Е НА ЈАВН
ИПИТ
АТА
НЦ
И
АД
Р
П

ЊЕ
УВА
АВ
ПР

●

ОСТИ НА Д
РЕДН
О
Б
РО
АВ
У
ЕН

АЦИЈА ВО ЗАЧУВ
СТР
УВ
И
Н
АЊ
МИ

СЛЕД
Е
Њ
ЕН
А

ДАЛИ ОПШТИНИТЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ
СТАНДАРДИТЕ ЗА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ
СПОРЕД ПРИНЦИПИТЕ НА ЕУ?
Проект
„Следење на принципите на јавна администрација во
зачувување на вредностите на добро управување“

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредности на добро
управување” е финансиран од Европската унија, а се спроведува од Центарот за управување со промени во
партнерство со Асоцијацијата за менаџмент консалтинг МКА-2000 и Центарот за истражувачко новинарство
СКУП. Проектот се фокусира на воспоставување стандарди за добро управување во единиците на локалната
самоуправа, преку прилагодување на СИГМА Принципите на јавната администрација. Во рамките на проектот,
општините беа следени од локални граѓански организации за тоа колку ги исполнуваат утврдените стандарди
за добро управување.

Кои се некои од нашите резултати?

1. РАЗВОЈ И КООРДИНАЦИЈА НА ПОЛИТИКИТЕ И СТРАТЕГИИТЕ
11%

Само 11% од општините
имаат усвоено
стратешки план
на општината.

Да, тековен
Да, застарен

88%

Усвоен Стратешки
план на општината

Мал број општини
објавуваат
информации
за работата на
Советот.
Објавени
информации за
работата на советот
на веб-страниците
на општините

1%

Не

27,13%

24,94%
Објавени

72,87%

75,06%

Дневен ред на седниците
на Советот

Необјавени

Записници и одлуки
на Советот

2. УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Во периодот 2015 до 2017 година, бројот на вработени во општините пораснал вкупно за 9 лица
по општина и за 6 лица по јавно претпријатие основано од општина. Шест месеци по локалните
избори, бројот на вработени во општините останал приближно ист, но се зголемил за 5 лица по
јавно претпријатие основано од општина.
2015 – 2017 година

+9
+6

6 месеци по локалните избори

0

по општина

по ЈП основано од општина

+5

по општина
по ЈП основано од општина

3. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ
Транспарентноста преку веб-страниците на општините многу малку пораснала со новите
локални власти: Индексот на веб транспарентност пораснал за околу 5 процентни поени.
Барометар на веб транспарентност – 2016 г.

Барометар на веб транспарентност – 2018 г.

15,89%

20,47%

4. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ
Граѓаните малку може да се информираат во просториите на општините
за тоа како може да ги добијат услугите кои се нудат.
Информации за административни
такси и надоместоци

Упатства за услугите

Испечатени формулари

17%
34%
46%
49%

41%

26%

Достапни се

Делумно се достапни

25%

34%

28%

Не се достапни

5. УПРАВУВАЊЕ СО ОПШТИНСКИТЕ ФИНАНСИИ
Општините не спроведуваат добро финансиско планирање и реализација
на планираните буџетски приходи и расходи.

Реализација
на буџетот
во 2017
година од
страна на
општините

33,72%

36,42%

Реализирани

63,58%

Буџетски приходи

66,28%

Буџетски расходи

Нереализирани

Како до повеќе податоци за работата на општините?

финансиран
от е финансиран
ката
Унија Унија
ропската

На порталот opstina.mk може
да се најдат сите истражувања
за работењето на општините,
спроведени во рамките на
проектот. Притоа, може да се
прави споредба на општините
според различни индикатори од
областите од стандардите за добро
управување. Исто така, порталот
дава можност за креирање
визуелизации на податоците
за избраните индикатори и
преземање отворени податоци.

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Центар за управување со промени
ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 44-1, Скопје
тел.: +389 (2) 6092-216
е-пошта: info@cup.org.mk
веб-страница: www.cup.org.mk

Aсоцијација за менаџмент консалтинг
МКА 2000
ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2/5 кат, Скопје
тел.: +389 (0) 2 3217-446
е-пошта: mca2000info@gmail.com
веб-страницa: www.mca-2000.org

Центар за истражувачко
новинарство СКУП
ул. „11 Октомври“ бр. 2/5-4, Скопје
тел.: +389 (0) 2 3113-721
е-пошта: info@scoop.mk
веб-страница: www.scoop.mk

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија.
Содржината на публикацијата е единствена одговорност на „Центарот
за управување со промени“ и на никаков начин не може да се смета
дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

