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 ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Извештајот за спроведувањето на Акцискиот план за 
локалната стратегија за соработка со граѓанскиот сек-
тор има за цел да го утврди степенот на реализација на 
предвидените активности, како и пропустите и преч-
ките што се појавуват во текот на нивното спроведу-
вање. Од тие причини, ова истражување има за цел да 
даде предлог-насоки во однос на понатамошното спро-
ведување на Акцискиот план.

Генерално, позитивно изненадува податокот што речи-
си 80% од планираните активности се веќе реализира-
ни, иако временската рамка на реализација е малку по-
местена и, наместо од 2015 година, со имплементација 
се започна од 2016 година.

Како резултат на примената на Стратегијата и Акциски-
от план, зголемена е иницијативноста на општината 
за соработка со невладиниот сектор во повеќето области 
од дејствувањето на општината. За ова голем придо-
нес има воведувањето отворени денови на граѓаните и 
граѓанските организации со одделни сектори во општи-
ната. Од особено значење е и креираната општинска 
база на податоци за НВО и платформа со регистри од 
областите во кои дејствуваат НВО; креиран е список на 

е-пошта на НВО од Општина Центар; отворен е и НВО 
центар, кој им е на располагање на граѓанскиот сектор 
за планирање и спроведување на нивните активности.

Исто така, за истакнување е тоа што сите одговорни 
лица во Општина Центар се задоволни од придобивки-
те од имплементирањето на овој Акциски план, особе-
но затоа што беше проектиран врз основа на претпоста-
вени капацитети и достапни финансиски средства.

Транспарентноста на водењето на сите постапки е во 
целост присутна во текот на имплементирањето на Ак-
цискиот план. Граѓаните и невладиниот сектор се ин-
формирани за сите предвидени активности пред и по 
завршувањето на секоја активност преку општинската 
веб-страница, медиумите, веб-страницата на Цента-
рот на заедницата на Општина Центар, социјалните 
мрежи и директно до невладините организации преку 
електронска пошта.

Важноста на Акцискиот план за соработка со граѓански-
от сектор ќе ја добие својата вистинска тежина по фор-
мирањето на одделението за соработка со НВО во рам-
ките на општинската администрација. Во изминатиов 
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период тој проблем се надминува со професионалното 
ангажирање на вработените во Центарот на заедницата 
на Општина Центар. Меѓутоа, од интерес на сите заин-
тересирани страни е да се оформи ова одделение. Пра-
вејќи го ова, ќе се овозможи да се добие нов современ 
систем за соработка со граѓанскиот сектор, кој ќе овозмо-
жи поефикасна и функционална меѓусебна соработка.
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 ВОВЕД

Невладиниот сектор има мошне важна улога во секое 
современо и демократско општество. Потребата од со-
работка со граѓанскиот сектор за локалната самоуправа 
има повеќекратно значење речиси во сите области  за  
кои општините имаат надлежности. Со спроведување-
то на децентрализацијата од 2005 година, општините 
добија важна улога на вршители на работа во областа на 
социјалната заштита, образованието, екологијата, кул-
турата, спортот, урбанизмот, комуналното уредување. 
Ваквиот пристап има за цел да обезбеди појасна и поде-
тална слика за потребите и проблемите на население-
то, како и подиректен пристап кон граѓаните и нивна 
поголема вклученост. За жал, голем број општини не-
маат можност кадровски да бидат целосно екипирани 
за вршење на сите овие дејности.  Од друга страна, во 
овој период голем број невладини организации мош-
не успешно и професионално се етаблираа во сите овие 
сфери. Делегирањето одредени надлежности од општи-
ните на здруженијата на граѓаните е важен сегмент и 
има повеќекратно значење.  

Општина Центар секоја година организира програм-
ски форуми, со цел да ги сознае потребите и желбите 

на граѓаните. Меѓутоа, креирањето на Стратегијата и 
Акцискиот план отвори значајни прашања во однос на 
соработката меѓу општината и невладиниот сектор и ја 
наметна потребата од поголема координација на двете 
страни, со цел овие документи да ја добијат потребната 
важност. 

Целта на мониторингот е собирање и анализирање ин-
формации за да се утврди до која мера Акцискиот план 
придонесол за исполнување на Стратегијата, кои пози-
тивни и негативни последици ги има од реализацијата. 
Какви промени се случиле како резултат на имплемен-
тацијата на Акцискиот план и на кој начин е постигнато 
влијание. Дали се активностите спроведени навреме и 
дали ресурсите се користат на соодветен начин?

Профицио ја истакнува добрата соработка со сите наве-
дени одговорни лица во општината, а особено со врабо-
тените во Центарот на заедницата на Општина Центар, 
кои ни овозможија и директен увид во проектната доку-
ментација за наведените проекти од Акцискиот план. 

Единствен предизвик со кој се соочивме при реалзи-
рање на мониторингот се однесува на тоа што не успе-
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авме да воспоставиме контакт со лицето посочено од 
Фондацијата Отворено Општество што е назначено од 
општината како одговорно за имплементација на овој 
Акциски план и за координирање на мониторингот (не 
успеавме да воспоставивме никаква соработка за време 
на четиримесечниот мониторинг). По укажаниот про-
блем, од страна на ФООМ ни беше посочено ново лице 
од  секторот ЛЕР. И двете лица, едното  со работни офи-
цијални задачи за соработка со НВО, второто посебно 
избрано како одговорно само за оваа намена, воопшто 
со ништо не помогнаа за добивање сознанија при спро-
ведувањето на мониторингот.
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2. СОЦИОЕКОНОМСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

1  Детални и пошироки информации за социоекономските и демографските карактеристики на Општина Центар види: 
Социјална карта на општина Центар, 2016, достапна на: http://www.soros.org.mk/mk/Home/Publication?newsID=5078&catID=10&pageIndex=1 , 
како и http://opstinacentar.gov.mk/ 

Демографските податоци укажуваат на зголемување на 
бројот на населението во општината. Во социјалната 
карта на општината се презентираат повеќе процени на 
населението, според кои вкупниот број во 2014 година 
во општина Центар се движел меѓу 47.392 и 61.664 жите-
ли. Според возрасната структура, доминираат лица на 
возраст од 31 до 60 години (42,7%), по кои следуваат лица 
на возраст од 0 до 18 години (27,7%), потоа повозрасни 
лица над 60 години (15,3%) и лица на возраст од 19 до 30 
години (14,1%). Според стапката на природен прираст 
во 2014 година, општината е четврта, од вкупно десет 
во градот, по староста на своето население. Се забележу-
ва континуиран тренд на зголемување на природниот 
прираст на населението во Општина Центар во послед-
ните пет години. Најголем број деца во општината се 
родени во брачна заедница (91%), додека другите се ро-
дени надвор од брак. Според етничка припадност, до-
минираат живородени деца од македонската етничка 
заедница (62%), потоа се децата од албанската етничка 

заедница (27%), по кои следуваат живородени деца од 
ромската етничка заедница (4,3%)1.

Според податоците од последниот попис, во 2002 година 
вкупниот број на сите видови живеалишта во општина 
Центар изнесувал 18.848. Во нив живееле вкупно 45.276 
жители, поделени во 15.346 индивидуални домаќин-
ства. Бројот на новоизградени станови во општината, 
во периодот од 2003 до 2014 година, се зголемил за 23,5% 
во споредба со 2002 година - во 2014 година во општина 
Центар вкупниот број на станови изнесувал 23.272. 

Во Општина Центар има нагорен тренд на бројот на 
активни деловни субјекти, особено во однос на ми-
кропретпријатијата. Од аспект на сектори на дејност, 
доминираат деловни субјекти што работат со трговија 
на големо и на мало. Во однос на невработеноста, вкуп-
ниот број на регистрирани невработени од општина 
Центар во ноември 2015 година изнесувал 3.381 лице. Во 
оваа бројка влегуваат лицата што активно бараат работа 
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(44,8%), како и другите невработени (55,1%). Врз основа 
на споредбите со другите општини во градот, може да 
се утврди дека во општина Центар (заклучно со ноем-
ври 2015 година) живеат вкупно 7,3% од вкупниот број 
на регистрирани невработени во град Скопје. Во про-
филот на лица што се регистрирани како невработени 
во АВРМ, со место на живеење во општина Центар, до-
минираат: а) според возраста – лица повозрасни од 60 
и повеќе години; б) според полот – нема значителни 
разлики меѓу обемот на невработени мажи и жени; в) 
според образовните квалификации – високообразова-
ни лица; г) според должината на чекање вработување 
– краткорочно невработени; и д) според националноста 
– Македонци. 

Состојбите со вклученоста во основното образование во 
Општина Центар во изминатите пет години покажу-
ваат нагорен тренд. Вклученоста во основното обра-
зование меѓу девојчињата и момчињата во Општина 
Центар не упатува на значителни разлики. Соодносот 
ученик – наставник e 13:1., иако не е рамномерен во 
сите основни училишта.

