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Терминолошки појаснувања

Во документот се користат термини и изрази за граѓанскиот сектор 
(ГС) кои во зависност од нивната секојдневна употреба во различни 
сектори од општеството може да доведат до различна перцепција 
на истите. Не постои една општоприфатена правна дефиниција за 
граѓански организации. Според Организацијата на обединетите на-
ции (ООН), граѓанските организации се: „Непрофитни, волонтерски 
граѓански групи кои се организирани на локално, национално и на 
меѓународно ниво, со цел да поставуваат прашања од јавен интерес. 
Целно ориентирани и создадени од луѓе со заеднички интереси, тие 
извршуваат различни услуги и хуманитарни функции, ги застапуваат 
потребите на граѓаните пред владите, ги следат политиките и спрове-
дувањето на програмите и го поддржуваат учеството на граѓанскиот 
сектор на ниво на заедницата“.1 Од своја страна, пак, Цивикус2 го де-
финира граѓанското општество како простор меѓу семејството, држа-
вата и пазарот, каде што луѓето се здружуваат за да ги остварат своите 
интереси, од што се гледа дека дефиницијата цели кон тоа да ги вклу-
чи како формалните, така и неформалните здружувања и мрежи.

Заради разбирливост и јасна дистинкција на изразите користени 
во овој документ, треба да се имаат предвид следниве појаснувања:  

1. Граѓанско општество - формални и неформални граѓански асо-
цијации, организации и мрежи, исклучувајќи ги семејствата, биз-
нис-секторот, политичките партии и владиниот сектор, а се форми-
раат со цел да ги изразат и остварат заедничките цели и интереси. 

2. Организација е секое здружение, фондација, сојуз, како и секој 
организациски облик на странска организација, како и друга фор-
ма на здружување, регистрирани во согласност со одредбите на 
Законот за здруженијата и фондациите.

3. Организација со статус од јавен интерес е организација која се 
стекнала со статус на организација од јавен интерес во согласност 
со Законот за здруженијата и фондациите.

1 Извор: Обединети нации, Канцеларија за соработка со граѓанските организации, 
Одделение за односи со јавноста...

2 Цивикус, 2003. Цивикус – Светската алијанса за граѓанско учество е меѓународна граѓан-
ска организација основана во 1993 година со седиште во Вашингтон и во Јoханесбург, 
чијашто мисија е да ги зајакне граѓанската акција и граѓанското општетсво во светот.
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Терминолошки појаснувања

4. Граѓански сектор се организациите регистрирани во согласност 
со Законот за здруженијата и фондациите. Стратегијата ги ко-
ристи термините граѓански организации, граѓански здруженија, 
граѓанско општество и невладини организации кои реферираат 
на потесната дефиниција како синоними за здруженијата и фон-
дациите, т.е. со еден збор, граѓанскиот сектор. 

5. Засегнати страни - целни групи граѓани, организации и институции 
кои имаат интерес и влијание во граѓанскиот сектор. 

6. Целна група на којашто примарно се однесуваат мерките од оваа 
стратегија се сите субјекти формирани во согласност со Законот 
за здруженијата на граѓани и фондациите т.е. граѓанскиот сектор 
(ГС), кои дејствуваат на подрачјето на Општина Центар.

7. Oпштина е единица на локалната самоуправа, како заедница на жи-
телите на одредено подрачје утврдено со закон која преку своите 
органи и преку администрацијата и организираните јавни служби 
овозможува вршење на надлежностите пропишани со закон.

8. Информациско-комуникациски технологии (ИКТ) - збир од техно-
логии кои се занимаваат со обработка, чување и комуникација на 
информации, вклучувајќи ги и сите видови компјутерски и комуни-
кациски системи. 

9. Стратешка мапа (од англиски Strategic Map) - логичка структура 
која покажува логична причинско-последична поврзаност меѓу 
стратешките приоритетни цели.

10. Избалансирана карта на показатели, ИКП (од англиски Balance 
Score Card), е систем за стратешко планирање и управување 
кој се користи во бизнисот, јавниот сектор и во непрофитните 
организации.

11. Надлежност е збир на работи од јавен интерес од локално зна-
чење кои општината – во согласност со законот – има право да ги 
врши на својата територија и е одговорна за нивното извршување.
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Општина Центар започна процес на стратешко планирање со кој 
се идентификуваа сегашните и идните потреби на граѓанскиот сек-
тор и врз основа на тоа се дефинираа визијата, вредностите, целите 
и стратегиите преку кои ќе се задоволат тие потреби на граѓанскиот 
сектор. Резултат на тој комплексен процес е Стратегијата на Општина 
Центар за соработка со граѓанскиот сектор, која го опфаќа периодот 
2015-2020 година. Целата Стратегија е обликувана на тој начин што 
во себе обединува четири различни погледи и почетни позиции, за-
едно со сите врски и корелации меѓу нив, поврзувајќи се со визијата 
на Општината. Тоа се перспективите: Задоволни граѓани (што очекува 
граѓанскиот сектор од Општината), Обезбедување услуги (кои внатре-
шни процеси треба да се воспостават во Општина Центар), Развој на 
капацитетите (едукација на вработените и организациски раст) и Упра-
вување со буџетот (како да се финансираат активностите). 

Стратешката карта на Општина Центар за соработка со граѓански-
от сектор (ГС) го покажува патот по кој Општината може да ја постигне 
својата визија за развојот, местото и улогата на ГС во Општината во 
периодот 2015-2020 година. Преку Избалансираната карта на показа-
тели (ИКП),3 документот ги обезбедува приоритетните цели, клучните 
показатели за нивно постигнување, целните вредности кои Општината 
сака да ги постигне, како и мерките и иницијативите кои треба да го 
обезбедат нивното постигнување. Доследното следење и реализа-
цијата на мерките и иницијативите содржани во документот од страна 
на Градоначалникот, општинската администрација и Советот, како и 
соодветната финансиска поддршка ќе обезбедат постигнување на ви-
зијата и доверба во посветеноста и ефикасноста на Општина Центар 
за соработка со граѓанскиот сектор. 

