
 
 

 

 
 
 
 

 

Корупција во државните студентски домови 

 

 

 

Студентските домови кои се под Државен студентски дом "Скопје" се најголеми домови, 

во нив годишно се сместуваат околу 3000 студенти. Домовите имаат супстандардни услови за 

живеење и низа инфраструктурни, финасиски и програмски проблеми,  сепак истите се 

единствена опција за живеење и студирање за многумина студенти. 

Студентите многу пати јавно бараа од владата да ги подобри условите за живот на 

државните домови. Иако може да се види дека средства се инвестирани во нивното одржување 

и реновирање, сепак промените се мали и незначителни. Државните домови, исто така, имаат 

проблеми во однос на нивниот долг. Имено, тие имаат долг од над 4,5 милиони евра, но сепак 

студентите сè уште треба да управуваат и да се справат со проблеми како што се: дефицит на 

струја, топла вода и квалитетна храна. Ова е јасен показател дека средствата не се користат 

мудро и дополнително на тоа, не се користат на начин што ќе ги задоволи потребите и основните 

потреби на студентите.  

Контроверзите во врска со условите за живеење во студентските домови и негативното 

медиумско внимание создадоа домови за да бидат затворени за јавноста, за другите студенти 

кои не живеат во нив, медиумите или посетителите. Со оглед на фактот дека во 2017 година има 

промени во Владата во Македонија и нови лица се избрани или именувани на различни 

позиции, вклучувајќи го и Министерството за образование и „Државен студентски дом Скопје", 

постои поволна клима за обид да се направат промени околу овие прашања.  

Проактивноста на институциите кои ја покажуваат за промени, создава простор да сметаме дека 

е вистинско време да се наметне прашањето за корупција во студентските домови. Проблемот со 

студентските домови, посебно со нејзината корупција, е проблем што одамна останува нерешен. 

Новите директори искажаа интерес во борбата против корупцијата, ние веруваме дека можеме 

да се обидеме да направиме значаен чекор напред во справувањето со ова прашање.  

Проектот "Студентски домови без корупција" има три главни компонети, чија реализација ќе се 

оствари главната цел:  поттикнување на институциите на потранспарентно и поодговорно 

управување со студентските домови, преку истражување за јавните набавки и перцепциите на 

студентите за корупција во студентските домови и активности за зајакнување на студентите за 

активно вклучување и подобрување на студентските домови. Проектот ќе се спроведува во трите 

најголеми државни студентски домови во земјата:  „Стив Наумов“ , „Гоце Делчев“ и „Кузман 

Јосифовски-Питу“ во Скопје кои се под „Државен студентски дом Скопје". 
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Компонента 1: Истражување на различни форми на корупција кои се присутни во студентските 

домови и студентскиот стандард  

 

Студентите кои живеат во студентски домови немаат никакви можности или активности 

да придонесат за подобрување на стандардот. Тие имаат многу проблеми, но не постои начин 

тие да го канализираат своето мислење и да направат промена. МОФ ќе спроведе истражување 

за перцепцијата на студентите за корупција и стандард на живеење во домови, кои ќе послужат 

како основа за идните активности за борба против корупцијата, но исто така и како основа за 

придонес за подготовка на Закон за студентски стандарди базиран на факти. 

 

 

Компонента 2: Анализа на јавните набавки на домови 

 

Овој тип на анализа ќе ни даде информации за тоа колку и на кој начин се трошат 

фондовите за студентски домови. Преку барања за пристап до информации јавен карактер, 

тимот ќе ги собере сите податоци за јавните набавки направени од домовите, со цел да се 

создаде јасна слика за начинот на кој домови трошат пари и потребите на студентите. Овој вид 

на истражување ќе биде почетна точка за да ги собереме основните информации за начинот на 

работа на домови и какви се можните подобрувања. 

 

 

Компонента 3: Поддршка на студентските иницијативи за подобрување на домови 

 

Имајќи предвид дека не се организирани културни и социјални активности за студентите 

во домови, ќе го организираме првиот јавен повик за активности кои се креирани од студентите 

во домови. Студентите во домови се пасивни со години и сите нивни активности се репресирани, 

што ги деморализира и ги исклучува од влијанието на студентскиот дом. Проектот ќе започне во 

нвата студиска година и сакаме да ја понудиме оваа прилика да ги инспирираме и да ги 

мотивираме студентите да направат промена.  

 

 

Со овој проект веруваме дека можеме да придонесеме кон подобрување на работата  на 

студентските домови, со тоа што прво ќе ја анализираме и истражиме моменталната ситуација 

во студентските домови, запотоа да ги елаборираме резултатите до менаџментот на 

студентските домови. Оттука,  очекуваме дека овој проект ќе биде почетна точка на соработка 

меѓу институциите, раководството на студентските домови и МОФ и заеднички ќе се обидеме да 

го решиме ова длабоко вкоренето прашање. 

 