Заклучно со август 2015 година, во општината имало 
вкупно 15.269 пензионери. Според видот на пензиите, 
најголем број се корисници на старосна пензија (66,4%), 
по кои следуваат корисници на семејна (19%) и корис-
ници на инвалидска пензија (9,3%).
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3. СТРАТЕГИСКИ ПРИОРИТЕТИ И ПРИНЦИПИ ЗА СОРАБОТКА СО 
 ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

2 Пошироко за структурата/активностите на стратегијата, визијата, принципите и детален преглед на стратегиските приоритети 
види Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор на Општина Центар 2015- 2020, достапна на: http://foom.mk/mk/Home/Publicatio
n?newsID=4977&catID=10&pageIndex=2

Креирањето и одржувањето на институционалните ме-
ханизми за соработка на граѓаните со државните и ло-
калните органи и тела, особено во процесите на креи-
рање на локалните политики, ја даваат основата на пар-
тиципативната демократија. Општина Центар во целост 
ги препознава важноста и улогата на граѓанскиот сектор 
во развојот на демократските процеси во општината и, 
општо, во развојот и подобрувањето на животот во за-
едницата. Тргнувајќи од овие факти, Општина Центар 
одлучи да го поттикне граѓанскиот активизам во општи-
ната, да ја унапреди соработката со граѓанските органи-
зации и да придонесе за нивен постојан развој. Резултат 
на таа заложба е овој документ, наречен „Стратегија 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор 
2015-2020“2. Стратегијата се однесува на соработката со 
здруженијата и фондациите, како дел од поширокиот 
граѓански сектор, и има за цел да обезбеди инклузивен 
процес и учество на граѓанскиот сектор во процесите на 

дефинирање на развојните активности и иницијативи 
на Општина Центар, како и да создаде предуслови за 
креирање ефикасни партнерства. 

Целата Стратегија е обликувана на тој начин што во 
себе обединува четири различни погледи и почетни 
позиции, заедно со сите врски и корелации меѓу нив, 
поврзувајќи се со визијата на општината. Тоа се перс-
пективите: задоволни граѓани (што очекува граѓански-
от сектор од општината), обезбедување услуги (кои вна-
трешни процеси треба да се воспостават во Општина 
Центар), развој на капацитетите (едукација на врабо-
тените и организациски раст) и управување со буџетот 
(како да се финансираат активностите). Во оваа насока, 
визијата  на Општина Центар гласи: ЕВРОПСКИ ПРО-
ФИЛИРАНА ОПШТИНА, ВО КОЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ АК-
ТИВНИ И РАМНОПРАВНИ ПАРТНЕРИ. Оваа визија на 
Општина Центар ќе се оствари со доследно почитување 
на утврдените принципи и вредности во партнерство 
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со граѓанскиот сектор. Подготвена е на консултативен и 
партиципативен начин, со значителна вклученост на 
граѓанските организации и општинската администра-
ција во периодот март-ноември 2014 година.

Во процесот на реализирање на стратегиските приори-
тети и мерки за остварување на визијата на Општина 
Центар за соработка со граѓанскиот сектор во периодот 
2015-2020, се почитуваат следниве утврдени принципи 
и вредности:

 } Еднаквост – при имплементирањето на Страте-
гијата, Општина Центар ќе има еднаков однос 
кон сите граѓани и нивните здруженија, без 
разлика на нивната етничка, верска, полова, 
возрасна или друга припадност.  

 } Транспарентност – Општина Центар ќе промо-
вира високо ниво на јавност на информациите со 
кои располага, услугите што се нудат, процеду-
рите според кои се извршуваат и критериумите 
според кои се обезбедуваат. 

 } Партиципативност – граѓаните и граѓанските 
здруженија ќе бидат активно вклучени не само 
во процесот на консултации туку и во креирање-
то на јавните политики од локално значење. 

 } Достапност – локалната администрација во 
Општина Центар и избраните функционери (гра-
доначалникот и советниците) ќе обезбедат висок 
степен на достапност и редовна комуникација со 
ГС. 

 } Отвореност – Општина Центар ќе биде отворена 
за предлози, сугестии и идеи на ГС во однос на 
подобрувањето на услугите и на квалитетот на 
животот на граѓаните.

 } Континуираност – Општината е во постојана и 
непрекината соработка и комуникација со ГС во 
секој аспект на меѓусебните односи.

Стратегијата е изготвена врз основа на Извештајот за 
тековната состојба во Општина Центар, како и на Стра-
тегиската анализа, кои се дадени како придружни 
документи на Стратегијата, а таа е придружена со Ак-
циски план, во кој ќе бидат разработени конкретните 
активности и ќе придонесе за исполнување на утврде-
ните стратегиски приоритети и мерки во насока на по-
стигнување на визијата на Општината. 
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Цели на Акцискиот план за локалната стратегија на Општина Центар  
за соработка со граѓанскиот сектор за периодот 2015 – 2017 година

3 Пошироко за структурата, целите, активностите на деталните чекори на усвоениот Акцискиот план види: Aкцискиот план за 
локалната стратегија на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор за периодот 2015-2017 година. 

Главната цел на Акцискиот план е да развие клучни ак-
тивности што треба да се спроведат за да се обезбеди ус-
пешна имплементација на Стратегијата. Заедно, Страте-
гија и Акцискиот план се основните алатки што ја водат 
Општина Центар низ процесите заради постигнување на 
визијата на општината за соработката со граѓанскиот сек-
тор. Акцискиот план ги дефинира активностите за сора-
ботка на општината со граѓанскиот сектор што треба да се 
преземат во периодот 2015-2017 година3. 

Спроведувањето на Стратегијата во овој период се засно-
ва врз критериумите на приоритетна потреба и реален 
пристап до финансиски средства за реализација на ак-
тивностите согласно со предвидениот буџет на Општи-
ната и другите извори на финансирање. Притоа, дел од 
дефинираните активности се започнати и завршени во 
предвидената временска рамка, додека дел од нив ќе 
започнат во овој период, но нивата целосна реализа-
ција ќе биде завршена во периодот предвиден за целос-
но спроведување на Стратегијата (до крајот на 2020). За 

таа цел, кон крајот на 2017 година треба да се изготви 
акциски план за периодот 2018-2020 година. 

Со оглед на фактот дека во Општина Центар не постои 
посебно одделение ниту сектор за соработка со граѓан-
скиот сектор, спроведувањето на Акцискиот план на 
годишно ниво се одвива преку годишните програми 
изготвени за различни области на надлежности на 
Општина Центар или, пак, со изготвување посебна 
меѓусекторска програма за соработка со граѓанскиот 
сектор. Во овие програми, активностите предложе-
ни во Акцискиот план се дополнително разработени 
во проекти што јасно ги дефинираат проектните цели 
и очекуваните резултати, индикаторите, потребните 
трошоци, како и субјектите одговорни за нивната реа-
лизација. Процесот на акциското планирање е изведе-
но во соработка со заинтересираните страни – учесници 
на планирачките сесии (работилници) – и низ процес 
на јавни расправи и консултации со надлежните струк-
тури и граѓанскиот сектор во Општина Центар.
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4. МЕТОДОЛОГИЈА НА МОНИТОРИНГ ПРОЦЕСОТ

Методологијата се состои од низа активности, распоредени во неколку фази:

Фаза 1 Анализа на Стратегијата и на Акцискиот план.

Фаза 2 Утврдување степен на реализација на мер-
ките и иницијативите воведени од страна на 
општината согласно со Акцискиот план  (сред-
би и интервјуа со: градоначалник, секретар, 
помошник раководител на Секторот ЛЕР, прет-
седател на Комисијата за ЛЕР при Советот на 
Општината, координатори во Центарот на за-
едницата).

Фаза 3 Анкетирање жители на Центар за тоа колку се 
информирани и задоволни од активностите од 
Акцискиот план

Фаза 4 Изготвување мониторинг матрица.

За изготвување на финалниот извештај за мониторинг 
на Акцискиот план на локалната стратегија за соработ-
ка со граѓанскиот сектор на Општина Центар за перио-
дот 2015-2017, информациите добиени од одговорните 
лица за реализацијата на наведените проекти во Акци-
скиот план понатаму се внесени во мониторинг матри-
ца, со цел да се следи прогресот на предвидената реали-
зација. Притоа се вршени вкрстувања на предвидените 
и реализираните мерки и показатели на активности-
те, период на реализација, планирани и реализирани 
средства, тешкотии.

Целта на мониторингот е собирање и анализирање 
информации за да се утврди до која мера Акцискиот 
план придонел за реализирање на Стратегијата, кои 



14
МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

позитивни и негативни последици ги има од реали-
зацијата, какви промени се случиле како резултат на 
имплементацијата на Акцискиот план и на кој начин 
е постигнато влијание, дали активностите се спроведе-
ни навреме и дали ресурсите се користат на соодветен 
начин.

Во првата фаза од мониторингот на постигнатите ре-
зултати во рамките на Акцискиот план за локална 
стратегија на Oпштина Центар за соработка со граѓан-
скиот сектор за периодот 2015-2017 година, беа реализи-
рани потребните работни средби со: градоначалникот 
Андреј Жерновски (одговорите на прашањата ги до-
бивме писмено), а во директен контакт со  секретарот 
Дончо Герасимовски, помошник раководителот на Сек-
торот за локален економски развој Стефанија Макаров-
ска, претседателот на Комисијата  за локален економ-
ски развој  при Советот на Општината Ѓошо Вангелов, 
како и со Весна Михајлова-Куковска и Мартин Попов од 
Центарот на заедницата на Општина Центар.

