
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наративен и финансиски извештај на 

Центар за истражување и анализи 

НОВУС Струмица за 2018 година 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Проект : Правото на пристап до информации од јавен 

карактер како основа за отчетност и транспарентност на 

општини од југоисточниот регион 

 

Наративен извештај 
 

  
   Проектот беше регрантиран од Центар за управување со промени ( ЦУП) во рамки на проектот 

„Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро 

управување“ финансиран од Европската Унија , преку ИПА програмата „Структура за поддршка 
на граѓанското општество и Медиуми 2015“. 

Проектот се спроведуваше во временски период од 15 месеци, односно од 15ти август 2017 год 

и завршувајќи на 15ти ноември 2018год. Цел на проектот беше Анализа и ефективна примена на 
правото на пристап до информации од јавен карактер како основа за отчетност и 

транспарентност на општина Конче, Василево, Босилово, Богданци и Валандово. 

 

Реализирани активности кои беа предвидени во проектот :  
 

 Изработени 5 квартални мониторинг извештај согласно СИГМА принципите на јавната 

администрација на локално ниво; 

 Спроведен мониторинг  на општинските веб страни за респонзивноста на општините кон 

барањата за информации од надворешни баратели – вметнати во кварталниот извештај 

 Медиумска промоција во текот на целиот проектен циклус 

 Јавен настан на кој беа промовирани и се дискутираше за подигање на јавната свест, 

запознавање на граѓаните, граѓанските организации и медиумите за достапноста на јавните 

информации како и ефективната примена на правото на јавни информации 

 Направено истражување преку дистрибуција на анкетен прашалник и испитување на јавното 

мислење на територијата на Струмичкиот микро регион затоа што граѓаните мислат за 

локалните самоуправи како и сите општински и локални институции. 

 Мониторинг  на општинските веб страни за респонзивноста на општините кон барањата за 

информации од надворешни баратели – вметнати во кварталниот извештај 

 Направено истражување преку испитување на мислењето на 152 испитаници. 

 

Постигнати резултати : 

 

 Изработена студија на случај „Отчетни, транспарентни и партиципативни општини по 

мерка на граѓаните“ 

 Изработено истражување и анализа на отчетноста и транспарентноста на општините 

кои се предмет на анализа на проектот 

 Подигната свеста на институциите во југоисточниот регион за важноста на отчетноста 
и транспарентноста пред граѓаните. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Финансиски извештај 
 

 

Име на грантистот Здружение на граѓани Центар за истражување и 
анализи НОВУС Струмица 

Партнери (доколку има) / 

Наслов на проектот  

Правото на пристап до информации од јавен 
карактер како основа за отчетност и 
транспарентност на општини од југо-
источниот регион 

Период за кој се однесува извештајот 15 

Вкупен износ на буџетирани средства 270.128,00 

 
 

 ПЛАНИРАН БУЏЕТ РЕАЛИЗИРАНИ ТРОШОЦИ 

БУЏЕТСКА  ЛИНИЈА Единица Количина Износ Сума Количина Износ Сума Баланс 

1. Човечки ресурси   

1.1 Техничка поддршка   

       1.1.1. Проектен координатор месец  15,00 5.000,00 75.000,00 15,00 7,00 75.000,00 0,00 

Вкупно за 1.Човечки ресурси       75.000,00     75.000,00 0,00 

    

2. Канцелариски трошоци           

2.1. Канцелариски трошоци 
(канцелариски материјал, хартија, 
печатење, копирање и сл.) 

