
на граѓаните во општина Тетово

Проектот е Финансиран од Фондација Отворено Општество Македонија
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Проектот се осврна на недостатокот на систем за мониторинг поврзан со 
ефективноста, транспарентноста и одговорноста на локалната 
самоуправа во општина Тетово, преку развивање и спроведување на 
соодветна методологија за следење. Покрај тоа, беа вклучени и 
индикатори за следење на фискалната ефективност, транспарентност, 
отчетност и родова еднаквост во областа на социјалната заштита. 

На развојот на алатката за мониторинг, претходеше проценка на 
надлежностите на локалната самоуправа за обезбедување на социјална 
заштита на локалните заедници. Резултатите од мониторингот беа 
доставени до експертската и општата јавност, граѓанските организации и 
други заинтересирани страни преку квартални извештаи за следење. 

Алатката за следење и наодите од мониторингот беа претставени и 
доставени до претставници на локалната самоуправа одговорни за 
планирање, спроведување и известување во врска со локалните 
социјални политики на работен состанок, со што се обезбеди вклучување 
на локалната самоуправа од почетокот на проектот и овозможување 
простор за идни подобрувања. 

Наодите од мониторингот беа презентирани на две јавни дебати и 
доставени до пошироката јавност како дел од кампањата за социјални 
медиуми, која допре и опфати 20.000 луѓе. 

Наменети за вклучување ранливи групи и исполнување на нивните 
очекувања за транспарентноста, одговорноста и ефикасноста на 
локалната самоуправа во обезбедувањето услуги за социјална заштита, 
резултатите од мониторингот обезбедија докази за промени.

Вовед
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Главен проблем/прашање кое беше 
адресирано со овој проект е недостатокот 
на  систем за  мониторинг  поврзан со 
ефективноста, транспарентноста и одговорноста 
на локалната самоуправа во областите на нејзина 
надлежност, посебно областа на социјална заштита на 
граѓаните. 

Оваа област (која е поврзана со областите на работа на 
здружението, конституентите и засегнатите страни - поради 
востановените навики и практики во општеството, грижата за децата, 
старите и немоќни лица во семејството да биде на товар на жените) е 
избрана како предмет на следење во рамки на овој процес. 

Програмата за социјална заштита на општина Тетово за 2019 година 
предвидува активности за поддршка на деца без родители и деца со 
посебни потреби; нега на деца со аутизам и инклузија на деца роми; 
промоција на родова еднаквост; советувалишен центар за семејно 
насилство. 

За жал многу малку од овие активности се реално финансирани од 
буџетот на локалната самоуправа. Исто така самите граѓани немаат 
пристап до овие програми, тие немаат информации за реализација на 
истите (програмска и буџетска) и воопшто не се мери влијанието врз 
граѓаните од спроведувањето на активностите предвидени во 
програмите.   

Опис на проблемот

Средба за развој на методологијата 
за следење со консултантите од 
Здружение ЕСЕ Скопје
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 Да се направи проценка на локалната самоуправа и да се развие 
мониторинг методологија  со индикатори за ефективноста, 
транспарентноста и отчетноста во областа на социјалната заштита

 Да се презентира методологијата за мониторинг на локалната 
самоуправа и мониторинг извештаите (два квартали) со препораки за 
подобрување на ефективноста, одговорноста и транспарентноста на 
локалната самоуправа во областа на социјална заштита со развиени и 
вклучени препораки за подобрувања

 Да се спроведат  активности за подигнување на јавната свест и 
поттикнување на јавните барања за ефикасност, одговорност и 
транспарентност на локалната самоуправа во областа на социјалната 
заштита

Цели и задачи

 Користени пристапи , 
методи и инструменти

 Мониторинг на буџети - опфаќа следење на процесот на 
планирање, усвојување, спроведување и известување за реализацијата 
на локалните програми и политики за социјална заштита од програмски и 
буџетски аспект. 
 Анализа на буџети - опфаќа анализирање на процесот на 
планирање, усвојување, спроведување и известување за реализацијата 
на локалните програми и политики за социјална заштита од програмски и 
буџетски аспект

Средба за разгледување на Програмата  за 
социјална заштита со претставници на Сектор 
за јавни дејности при општина Тетово
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¶ Претставници на локалната самоуправа (посебно претставници 
одговорни за планирање, спроведување и известување во врска со 
локалните социјални политики)

¶ Експертската јавност

¶ Граѓански организации (посебно локални 
граѓански организации)

¶ Граѓаните на општина Тетово (посебно 
ранливи категории на граѓани и жени)

Целни групи и заедници со кои се работеше

Постигнати резултати
¶ Локалната јавност е информирана, мотивирана и вклучена во следење и 

барање на отчетност во спроведување на локалните социјални програми 
и политики.