Овие работни средби имаа за цел да го утврдиме степе-
нот на реализацијата на Акцискиот план и дали и до кој 
степен се јавиле одредени проблеми во спроведувањето 
во изминатиов период. Исто така, бевме запознаени со 
конкретните акции што се дизајнирани, со  намера да 

се постигнат стратегиските приоритети во секоја од че-
тирите  перспективи: задоволни граѓани, обезбедување 
услуги, развој на капацитетите и управување со буџетот.

Општо земено, наведените одговорни лица од општи-
ната се задоволни од придобивките од имплементи-
рањето на Акцискиот план, особено затоа што овој план 
беше проектиран врз основа на претпоставени капаци-
тети и достапни финансиски средства.

Градоначалникот и секретарот укажаа дека постапката 
се води транспарентно, за сите предвидени активности 
граѓаните и невладиниот сектор се информирани пред 
и по завршувањето на секоја активност преку општин-
ската веб-страница, медиумите, веб-страницата на 
Центарот на заедницата на Општина Центар, социјал-
ните мрежи  и  директно до невладините организации 
преку електронска пошта.

Од нив е поздравена иницијативата за мониторирање 
на процесот на имплементација на Акцискиот план и 
посочуваат дека заклучоците, резулттите и забелешки-
те ќе бидат инкорпорирани во натамошното  работење.

Од помошник-раководителот на Секторот за локален 
економски развој  беше укажано дека првичниот кон-
такт на невладините организации е со овој сектор, а по-
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тоа, во зависност од областа и темата, ги поврзуваат со 
соодветниот сектор во општината. Акцискиот план е за 
периодот од 2015-2017, меѓутоа, реално, со активности за 
негово имплементирање се започна од оваа година и до 
месец декември 2016 е околу 90 проценти реализиран.

Тешкотиите на кои укажува Секторот ЛЕР се, пред сѐ, 
поради недостиг од комуникација со централната и 
градската власт, како и поради недостиг од доволно фи-
нансиски средства. Онаму каде што се јавува недостиг 
од средства, особено е изразено во делот за партнерско 
аплицирање кај странски донатори. 

Што се однесува на финансирањето на проектите од 
Акцискиот план, проблемот со непостоење на посебно 
одделение за соработка со НВО во рамките на општин-

ската администрација се надминува со насочување на 
средствата потребни за вакви проекти преку секторите 
во кои се имплементираат. Од Секретарот и помош-
ник-раководителот на секторот беше укажано  дека над-
минувањето на проблемот со недостигот од одделение 
за соработка со НВО во овој меѓупериод се надминува со 
професионалното ангажирање на вработените во Цен-
тарот на заедницата на Општина Центар.

Претседателот на Комисијата за локален економски 
развој,  кој е советник во Советот на Општина Центар, 
посочи дека сите конкурси за соработка и финансиска 
поддршка на НВО се транспарентно објавени и за нив 
се дискутира на комисиите и на седниците на Советот 
на Општина Центар.
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5. АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ И КЛУЧНИТЕ НАОДИ

Со цел да ги утврдиме позицијата, улогата, важноста 
и влијанието на Акцискиот план, за изготвување на 
финалниот извештај за мониторинг, информации-
те добиени од одговорните лица за реализацијата на 
наведените проекти во Акцискиот план се внесени со 
податоци во мониторинг матрица, со цел да се сле-
ди прогресот на предвидената реализација. Притоа 

се вршени вкрстувања на превидените и реализира-
ните мерки и показатели на активностите, периодот 
на реализација, планираните и реализираните сред-
ства, тешкотиите.

Сите набележани мерки/иницијативи од Акцискиот 
план, кои се, всушност, и предмет на мониторингот, 
ги поделивме во осум групи. 

ПЕРСПЕКТИВА: ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ

Приоритет што се мониторира: 

1.1 Дефинирање на понудата и на критериумите 
за испорака на услуги преку граѓанскиот 
сектор во одделни области

 Овој приоритет резултираше со:  

 } вклучување дефектолози во основните училишта; 

 } извршена е обука за нега на стари лица; 

 } реализирано е и сообраќајното описменување,

 } во тек е и изготвување Правилник со критериуми 
и начин на испорака на услуги преку граѓанскиот 
сектор.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

07.2015 -11.2015 07.2015 -05.2016 Поради до-
цнењето на са-
мите акциски 
планови, прак-
тично, на 5/6 
2015 беа финал-
но изготвени.
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Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

4.500 ден 4.500 ден /

Степен на реализација: првите три активности се 
реализирани во целост, а четвртата е во тек на изгот-
вување правилник.

Материјали на увид: листи на учесници на отворени 
настани од ГС, список на услуги што ги испорачува ГС.  

1.2 Обезбедување услуги преку  
соработка со граѓанскиот сектор

Една од најголемите придобивки од Акцискиот план е 
зголемувањето на иницијативноста на општината за 
соработка со невладиниот сектор во повеќето области 
од дејствувањето на општината, како и поддршка при 
аплицирање и реализација на проектите. За ова голем 
придонес има воведувањето отворен ден на граѓаните 
и граѓанските организации со одделните   сектори во 
општината. Отворените денови ги организира Цента-
рот на заедницата на Општина Центар. НВО добиваат 
покани од Центарот, а општината ги известува меди-
умите и граѓаните преку веб-страницата и известувања 
со флаери дистрибуирани преку урбаните заедници. 
Оние што не можеле да присуствуват на отворениот 
ден, непосредно по неговото завршување, се информи-
раат  преку општинската веб-страница и медиумите. На 
овие денови општинското раководство доби сознанија 
за голем број проблеми со кои се соочуваат жителите 
на Општина Центар, а тие претставуваат предизвик за 
невладиниот сектор за решавање во директна соработ-
ка со општината. Ваквиот вид директна соработка меѓу 
општината и НВО резултира и со вклучување на граѓан-
скиот сектор во тимовите за планирање на општината, 
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учество во програмските форуми. И што е најважно - 
преку имплементирањето на овој Акциски план, голем 
број невладини организации и здруженија активно 
учествуваа во изготвувањето на ресорските програми за 
работа на општината во 2017 година со свои проекти:

 } објавен е јавен повик до заинтересираните ГО за 
преземање дел од надлежностите;

 } реализирани се средби со сите заинтересирани ГО;

 } во тек е склучување договори.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

1.2016 – 12.2017 1.2016-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

15.000 ден 15.000 ден /

Степен на реализација: првите три активности се ре-
ализирани во целост, а четвртата е во тек (тековно се 
склучуваат договори) 

Материјали на увид: листи на учесници на средби со 
ГС, реализиран повик, редовни средби со ГС (по сек-
тори/одделенија), договори досега (Јадро, Навигатор 
Цветко, Огледало, Хера).
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1.3 Систем за мобилизација на ресурсите  
од граѓанскиот сектор за подобрена  
испорака на услуги

 } Тековно се врши анализа на капацитетите на ГС 
(човечки и материјални).

 } Континуирано се следи капацитетот на граѓанскиот 
сектор (оние што изразиле желба за соработка) и  се 
креираат списоци на потенцијални услуги и те-
ковно се реализираат средби за размена на мислења 
( по пет пати годишно).

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015-12.2017 7.2015-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

18.000 ден 18.000 ден /

Степен на реализација: континуирано се следи капа-
цитетот на ГС (оние што се отворени за соработка) и се 
креираат списоци на потенцијални услуги и тековно 
се реализирааат средби за размена на мислења (мо-
жеби и повеќе од пет годишно, затоа што се прават 
секторски).

Материјали на увид: докази за користење на капаци-
тетите (Национален младински совет на Македонија), 
евиденција за одржани средби.
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ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
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1.4 Организирање на урбаниот простор  
преку активности за подобрување на 
квалитетот на животот на граѓаните

 } Тековно се креира список на активности за подо-
брување на квалитетот на животот.

 } Врз основа на изготвен и дистрибуиран формулар до 
ГС, добиени се предлози  за таков вид активности.

 } Дефинирање календар на нови активности во сора-
ботка со ГС.

 } Се врши приспособување на одредени простори за 
реализација на активности.

 } Потребата од отвoрање НВО центар во рамките 
на Oпштина Центар е решена со новоотворената 
Канцеларија за млади, која истовремено му е на 
располагање на граѓанскиот сектор за спроведување 
и планирање на неговите активности.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015-06.2016 9.2015-06.2016

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

153.000 ден За ова нема 
конкретен 
износ, поради 
тоа што, 
тековно, 
општината 
ги покрива 
трошоците за 
канцеларијата 
за млади и 
овозможува 
нови простори 
за користење.

Степен на реализација: првите четири активности 
се реализираат на годишно ниво во координација со 
НВО и со граѓаните, а петтата се реализираше со от-
ворањето на Канцеларијата за млади, која постојано 
го ажурира планот за користење.