месец 15,00 1.000,00 15.000,00 15,00 0,00 6.037,00 8.963,00 

2.2 Телефонски трошоци месец 15,00 600,00 9.000,00 15,00 0,00 7.627,00 1.373,00 

2.3 Поштарина месец 8,00 166,00 1.328,00 8,00 0,00 860,00 468,00 

Вкупно за 2. Канцелариски 
трошоци 

      25.328,00 
    14.524,00 10.804,00 

    

3. Програмски трошоци            

   3.1.1. Истражувач за СИГМА 
принципи  

ден 16,00 5.000,00 80.000,00 16,00 
0,00 80.000,00 0,00 

3.1.2. Истражувач за студија на 
случај 

ден 11,00 5.000,00 55.000,00 11,00 
0,00 55.000,00 0,00 

   3.1.3. Кетеринг и освежување за 
настан 

настан 2,00 3.000,00 6.000,00 2,00 
0,00 0,00 6.000,00 

   3.1.4. Панелисти ден 2,00 4.000,00 8.000,00 2,00 0,00 8.000,00 0,00 

3.1.5. Медиумска промоција 
(закупување на рекламен простор, 
промовирање на медиум) 

паушал 1,00 10.800,00 10.800,00 1,00 

0,00 10.220,00 580,00 

3.1.6. Патни трошоци месец 8,00 800,00 6.400,00 8,00 0,00 2.400,00 4.000,00 

Вкупно за 3. Програмски трошоци       166.200,00     155.620,00 10.580,00 

4. Други трошоци           

4.1 Банкарски провизии месец 15,00 240,00 3.600,00 15,00 0,00 4.562,00 -962,00 
Вкупно за 4. Други трошоци       3.600,00       -962,00 

  

ВКУПНО       270.128,00     249.706,00 20.422,00 

 



 

Проект „ Партнерството мотор на демократијата“  

 

Наративен извештај 
 
 
Проектот „Партнерството мотор на демојратијата“ се спроведе во рамки на проектот 

„Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ кој беше спроведуван од 3 
партнерски организации: Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА) , 

Здружението за финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија И 

Европското движење. Проектот се спроведуваше од 01.03.2018 до 28.02.2019 год. Фокус на 
проектот беше унпрадувањето на демократските процеси на локално ниво преку примена на 

корективни мерки и препораки во политиките на локалната власт заради засилено влијание на 

демократските процеси на национално ниво. 

Во периодот од 01.03.2018 до 01.03.2019 година во рамките на проектот „Парнерството мотор 
на демократијата“ што го спроведува Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи 

„Новус“ во соработка со општината се реализираа следните проектни активности:  

 На 09.05.2018 година се оддржа координативна средба помеѓу граѓанските здруженија и 

Здружението на граѓани Центар за истражување и анализи „НОВУС“ - На средбата беа 
присутни околу петнаесеттина претставници од граѓанскиот сектор, младински 

активисти и граѓани и на истата промотивно беше претставен проектот и беше објасната 

потребата од оддржување на ваквата активност. Спроведувањето на оваа активност води 
кон постигнување на општата цел на проектот и тоа: вмрежување и градење на одржлив 

механизам за партнерства помеѓу граѓанските организации на локално ниво во функција 

на активни чинители или фактори во процесот на креирањето, донесувањето и 

имплементацијата на општинските политики и во таа насока нивна потврда како 
коректив на власта. 

 Во текот на месец септември на проектот беше склучен Меморандум за соработка со 

општина Струмица, односно со градоначалникот на општина Струмица заради 

унапредување на соработката со граѓанскиот сектор на локално ниво и дефинирање на 
обврските на општината кон овој сектор за подобрување на транспаретноста на 

општината.  

 Во текот на месец јуни и јули се спроведе герила акција за промоција на проектот – Во 

рамките на герила акцијата беа поделени повеќе од 200 летоци на локалното население 
и во кратки црти им беше објаснет проектот и начините како тие можат да се вклучат во 

донесувањето на одлуки на локално ниво, а со тоа да влијаат и на севкупните политики 

во државата. Оваа активност придонесе кон исполнување на следната цел и тоа: 

Зголемување на нивото на партиципативност и влијание на граѓанскиот сектор во 
сите сегменти на општествени политики. 

