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Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во рамките на проектот финансиран од 

Европската Унија ,,Застапување за отворена влада: поставување на агендата на граѓанското 

општество и мониторирање на владините акциски планови“ и поддржан од Програмата за 

развој на Обединетите Нации (УНДП) ја одржа третата работилница со тема Ефективни јавни услуги 

и добро владеење на локално ниво за процесот за креирање на третиот Акционен план за 

Отвореното владино партнерство (ОВП) 2016-2018 година. 

На работилницата беа поканети претставници од државните институции, граѓанското 

општество (ГО), бизнис заедницата, синдикатите и други засегнати чинители и граѓани, а учествуваа 

32 претставници. Главни теми за кои се дискутираше на работилницата и кои се однесуваа на 

идентификација и промовирање на мерки и заложби за (1) испорака на јавни услуги – предлагање 

на мерки кои можат да го подобрат квалитетот на образованието, здравството, социјалната состојба 

итн; (2) владеење на локално ниво; (3) родова еднаквост; (4) заштита на животната средина; (5) 

енергетска ефикасност; (6) заштита на потрошувачи. Работилницата беше поделена на три дела. По 

поздравното обраќање на извршната директорка од ЦИКП, Марија Ристеска, темата на 

конференцијата ја отвори Гордана Гапиќ-Димитровска, национална координаторка за ОВП. Таа се 

осврна на потребата да се надминат предизвиците од подготовката на вториот Акционен план, со 

цел мерките кои ќе бидат предложени да бидат померливи и да можат да се исполнат во 

определениот временски период, со доделените финансиски средства. Таа, исто така, нагласи дека 

треба да го земеме предвид искуството при предложувањето и донесувањето на мерките, односно 

тие да бидат точно специфицирани. Процесот на креирање на третиот Акционен план, сепак 

претставува едно искуство за сите чинители од кое може да се научи и да се подобри. И на крај 

Здравко Вељанов од ЦИКП, претстави неколку добри практики од подготовка и спроведување на 

мерки поврзани со ефективни јавни услуги и добро владеење на локално ниво. Практиките кои беа 

претставени се дел од акционите планови да другите земји-членки на ОВП или пак се веќе 

реализирани заложби. Искуствата од другите земји-членки покажуваат дека доволни се промени 

на почетно ниво, односно без да се има потреба од голем државен буџет или законски промени, за 

да се постигне посакуваниот ефект од целта на ОВП и да се влијае на животот во заедницата. По 

воведните забелешки на панел-дискутантите претставниците од ГО, владините институции и 

другите организации и институции поставија неколку прашања и изложија неколку коментари кои 
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се однесуваа на успешноста на вториот Акционен план, како и забелешки за мерките кои треба да 

се предложат во новиот. Најголема дискусија предизвика коментарот кој се однесуваше на 

евалуацијата на акциониот план, односно дали е доволно веродостојна оцената на Независниот 

мониторинг механизам и на кој начин може да се подобри. 

По воведните обраќања, вториот дел од работилницата имаше за цел да  ги идентификува 

предизвиците во рамките на тематските групи. Темите кои беа наведени на почетокот на настанот, 

беа поделени и секој учесник или претставник на одредена организација или институција можеше 

да идентификува предизвици кои ќе се разгледуваат и за кои ќе треба да се подготват соодветни 

мерки со цел да се реализираат. Откако беа идентификувани сите предизвици, се дискутираше за 

нивната релевантност, конзистентност и можноста да се имплементираат во рамките на наредниот 

АП.  

Последниот дел од работилницата беше посветен на идентификување на мерки кои се 

однесуваат на предизвиците, кои ќе бидат предложени во АП. Мерките, исто како и предизвиците, 

беа дискутирани во поглед на нивната релевантност, конзистентност и можноста за 

имплементација.  

Во рамките на првата тема, испорака на јавни услуги, беа идентификувани неколку 

предизвици кои поттикнаа плодна дискусија меѓу учесниците. Еден од поголемите предизвици со 

кои се соочуваат ГО на локално ниво се начинот до кој може да се стигне до информации од 

страниците на општините. Општините ретко ги ажурираат своите веб страници , а и ретко имаат 

контакт лица кои се одговорни за ова. Иако ова е регулирано на централно ниво, потребни сè и 

законски измени на локално ниво. Советничката од канцеларијата на Народниот правобранител 

дополни дека на страниците треба да се постави и линк до страницата на Народниот 

правобранител, со цел граѓаните подобро да се запознаат со работата на Народниот 

правобранител. Неажурирање на страниците, исто така, треба да биде казниво со санкција која ќе 