Материјали на увид: списоци на активности, плани-
рање, отворена Жолта сцена, отворена Канцеларија за 
млади, во подготовка - Скејт парк.
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2.1 Поддршка на граѓанскиот сектор за 
аплицирање на проекти од ЕУ

 } Стимулирање средби меѓу ГС и Општина Центар

 } Јавен повик на партнерство за ЕУ проекти

 } Потпишување меморандум за доработка

 } Изготвување заедничка апликација со ГС

 

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

континуирано континуирано Активноста не е 
реализирана.

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

0 0 /

Степен на реализација:  оваа активност не е реали-
зирана, бидејќи од граѓанскиот сектор не е добиен 
проект за аплицирање во ЕУ.

2.2 Создавање механизми за редовно следење 
на повиците од ЕУ за проекти наменети за 
граѓанскиот сектор

 } Редовно следење на повиците на ЕУ

 } Креирање список на е-пошта на ГО

 } Редовна дистрибуција на повици и понуди за сора-
ботка со ГС

 } Редовна дистрибуција на повици и понуди за сора-
ботка со ГС

 

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

6.2015-12.2017 6.2015-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

0 0 /

Степен на реализација: активност во целост реали-
зирана од Центарот на заедницата

Материјали на увид: листи на повици и мејлинг лис-
ти со дистрибуирани повици.
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Проект што се мониторира: 

2.3 Форми на заеднички настап пред странски 
организации и донатори

 } Заеднички средби за договарање состаноци со 
странски и со домашни донатори

 } Заедничко договарање предлог-идеи за проекти

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

4.2016-12.2017 4.2016-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

15.000 ден / /

Степен на реализација: овие активности континуира-
но се реализираат во зависност од отворените пови-
ци, а проектите се изготвуваат заеднички од страна 
на ЛЕР и ГО. Центарот на заедницата дава поддршка 
каде што може.

Материјали на увид: број на средби, број на заеднички 
апликации и презентации.
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ПЕРСПЕКТИВА: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ

3.1 Воспоставување организациска структура за 
соработка со граѓанскиот сектор

Во ова поглавје, главната активност се однесуваше на 
формирањето на Одделението за соработка со граѓан-
скиот сектрор. Меѓутоа, до поднесувањето на финал-
ниот извештај, општината не реализира ниту една од 
четирите предвидени активности.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

1-9.2016 / Активноста не е 
реализирана.

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: /

Материјали на увид: / 

3.2 Формализирање на 
 партиципативното планирање

 } Редовно информирање на ГС за процесите на пла-
нирање на Општина Центар

 } Вклучување на ГС во тимовите за планирање на ОЦ

 } Обезбедување механизми за вклучување на предло-
зите на ГС во нацрт-плановите на Општината

 } Сите овие активности се реализирани преку: јавни 
расправи за предлог-програмите на Општина Цен-
тар, програмските форуми и отворените денови.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

6.2015-12.2017 6.2015-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

30.000 ден 60.000 ден - ЦЗ /
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Степен на реализација: оваа активност се реализира 
во целост, особено во 2016, со целосна вклученост на 
ГС

Материјали на увид: листи на учесници од ГС на отво-
рени денови за планирање и програмирање, листи на 
учесници на проектни и буџетски форуми, листи на 
предлози на овие настани и листи на проекти вклучени 
во општинските програми.

3.3 Креирање механизми за соработка со НВО од 
други општини во Скопје

 } Изготвена е општинска база на податоци за НВО 
и платформа со регистри од областите во кои 
дејствуваат НВО, која ја воспостави Центарот на за-
едницата на Општина Центар со официјални пода-
тоци од Централниот регистар. Оваа база е објавена 
на веб-страницата на Центарот на заедницата. 

 } Извршена е селекција на НВО за соработка со 
Општина Центар според заедничките интереси.

 } Средби меѓу раководствата на Општина Центар и 
Град Скопје со претставници на ГС не се одржаа, 
поради актуелната политичка состојба. 

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015-12.2015 7.2015-12.2017
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Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

1.500 ден 1.500 ден Бидејќи третата 
активност 
воопшто не е 
реализирана, 
исклучен е и 
буџетот за неа.

Степен на реализација: првите две активности се ре-
ализирани во целост, третата е невозможна поради 
непостоење на интерес на Град Скопје за соработка со 
Општина Центар.

Материјали на увид: база на НВО-а, селектирани НВО-а 
по области.

4.1 Изготвување општинска база на податоци за 
НВО и платформа за регистри од областите 
во кои дејствуваат НВО

 } Обезбедена е база на податоци за активни НВО од 
Општина Центар од Централнiot регистар.

 } Групирање на НВО по областите на дејствување.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7-8.2015 7-08.2015

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

/ / /

Степен на реализација: активност реализирана во 
целост.

Материјали на увид: база на податоци од Централен Ре-
гистар и селектирана база на ОЦ
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4.2 Институционализација на системот за 
редовна комуникација и вклучување на 
граѓанските организации

 } Изготвен е список на е-пошта на НВО од Општина 
Центар Тие, преку  Центарот на заедницата, се ре-
довно информирани за општинските активности, 
дневниот ред на седниците на Советот, средбите со 
граѓаните, буџетирањето, програмирањето, гла-
сањето за деталните урбанистички планови и сл.

 } Обезбедено е лице за информирање на НВО.

 } Центарот на заедницата на Општина Центар, во 
соработка со советничката група на СДСМ и       Одде-
лението за односи со јавноста во општината, редов-
но ги информираат граѓаните и НВО за   работата 
на Советот на Општина Центар преку објавување 
на дневниот ред и материјалите на Советот на 
веб-страницата. Единствено не е овозможено он-
лајн-пријавување на граѓани за присуство на седни-
ците на Советот, поради неможноста за надградба 
на веб-страницата на општината.

 } Организирани се редовни средби со ГС и форуми на 
заедницата.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Оваа активност 
во целост ја 
спроведува ЦЗ 
затоа и буџетот 
не е внесен

Степен на реализација: изготвен е список на е-по-
шта и мејлинг-листи на ГО достапни за потребите на 
општината; вработените од ЦЗ редовно ги информи-
раат ГО и за сите точки од третата активност и орга-
низираат редовни средби и форуми.

Материјали на увид: мејлинг-листи, објавени инфор-
мации и дистрибуирани на мејл, покани, соопштенија 
и листи на учесници на одржани средби и граѓански 
форуми.
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 4.3 Официјални процедури за редовно 
информирање за активностите на  
Советот на Општина Центар

 } Објавување на дневните редови  и материјали на 
Советот на веб-страницата на општината.

 } Утврдување акт за начинот и постапката за прису-
ство на седниците на Советот.

 } Овозможување онлајн-пријавување за присуство на 
седници на Советот.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

6.2015 -12.2017 6.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

30.000 ден / Поради тоа што 
само третата 
активност, која 
има предвиден 
буџет, не е 
реализирана.

Степен на реализација: првата и втората активност се 
реализирани во целост, а првата активност се реали-
зира тековно од страна на ЦЗ, советничката група на 
СДСМ во Советот на општината и Одделението за од-
носи со јавноста; третата активност не е реализирана 
поради неможноста за надградба на веб-страницата 
на општината.

Материјали на увид: онлајн-објави на веб-страницата 
и Фејсбук-страницата на општината, Центарот на заед-
ницата и советничкиот профил на Фејсбук.
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4.4 Воспоставување ефикасна и ефективна 
интерна меѓусекторска координација:

 } Утврдување протокол за редовна размена на инфор-
мации меѓу секторите и одделенијата

 } Воспоставување на интранет

 } Воведување редовни координативни средби меѓу 
раководители на сектори и одделенија

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

10.2015-12.2017 10.2015-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: формален протокол не по-
стои, но постои мрежна комуникација меѓу општин-
ските одделенија и сектори и одржување редовни 
(дневни и неделни) координативни состаноци и ко-
легиуми. 

Материјали на увид: записници од состаноци и коле-
гиуми.
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ПЕРСПЕКТИВА: РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИTE

5.1 Воведување систем за континуирана обука  
за администрацијата

 } Анализа на потребите на вработените во Општина 
Центар

 } Изготвување курикулуми

 } Групирање на вработените според потребите за 
обуки

 } Избор на обучувачи

 

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -11.2015 9.2015 -11.2015 Има и 
отстапувања 
поради 
нововработени 
и/или промени 
на работни 
места

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Оваа активност 
во целост ја 
спроведува ЦЗ 
затоа и буџетот 
не е внесен

Степен на реализација: центарот на заедницата, во 
согласност со обврските  и работните задачи, како и 
одделението/секторот на вработениот и секретарот, 
го извршуваат групирањето на вработените.

Материјали на увид: листи на поканети и листи на 
учесници на обуки.
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5.2 Програми за обука на администрацијата

 } Во рамките на мерката за континуирана обука на 
администрацијата, по направената анализа на 
состојбата што се однесува на капацитетите и потре-
бите на вработените, одржани се осум обуки во 2015 
година, од кои седум се организирани од ФООМ, а 
една од Центарот на заедницата, како и осум обуки 
во 2016 година, исто така седум во организација на 
ФООМ, а една од Центарот на заедницата. Во овие 
обуки се опфатени 44 вработени и 10 советници.

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -12.2017 9.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Оваа активност 
во целост ја 
спроведува ЦЗ, 
па затоа и буџе-
тот не е внесен, 
и во најголем 
дел е финанси-
рана од ФООМ.

