ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ 2021-2024 ЗА ПЕРИОД
01.СЕПТЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Во согласност со Политиката за активна транспарентност, Министерството за одбрана редовно и на
секои шест месеци, изработува и јавно објавува извештај за степенот на реализација на активностите
предвидени со Планот за интегритет 2021-2024 година.
Шест-месечните извештаи се изработуваат стандардизирано, во посебно дизајнирана матрица, која
е дел од Планот.
Заради времено усогласување, првиот Извештај се однесува на периодот од донесување на Планот
до крајот на календарската година 2021, односно на периодот 01.09-31.12 2021 година. Сите следни
извештаи ќе се однесуваат на период од шест месеци.
Откако ќе се спроведе Планот за интегритет 2021-2024, во 2025 година, ќе се изврши целосна анализа
на напредокот постигнат со спроведувањето на Планот.
Одговорно тело за следење на реализацијата е Работната група за градење интегритет во
Министерството за одбрана, која што го подготви овој извештај.
За периодот 01.09-31.12.2021 година, во Планот за интегритет беа планирани пет активности или
поделено по области: Човечки ресурси - две активности, Судир на интереси - една активност, Јавни
набавки – една активност и Внатрешна контрола - една активност. Четири од вкупно пет активности
од Планот се реализираа со експертска поддршка од Центарот за интегритет на Кралството Норвешка
– CIDS.
Сите пет активности се реализираа во целост, односно степенот на реализација е 100%.

Координатор на Работна група за градење интегритет
Владимир Анчев

X. Област I: - Управување со човечки ресурси

Репер: - Подобрена ефикасност на системот за управување со човечки ресурси
Имплементација на активност
Активност

Очекувани резултати

(„Да“ и кога се имплементираат

Постигнати резултати

Во тек, „Не“)
1. Дизајнирање
на модул и
воведување
редовна обука
на цивилниот и
воениот
персонал за
градење на
интегритет

Реализација на обука за
градење интегритет

2. Подготовка на
преглед и
утврдување на
практиките во
земјите на НАТО
за
транспарентност
во описите на
работните места
на цивилниот
персонал

Изработен
преглед/анализа на
практиките во земјите на
НАТО во врска со
транспарентноста во
описите на работните
места за цивилниот
персонал и добиени
сознанија за можностите
за зголемување на
транспарентноста на
описите на работните
места

Да
Реализирана прва обука 2324.11.2021, Регионален центар за
односи со јавност РЦОЈ, Скопје

Воспоставена обука за
градење интегритет

Број на
вклучени луѓе
20

Подигната свест за
прашањата поврзани со
интегритетот и
управувањето со
човечките ресурси

Дополнителни забелешки

Активност 1 од Матрицата на
Планот за интегритет 20212024
Активноста е спроведена со
експертска поддршка од
Центарот за интегритет на
Кралството Норвешка - CIDS

Подигната свест за
активностите од Планот
за интегритет 2021-2024
Да

Добиени сознанија за
практиките во земјите
членки на НАТО во врска
со транспарентноста на
работните места
Изработени препораки за
можностите за
зголемување на
транспарентноста во
однос на работните места
во Министерство за
одбрана

10

Активност 8 од Матрицата на
Планот за интегритет 20212024

Активноста е спроведена со
експертска поддршка од
Центарот за интегритет на
Кралството Норвешка - CIDS

Област II: - Судир на интереси

Репер: - Подобрени механизми за заштита на укажувачи и спречување судир на интереси
Имплементација на активност
Активност

Очекувани резултати

(„Да“ и кога се имплементираат

Постигнати резултати

Во тек, „Не“)
3. Анализа за начинот
на кој Законот за
одбрана и Законот за
служба во Армијата
го регулираат
судирот на интереси

Изработена анализа и
добиени сознанија за
можностите за
измени и
дополнувања на
предметните закони
заради унапредување
на механизмите за
заштита од укажувачи

Да

Изработена анализа
Добиени сознанија за
можностите за измени и
дополнувања на
предметните закони
заради унапредување на
механизмите за заштита
од укажувачи

Број на
вклучени луѓе
10

Дополнителни забелешки

Активност 14 од Матрицата на
Планот за интегритет 20212024
Активноста е спроведена со
експертска поддршка од
Центарот за интегритет на
Кралството Норвешка - CIDS

Област: IV - Јавни Набавки

Репер: - Подобрена организациска структура и институционален капацитет за да се обезбеди интегритет и транспарентност во јавните набавки
Имплементација на активност
Активност

Очекувани резултати

(„Да“ и кога се имплементираат

Постигнати резултати

Во тек, „Не“)
4. Изработка на
модул и воведување
на редовна обука за
спроведување на
годишното
планирање на
набавките во
процесите на јавни и
одбранбени набавки

Реализација на обука
за градење интегритет

Да
Реализирана обука на 30.11-01.12
2021 година, Регионален центар за
односи со јавност РЦОЈ, Скопје

Подигната свест за
прашањата поврзани со
интегритетот, ризиците од
корупција и планирањето
на јавните набавки
Подигната свест за
активностите од Планот за
интегритет 2021-2024

Број на
вклучени луѓе
20

Дополнителни забелешки

Активност 20 од Матрицата на
Планот за интегритет 20212024
Активноста е спроведена со
експертска поддршка од
Центарот за интегритет на
Кралството Норвешка - CIDS

Област: VI - Внатрешна контрола

Репер: - Подобрена организациска структура и институционален капацитет за да се обезбеди интегритет и транспарентност во јавните набавки
Имплементација на активност
Активност

Очекувани резултати

(„Да“ и кога се имплементираат

Број на

Постигнати резултати

вклучени луѓе

Во тек, „Не“)
5. Преглед на
евиденциите за
имплементација на
минатите препораки
од областа на
интегритетот
обезбедени од
страна на Секторот за
внатрешна ревизија и
од Секторот за
инспекција

Изработен преглед на
имплементацијата на
препораките од
Секторот за
инспекција и секторот
за ревизија

Да

Добиени сознанија за
ефикасноста на
внатрешната контрола и
сознанија за можностите
за зголемување на
ефикасноста

/

Дополнителни забелешки

Активност 32 од Матрицата на
Планот за интегритет 20212024

