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АНЕКС 
за потенцијални сценарија за ризик: 

„црвени знамиња“ 
 
Листата на „црвени знамиња“ кои можат 

да се појават за време на работните задачи на 
вработените или деловното работење со 
Факултетот, а кои може да предизвикаат 
загриженост (согласно со применливата 
регулатива поврзана со мито и корупција) е 
следна: 

 вработениот станува свесен дека 
вработено или поврзано лице е 
вклучено или е обвинето за 
вклучување во незаконски деловни 
практики; 

 вработениот дознава дека вработено 
или поврзано лице има репутација за 
плаќање мито, бара да му се плаќа 
мито или има репутација за постоење 
на „посебна врска“ со странски и 
домашни владини претставници; 

 поврзано лице, ангажираното лице 
или трето лице инсистира да добие 
провизија или плаќање на 
надоместок пред да потпише 
договор со Факултетот; 

 поврзано лице, ангажирано лице или 
трето лице бара провизија за да 
„олесни“ услуга; на пример, при 
договарање на донација, односно 
финансирање од друг извор; 

 поврзано лице, ангажирано лице или 
трето лице организира раскошна 
забава или дава подароци пред 
започнување или продолжување на 
договорните преговори или 
обезбедување услуги; на пример, при 
аплицирање на јавните повици од 
страна на Факултетот или при јавна 
набавка; 

 поврзано лице, ангажирано лице или 
трето лице бара да се изврши 
исплата на мито за да се „превидат“ 
потенцијални правни повреди; на 
пример, при ревизии на проект да не 
се документираат недостатоци или 
неоправдани трошоци; 

 поврзано лице, ангажирано лице или 
трето лице бара да се обезбеди 
вработување или некоја друга 

предност на пријател или роднина 
пред да добие финансиска поддршка 
од Факултетот; 

 одговорно лице од Одделението за 
финансиски работи добива фактура 
од поврзано лице, ангажирано лице 
или трето лице што се чини дека не е 
согласно со применливата 
регулатива; 

 раководител или вработен бара или 
врши промена на планот за јавни 
набавки без оправдана причина; 

 одговорно лице од Одделението за 
финансиски работи забележува дека 
на Факултетот има фактура во која 
има елементи за провизија или за 
плаќање на надоместок што се чини 
голем со оглед на услугата за која е 
наведено дека е обезбедена; 

 поврзано лице, ангажирано лице или 
трето лице бара употреба на агент, 
посредник, дистрибутер или 
снабдувач што обично не се користи 
од Факултетот или не ги следи 
воспоставените постапки; 

 на вработен му се нуди невообичаено 
дарежлив подарок или му се нуди 
раскошна гостопримливост од 
страна на некое поврзано лице или 
трето лице. 

 
Доколку некое од вработените лица 

се соочи со некое од горенаведените „црвени 
знамиња“ од листата, треба веднаш да 
пријави кај деканот/раководителот на 
внатрешна организациона 
единица/одговорното лице за спречување на 
корупција. 

Дополнително, како начин на 
пријавување може да се користи и Формулар 
за жалби (П4_8_0_01_Ф01) до Факултет за 
ветеринарна медицина – Скопје, објавен на 
веб-страницата на Факултетот.  
 

Д е к а н 
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