Степен на реализација: целосно реализирана актив-
ност. 

Материјали на увид: листа на реализирани обуки, лис-
ти на поканети и учесници, договори со обучувачи, 
евалуации.
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6.1 Партнерство со граѓанскиот сектор и 
пренесување знаења и искуства

 } Мапирање на потребите од обука на државните 
службеници и ГС

 } Изготвување методологија за размена на знаења и 
искуства 

 } Изготвување обуки

 } Испорака на обуки

 } Вклучување волонтери од ГС во работата на општин-
ската администрација

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -12.2017 0.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 70% реализирано

Материјали на увид: листа на потребни обуки, објави 
на повици за учество на обуките, дизајнирани и реали-
зирани обуки, сертификати – во најголем дел реализи-
рано од ЦЗ и ФООМ.
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6.2 Воведување систем за едукација на 
граѓанскиот сектор

 } Мапирање на потребите за обука на  ГС

 } Изготвување обуки

 } Испорака на обуки

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -12.2017 9.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Оваа активност 
во целост ја 
спроведува ЦЗ 
затоа ни буџе-
тот не е внесен

Степен на реализација: 70%

Материјали на увид: листа на потребни обуки, објави 
на повици за учество на обуките, изготвени и реализи-
рани обуки, сертификати – во најголем дел реализира-
но од ЦЗ и ФООМ.

6.3 Разивање партнерства на општината и 
граѓанскиот сектор за подобрена соработка со 
другите надлежни институции и партнери

 } Мапирање на потенцијални партнери за соработка

 } Поврзување меѓу релевантните ГО и институциите

 } Потпишување меморандуми за соработка за заед-
ничко дејствување 

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -12.2017 /

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

15.000 ден

Степен на реализација: 20%, поради политичката сос-
тојба. Меморандуми за соработка се потпишани со 
Архитектонски факултет, Хера и АЛДА

Материјали на увид: потпишани меморандуми
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ПЕРСПЕКТИВА: УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТОТ

Степен на реализација: 33%

Материјали на увид: изготвена онлајн-анкета со мали 
и средни претпријатија, резултати од анкетата, анали-
за на резултатите.

7.1 Создавање поволни административни и 
други предуслови за привлекување  
приватен капитал

 } Анализа на состојбите на приватниот сектор

 } Утврдување јасни правни процедури за инвести-
рање

 } Усвојување Правилник и одлуки за намалени давач-
ки кон Општина Центар

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015-11.2015 9.2016 Реализирана 
само првата 
активност

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини
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7.2 Воспоставување систем за кофинансирање и 
претфинансирање проекти

 } Изготвување Правилник за кофинансирање и прет-
финансирање проекти

 } Определување буџетски средства за кофинансирање 
проекти

 } Промоција и соработка со заинтересирани донатори

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 80%

Материјали на увид: буџетската ставка за кофинанси-
рање е влезен во програмата на ЛЕР за 2016 и 2017 година.

7.3 Интензивирање на соработката со 
странските донатори

 } Изготвена е база на податоци на странски донатори

 } Дистрибуција на јавни повици објавени од донато-
ри до ГС

 } Воспоставување онлајн-база на податоци за проект-
ни идеи

 

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 70%

Материјали на увид: база на потенцијални странски 
донатори, објавени повици до ГС, реализирани средби 
со ГС, реалаизирани заеднички проекти.
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7.4 Изготвување проектни идеи за 
привлекување финансии од ЕУ-фондовите

 } Следење повици на ЕУ

 } Лоцирање приоритети на Општина Центар за про-
ектни идеи

 } Изготвување локален документ со приоритетите за 
аплицирање до фондовите на ЕУ

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 50%

Материјали на увид: изготвени три предлог-проекти за 
различни повици, се чека да се објават за да се аплици-
раат.

8.1 Методологија за распределба на општинскиот 
буџет за финансирање на граѓанскиот сектор

 } Утврдување приоритетни области за финансирање

 } Утврдување транспарентна процедура за распредел-
ба на средства

 } Континуирано зголемување на средствата наменети 
за финансирање на ГС

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 60%

Материјали на увид: висина на буџет доделен на ГО, 
форумски модел на утврдување приоритети за финан-
сирање.
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8.2 Дефинирање транспарентни и прецизни 
критерими за финансирање на граѓанскиот 
сектор

 } Изготвен е Правилник за условите и начините за 
распределба на средства на ГС

 } Усвојување на тој Правилник од страна на Советот

 } Формирање Комисија за распределба на средствата 
составена од претставници на oпштината и ГС

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

3.2015 -12.2015 3.2015 -12.2015

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 60%

Материјали на увид: изготвена процедура со правил-
ник – сѐ уште не е одобрена од градоначалникот и усво-
ена на Советот.

8.3 Мониторинг/евалуација на доделените 
грантови за НВО

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

12.2015 12.2015 

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 0%

Материјали на увид: ова може да се реализира само ако 
се реализира во целост проектот  8.2.
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6. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ  

Генерални заклучоци:

 } Големата  поддршка што ја обезбеди општинска-
та власт, почнувајќи од изготвувањето и за време 
на спроведувањето на Акцискиот план и на Стра-
тегијата, не беше доволна сила што во целост би 
го променила односот на локалните структури 
кон соработката со невладиниот сектор. Не се 
искористени во целост потенцијалите на невла-
диниот сектор за подобрување на секторските 
програми и добивање поквалитетни проекти 
што би биле составен дел од годишните програ-
ми за работа на општината.

 } Доколку не беа обезбедени дополнителни 
средства од страна на Фондацијата Отворено 
Општество,  како и  ангажирањето на координа-
торите од Центарот на заедницата на Општина 
Центар, Акцискиот план и Стратегијата ни одда-
леку не ќе ги постигнеа набележаните резултати.

 } Дел од активностите не се реализирани поради 
одредени објективни и субјективни причини. 

 } Објективните причини се должат на отсуството 
на каква било соработка со централната и град-
ската власт, иако од страна на Општина Центар 
имало иницијатива и била посочена неопход-
носта од воспоставување на оваа соработка. Но, 
поради политичкото опкружување, од страна на 
централната и градската власт се одбива соработ-
ка со оваа општина и реализирање заеднички 
проекти. Ова е на штета единствено на граѓа-
ните. Од друга страна, субјективните причини 
се должат на несоодветната организациска и 
кадровска поставеност во општината, која е не-
опходно да се занимава со соработка со невлади-
ниот сектор во сите области. 

 } Поради непостоењето на одделение за соработка 
со невладиниот сектор, се соочивме со фактот 
дека сите посочени сектори на различен начин и 
според моменталната потреба ја воспоставуваат 
оваа соработка, некои со подобри ефекти, некои  
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со минимални, што може да се види и од прика-
жанато во мониторинг матрицата. 

 } Од извршениот увид во структурата на систе-
матизацијата, заклучивме дека и единственото 
лице што е вработено според систематизацијата 
и надлежно за соработка со невладините органи-
зации, всушност, работи на сосема други задачи 
во кабинетот на градоначалникот.

 } При спроведувањето на мониторингот, дојдовме 
до сознание дека во Општина Центар речиси и 
да не постои меѓусекторска соработка, особено 
кога станува збор за соработка со граѓанскиот сек-
тор. Секој сектор си води сам за себе своја поли-
тика, поради што нема унифицирана програма 
за соработка и заеднички проекти со НВО. Исто 
така, секој сектор во различен период од годи-
ната објавува конкурси за соработка со НВО, со 
различни критериуми и услови за нивно импле-
ментирање. Ова доведува до проблеми во кому-
никацијата со НВО, за што често пати претстав-
ниците на НВО со право упатуваат критики и 
забелешки на отворените денови на општината.

 } Недостигот и несоодветното распределување на 
финансиските средства за соработка со НВО се, 

исто така, забележливи кога се врши монито-
ринг на буџетските средства наменети за сора-
ботка со НВО. Главен проблем е што во буџетот сѐ 
уште нема посебна ставка за оваа намена. Сред-
ствата за оваа намена се распрснати по одделни 
сектори и некаде се случува да бидат пренамене-
ти за други активности на општината.

 } Во општината нема интерес и лична иниција-
тива за заедничко аплицирање за капитални 
проекти со невладиниот сектор. 

 } Недостасува дефинирање транспарентни и пре-
цизни критериуми за финансирање на граѓански-
от сектор. Во меѓувреме, изготвена е процедурата 
со правилник, но до моментот на предавање на 
Извештајот од мониторингот, таа не беше потпи-
шана од градоначалникот на Општина Центар.

Специфични  резултати/заклучоци од проектните 
активности што се постигнати за време на 
мониторинг периодот:

 } Во објавените разговори и интервјуа, од сите со-
говорници е посочено дека една од најголемите 
придобивки од Акцискиот план е зголемувањето 
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на иницијативноста на општината за соработка 
со невладиниот сектор во повеќето области од 
дејствување на општината, како и поддршка при 
аплицирање и реализација на проектите.