¶ Локалните власти имаат основен ресурс за започнување на промена во 
делот на планирањето, усвојувањето, спроведувањето и известувањето 
по однос на локалните социјални програми и политики.

¶ Мандатот, опфатот, улогата, внатрешниот капацитет, структура на 
локалната самоуправа се проценети во однос на одговорност 
транспарентност и ефективност

¶ Изработена е методологија за следење на програмите и политиките за 
социјална заштита на локалната самоуправа вклучувајќи ги индикаторите 
за транспарентност, отчетност и ефективност, индикатори за фискална / 
буџетска транспарентност и индикатори за родова еднаквост

¶ Постои јасно разбирање меѓу претставниците на ЛС за методологијата за 
следење 

¶ Развиени се квартални извештаи од мониторинг во форма на инфо-
графици составени од наоди и препораки за подобрување на 
ефикасноста на локалната самоуправа 

¶ Резултатите од мониторингот се пренесени до најмалку 50 лица (јавноста, 
експертската јавност, претставниците на граѓанските организации и 
претставниците на локалната самоуправа) на две јавни дебати

¶ Информирани се и опфатени најмалку 20.000 лица преку кампања на 
социјални медиуми

Интервјуа согласно изготвената методологија
 со претставници на Сектор на јавни дејности
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¶ Извршена е проценка на локалната самоуправа и развиена е 
мониторинг методологија со индикатори за ефективност, 
транспарентност и отчетност во областа на социјалната заштита

¶ Изготвената методологија за мониторинг е презентирана на 
локалната самоуправа и мониторинг извештаи со препораки за 
подобрување на ефективноста, одговорноста и транспарентноста на 
локалната самоуправа во областа на социјална заштита се развиени 

¶ Спроведени се активности за подигнување 
на јавната свест и поттикнување на јавните 
барања за ефикасноста, одговорноста и 
т р а н с п а р е н т н о с т а  н а  л о к а л н а т а 
самоуправа во областа на социјалната 
заштита

Реализирани задачи

1. Подготовка на  проценка во  однос на  одговорност , 
транспарентност и ефективност на локалната самоуправа во областа на 
социјалната заштита
2. Развој на методологија за следење  на програмите и политиките 
за социјална заштита на локалната самоуправа
3. Презентација на развиената алатка и процесот на мониторинг на 
локалната самоуправа
4. Спроведување на мониторинг на ефективноста, одговорноста и 
транспарентноста на локалната самоуправа во областа на социјална 
заштита
5. Споделување наодите од кварталните извештаи со јавноста, 
експертската јавност, претставниците на граѓанските организации и 
претставниците на локалната самоуправа 
6. Реализирање на кампања на социјални медиуми за 
подигнување на јавната свест и поттикнување на јавните барања за 
ефикасноста, одговорноста и транспарентноста на локалната 
самоуправа во областа на социјалната заштита

Реализирани активности

Средба за претставување на изготвената 
методологија за следење со претставници на 
Сектор за јавни дејности при општина Тетово
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Во однос на постигнувањето на зададените клучни индикатори за 
успех, проектот беше надгледуван и оценуван од страна на лицата кои 
ги спроведуваа активностите (управувачкиот тим на проектот). 

Надгледувањето и оценувањето беше извршено врз основа на 
воспоставена рамка за мониторинг и евалуација, преку редовно 
собирање и анализа на податоци од секоја спроведена активност во 
рамки на проектот. 

На овој начин континуирано се слеше напредокот во реализацијата на 
проектот во однос на планот и постигнувањето на планираните 
резултати на проектот. Евалуацијата даде оценка колку добро е 
спроведен проектот и кое е влијанието и промените што се постигнаа 
со проектот.