биде законски регулирана, како што нагласи еден учесник. Потребата од вакви мерки, според него, 

се јавува за зголемување на транспарентноста на локално ниво. Дополнително треба да постои и 

контакт телефон, за граѓаните кои немаат пристап до интернет и организирање на отворени денови 

на локално ниво. Еден од начините со кој може да се регулираат овие предизвици е со креирање 

на апликација, е-општина, односно тоа да претставува универзална комуникациска мрежа која ќе 

ги регулира сите процедури, а истовремено ќе може автоматски да ажурира информации и да 
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информира. Испорака на услуги на локално ниво, исто така, треба да се подобри. Како главни 

проблеми за време на работилницата беа наведени непочитувањето на Законот за јавна чистота, 

прашање кое е тесно поврзано со заштита на животната средина, и испораката на социјални услуги 

до граѓаните. Во врска со првиот предизвик, како одговор на предизвикот беше предложена 

апликација со која ќе може да се пријави проблем и која ќе овозможува фидбек за комуналните 

услуги. Во однос на испораката на социјални услуги пак, потребна е целосна промена на системот 

за испорака. Потребно е да се развијат механизми како да се распределат средствата и услугите, 

стандардизација и лиценцирање на оние кои треба да ги извршуваат овие заложби од страна на 

МТСП. Затоа, проектот кој се спроведува од страна на ,,СОС Детско Село“ , социјални договори за 

оддржливост, треба да се прошири и дополнително развие.  

Вториот тематски дел, кој исто така предизвика плодни дискусии се однесуваше на 

Родовата еднаквост. Од исклучителна важност во поглед на родовата еднаквост е вклучување на 

ГО во дефинирањето акциони планови и програми за родова еднаквост/сензибилизација во 

работата на општински совети и комисии на локално ниво и нивно мониторирање. ГО Женска 

Акција веќе спроведува проект кој опфаќа неколку општини, но со евентуалното вклучување на 

заложбата во третиот АП, можеби ќе може да се прошири проектот и да се опфатат повеќе општини. 

Проектот може дополнително да се прошири на централно ниво. Дополнително, потребно е и 

одговорно родово буџетирање, односно Законот за еднакви можности на жените и мажите да 

предвидува казни доколку комисиите или другите тела не оддржуваат редовни состаноци. 

Останатите предизвици кои се изнесоа се однесуваа на потребата за воведување на родово 

сензибилен јазик во правописот, како воведување на квоти (40%) за трговски друштва, 

градоначалници, извршни одбори итн. Последната мерка која беше предложена се однесува на 

реактивирање на уписот на студенти на Институтот за родови студии (Филозофски Факултет), а како 

дел од комисијата за избор, освен невладините организации ќе бидат и членови на институтот.  

Владеењето на локално ниво, како тематски дел, опфати предизвици мерки кои се 

однесуваа на иницијативи и воведување на граѓански буџет на локално ниво. Потребно е да се 

намали цензусот за распишување на референдум за започнување на процесот (од сегашните 20%), 

како и вклучување на граѓаните при воспоставувањето на приоритети во креирањето на локалните 

политики. Одделни граѓани и ГО, исто така, ја нагласија потребата од креирање на електронска 



                                                                                                                                                           
  

 

 

Овој настан е подржан од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП), во 
рамки на проектот финансиран од Европската унија: ,,Застапување за отворена 
влада: поставување на агендата на граѓанското општество и мониторирање на 
владините акциски планови". Изнесените ставови за време на настанот не секогаш 
ги одразуваат мислењата и ставовите на донаторите. 

 
 
 

општина, подготовка на документи во соодветен формат (pdf) и продолжување на програмата на 

единицата за координација на форумите.  

Во рамките на Заштита на животната средина, претставник од ГО Извор – Кратово, 

нагласи дека е потребно да се подготви План за управување со заштитени подрачја. Потребно е и 

вклучување на НВО и следење на неговото спроведување.  

За справување со предизвиците поврзани со Енергетска ефикасност, беше предложено 

решение за селектирање на отпад, како и организирање на обуки и информативни сесии. 

Во последниот тематски дел, Заштита на потрошувачите, како мерка за одговор на 

предизвиците беше предложена измена на Законот за даноци на имот, односно градоначалникот 

да има обврска да доставува барање за отпис на побарувања кои се застарени а не е започната 

присилна наплата до советот. Дополнително, потребни се и измени во Законот за комунални 

дејности, односно општините да вршат отпис за застарени ненаплатени комунални такси. 

По успешното затворање на работилницата со сеопфатна дискусија, беше организирана закуска.   

 

 