 } За ова голем придонес има воведувањето отворен 
ден на граѓаните и граѓанските организации со 
одделните сектори во општината. Отворените 
денови ги организира Центарот на заедницата на 
Општина Центар. На овие денови општинското 
раководство доби сознанија за голем број проблеми 
со кои се соочуваат жителите на Општина Центар, 
а истите тие претставуваат предизвик за невлади-
ниот сектор за решавање во директна соработка со 
општината. Ваквиот вид директна соработка меѓу 
општината и НВО резултира и со вклучување на 
граѓанскиот сектор во тимовите за планирање на 
општината, учество во програмските форуми. И, 
што е најважно - преку имплементирањето на овој 
Акциски план, голем број невладини организации 
и здруженија активно учествуваа во подготовката 
на ресорските програми за работа на општината во 
2017 година со свои проекти.

 } Од особено значење е и изготвената општинска 
база на податоци  за НВО и платформа со регис-
три од областите во кои дејствуваат НВО, која ја 
воспостави Центарот на заедницата на Општина 
Центар со официјални податоци од Централниот 
регистар. Оваа база е објавена на веб-страницата 
на Центарот на заедницата. 

 } Во рамките на мерката за институционализација 
на системот за редовна комуникација и вклучу-
вање на граѓанските организации, изготвен е 
список на е-пошта на НВО од Општина Центар. 
Тие, преку Центарот на заедницата, се редовно ин-
формирани за општинските активности, дневни-
от ред на седниците на Советот, средбите со граѓа-
ните, буџетирањето, програмирањето, гласањето 
за деталните урбанистички планови и сл.

 } Потребата од отворање НВО центар во рамките 
на Општина Центар е решена со новоотворената 
Канцеларија за млади, која истовремено им е на 
располагање на граѓанскиот сектор за спроведу-
вање и планирање на нивните активности.
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 } Во рамките на мерката за континуирана обука 
на администрацијата, по направената анализа 
на состојбата што се однесува на капацитетите и 
потребите на вработените, одржани се осум обу-
ки во 2015 година, од кои седум се организирани 
од ФООМ, а една од Центарот на заедницата, 
како и осум обуки во 2016 година, исто така седум 
во организација на ФООМ, а една од Центарот на 
заедницата. Во овие обуки се опфатени 44 врабо-
тени и 10 советници.

 } Воведен е систем за едукација на граѓанскиот 
сектор преку обуки за алатките за партиципа-
тивно учество на граѓаните во одлучувањето на 
општината, обуки за општинските надлежности 
и сл.

 } Со овој Акциски план е дефинирана и пону-
дата на критериумите за испорака на услуги 
преку граѓанскиот сектор во одделни области. 
Ова резултираше со вклучување дефектолози 
во основните училишта, извршена е обука за 
нега на стари лица, реализирано е и сообраќај-
ното описменување, а во тек е и изготвување 
Правилник за НВО-обуки за поединци. Исто 
така, континуирано се следи капацитетот на 

граѓанскиот сектор (оние што изразиле желба за 
соработка) и  се изготвуваат списоци на потен-
цијални услуги и тековно се реализираат средби 
за размена на  мислења (по пет пати годишно).

 } Центарот на заедницата на Општина Центар во 
целост ја има реализирано активноста за созда-
вање механизми за редовно следење на пови-
ците од ЕУ за проекти наменети за граѓанскиот 
сектор. Како резултат на ова, во зависност од 
отворените повици, заеднички се подготвуваат 
проекти од  страна на Секторот ЛЕР и граѓански-
от сектор, а Центарот на заедницата дава под-
дршка каде што може.

 } Центарот на заедницата на Општина Центар, 
во соработка со советничката група на СДСМ и  
Одделението за односи со јавноста во општина-
та, редовно ги информира граѓаните и НВО 
за  работата на Советот на Општина Центар, 
преку објавување на дневниот ред и материја-
лите на Советот на веб-страницата. Единствено 
не е овозможено онлајн-пријавување граѓани 
за присуство на седниците на Советот, поради 
неможноста за надградба на веб-страницата на 
општината.
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 } Во рамките на активноста за развивање парт-
нерства за соработка за заедничко дејствување со 
институции, досега се потпишан Меморанду-
ми за соработка со Архитектонскиот факултет, 
Хера и АЛДА.

 } Според извршениот мониторинг на Акцискиот 
план, единствено во перспективата УПРАВУ-
ВАЊЕ СО БУЏЕТОТ, до ноември 2016 година, 
степенот на реализацијата на планираните 
активности е понизок од другите три перспек-
тиви.  Досега е изготвена база на потенцијални 
странски донатори, објавени се и повици до 
граѓанскиот сектор за партнерство за ваков вид 
проекти, изготвени се три предлог-проекти по 
различни повици, а што е многу важно – воведе-
на е буџетска стапка за кофинансирање и прет-
финансирање проекти. 

 } Изготвена е и процедура со Правилник за рас-
пределба на средства на граѓанскиот сектор, 
но досега не се усвоени од Советот на Општина 
Центар.

 } Во периодот октомври-ноември, реализирана е и 
анкета по случаен избор и со 100-тина граѓани 
затечени во просториите на Општина Центар, 
за тоа колку се запознаени со активностите од 
Акцискиот план за соработка со граѓанскиот сек-
тор и од кои се најзадоволни. Најголем интерес 
граѓаните покажаа за воведувањето „отворен 
ден“, можноста за учество на програмските фо-
руми, јавните расправи за општинскиот буџет, 
присуство на седници на Советот и сѐ почестите 
конкурси за проектна соработка со невладиниот 
сектор.
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ПРЕПОРАКИ

 } Во буџетот на Општина Центар треба да се зго-
леми процентот на издвоени средства за реали-
зација на проекти заедно со НВО, како и да се 
предвиди посебна ставка во буџетот за ваков вид 
средства, за да може да има поголема транспа-
рентност и увид од страна на сите заинтересира-
ни организации. 

 } Во најкраток рок да се формира Одделение за 
соработка со НВО , во кое вработените ќе рабо-
тат исклучиво на оваа проблематика. Со тоа 
Општината вистински ќе ја прифати  улогата на 
носител на одговорностите и активностите на 
Акцискиот план, а со тоа и на Стратегијата. Ова 
е во интерес и на општина Центар, на НВО и на 
граѓаните.

 } Да се направи уште еден обид за соработка со 
централната и градската власт за да може, во ин-
терес на граѓаните, да бидат изготвени и реали-
зирани капитални проекти во соработка со НВО. 

 } Неопходно е унапредување на локалната структу-
ра, со цел да може унифицирано да се одговори 
на потребите на НВО, како во однос на начинот 
на соработка така и во однос на распишување на 
конкурсите. Неопходно е, исто така, да се надми-
не разнообразноста во критериумите за конкур-
сите за проектите и зедничката соработка со НВО 
секторот.
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7. ИЗВОРИ

Првични извори на информации ни беа Стратегијата 
и Акцискиот план за соработка со граѓанскиот сектор, 
како и Социјалната карта на Општина Центар. По нив-
ното проучување, пристапивме кон воспоставување 
контакти со седниве одговорни лица: градоначални-
кот, секетарот на општината, помошникот раководи-
тел на Секторот ЛЕР, претседател на Комисијата за ЛЕР 
при Советот на општината и координаторите  во Цента-
рот на  заедницата на Општина Центар.

Исто така, предмет на наша опсервација беа и општин-
ските документи: систематизација и организација 
на работни места, годишните програми за работа на 
општината (за последните три години), буџетите на 
општината за последните три години.

 } Од Центарот на заедницата ги добивме на увид 
следниве материјали: листи на учесници на от-
ворени настани од граѓанскиот сектор, список на 
услуги што ги испорачува граѓанскиот сектор, лис-
ти на учесници на средби со граѓанскиот сектор по 
сектори, како и потпишани договори за соработка 
со НВО, мејлинг-листи со дистрибуирани повици 

за средби и објавени конкурси, изготвена НВО база 
и селектирани НВО по области, објавени инфор-
мации, покани и соопштенија за одржани средби 
и граѓански форуми, како и листи на учесници од 
НВО на овие форуми, објави на веб-страницата на 
општината и веб-страницата на Центарот на заед-
ницата, листи на поканети и листи на присутни 
учесници од НВО на одржаните обуки, потпишани 
меморандуми за соработка со НВО, база на потен-
цијални странски донатори, објавени конкурси за 
НВО и потпишани договори.

 } Потоа се пристапи кон интервјуа со сите посочени 
одговорни лица за да се утврди степенот на реали-
зација на мерките и иницијативите воведени од 
страна на општината, согласно со Акцискиот план. 
Податоците од интервјуата беа систематизирани.

 } За тоа колку се запознаени и задоволни жителите 
на Општина Центар од Акцискиот план, беа спро-
ведени анкети во периодот октомври-ноември 2016. 
Анкетите беа по случаен избор, со жители затечени 
во општинските простории.
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8. АНЕКС

Прилог 1 - МОНИТОРИНГ МАТРИЦА

За изготвување на финалниот извештај за мониторинг 
на Акцискиот план на локалната стратегија за соработка 
со граѓанскиот сектор на Општина Центар за периодот 
2015-2017, информациите добиени од одговорните лица 
за реализацијата на наведените проекти во Акцискиот 
план со податоци се внесени во мониторинг матрица, 
со цел да се следи прогресот на предвидената реализа-
ција. Притоа се вршени вкрстувања на предвидените и 
реализираните мерки и показатели на активностите, 
периодот на реализација, планирани и реализирани 
средства, тешкотии.