Сеопфатниот инклузивен процес на стратешко планирање обоз-
можи да се дефинираат визијата и стратешките приоритети групирани 
во однос на четирите перспективи од Избалансираната карта на пока-

3 Kaplan, R. and Norton, D., The Balanced Scorecard, Measures that Drive Performance, 
Harvard Business Review (1992)

1
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Извршно резиме

затели (задоволни граѓани, обезбедување услуги, развој на капаците-
тите и управување со буџетот). Визијата на Општина Центар за сора-
ботка со граѓанскиот сектор е:

Стратешките приоритети на општината во секоја од перс-
пективите се:

 � ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ
 � ЗГ1: Активен придонес на ГС во обезбедување 

 на поквалитетни општински услуги;

 � ЗГ2: Активно вклучување на ГС во промовирањето
 на европските принципи и вредности.

 � ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ 
 � ОУ1: Воспоставување ефикасен и одржлив

 интерен систем за успешна соработка со ГС;

 � ОУ2: Одржување функционален и транспарентен
 систем за пристап до информациите.

 � РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИ
 � РК1: Систематско и континуирано јакнење

 на капацитетите на општинската администрација;

 � РК2: Стимулирање на заемното јакнење на капацитетите
 на ГС и администрацијата.

 � УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТОТ
 � УБ1: Зголемување на надворешните извори на финансиски

 средства за поддршка на проекти од ГС;
 � УБ2: Обезбедување конзистентност и предвидливост

 на општинскиот буџет наменет за ГС.

Стратегијата за соработка со граѓанскиот сектор за периодот 2015 
- 2020 година е усвоена од страна на Советот на Општина Центар во 
април 2015 година.

Европски профилирана општина во која 
граѓаните се активни и рамноправни партнери.
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ВОВЕД

Креирањето и одржувањето на институционалните механизми 
за соработка на граѓаните со државните и локалните органи и тела, 
особено во процесите на креирање на локалните политики, ја дава 
основата на партиципативната демократија. Вклучувањето на јавнос-
та во креирањето на локалните политики подразбира и нејзино моби-
лизирање и создавање услови за изразување на различните мислења 
и интереси. Општина Центар во целост ги препознава важноста и 
улогата на граѓанскиот сектор во развојот на демократските проце-
си во општината и општо во развојот и подобрувањето на животот 
во заедницата. Тргнувајќи од овие факти, Општина Центар одлучи 
да го поттикне граѓанскиот активизам во општината, да ја унапреди 
соработката со граѓанските организации и да придонесе кон нивен 
постојан развој. Резултат на таа заложба е овој документ наречен 

„Стратегија на Општина Центар за соработка со граѓанскиот 
сектор 2015-2020“.  Стратегијата се однесува на соработката со здру-
женијата 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 ини-
цијативи на Општина Центар, како и да создаде предуслови за креи-
рање ефикасни партнерства. 

„Стратегијата на Општина Центар за соработка со граѓанскиот 
сектор“ е подготвена на консултативен и партиципативен начин, со 
значителна вклученост на граѓанските организации и општинската 
администрација во периодот март - ноември 2014 година.4

4 Изработката на Стратегијата e поддржана од Фондацијата Отворено општество – 
Македонија (ФООМ), како дел од концептот „Општина по мерка на граѓаните“, кој 
се имплементира во периодот 2014 – 2017 година. Целта е зголемување на админи-
стративните и финансиските капацитети на општината, зајакнување на граѓанското 
општество за активно учество во животот на заедницата и придонес кон доброто 
владеење во училиштата. Во рамки на концептот „Општина по мерка на граѓаните“ 
отворен е Центар на заедницата во Општина Центар, преку кој се обезбедува прав-
на и административна помош за граѓаните, неформално образование за младите и 
возрасните и простор за активностите на младинските клубови и другите културни и 
граѓански иницијативи. Заради поголема јавност и активно учество на граѓаните во 
работата на Советот на Општина Центар, обезбедена е поддршка и за преуредување 
на салата за состаноци на Советот.

2
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Вовед

Создавањето квалитетни предуслови, посветеноста на највисо-
ките општински раководни структури и мотивираноста на засегна-
тите страни за учество во процесот се главните фактори за успеш-
но стратешко планирање. Во оваа насока беа обезбедени сеопфа-
тен пристап и посветеност и активно учество на членовите на Со-
ветот и општинската администрација во процесот на креирање на 
Стратегијата. Имено, процесот на креирање на Стратегијата беше 
претходно поткрепен со серија обуки за: (1) претставниците на ло-
калната самоуправа (обука за стратешко планирање со користење 
Избалансирана карта на показатели, партиципативно креирање 
политики, финансирање од фондовите на ЕУ и комуникациски 
стратегии); (2) граѓанските организации (обука за подобро разби-
рање на општинските надлежности, фондовите на ЕУ и политики-
те за антидискриминација) и (3) училиштата (обука за демократско 
управување, социјална правда и развивање на училишни планови). 
На процесот на стратешко планирање му претходеше изработка 
на сеопфатна анализа на тековната состојба во општината, која 
беше реализирана преку прашалници и интервјуа со сите засегна-
ти страни од општинската администрација и претставници на ГС, 
како и анализа на постојните релевантни документи.5 Во процесот 
на изработка на Стратегијата беа земени предвид сите постојни 
стратешки документи на локално, регионално и на национално 
ниво. Процесот продолжи со организација на три јавни расправи, 
со цел да се обезбедат отворена дебата и усогласување на полити-
ките и предложените стратешки приоритети и мерки, како и да се 
зголемат чувството на сопственост во однос на изготвената страте-
гија и фокусираноста и одговорноста во процесот на нејзината им-
плементација. Стратешко планирање се базираше врз користење-
то на моделот Избалансирана карта на показатели и хронолошки 
се состоеше од:

 � обуки за засегнатите страни;

 � сеопфатна анализа на тековната состојба во општината 
од аспект на соработката со граѓанскиот сектор;

5 Извештај за тековната состојба во Општина Центар (Образование, Социјала, Млади и 
Соработка со граѓанскиот сектор), ФООМ, мај 2013



11

СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Вовед

 � теренско истражување за задоволството на граѓаните од 
локалните услуги во општината;

 � анализа на засегнатите страни;

 � ПЕСТ-анализа;

 � SWOT/TOWS анализа;

 � формулирање на визијата;

 � идентификување на принципите и вредностите;

 � одредување на стратешките приоритени цели;

 � изработка на стратешка карта;

 � дефинирање на клучните показатели на изведбата;

 � одредување на целните вредности за секој клучен пока-
зател на изведбата;

 � идентификување на мерките и активностите за постигну-
вање на целните вредности;

 � изработка на Избалансирана карта на показатели;

 � изработка на нацрт-верзија на Стратегијата;

 � јавна расправа и

 � донесување на Стратегијата од страна на Советот на 
општината.
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Вовед

Стратегијата е изработена врз основа на Извештајот за те-
ковната состојба во Општина Центар, како и Стратешката ана-
лиза, кои се дадени како придружни документи на Стратегијата, 
а ќе биде придружена со акциски план во кој ќе бидат разра-
ботени конкретните активности и кој ќе придонесе за исполну-
вање на утврдените стратешки приоритети и мерки во насока на 
постигнување на визијата на Општината.