 Мониторинг и евалуација 
на проектот

Средба за претставување на изготвената
методологија за следење со 
градоначалничката на општина Тетово

Интервјуа согласно изготвената методологија 
за следење со претставници на Сектор на 

јавни дејности
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Во текот на проектот беше извершена промоција и дисеминација на 
информациите за проектот и постигнатите резулатати и тоа на неколку 
начини.

Подготвениот извештај од проценката на мандатот (надлежноста), 
опфатот, улогата, внатрешниот капацитет и структурата на локалната 
самоуправа во однос на одговорноста, траспарентноста и ефективноста 
беше споделен најпрвин со претставници на локалната самоуправа, а 
потоа и со пошироката јавност.

Изработената методологија за следење на програмите и политиките за 
социјална заштита на локалната самоуправа вклучувајќи ги индикаторите 
за транспарентност, отчетност и ефективност, индикатори за фискална / 
буџетска транспарентност и индикатори за родова еднаквост беше 
претставена и споделена со претставници на локалната самоуправа 
одговорни за планирање, спроведување и известување во врска со 
локалните социјални политики на еден работен состанок, со што ќе се 
обезбеди вклучување на локалната самоуправа од почетокот на проектот.

Кварталните извештаи од спроведениот мониторинг во форма на инфо-
графици составени од наоди и препораки за подобрување на ефикасноста 
на локалната самоуправа беа пренесени и доставени до најмалку 50 лица, 
од  експертската и општата јавност, граѓанските организации, 
претставници на локалната самоуправа и други заинтересирани страни 
преку две јавни дебати.

Исто така беше спроведена и  кампања за 
социјални медиуми, за споделување на наодите 
од мониторингот која допре и опфати најмалку 
20.000 луѓе.

Присуство на јавноста

Интервјуа согласно изготвената методологија 
со претставници на Сектор за финансии
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Нема јавно достапни информации за 
организирани консултации со пошироката 
јавност во процесот на планирање и 
усвојување на Програмата за социјална 
заштита. 

Предлог Програмата за социјална заштита за 
2018 и 2019 не е објавена. 

Нема објавено предлог за измени и дополнувања на 
Програмата за социјална заштита за 2018 и 2019 година 

Месечните извештаи за реализација на Програмата за 
социјална заштита не се објавуваат. 

Полугодишните извештаи за реализација на Програмата за 
социјална заштита не се објавуваат. 

Ревизoрскиот извештај 
не е јавно достапен. 
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Препораки за подобрување на 
ефективноста , одговорноста и 
транспарентноста на  локалната 
самоуправа  во  областа на 
социјална  заштита

i) Процес на планирање и усвојување на Програмата за 
социјална заштита на општина Тетово

Ÿ Да се преземат мерки за вклучување на граѓаните и граѓанските 
организации при процесот на планирање на Програмата за социјална 
заштита

Ÿ Да се овозможи прибирање на предлози/барања од други 
надворешни страни за унапредување на Програмата за социјална 
заштита

Ÿ Да се продолжи со организирање на консултации со мажите и жените 
за планирање на активности во Програмата за социјална заштита со 
цел да одговараат на нивните потреби

ii) Процес на реализација на Програмата за социјална 
заштита на општина Тетово и буџетот на истата

Ÿ Да се преземат мерки за информирање на граѓаните за процесот на 
планирање, донесување и извршување на буџетот на општината

Ÿ Да се преземат мерки за вклучување на граѓаните во креирање на 
буџетот на општината и вклучување на јавноста на седниците каде се 
дискутираат буџетските документи

Ÿ Да се преземат мерки за зголемување на капацитетите за реализација 
на буџетот на програмата и гарантирање дека активностите ќе се 
реализираат

Ÿ Да се преземат мерки за унапредување на капацитетите за планирање 
на програмата во насока на тоа истата да одговара на реалните 
потреби на граѓаните и да предвидува реално изводливи активности и 
мерки.
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iii) Ниво на транспарентност во процесот на планирање, 
донесување и реализација на Програмата за социјална 
заштита на општина Тетово

Ÿ Да се преземат мерки за овозможување јавно достапни информации 
за организирани консултации со пошироката јавност во процесот на 
планирање на Програмата за социјална заштита

Ÿ Да се преземат мерки за објавување на Предлог Програмите за 
социјална заштита и предлозите за нивни измени и дополнувања