 На 26.06.2018 година во просториите на општина Струмица се одржа работилница за 

„Партиципативна демократија“ - На работилницата беа присутни околу петнаесеттина 

претставници од граѓанскиот сектор, локална самоуправа, младински активисти и 
граѓани, и на истата беа запознаени со нивното учество во носењето на одлуки на 

локално ниво и партиципативноста во креирањето на политики. Работилницата беше 

водена од страна на предавачот Горан Сачевски истакнат член на локалната заедница кој 
преку неговото активно учество во заедницата и активист има придонесено во 

креирањето на локалните и национални политики. На работилницата учесниците беа 

детално запознаени со поимите партиципативност, демократија, децентрализација и 

со формите на одлучување референдум, граѓанска иницијатива, собир на граѓани и со 
единиците на локална самоуправа 

 На 07.09.2018 година се одржа средба со комисијата за култура, образование, млади и 

спорт при општина Струмица. На средбата беа присутни околу петнаесеттина 



претставници од граѓанскиот сектор, младински активисти и граѓани и на истата се 
промотивно беше претставен проектот и беше објасната потребата од оддржување на 

ваквата активност. Од страна на комисијата присуствуваа Ацо Георѓиев и Хатиџе 

Мемедова. На средбата се разговараше за исполнувањето на стратешките документи кои 

се донесени на локално ниво и колкав е степенот на нивното исполнување 

 На 18.10.2018 година се одржа работилница за „Застапување и лобирање“. Обуката се 
организираше со цел да се зголемат капацитетите кај претставниците на граѓанските 

организации и граѓаните за како да ги застапуваат своите потреби и целни групи пред 

носителите на одлуки и да лобираат за нивно остварување 

 На 06.11.2018, 07.11.2018 и 08.11.2018 беа одржани три работилници со за човекови 
права во трите средни училишта во Струмица. Со работилниците беа опфатени вкупно 

90 ученици кои се стекнаа со основни знаења за тоа што претставуваат човековите права 

и кои се нивните права како младинци.  

 На 19.12.2018 година се одржа средба со комисијата за финансирање, буџет и локален 
економски развој при општина Струмица. На средбата беа присутни околу 

петнаесеттина претставници од граѓанскиот сектор, младински активисти и граѓани и на 

истата се промотивно беше претставен проектот и беше објасната потребата од 

оддржување на ваквата активност.  

 На ден 10.01.2019 година се одржа работилница на тема “Човекови права и Европски 
вредности”. Оваа еднодневна работилница која беше од отворен карактер беше 

спроведена со цел запознавање на основните човекови права како и европските 

вредности кои треба да се практикуваат во секојдневното живеење, заради подигнување 
на свеста кај граѓаните и поставување на одредена основа кај овие две актуелни и битни 

тематики. На оваа работилница имаше присутни околу петнаесетина претставници од 

граѓански организации, локална самоуправа и граѓани 

 На ден 24.01.2019 година во рамки на проектот се одржа еднодневна работилница на 
тема “Транспарентност и отчетност”. На оваа работилница која беше од отворен 

карактер се работеше на конректни случаи каде присутните можеа да увидат практични 

примери каде имаме транспарентни и отчетни институции и каде тој случај го немаме.  

 Од месец јуни до ноември се направи истражување за утврдување на општинските 

практики во спроведувањето на општинските политики, за достапноста на општинските 
услуги до граѓаните, за степенот на партиципативно учество на граѓаните во креирањето 

и носењето на локалните политики.  Примерокот се беше доставен електронски и во 

печатена форма и со него беа опфатени 250 испитаници. Добиените резултати од 
истражувањето се пренесени во печатен наративен извештај кој е споделен и 

презентиран јавно на локално ниво со тенденција за промни на политиките на 

национално ниво. 

 На 20.02.2019 година се одржа средба со комисијата за урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животна средина и природа. На средбата беа присутни околу петнаесеттина 

претставници од граѓанскиот сектор, младински активисти и граѓани и на истата се 

промотивно беше претставен проектот и беше објасната потребата од оддржување на 

ваквата активност.  