Документот е во согласност со:

 � Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сек-
тор (2012 – 2017);

 � Акцискиот план за спроведување на Стратегијата за со-
работка на Владата со граѓанскиот сектор (2012 – 2017);

 � Програмата за спроведување на процесот на децентра-
лизација и развој на локалната самоуправа во Република 
Македонија (2011-2014);

 � Програмата за развој на Скопскиот плански регион 2009 
– 2014 и

 � Стратегијата на Град Скопје за соработка со граѓанските 
организации 2007 – 2010.
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ВИЗИЈА

Оваа визија на Општина Центар ќе се оствари со до-
следно почитување на утврдените принципи и вредности 
во партнерство со граѓанскиот сектор. Преку обезбедување 
конзистентност и предвидливост на општинскиот буџет 
наменет за ГС, како и дополнителни (вонбуџетски) средства 
за поддршка на ГС во општината, ќе се обезбеди системат-
ско и континуирано јакнење на капацитетите на општин-
ската администрација, а онаму каде што е изводливо, ќе се 
стимулира заемно јакнење на капацитетите на ГС и на адми-
нистрацијата. Дополнително, Општина Центар ќе обезбеди 
ефикасен и одржлив внатрешен систем за успешна соработ-
ка со ГС и функционален и транспарентен систем за полесен 
пристап до информациите за претставниците на ГС. Сите 
овие преземени мерки ќе целат кон обезбедување активен 
придонес на ГС во обезбедувањето поквалитетни општин-
ски услуги, како и кон вклучување на ГС во промовирањето 
на европските принципи и вредности кои Општина Центар 
доследно ги почитува, стремејќи се кон модерна европски про-
филирана општина.

3

ЕВРОПСКИ ПРОФИЛИРАНА ОПШТИНА 
ВО КОЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ АКТИВНИ И 
РАМНОПРАВНИ ПАРТНЕРИ
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ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Во процесот на реализирање на стратешките приоритети и 
мерки за остварување на визијата на Општина Центар за сора-
ботка со граѓанскиот сектор во периодот 2015-2020, ќе бидат 
почитувани следниве принципи и вредности:

 � Еднаквост – при имплементирањето на Стратегијата, 
Општина Центар ќе има еднаков однос кон сите граѓани и 
нивните здруженија, без разлика на нивната етничка, вер-
ска, полова, возрасна или друга припадност. 

 � Транспарентност – Општина Центар ќе промовира висо-
ко ниво на јавност на информациите со кои располага, 
услугите кои се нудат, процедурите според кои тие се 
извршуваат и критериумите според кои тие се обезбеду-
ваат.

 � Партиципативност – граѓаните и граѓанските здруже-
нија ќе бидат активно вклучени не само во процесот на 
консултации туку и во креирањето на јавните политики 
од локално значење.

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

 � Отвореност – Општина Центар ќе биде отворена за пред-
лози, сугестии и идеи на ГС во однос на подобрувањето 
на услугите и на квалитетот на живот на граѓаните.

 � Континуираност – Општината е во постојана и непреки-
ната соработка и комуникација со ГС во секој аспект на 
меѓусебните односи.

4
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СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

ТЕКОВНИ ПОЛИТИКИ 
ЗА СОРАБОТКА СО 

ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Стратешката анализа покажа дека од надворешните факто-
ри најголемо влијание врз соработката на локалната самоуправа 
со граѓанскиот сектор имаат политичко-легислативните и еко-
номските фактори, како и воспоставената деловна практика на 
општинската администрација, како најбитен внатрешен фактор.

Надворешни фактори

Со Законот за здруженијата и фондациите6 се уредуваат начи-
нот, условите и постапката за основање, регистрација и престанок 
на работата на здруженијата, фондациите, сојузите, организа-
циските облици на странските организации во Република Македо-
нија, имотот со кој располагаат, надзорот, статусните промени и 
статусот на организациите од јавен интерес. Советите на општини-
те имаат обврска поблиску да ги уредат условите за распределба и 
користење на средствата што ги трансферираат до организациите 
и да донесуваат годишни планови и програми за распределба на 
средствата, како и јавно да ги објават имињата на организациите 
кои добиле финансиски средства на општинската веб-страница. 
Со Законот се дефинира и статусот на јавен интерес, што значи 
дека организациите можат да се стекнат со статус од јавен инте-
рес доколку вршат дејности од јавен интерес, доколку спроведува-
ат програми и проекти на централно и/или локално ниво, самостој-
но или во соработка со органите на државната управа и органите 
на општините, како и доколку користат финансиски средства за 
реализација на активностите. 

Првата Национална стратегија за соработка на Владата со 
граѓанските организации беше усвоена во јануари 2007 година, 
заедно со Акцискиот план во кој беа разработени специфичните 
мерки и активности за спроведување на целите на Стратегијата. 

6  Службен весник на РМ, бр. 52 од 16.04.2010 година

5
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ОПШТИНА ЦЕНТАР

Според оценките за спроведувањето на оваа стратегија, едно 
од клучните достигнувања е „надградбата на правната рамка и 
неколкуте закони донесени на партиципативен начин“. Актуел-
ната Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор 
(2012–2017) се залага за промовирање, поддршка и унапредување 
на партнерските односи меѓу Владата и граѓанскиот сектор, преку 
мерки за зајакнување на заемната соработка во пет приоритетни 
области: Развиен и одржлив граѓански сектор; Активно учество во 
дефинирањето на политиките, законите и европската интеграција; 
Економски развој и социјална кохезија; Зајакнат граѓански активи-
зам и поддршка од заедницата и Зајакната институционална рамка 
и практики за соработка. Иако Стратегијата, пред сè, се однесува 
на органите на државната управа на централно ниво, таа повику-
ва на тоа да се поттикне добрата практика на соработка и развој 
на локалните граѓански организации и да се усвојат механизми за 
соработка, поддршка и вклучување на граѓанските организации во 
спроведувањето на активностите на локално ниво.