Забелешка: ова се осумте групирани мерки/иниција-
тиви од Акцискиот план, кои се, всушност, и предмет 
на мониторингот. 

Проект што се мониторира: 

1.1 Дефинирање на понудата и на критериумите 
за испорака на услуги преку граѓанскиот 
сектор во одделни области

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7-11.2015 7.2015-5.2016 Поради 
доцнењето 
на самите 
акциски 
планови, 
практично, 
на 5/6 2015 
беа финално 
изготвени.

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

4.500 ден 4.500 ден /
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Степен на реализација: првите три активности се ре-
ализирани во целост, а четвртата е во тек на изготву-
вање правилник

Материјали на увид: листи на учесници на отворени 
настани од ГС, список на услуги што ги испорачува ГС  

Проект што се мониторира: 

1.2 Обезбедување услуги преку соработка со 
граѓанскиот сектор

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

1.2016 – 12.2017 1.2016-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

15.000 ден 15.000 ден /

Степен на реализација: првите три активности се ре-
ализирани во целост, а четвртата е во тек (тековно се 
склучуваат договори) 

Материјали на увид: листи на учесници на средби со 
ГС, реализиран повик, редовни средби со ГС (по сек-
тори/одделенија), договори досега (Јадро, Навигатор 
Цветко, Огледало, Хера).
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира: 

1.3 Систем за мобилизација на ресурсите  
од граѓанскиот сектор за подобрена  
испорака на услуги

Активност: 1, 2

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015-12.2017 7.2015-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

18.000 ден 18.000 ден /

Степен на реализација: континуирано се следи капа-
цитетот на ГС (оние што се отворени за соработка) и 
се изготвуваат списоци на потенцијални услуги и те-
ковно се реализирааат средби за размена на мислења 
(можеби и повеќе од пет годишно, затоа што се пра-
ват секторски).

Материјали на увид: докази за користење на капаци-
тетите (Национален младински совет на Македонија), 
евиденција за одржани средби.

Проект што се мониторира: 

1.4 Организирање на урбаниот простор преку 
активности за подобрување на квалитетот на 
животот на граѓанте

Активност: 1, 2, 3, 4, 5

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015-6.2016 9.2015-6.2016

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

153.000 ден За ова нема 
конкретен из-
нос, поради тоа 
што, тековно, 
општината 
ги покрива 
трошоците за 
канцеларија-
та за млади и 
овозможува 
нови простори 
за користење.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Степен на реализација: првите четири активности 
се реализираат на годишно ниво во координација со 
НВО и со граѓаните, а петтата се реализираше со отво-
рањето на Канцеларијата за млади, која постојано го 
ажурира планот за користење.

Материјали на увид: списоци на активности, плани-
рање, отворена Жолта сцена, отворена Канцеларија за 
млади, во подготовка Скејт парк.

Проект што се мониторира: 

2.1. Поддршка на граѓанскиот сектор за 
аплицирање проекти од ЕУ.

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

континуирано континуирано Активноста не е 
реализирана.

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

0 0 /

Степен на реализација:  оваа активност не е реализи-
рана, бидејќи од граѓанскиот сектор не е добиен про-
ект за аплицирање во ЕУ.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира:

2.2 Создавање механизми за редовно следење 
на повиците од ЕУ за проекти наменети за 
граѓанскиот сектор.

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

6.2015-12.2017 6.2015-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

0 0 /

Степен на реализација: активност реализирана во 
целост од Центарот на заедницата.

Материјали на увид: листи на повици и мејлинг листи 
со дистрибуирани повици.

Проект што се мониторира: 

2.3 Форми на заеднички настап пред странски 
организации и донатори

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

4.2016-12.2017 4.2016-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

15.000 ден / /

Степен на реализација: овие активности контину-
ирано се реализираат во зависност од отворените по-
вици и заеднички се изготвуваат проектите од страна 
на ЛЕР и ГО. Центарот на заедницата дава поддршка 
каде што може.

Материјали на увид: број на средби, број на заеднички 
апликации и презентации.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира:

3.1 Воспоставување организациска структура за 
соработка со граѓанскиот сектор

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

1-9.2016 / Активноста не е 
реализирана.

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: /

Материјали на увид: / 

Проект што се мониторира: 

3.2 Формализирање на  
партиципативното планирање

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

6.2015-12.2017 6.2015-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

30.000 ден 60.000 ден - ЦЗ /

Степен на реализација: оваа активност се реализира 
во целост, особено во 2016, со целосна вклученост на 
ГС.

Материјали на увид: листи на учесници од ГС на отво-
рени денови за планирање и програмирање, листи на 
учесници на проектни и буџетски форуми, листи на 
предлози на овие настани и листи на проекти вклучени 
во општинските програми.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира: 

3.3 Креирање механизми за соработка со НВО од 
други општини во Скопје

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015-12.2015 7.2015-12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

1.500 ден 1.500 ден Бидејќи третата 
активност 
воопшто не е 
реализирана, 
исклучен е и 
буџетот за неа.

Степен на реализација: првите две активности се ре-
ализирани во целост, третата е невозможна поради 
непостоење на интерес на Град Скопје за соработка со 
општина Центар.

Материјали на увид: база на НВО-а, селектирани НВО-а 
по области.

Проект што се мониторира: 

4.1 Изготвување општинска база на податоци за 
НВО и платформа за регистри од областите 
во кои дејствуваат НВО

Активност: 1, 2

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7-8.2015 7-08.2015

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

/ / /

Степен на реализација:  
активност реализирана во целост

Материјали на увид: база на податоци од Централен ре-
гистар и селектирана база на ОЦ
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира: 

4.2 Институционализација на системот за 
редовна комуникација и вклучување на 
граѓанските организации

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Оваа активност 
во целост ја 
спроведува 
ЦЗ, па затоа 
и буџетот не е 
внесен.

Степен на реализација: изготвени се список на е-по-
шта и мејлинг листи на ГО, достапни за потребите на 
општината; вработените од ЦЗ редовно ги информи-
раат ГО и за сите точки од третата активност органи-
зираат редовни средби и форуми.

Материјали на увид: мејлинг листи, објавени инфор-
мации и дистрибуирани на мејл, покани, соопштенија 
и листи на учесници на одржани средби и граѓански 
форуми.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира: 

4.3 Официјални процедури за редовно 
информирање за активностите на  
Советот на Општина Центар

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

6.2015 -12.2017 6.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

30.000 ден / Бидејќи 
само третата 
активност, која 
има предвиден 
буџет, не е 
реализирана.

Степен на реализација: првата и втората активност 
се реализирани во целост; првата активност се реа-
лизира тековно од страна на ЦЗ, советничката група 
на СДСМ во Советот на општината и Одделението за 
односи со јавноста, а третата активност не е реализи-
рана поради неможноста за надградба на веб-страни-
цата на општината.

Материјали на увид: онлајн-објави на веб- и на 
Фејсбук-страницата на општината, Центарот на заед-
ницата и советничкиот профил на Фејсбук.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира: 

4.4 Воспоставување ефикасна и ефективна 
интерна меѓусекторска координација

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

10.2015 -12.2017 10.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: формален протокол не по-
стои, но постои мрежна комуникација меѓу општин-
ските одделенија и сектори и одржување редовни 
(дневни и неделни) координативни состаноци и 
колегиуми. 

Материјали на увид: записници од состаноци и коле-
гиуми

Проект што се мониторира:

5.1 Воведување систем за континуирана  
обука за администрацијата

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -11.2015 9.2015 -11.2015 Има и 
отстапувања 
поради 
нововработени 
и/или промени 
на работни 
места.

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Оваа активност 
во целост ја 
спроведува 
ЦЗ, па затоа 
не е внесен ни 
буџетот.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Степен на реализација: Центарот на заедницата, во 
согласност со обврските и работните задачи, како и 
одделението/секторот на вработениот и секретарот, 
го извршува групирањето на вработените

Материјали на увид: листи на поканети и листи на 
учесници на обуки.

Проект што се мониторира: 

5.2 Програми за обука на администрацијата

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -12.2017 9.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Оваа активност 
во целост ја 
спроведува ЦЗ, 
па затоа не е вне-
сен ни буџетот и 
во најголем дел е 
финансирана од 
ФООМ.

Степен на реализација:  
целосно реализирана активност. 

Материјали на увид: листа на реализирани обуки, лис-
ти на поканети и учесници, договори со обучувачи, 
евалуации.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира: 

6.1 Партнерство со граѓанскиот сектор и 
пренесување знаења и искуства

Активност: 1, 2, 3, 4, 5

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -12.2017 0.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 70% реализирано

Материјали на увид: листа на потребни обуки, објави 
на повици за учество на обуките, изготвени и реализи-
рани обуки, сертификати – во најголем дел реализира-
но од ЦЗ и ФООМ.

Проект што се мониторира: 

6.2 Воведување систем за едукација на 
граѓанскиот сектор

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -12.2017 9.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Оваа активност 
во целост ја 
спроведува 
ЦЗ, па затоа 
не е внесен ни 
буџетот.

