите и 

бројот на дадени услуги во претходниот период, како не би се случувале недостатоци и префрлање 

на трошоците на самите пациенти, за материјали за кои болницата реализира јавни набавки.  

6. Заеднички да се работи за искоренување на праксата за „честење“ на медицинскиот персонал 

за извршената услуга. 

7. Позитивниот однос е половина здравје за пациентите. Потребно е медицинскиот персонал да 

се однесува кон пациентите со почит, љубезност, достоинство, емпатија, разбирање и искреност.  

8. Треба да се работи на дополнителна мотивација на медицинскиот персонал преку 

обезбедување на соодветни услови за работа, како и повисоки месечни надоместоци. 
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Содржината на овој Гласник е единствена одговорност на СТАНИЦА П.Е.Т. и на ниту еден начин не може да се 

смета дека ги изразува ставовите и гледиштата на Фондација Отворено општество – Македонија. 