Најзначајниот регионален стратешки документ во Скопскиот 
плански регион на кој му припаѓа општина Центар е „Програма-
та за развој на Скопскиот плански регион 2009–2014“. Програ-
мата претставува основен развоен документ на регионално ниво 
и ги дефинира моменталната состојба на регионот, стратешките 
правци за развој и предлага мерки за утврдување и надминување 
на постоечките услови. Еден од принципите на кои се темели овој 
стратешки документ е „посветеноста на лидерството и недвос-
мислената заложба за реализирање на визијата во соработка со 
граѓаните“. Сепак, Стратегијата не дава податоци за методоло-
гијата на нејзиното изготвување, па не може да се оцени дали и 
колку граѓанскиот сектор бил вклучен и консултиран во нејзината 
изработка, а уште помалку дали при реализацијата на предвидени-
те програми ќе се вклучува граѓанскиот сектор и на кој начин.

На ниво на Град Скопје, во 2007 година беше донесена „Стра-
тегија на Град Скопје за соработка со граѓанските организации 
2007–2010“, а во 2013 година беше изработена нова „Предлог-
стратегија на Град Скопје за соработка со здруженија на граѓани 

Тековни политики за соработка со граѓанскиот сектор
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Тековни политики за соработка со граѓанскиот сектор

и фондации 2013-2016“. Во Општина Центар не постојат други 
општински документи на пониско хиерархиско ниво, како што се 
оперативни планови, програми и сл., кои засебно ги третираат пра-
шањата поврзани со граѓанското учество.

Процесите на децентрализација и пристапување на РМ во Ев-
ропската унија (ЕУ), исто така, придонесуваат во дефинирањето на 
политичко-легислативната рамка. Програмата за спроведување на 
процесот на децентрализација и развој на локалната самоуправа 
во Република Македонија 2011-2014 истакнува дека сите предви-
дени активности имаат за цел да ги подигнат институционалното 
ниво на спроведување на процесот на децентрализација и учест-
вото на клучните фактори, вклучително и граѓанското општество. 
Европската комисија (ЕК) редовно ги следи случувањата со граѓан-
ското општество во РМ и во годишните извештаи за напредокот во 
рамките на политичките критериуми за членство посветува погла-
вје за граѓанското општество.

Социо-економските податоци7 сугерираат дека Скопскиот 
плански регион, генерално, а најверојатно, и општина Центар се 
далеку над просечната економска состојба во државата. Имено, 
во 2012 година, во Регионот бил остварен бруто-домашен произ-
вод (БДП) по глава на жител од 332.393 денари, што е значително 
повисок (49%) од просекот на РМ (222.519 ден/жител). Инвести-
циите во основни средства изнесувале 64.982 милиони денари, 
што претставува дури 62% од вкупните инвестиции во РМ, а вкуп-
ната додадена бруто-вредност изнесува 170.503 милиони денари 
или 43% од вкупната додадена бруто-вредност во РМ. За разлика 
од другите региони во РМ, Скопскиот регион има позитивен при-
роден прираст на населението, позитивно миграционо салдо и 
полова избалансираност. Бројот на граѓани кои се доселуваат во 
Скопскиот регион задржува еден висок тренд во последните не-
колку години. Па така, над 5.000 жители се доселиле во периодот 
од 2010 до 2013 година. Општина Центар е мултикултурна и мул-
тиетничка заедница со доминантно население од македонската 
етничка припадност (85%).

7  Завод за статистика, Регионите во Република Македонија (2014)



18

ОПШТИНА ЦЕНТАР

Тековни политики за соработка со граѓанскиот сектор

Напредокот на информатичко-комуникациската техноло-
гија придонесува за подобрување на соработката помеѓу ГС и 
локалните власти, како и за зголемување на транспарентноста 
и отчетноста во работата, како на локалните власти така и на 
граѓанскиот сектор. За жал, Република Македонија не спаѓа во 
групата високоиновативни држави, па така, и можностите за 
стимулирање на иновативноста кај граѓанскиот и јавниот сектор 
се доста лимитирани, а со тоа, и искористувањето на технич-
ко-технолошките и еколошките иновации кои доаѓаат од стран-
ство станува релативно скапо и бавно. Во однос на техничко-
технолошкиот развој, општината Центар е комплетно покриена 
со сите современи услуги од информатичко-комуникациската 
технологија. Според податоците од Заводот за статистика, 66% 
од домаќинствата користат компјутер и Интернет, со тренд на 
зголемување во последните години, а над 20% од домаќинства-
та во општината веќе користат широкопојасно поврзување на 
Интернет. Новите широкораспространети и достапни медиуми 
(фејсбук, твитер, фликр, јутјуб...) нудат лесен, економичен и 
ефикасен начин за комуникација со граѓаните, за пренесување 
пораки до граѓаните, за објавување документи, фотографии и 
видеоматеријали, за организирање онлајн разговори, вебина-
ри, форуми и сл. Овие социо-економски и технолошки подато-
ци овозможуваат поактивно учество на граѓанскиот сектор од 
општина Центар во сите текови на општеството. 
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Внатрешни фактори