Ÿ Да се преземат мерки за објавување на месечните, полугодишните  и 
годишните извештаи за реализација на Програмата за социјална 
заштита и ревизорскиот извештај (доколку програма била предмет на 
надворешна ревизија)

Ÿ Да се продолжи со објавување на усвоените Програми за социјална 
заштита на интернет страната на општината

Втора Јавна дебата за презентирање на 
наодите од спроведениот мониторинг

Втора Јавна дебата за презентирање на 
наодите од спроведениот мониторинг

13

Прва Јавна дебата за презентирање 
на наодите од спроведениот мониторинг

Прва Јавна дебата за презентирање 
на наодите од спроведениот мониторинг



Почетна 

состојба 

(Јануари - 

Јули, 2019 

година)

Август - 

Октомври, 

2019 година

Номеври, 

2019 - 

Јануари, 

2020 година

1

Дали се јавно достапни информации за организирани консултации со пошироката 

јавност во процесот на планирање и усвојување на Програмата за социјална заштита, 

или пак нејзиното изменување?

2
Дали предлог Програмата за социјална заштита, вклучително и буџетот за истата, е 

објавена?

3
Дали усвоената Програма за за социјална заштита, вклучително и буџетот на истата, 

е јавно објавена? 

4
Дали предлогот за измени и дополнувања на Програмата за социјална заштита, 

вклучително и буџетот за истата, е објавен ?

5
Дали усвоениот предлогот за измени и дополнувања на Програмата за социјална 

заштита, вклучително и буџетот за истата, е објавен?

6
Дали се објавуваат месечни извештаи за реализација на Програмата за социјална 

заштита (наративни и финансиски)?

7
Дали се објавуваат полугодишни извештаи за реализација на Програмата за 

социјална заштита (наративни и финансиски)?

8
Дали се објавуваат годишни извештаи за реализација на Програмата за социјална 

заштита (наративни и финансиски)?

9
Дали Програмата за социјална заштита била предмет на надворешна државна 

ревизија?

10 Дали ревизорскиот извештај е јавно достапен?

Извор на 

верификациј

а ( овде се 

наведуваат 

линкови од 

користени 

Реден 

број
Параметар за оценување

Период Забелешка 

(овде се 

запишуваа

т сите 

ваши 

видувања, 

Методолошка рамка за следење на програмите и 
политиките за социјална заштита на локалната 
с а м о у п р а в а  в к л у ч у в а ј ќ и  и н д и к а т о р и  з а  
транспарентност, отчетност и е фективност, индикатори
за фискална/буџетска транспарентност и индикатори  
за родова еднаквост

Оценка на нивото на транспарентност во просецот
 на планирање, донесување и реализација на Програмата 
за социјална заштита и буџетот на истата 
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Почетна 

состојба 

(Јануари - 

Јули, 2019 

година)

Август - 

Октомври, 

2019 година

Номеври, 2019 - 

Јануари, 2020 

година

1 Дали при процесот на планирање на Програмата за 

социјална заштита се вклучени граѓански организации?

2
Дали при процесот на планирање на Програмата за 

социјална заштита се вклучени граѓаните? Коку мажи и 

колку жени учествувале во процесот на планирање?

3

Дали општината добила предлози/барања од 

надворешни страни (пр. Граѓани, граѓански 

организации, итн.) за унапредување на Програмата за 

социјална заштита? И број на предлози и барања. 

4
 Број на прифатени предлози кои се вклучени и 

буџетирани во Програмата за социјална заштита?

5

Дали Програмата за социјална заштита се базира на 

наоди од претходно спроведена анализа на состојбите 

на мажите и жените во општината? 

6

На кој начин општината ги консултирала мажите и 

жените за предвидените активности, односно како тие 

одговараат на нивните потреби?

7
Дали по спроведената презентација/консултација 

Програмата претрпела измени и какви?

8 Дали Програмата за социјална заштита била на дневен 

ред за расправа на седниците на советот на општината?

9
Дали некој од советниците расправал по однос на 

Програмата за социјална заштита?

10

Дали Програмата или пак буџетот на истата претрпеле 

измени откако за истите се дискутирало на седница на 

советот, а пред истите да бидат усвоени?

11
Датум на усвојување на Програмата за социјална 

заштита?

12 Датум на усвојување на буџетот на општината?