Степен на реализација: 70%

Материјали на увид: листа на потребни обуки, објави 
на повици за учество на обуките, изготвени и реализи-
рани обуки, сертификати – во најголем дел реализира-
но од ЦЗ и ФООМ.
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МОНИТОРИНГ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН 

ЗА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАГАНСКИОТ СЕКТОР НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 2015-2017

Проект што се мониторира: 

6.3 Разивање партнерства на општината и 
граѓанскиот сектор за подобрена соработка со 
другите надлежни институции и партнери

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -12.2017 /

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

15.000 ден

Степен на реализација: 20% - меморандуми за сора-
ботка со Архитектонскиот факултет, Хера и АЛДА

Материјали на увид: потпишани меморандуми 

Проект што се мониторира: 

7.1 Создавање поволни административни и 
други предуслови за привлекување приватен 
капитал

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

9.2015 -11.2015 9.2016 Реализирана 
само активност 
1

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 33%

Материјали на увид: изготвена онлајн-анкета со мали 
и средни претпријатија, резултати од анкетата, анали-
за на резултатите.
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Проект што се мониторира: 

7.2 Воспоставување систем за кофинансирање и 
претфинансирање проекти

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 80%

Материјали на увид: буџетската ставка за кофинан-
сирање е влезена во програмата на ЛЕР за 2016 и 2017 
година.

Проект што се мониторира: 

7.3 Интензивирање на соработката со 
странските донатори

Активност: 1, 2, 3,4,5

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 70%

Материјали на увид: база на потенцијални странски 
донатори, објавени повици до ГС, реализирани средби 
со ГС, реализирани заеднички проекти.
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Проект што се мониторира: 

7.4 Дизајнирање проектни идеи за 
привлекување финансии од ЕУ-фондовите

Активност: 1, 2, 3

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 50%

Материјали на увид: изготвени три предлог-проекти 
за различни повици, се чека да се објават за да се апли-
цираат.

 

Проект што се мониторира: 

8.1 Методологија за распределба на општинскиот 
буџет за финансирање на граѓанскиот сектор

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

7.2015 -12.2017 7.2015 -12.2017

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 60%

Материјали на увид: висина на буџетот доделен на ГО, 
форумски модел на утврдување на приоритети за фи-
нансирање
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Проект што се мониторира: 

8.2 Дефинирање транспарентни и  
прецизни критерими за финансирање  
на граѓанскиот сектор

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

3.2015 -12.2015 3.2015 -12.2015

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 60%

Материјали на увид: изготвена процедура со правил-
ник – сѐ уште не е одобрена од градоначалникот и усво-
ена на Советот.

Проект што се мониторира: 

8.3 Мониторинг/евалуација на доделените 
грантови за НВО

Активност: 1, 2, 3, 4

Планиран 
период на 
имплементација

Фактички 
период на 
имплементација

Отстапувања/
Причини

12.2015 12.2015 

Планиран 
финансиски 
износ 

Фактички 
финансиски 
износ

Отстапувања/
Причини

Степен на реализација: 0%

Материјали на увид: ова може да се реализира само 
ако се реализира во целост проектот  8.2.
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ПРИЛОГ 2. Активности и резултати од мониторинг-проектот4

Цели на  
проектот 

Активности  биле 
планирани за 
периодот за кој се 
известува(доколку 
имате повеќе 
активности, Ве 
молиме додајте 
дополнителни 
редови, доколку е 
потребно).

Дали и 
кога била 
спроведена 
оваа 
активност? 

Мерки што се 
користени за да се 
оценат активностите 
и нивното влијание 
на проектните цели 
(како го меревте 
влијанието на 
вашите активности)

Постигнати резул-
тати  Ве молиме 
овде наведете ги ре-
зултатите од вашето 
мерење на влија-
нието. Забелешка: 
Некои од активно-
стите може да нема-
ат резултати секој 
квартал.

Проблеми 
со кои сте се 
соочиле / 
Коментари4

ЦЕЛ 1:
Утврдување на сте-
пенот на реализа-
ција на мерките и 
на иницијативите 
воведени од стра-
на на општината, 
согласно со Акци-
скиот план за со-
работка со граѓан-
скиот сектор.

Средби и интервјуа 
со Секретарот на 
општината, помош-
ник раководител на 
Секторот ЛЕР и прет-
седател на Комисија-
та за ЛЕР при Советот 
на општината.

Од 20 август 
до 31 октом-
ври 2016

1. Добиена е општа 
слика за  настана-
тите позитивни 
промени со им-
плементацијата 
на Акцискиот 
план.

1.

Средби и интервјуа 
со координаторите 
во Центарот на заед-
ницата

Од 20 август 
до 1 декем-
ври 2016

2. Добиени се пре-
цизни податоци 
за спроведените 
активности од Ак-
цискиот план.

2.

4 Објаснете доколку има отстапувањата од работниот план; проблеми што влијаеле на спроведувањето на проектот; како 
и коментари за напредокот во постигнување на утврдените цели. Ако утврдените цели биле целосно постигнати и немало 
никакви отстапувања од работниот план, оваа колона треба да се остави празна.
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Цели на  
проектот 

Активности  биле 
планирани за 
периодот за кој се 
известува(доколку 
имате повеќе 
активности, Ве 
молиме додајте 
дополнителни 
редови, доколку е 
потребно).

Дали и 
кога била 
спроведена 
оваа 
активност? 

Мерки што се 
користени за да се 
оценат активностите 
и нивното влијание 
на проектните цели 
(како го меревте 
влијанието на 
вашите активности)

Постигнати резул-
тати  Ве молиме 
овде наведете ги ре-
зултатите од вашето 
мерење на влија-
нието. Забелешка: 
Некои од активно-
стите може да нема-
ат резултати секој 
квартал.

Проблеми 
со кои сте се 
соочиле / 
Коментари4

ЦЕЛ 2: 
Евалуирање на 
вклученоста на: 
градоначални-
кот и секретарот 
за степенот на 
информирање 
и преземената 
одговорност во 
однос на следење-
то на прогресот 
на стратегиските 
цели за соработка 
со граѓанскиот 
сектор

Интервјуа со секре-
тарот

Октомври 
/ноември 
2016

3. Добиени се сите 
одговори.

3.

Од градоначалникот 
се добиени во писме-
на форма одговорите 
на доставените пра-
шања.

Октомври 
2016

4. Добиени се сите 
одговори

4.
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Цели на  
проектот 

Активности  биле 
планирани за 
периодот за кој се 
известува(доколку 
имате повеќе 
активности, Ве 
молиме додајте 
дополнителни 
редови, доколку е 
потребно).

Дали и 
кога била 
спроведена 
оваа 
активност? 

Мерки што се 
користени за да се 
оценат активностите 
и нивното влијание 
на проектните цели 
(како го меревте 
влијанието на 
вашите активности)

Постигнати резул-
тати  Ве молиме 
овде наведете ги ре-
зултатите од вашето 
мерење на влија-
нието. Забелешка: 
Некои од активно-
стите може да нема-
ат резултати секој 
квартал.

Проблеми 
со кои сте се 
соочиле / 
Коментари4

ЦЕЛ 3: 
Изготвување мо-
ниторинг обрас-
ци за следење на 
сите набележани 
активности во Ак-
цискиот план.

5. Овие обрасци се 
пополнуваат во 
директна средба 
со наведените 
одговорни за им-
плементација на 
Акцискиот план: 
Секторот.ЛЕР, 
Правниот сектор, 
Одделението за 
човекови ресурси и 
Центарот на заед-
ницата на Општи-
на Центар.

Септем-
ври-ноем-
ври 2016

5.Пополнување на 
обрасците со сите 
податоци за ак-
тивностите, како:  
очекувани резул-
тати, очекувани 
ризици, планиран 
и фактички рок за 
реализација, пла-
нирани и потро-
шени средства.

5.

6. 6. 6.
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Цели на  
проектот 

Активности  биле 
планирани за 
периодот за кој се 
известува(доколку 
имате повеќе 
активности, Ве 
молиме додајте 
дополнителни 
редови, доколку е 
потребно).

Дали и 
кога била 
спроведена 
оваа 
активност? 

Мерки што се 
користени за да се 
оценат активностите 
и нивното влијание 
на проектните цели 
(како го меревте 
влијанието на 
вашите активности)

Постигнати резул-
тати  Ве молиме 
овде наведете ги ре-
зултатите од вашето 
мерење на влија-
нието. Забелешка: 
Некои од активно-
стите може да нема-
ат резултати секој 
квартал.

Проблеми 
со кои сте се 
соочиле / 
Коментари4

Ве молиме подолу наведете ги активностите што не биле планирани, но биле спроведени за време на периодот 
за кој се известува:

ЦЕЛ 1: 
Колку се жителите 
запознаени и за-
доволни од актив-
ностите од Акци-
скиот план

Анкетирање жители 
на Центар по случа-
ен избор, затечени 
во општинските 
простории.

Октомври/
ноември 
2016

Добиена е општа 
слика за кои актив-
ности од Акцискиот 
план се најзаинте-
ресирани граѓани-
те. 

Цел 2:

Цел 3: 