Соработката на Општина Центар со граѓанскиот сектор 
формално е институционализирана преку Одделението за ин-
формирање и односи со јавноста кое е во состав на Секторот за 
поддршка на Градоначалникот. Покрај обврската да остварува 
соработка со невладините организации, Одделението се грижи 
и за информирање на јавноста за работата на Општината, го из-
готвува и уредува локалниот весник, ја организира работата и 
раководи со Центарот за информирање на граѓаните, остварува 
соработка со меѓународни, хуманитарни и други организации, 
ги спроведува пропишаните мерки за остварување на правото 
на слободен пристап до информации од јавен карактер и из-
вршува други работи доверени од Градоначалникот. Советот 
на општината досега редовно усвојува годишни програми за 
финансирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите од Програмата Е (Општинска администрација). Со 
Програмата се утврдуваат приоритетните области во кои со 
грантови ќе бидат поддржани програмите и проектите. Гене-
рално, финансиската поддршка е наменета за: развој на демо-
кратијата, граѓанското општество и човековите права; помош и 
заштита на лицата со физички или ментален хендикеп, лицата 
со попреченост во развојот и лицата со посебни потреби; заш-
тита на децата и младинците; заштита на маргинализираните 
лица и нивно социјално вклучување; помош и заштита на лицата 
заболени од тешки хронични заболувања; заштита од злоупо-
треба на дрога, сексуално преносливи болести, малолетничка 
деликвенција, алкохолизам, проституција и од трговија со луѓе; 
уметност; култура; туризам; заштита на културното наследство 
и други слични дејности; аматерскиот спорт; заштита на живот-
ната средина и одржлив развој; наука, образование и обука во 
образовниот процес; развој на етиката и моралот; хуманитарна 
и социјална помош; намалување на сиромаштијата. Секторот за 
јавни дејности е надлежен за спроведување на Програмата и 
има обврска да поднесува извештај за реализацијата на Про-
грамата, со финансиски показатели и образложение на постиг-
натите резултати, до Градоначалникот и Советот.
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Во моментов, нема граѓанско здруженија од Општина Цен-
тар со статус од јавен интерес, но Општината води разговори 
со претставници на ГС во однос на оваа можност. Најчестите 
начини за комуникација со граѓанскиот сектор се писмената 
комуникација и состаноците, а информациите од Општината 
најчесто се комуницираат преку нејзината веб-страница8, до-
дека помал дел битни информации, и преку медиумите. Учест-
вото на граѓанските организации во носењето на локалните 
одлуки е факултативно, т.е. не постојат официјални документи 
и процедури за консултација на граѓанскиот сектор, и тоа се 
спроведува на ад-хок основа, според укажаните потреби (на 
пр., при презентација на урбанистичките планови). Не постои 
практика за одржување редовни средби меѓу граѓанскиот сек-
тор и општинското раководство, а средбите најчесто се на ад-
хок основа, со цел запознавање со проектите кои ги спроведува 
ГС. Работата на Советот на општината е јавна, и секој заинте-
ресиран граѓанин или здружение може да учествува на седни-
ците, со приложено барање и одобрение од Претседателот на 
Советот. Дневниот ред на седниците на Советот е достапен на 
веб-страницата на Општината, на огласната табла, а медиуми-
те редовно добиваат информации за седниците, терминот и за 
дневниот ред. 

Трансферите од Општината до невладините организации 
во 2013 изнесувале 13.772.360 денари, што претставува 1,43% 
од основниот буџет или 1,1% од вкупниот буџет. Најголемиот 
дел се исплатени од Програмата Л (Спорт и рекреација), во 
вкупен износ од 12.500.000 денари, што претставува 1,30% од 
основниот буџет или 91% од вкупните трансфери до невлади-
ните организации. За финансирање програмски активности на 
здруженија и фондации, годишно се издвојуваат околу 500.000 
денари од Програмата Е, износ што е планиран и во буџетот за 
2014 година.

8  http://www.centar.gov.mk/ 

Тековни политики за соработка со граѓанскиот сектор
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СТРАТЕШКА КАРТА

Стратешката карта дава целосна слика на причинско-по-
следичната поврзаност на приоритетите на Oпштина Центар во 
постигнувањето на визијата за соработка со граѓанскиот сектор 
до 2020 година, преку четири перспективи:

 � Задоволни граѓани; 

 � Обезбедување услуги; 

 � Развој на капацитетите и 

 � Управување со буџетот.

Врз основа на сеопфатните анализи на секоја од перспекти-
вите се дефинирани стратешките приоритетни цели (стратегии-
те) за секоја перспектива поодделно.

6
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СТРАТЕШКА КАРТА НА  ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР / 2015-2020

ВИЗИЈА:
ЕВРОПСКИ ПРОФИЛИРАНА ОПШТИНА ВО КОЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ 
АКТИВНИ И РАМНОПРАВНИ ПАРТНЕРИ

ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ:

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ: 

РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИТЕ: 

УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТОТ: 

ПРИНЦИПИ/ВРЕДНОСТИ: ЕДНАКВОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ, 
ПАРТИЦИПАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ, ОТВОРЕНОСТ, 
КОНТИНУИРАНОСТ

Активен придонес на ГС во 
обезбедувањето поквалитетни 
општински услуги

Систематско и континуирано 
јакнење на капацитетите на 
општинската администрација

Активно вклучување на ГС во 
промовирањето на европските 
принципи и вредности

Одржување функционален 
и транспарентен систем за 
пристап до информациите

Стимулирање на заемното 
јакнење на капацитетите на 
ГС и на администрацијата

Зголемување на надворешните 
извори на финансиски средства 
за поддршка на проекти од ГС

Обезбедување конзистентност и 
предвидливост на општинскиот 
буџет наменет за ГС

Воспоставување ефикасен 
и одржлив интерен систем 
за успешна соработка со ГС

Стратешка карта
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ И 
МЕРКИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

ЗА СОРАБОТКА СО 
ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

7.1 Управување со буџетот

 � УБ1: Зголемување на надворешните извори на финан-
сиски средства за поддршка на проекти од ГС;

 � УБ2: Обезбедување конзистентност и предвидливост на 
општинскиот буџет наменет за ГС.

Силните страни на Општина Центар во однос на Финансиската 
перспектива (големиот сопствен на буџет на Општината и досегашна-
та практика на редовна финансиска поддршка за ГС од буџетот) го де-
финираат стратешкиот приоритет конзистентност и предвидливост на 
општинскиот буџет наменет за ГС. Преку донесување соодветни мерки 
во рамките на овој приоритет, како, на пример, методологија за рас-
пределба на општинскиот буџет за финансирање на ГС, дефинирање 
транспарентни критериуми за распределба и воспоставување методо-
логија за мониторинг и евалуација на ефектите од доделените гран-
тови, ќе се ублажат негативните ефекти на слабите страни во Финан-
сиската перспектива, т.е. релативно малиот буџет што досега беше 
наменет за ГС, ќе се елиминира субјективизмот при распределбата на 
грантовите, а ќе се создадат и можности да се утврди влијанието на 
реализираните активности финансирани од буџетот на Општината.

Искуството во обезбедувањето финансиска поддршка за ГС, во 
комбинација со можностите како што се донесувањето обврзувачки 
акт за распределба на средства за граѓански организации од буџетот 
на РМ, потоа зголемената соработка со амбасадите и странските до-
натори, како и финансиската поддршка од бизнис-заедницата и нејзи-
ната вклученост во заеднички проекти со Општината и ГС, го дефини-
раат стратешкиот приоритет зголемување на надворешните извори на 

7
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финансиски средства за поддршка на проекти од ГС. Преку мерките 
во овој приоритет ќе се ублажи влијанието на општата економска кри-
за и ќе се спречи намалувањето на локалниот буџет, кои се единстве-
ните, но битни закани детектирани во оваа перспектива.