 Во рамките на проектот беше изработено и истражување на практики на добро владеење 
на локална самоуправа. Истражувањето може да послужи за подобрување на 

механизмите за добро владеење и партиципативно учество на граѓаните во носењето на 

одлуки на локално ниво.  

 Во рамките на проектот беше направено истражување и анализа на состојбите на 
правосудниот систем на локално ниво.Во рамките на ова истражување беа опфатени 68 

испитаници со цел да ја утврдиме добербата и задоволството на граѓаните во 

правосудните органи локално. Документот е направен во наративен извештај и може да 

послужи за подобрување на состојбите во судството. Ова истражување води кон 
исполнување на специфичната цел од проектот и тоа: Подобрување на одредени 
состојби во правосудниот систем. 



Финансиски извештај 
 
 

 

 
 

 ПЛАНИРАН БУЏЕТ РЕАЛИЗИРАНИ ТРОШОЦИ 

БУЏЕТСКА  ЛИНИЈА Единица Количина Износ Сума Количина Износ Сума Баланс 

1. Човечки ресурси   

1.1 Техничка поддршка   

       1.1.1. Проектен 
координатор 

месец  12 6100 73200 
12 6100 73200 0,00 

       1.1.2 Асистент на проект Месец 12 6100 73200 12 6100 73200  

Вкупно за 1.Човечки ресурси       146400      146400,00 

    

2. Патни трошоци           

2.1. Мобилност на локално 
ниво (локални патни трошоци, 
организација на настани и 
активности) 

Набавка на 
гориво 

12,00 12.000,00 12.000,00 12 0,00 1000,00 10.169,00 

Вкупно за 2. Патни трошоци       12.328,00      10.804,00 

    

3. Програмски трошоци          
  

 3.1.1. Промотивна брошура А4 
формат превиткана во три 
дела( дизајн и печатење) 

услуга 200 70 14000 300 

45  13579 

3.1.2. Печатење на 
резултатите( наодите) од сите 
нивоа на истражување во 
форма на информативна 
брошура(дизајн и печатење) 

услуга 250 120 30000 250 

120  29944 

3.1.3. Обезбедување на 
оперативни материјали за 6 
нивоа на истражување( 
тефтери, работни листови, 
папки, пенкала и друг вид на 
прибор) 

Набавка по 
ниво 

6 2500 15000 6 

2510  15060 

3.1.4. Обезбедување на 
оперативни-работни 
материјали за потребата на 4 
работилници и обукии, како и 
две средби(папки, тефтери, 
пенкала и друг прибор) 

Набавка на 
материјали по 

настан 

6 4200 25200 6 

4200  25200 

3.1.5. Освежување за 4 
работилници-обуки и средби 

Набавка на 
освежување по 

настан 

6 4000 24000 6 

4003  24020 

3.1.6. Организирање на 4 јавни 
промотивни настани 
(конференција-отворени денови 

Трошок по 
настан 

4 5000 20000 4 

3224  12897 

3.1.7 Кампања( дизајн и 
печатење на флаери во колор) 

Печатарска 
услуга 

500 22 11000 456 
25  11400 

3.1.8 Обезбедување на 
оперативни работни материјали 
за 3 работилници во три ОСУ 
(папки, пенкала, тетраки, 
работни листови) 

Набавка 
(паушален 

трошок) 

3 4200 12600 3 

4203  12610 



3.1.9 Активности за видливост( 
објави во портали, банери) 

услуга 12 3000 36000 12 
3000  36000 

3.1.10 Ангажман на експерт 
согласн потребата на 4 обуки 
во рамки на активност од цел 2. 