13

Дали Програмата за социјална заштита одговара на 

стратешките определби на општината за социјална 

заштита на локалното население?

14

Дали сите надлежности на општината за социјална 

заштита на граѓаните се отсликани преку активностите 

утврдени во самата Програма?

15
Дали буџетот на општината се усвојува пред или по 

донесувањето на Програмата за социјална заштита?

16
% на издвоени средства за социјална заштита од 

буџетот на локалната самоуправа

17

% на средствата издвоени за социјална заштита во 

локалниот буџет од вкупниот буџет на социјална 

заштита на државата 

18

% на издвоени средства за социјална заштита во 

општина Тетово во споредба со истиот процент во 

останати општини со приближно исто ниво на развој 

Забелешка (овде се 

запишуваат сите 

ваши видувања, 

коментари и 

согледувања)

Параметар за оценување

Извор на верификација 

( овде се наведуваат 

линкови од користени 

материјали, документи 

од кои се утврдени 

податоците, налин на 

добивање на податоци, 

итн.)

Период 

Реден 

број

Оценка на процесот на планирање и усвојување на 
Програмата за социјална заштита и буџетот 
за финансирање на истата 
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Почетна 

состојба 

(Јануари - Јули, 

2019 година)

Август - 

Октомври, 

2019 година

Номеври, 

2019 - 

Јануари, 2020 

година

1

% на реализација на активностите од Програмата за социјална 

заштита (овде се внесува просечен процент на реализација, а 

во посебен шит треба да се пресмета процентот на 

реализација за секоја од планираните активности)

2

% на реализација на буџетот на Програмата за социјална 

заштита (овде се внесува просечен процент на реализација, а 

во посебен шит треба да се пресмета процентот на 

реализација за секоја од планираните активности)

3 % на реализација на буџетот на општината 

4
разлика во процентот на реализација на  буџетот на 

општината и буџетот на Програмата за социјална заштита

5
разлика во процентот на реализација на  буџетот на 

Програмата за социјална заштита во тековната наспрема 

истиот период во претходната година

6

Процент на средства обезбедени за спроведување на 

активностите од Програмата за социјална заштита од МТСП  

(овде се внесува просечен процент на реализација, а во 

посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација 

за секоја од планираните активности)

7

Процент на средства обезбедени за спроведување на 

активностите од Програмата за социјална заштита од о. Тетово  

(овде се внесува просечен процент на реализација, а во 

посебен шит треба да се пресмета процентот на реализација 

за секоја од планираните активности)

8

Процент на средства обезбедени за спроведување на 

активностите од Програмата за социјална заштита од донации 

и кои?  (овде се внесува просечен процент на реализација, а 

во посебен шит треба да се пресмета процентот на 

реализација за секоја од планираните активности)

9

Процент на средства обезбедени за спроведување на 

активностите од Програмата за социјална заштита од 

сопствени приходи  (овде се внесува просечен процент на 

реализација, а во посебен шит треба да се пресмета 

процентот на реализација за секоја од планираните 

активности)

10

Дали Комисијата за општествени дејности предложила 

дополнителни проекти и активности во текот на буџетската 

година, кои и дали истите биле вклучени во Програмата? 

11

% на средства од Програмата кои се исплаќаат на надворешни 

договорни страни за реализација на услуги во корист на 

општината? (овде се внесува просечен процент на 

реализација, а во посебен шит треба да се пресмета 

процентот на реализација за секоја од планираните 

активности)

12
Дали постои отстапување во предвидениот рок за 

спроведување на секоја од активностите и зошто?

13

Дали Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените 

предложила дополнителни проекти и активности во текот на 

буџетската година, кои и дали истите биле вклучени во 

Програмата? 

14

Дали Програмата за социјална заштита воопшто била 

изменета во текот на годината, што било изменето, заради 

која причина била направена измената и дали измената имала 

влијание врз тековните активности и буџет на Програмата?

15
Дали реализацијата на програмата била предмет на дискусија 

на некоја од седниците на советот на општината?

Извор на 

верификација ( овде 

се наведуваат 

линкови од 

користени 

Реден 

број
Параметар за оценување

Период Забелешка (овде се 

запишуваат сите 

ваши видувања, 

коментари и 

согледувања)

Оценка на процесот на реализација на Програмата 
за социјална заштита и буџетот на истата 
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