7.2 Развој на капацитетите

 � РК1: Систематско и континуирано јакнење на капаците-
тите на општинската администрација;

 � РК2: Стимулирање на заемното јакнење на капацитетите 
на ГС и на администрацијата. 

За да може да се реализираат промени и да се адаптираат 
внатрешните организациски процеси заради обезбедување по-
квалитетни услуги, неопходно е да се креира поволна организа-
циска клима за учење и раст, т.е. развој на капацитетите. Во оваа 
смисла, посочените јаки страни на Општина Центар се квалитетна-
та структура и кадар од областа на ИКТ, како и квалитетот на ново-
вработениот кадар. Овие јаки страни, во комбинација со големиот 
процент високообразовани граѓани кои живеат во општината, го 
дефинираат стратешкиот приоритет систематско и континуирано 
јакнење на капацитетите на општинската администрација. Преку 
мерките во рамките на овој стратешки приоритет ќе се намали и/
или елиминира влијанието на слабите страни, како што се недо-
волната обученост на администрацијата за пишување и аплици-
рање за проекти и слабата информираност за реализацијата на 
Националната стратегија и Стратегијата на Град Скопје за сора-
ботка со ГС. Истовремено, ќе се креираат механизми за аморти-
зирање на заканите како недоволната вклученост на општинската 
администрација во креирањето на националните политики за ГС. 
Истовремено, овој стратешки приоритет ќе обезбеди и подобра 
размена на знаења и искуства меѓу засегнатите страни, со што се 
адресира една од детектираните закани.

Стратешки приоритети и мерки 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор
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7.3 Обезбедување услуги

 � ОУ1: Воспоставување ефикасен и одржлив интерен сис-
тем за успешна соработка со ГС;

 � ОУ2: Одржување функционален и транспарентен систем 
за пристап до информациите.

Најголемиот број слаби страни на Општината се однесуваат на 
перспективата Внатрешни процеси, што директно има влијание врз 
услугите и соработката меѓу општината и ГС. Имено, како најзначај-
ни слаби страни во оваа перспектива се издвојуваат недоволната 
интерна меѓусекторска координација и несоодветна организациска 
структура за соработка со ГС (Општина Центар нема посебен сектор 
или одделение за соработка со ГС); Општината не води регистар на 
НВО регистрирани на нејзината територија, што е лимитирачки фак-
тор за комуникација и стимулирање на учеството на ГС; не постојат 
стандардизирани формулари за аплицирање за добивање финан-
сиски средства. Битна слаба страна од овој аспект е и недоволна-
та соработка со Град Скопје во реализирањето на Стратегијата на 
Град Скопје за соработка со НВО, со што се пропушта можноста 
за синхронизирани активности од заеднички интерес на Градот и 
Општина Центар. Исто така, непостоењето утврден систем и офи-
цијални процедури за редовна комуникација со ГС придонесува 
да се намали можноста за редовно консултирање и вклучување на 
граѓаните при носењето на одлуките од локално значење. Сепак, со 
користењето на утврдените јаки страни, како што се доволните чо-
вечки ресурси во администрацијата, и на можностите, како што се 
големата покриеност и достапност на квалитетни ИКТ во општината, 
големиот број граѓани кои користат ИКТ и големиот број активни 
НВО и здруженија (потенцијал за зголемена соработка), се дефи-
нира стратешкиот приоритет воспоставување ефикасен и одржлив 
интерен систем за успешна соработка со ГС.

Другите јаки страни на Општината во однос на внатрешните про-
цеси, како што се искуството од секојдневната индивидуална сора-
ботка со граѓаните и големиот број урбани заедници, што овозможува 

Стратешки приоритети и мерки 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор



26

ОПШТИНА ЦЕНТАР

еден понепосреден и секојдневен контакт со граѓаните, го дефини-
раат стратешкиот приоритет одржување функционален и транспа-
рентен систем за пристап до информациите. Со тоа, од една страна, 
ќе се овозможат полесна соработка и разбирање со организираните 
претставници на граѓанскиот сектор, а од друга страна, ќе се овозмо-
жи поефикасно задоволување на потребите на заедницата наспроти 
поединечните потреби на поединци. Во оваа насока, големиот број 
активни урбани заедници може многу да помогне за остварување што 
понепосреден секојдневен контакт со граѓаните и нивните здруже-
нија. Преку мерките во овој стратешки приоритет ќе се овозможи и 
редовно следење на активностите на ГС, како од Општината така и 
на ниво на Градот, со што ќе се адресираат и потенцијалните закани, 
како што се недоволно прецизната поделба на надлежностите помеѓу 
Градот и Општината, и ќе се намали изразениот политички притисок 
од централната власт врз некои аспекти од работата на Општината.

7.4 Задоволни граѓани

 � ЗГ1: Активен придонес на ГС во обезбедувањето поквалитет-
ни општински услуги;

 � ЗГ2: Активно вклучување на ГС во промовирањето на европ-
ските принципи и вредности.

Постоењето расположлив и урбанизиран простор, како и сре-
дените пристапи кон Општината овозможуваат граѓанскиот сектор 
да биде вклучен во активности од т.н. „меки“ области (социјални 
дејности, култура, образование, заштита на животната средина итн.), 
а помал акцент да се става на задоволувањето на комуналните про-
блеми на граѓаните. Со оглед на докажаното искуство на општин-
ската администрација во соработката со дел од ГС (на пример, со 
здруженија на пензионери и жени), стекната е предност која може 
да се искористи во проширувањето на опсегот на соработка и со 
останатиот ГС кој е активен во другите сфери на општественото 
дејствување. Овие јаки страни, во комбинација со можностите за из-

Стратешки приоритети и мерки 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор
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работка на заеднички проекти со ГС, за реализација на активности 
во општината од страна на НВО од други општини од градот и за 
делегирање на дел од надлежностите или услугите на ГС, го дефи-
нираат стратешкиот приоритет активен придонес на ГС во обезбеду-
вањето поквалитетни општински услуги. Овој приоритет соодветно 
ќе го намали влијанието на слабите страни, т.е. недоволното корис-
тење на изградените капацитети на локалниот ГС, како и ниското 
ниво на партиципирање во носењето на општинските одлуки (на 
пример, партиципативното буџетирање).

Гледано од аспект на корисниците на услугите, силна страна на 
Општина Центар е тоа што таа се стреми да изгради еден модел на 
европски профилирана општина, сo почитување на принципите на 
добро владеење, транспарентност и отчетност, со што се создаваат 
услови за поголема вклученост и активност на граѓанскиот сектор. 
Поради ова, дефиниран е стратешкиот приоритет активно вклучу-
вање на ГС во промовирањето на европските принципи и вредности. 
Големиот процент високообразовани граѓани и постоењето квали-
тетна покриеност со ИКТ ќе овозможат максимално искористување 
на можностите во Клиентската перспектива, како што се изработ-
ка на заеднички проекти меѓу Општина Центар и развиениот лока-
лен ГС за аплицирање до фондовите на ЕУ, потоа поттикнување на 
реализацијата на активности во Општина Центар од страна на НВО 
од други општини во градот Скопје, како и делегирање на дел од 
општинските надлежности или услуги на граѓанските организации 
со изграден и докажан капацитет во некоја конкретна област, што 
како практика многу се користи во развиените демократски држави-
членки на ЕУ. Доследноста во промоцијата и примената на европ-
ските принципи ќе овозможи и подобро да се адресираат заканите 
како уништувањето на зелените површини поради зголемениот број 
градби во општината и недоволната безбедност во сообраќајот (по-
себно за децата, пензионерите и лицата со хендикеп). Со оглед на 
фактот што општина Центар претставува централно јадро на градот, 
како и главен административен центар на државата, постои опас-
ност општината постепено да прерасне во бизнис и админстратив-
но-деловен центар, што би имало големо ограничувачко влијание 
врз активностите на граѓанскиот сектор. 

Стратешки приоритети и мерки 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор
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ОПШТИНА ЦЕНТАР

ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ НА ОПШТИНА 
ЦЕНТАР ЗА СОРАБОТКА СО 

ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Избалансираната карта на показатели овозможува подобро 
да се следи кои стратешки чекори ќе ги преземе Општина Цен-
тар во периодот 2015-2020 година и кои резултати треба да 
ги постигне за да ја реализира својата визија за соработка со 
граѓанскиот сектор во општината, како што е претставено во 
табелата подолу. Со цел да се обезбедат подобар стратешки 
фокус и приоритизација во имплементирањето на активностите, 
до секој од четирите аспекти на Стратегијата и до стратешките 
приоритети во заграда е дадено релативното значење (важност) 
на секој од аспектите и соодветните стратешки приоритети из-
разени во проценти. Процентуалниот износ го означува зна-
чењето на секој аспект во однос на другите три аспекти, како 
и значењето на секој стратешки приоритет во рамките на чети-
рите аспекти. Поголемиот процент означува поголем стратешки 
фокус и поголемо значење на тој аспект или приоритет.
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СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 2015-2020

ВИЗИЈА:
ЕВРОПСКИ ПРОФИЛИРАНА ОПШТИНА ВО КОЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ  

АКТИВНИ И РАМНОПРАВНИ ПАРТНЕРИ

Приоритети Показатели
Целни вред-

ности Мерки/Иницијативи

ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ (29,5%)

ЗГ1: Активен придо-
нес на ГС во обез-
бедувањето  поква-
литетни општински 
услуги и активности 
(17,7%)

ЗГ2: Активно вклу-
чување на ГС во 
промовирањето на 
европските прин-
ципи и вредности 
(11,8%)

1.1 Број на НВО 
вклучени во услу-
ги/активности на 
Општината

2.1 Број на НВО 
кои добиле 
општинска 
поддршка за 
аплицирање до 
фондовите на ЕУ

2.2 Број на под-
несени/реализи-
рани проекти од 
фондовите на ЕУ

5

10

25 / 5

1.1 Дефинирање на пону-
дата и на критериумите за 
испорака на услуги преку ГС 
во одделни области

1.2 Обезбедување услуги 
преку соработка со ГС

1.3 Систем за мобилизација 
на ресурсите од ГС за подо-
брена испорака на услуги

1.4 Организирање на 
урбаниот простор преку 
активности за подобрување 
на квалитетот на живот на 
граѓаните

2.1 Поддршка за ГС за апли-
цирање на проекти од ЕУ

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

2.3 Форми на заеднички 
настап пред странски ор-
ганизации и донатори

Избалансирана карта на показатели 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор
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ОПШТИНА ЦЕНТАР

ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 2015-2020

ВИЗИЈА:
ЕВРОПСКИ ПРОФИЛИРАНА ОПШТИНА ВО КОЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ  

АКТИВНИ И РАМНОПРАВНИ ПАРТНЕРИ

Приоритети Показатели
Целни вред-

ности Мерки/Иницијативи

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ (18,2%)

ОУ1: Воспоставу-
вање ефикасен и 
одржлив интерен 
систем за успешна 
соработка со ГС 
(9,6%)

ОУ2: Одржување 
функционален 
и транспарентен 
систем за пристап 
до информациите 
(8,6%)

1.1 Сектор 
(одделение) за 
соработка со ГС

1.2 Број на др-
жавни службени-
ци во Секторот 
(одделението) 

1.3 Број на сред-
би на општин-
ските функцио-
нери со ГС

2.1 Број на орга-
низирани граѓан-
ски форуми 

2.2 Функциона-
лен Центар на 
заедницата за 
поддршка на ГС

Воспоставен 
Сектор 

(одделение) 
>2

2 годишно

6 годишно

3 вработени 
со полно ра-
ботно време

1.1 Воспоставување ор-
ганизациска структура за 
соработка со ГС

1.2 Формализирање на 
партиципативното пла-
нирање

1.3 Креирање механизми 
за соработка со НВО од 
други општини од градот 
Скопје

2.1 Креирање општинска 
база на податоци за НВО и 
платформа со регистри од 
областите во кои дејству-
ваат НВО

2.2 Институционализација 
на системот за редовна ко-
муникација и вклучување 
на граѓанските органи-
зации 

2.3 Официјални процеду-
ри за редовно информи-
рање за активностите на 
Советот 

2.4 Воспоставување ефи-
касна и ефективна интерна 
меѓусекторска коорди-
нација

Избалансирана карта на показатели 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор
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СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 2015-2020

ВИЗИЈА:
ЕВРОПСКИ ПРОФИЛИРАНА ОПШТИНА ВО КОЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ  

АКТИВНИ И РАМНОПРАВНИ ПАРТНЕРИ

Приоритети Показатели
Целни вред-

ности Мерки/Иницијативи

РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИТЕ (23,2%)

РК1: Систематско 
и континуирано 
јакнење на капаци-
тетите на општин-
ската администра-
ција (11,4%)

РК2: Стимулирање 
на заемното 
јакнење на капаци-
тетите на ГС и на 
администрацијата 
(11,8%)

1.1 Број на орга-
низирани обуки 
за општинската 
администрација

1.2 Број на изра-
ботени програми

2.1 Број на изра-
ботени проекти 
за поддршка 
на ГС

2.2. Број на на-
стани за развој 
на капацитетите

10 обуки 
годишно

5

12

4 настани 
годишно

1.1 Воведување систем за 
континуирана обука на 
администрацијата

1.2 Програми за обуки 
на администрацијата: 
меѓуопштинска и меѓуин-
ституционална соработка, 
изработка на проектни 
апликации, користење 
современи ИКТ, комуника-
циски вештини, организа-
циски промени

2.1 Партнерство со ГС и 
трансфер на знаења и 
искуства 

2.2 Воведување систем за 
едукација на ГС

2.3 Развивање партнерства 
на Општината и ГС за 
подобрена соработка со 
останатите надлежни ин-
ституции и партнери

Избалансирана карта на показатели 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор
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ОПШТИНА ЦЕНТАР

ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЗА 
СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 2015-2020

ВИЗИЈА:
ЕВРОПСКИ ПРОФИЛИРАНА ОПШТИНА ВО КОЈА ГРАЃАНИТЕ СЕ  

АКТИВНИ И РАМНОПРАВНИ ПАРТНЕРИ

Приоритети Показатели
Целни вред-

ности Мерки/Иницијативи

УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТОТ (29,1%)

УБ1: Зголемување 
на надворешните 
извори на финан-
сиски средства за 
поддршка на про-
екти од ГС (16,4%)

УБ2: Обезбеду-
вање конзистент-
ност и предвидли-
вост на општински-
от буџет наменет 
за ГС (12,7%)

1.1 Износ на 
небуџетски 
средства за 
финансиска под-
дршка на ГС

1.2. Број на 
проекти од ГС 
финансирани 
од надворешни 
извори

2.1. Процент 
од основниот 
општински буџет 
наменет за ГС

10,000,000 
ден,/годишно

2 проекта 
годишно

1,5% 
годишно

1.1 Создавање поволни 
административни и други 
предуслови за привлеку-
вање приватен капитал 

1.2 Воспоставување сис-
тем за кофинансирање и 
претфинансирање проекти 

1.3 Интензивирање на 
соработката со странските 
донатори/фондови, во 
партнерство со ГС

1.4 Дизајнирање проектни 
идеи за привлекување фи-
нансии од ЕУ-фондовите 

2.1 Методологија за рас-
пределба на општинскиот 
буџет за финансирање 
на ГС

2.2 Дефинирање транс-
парентни и прецизни кри-
териуми за финансирање 
на ГС

2.3 Мониторинг/евалу-
ација на доделените гран-
тови за НВО

ПРИНЦИПИ/ВРЕДНОСТИ:
ЕДНАКВОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ПАРТИЦИПАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ, 
ОТВОРЕНОСТ, КОНТИНУИРАНОСТ

Избалансирана карта на показатели 
на Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор
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СТРАТЕГИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Избалансираната карта на показателите претставува значај-
на алатка за мониторинг на имплементацијата на Стратегијата на 
Општина Центар за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020, со 
оглед на тоа дека сите цели и мерки – финансиски и нефинансиски   
произлегуваат од визијата. Остварувањето на придобивките од 
ИКП на Општината се следи преку извештаи, дискусии, комуника-
ција, ажурирање и дејствување. Извештаите од ИКП на Општината 
се изготвуваат квартално по определен редослед. Притоа, во про-
цесот на следење своја улога имаат Градоначалникот, Секретарот 
и раководителите на секторите кои се одговорни за имплемента-
цијата на мерките и активностите за соодветните стратешки при-
оритетни цели.

Улогата на Градоначалникот е да назначи одговорно лице за 
следење на имплементацијата на Стратегијата на Општина Цен-
тар за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020. Одговорното 
лице за следење на имплементацијата на Стратегијата во однос на 
постигнувањето на целните вредности од ИКП ги врши следниве 
активности:

 � го координира прибирањето на информациите од секторите;

 � ги известува раководителите на секторите за крајните роко-
ви за доставување на секторските извештаи;

 � ги консолидира секторските извештаи во единствен Из-
вештај за ИКП на Општина Центар за соработка со граѓан-
скиот сектор;

 � го доставува консолидираниот извештај до Секретарот, 
Градоначалникот и Советниците на Општина Центар;

 � го следи и го спроведува процесот на внесување на проме-
ните во ИКП.
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ОПШТИНА ЦЕНТАР

Мониторинг и евалуација

Улогата на раководителите на секторите во процесот на сле-
дење на постигнувањето на целните вредности од ИКП на Општина 
Центар за соработка со граѓанскиот сектор се состои од:

 � определување одговорно лице за секој показател од стра-
тешките приоритети кои се дел од секторските цели;

 � изготвување извештај за спроведувањето на активностите на 
ниво на сектор;

 � учество во ревидирањето на показателите за секоја приори-
тетна цел која е дел од секторските цели.

Одговорното лице за секој показател од стратешките приори-
тетни цели во процесот на следење на постигнувањето на целните 
вредности од ИКП ги врши следниве активности:

 � го координира прибирањето на информациите во рамките 
на секторот;

 � го известува раководителот на секторот за крајните рокови 
за доставување на секторскиот извештај;

 � изработува единствен секторски извештај и го доставува до 
раководителот на секторот;

 � го следи и го спроведува процесот на внесување на проме-
ните во ИКП.

Освен за мониторинг, ИКП ќе се користи и за евалуација на спро-
ведувањето на стратешкиот план со цел да се утврди дали плани-
раните цели на политиката биле постигнати на ефикасен начин и 
дали и до кој степен се јавиле несакани ефекти. Нарушувањето или 
прекинувањето на причинско-последичната поврзаност на приори-
тетите, како и непостигнувањето на целните вредности на показа-
телите за одделни приоритети ќе даде информации за тоа дали и 
какви измени треба да се направат во стратешкиот план.
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