услуга 4 6700 26800 4 

6389  25557 

3.1.11 Ангажман на обучувач 
согласно потребата на 3 обуки 
во ОСУ 

Услуга(хонорар 
+персонален 

данок) 

3 6700 20100 3 

6700  20100 

3.1.12 Ангажман на 2(двајца) 
истражувачи и 2(двајца) 
аналитичари со поединечен 
хонорар од 3300 со пресметан 
персонален данок 

Услуга(хонорар 
+персонален 

данок) 

6 13200 79200 6 

13200  79200 

3.1.13 Други трошоци 
(канцелариски материјал, 
хартија, тонер) 

Месечен 
трошок 

12 1320 15840 12 

1219  14623 

Вкупно за 3. Програмски 
трошоци 

      
 

     320.190 

  

ВКУПНО       
 

     476.759 

 
 

 

Проект „Здружен, силен и динамичен граѓански 

сектор – Силен коректив во процесите на креирање 

и спроведување на политиките на властите“ 
 

 

Наративен извештај 

 
Проектот „Здружен силен и динамичен граѓански сектор“ беше спроведуван во рамки на 

проектот „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во 

процесот  на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации“ 
кој е финансиран од Европската Унија, а чиј спроведувач е Преда Плус во соработка со 

германскиот партнер Arbaiter-Samariten-Bund. Проектот беше спроведувам во период од 10 

месеци . 

Во овој четиримесечен период на спроведување од 01.07.2018 година до 31.10.2018 година 
организацијата успеа да спроведе неколку активности во насока на целите на проектот, односно 

ГО да биде активен партнер во креирање, усвојување и спроведување на локалните политики 

преку зајакнување на демократските процеси во локалната заедница и градење граѓанско 
општество со еднакви можности за сите. 

 Од периодот од 06.08.2018 до 06.09.2018 година беше спроведена анкета за утврдување 

фактичката состојба во процесот на креирање и спроведување на локалните политики од страна 
на локалната самоуправа за сите стратешки и акциони планови, процедури, методологии и буџет 

со кои се потврдува нивото на учество, транспарентност и одговорност на локалната власт пред 

граѓаните и граѓанскиот сектор . Истражувањето беше дистрибуирано до сите релевантни 

чинители во општината и опфати 30 испитаници од секторот на локалната самоуправа во 
Струмица, т.е. раководители на проекти во локалните институции, директори, работници и сл. 

 На 07.09.2018 година беше организиран јавен форум за градење дијалог меѓу граѓанските 

организации и релевантните чинители на сите нивоа. Целта на оваа активност е всушност 
зајакнување на граѓанскиот сектор на локално ниво со цел да станат посилни засегнати страни 



во процесот на одлучување и решавање на проблемите на целните групи што ги претставуваат 
на локално ниво, а со тоа да придонесат за подобрување на локалната демократија. Форумот 

беше интерактивен и сите 16 учесници ги искажаа своите идеи и ставови на темата. 

 На 21.09.2018 година беше спроведена работилница на тема: “Управување со проектниот 

циклус”. Околу петнаесет претставници од невладиниот сектор, локалната самоуправа, млади 
активисти и наставници беа присутни на работилницата и имаа можност да учат за управување 

со проекти. 

 На 18.10.2018 година беше спроведена работилница на тема: „Застапување и лобирање“ 
 На обуката учествуваа млади луѓе, претставници од граѓански организации, претставници од 

Општина Струмица, претставници од институции кои делуваат на локално ниво. Целта на оваа 

обука беше да се развие дискусија и да се научи како правилно да се залага и лобира. Исто така, 
во овие четири месеци презедовме активности за мрежно поврзување на невладиниот сектор и 

успеавме десет локални невладини организации да потпишат меморандум. Сите планирани 

активности за овој период се завршени во рамките на утврдениот план за работа во согласност 

со проектниот документ и ние не сме направиле никаква отстапка. 
 

Финансиски извештај 

 
 ПЛАНИРАН БУЏЕТ РЕАЛИЗИРАНИ ТРОШОЦИ 

БУЏЕТСКА  ЛИНИЈА Единица Количина Износ Сума Колич
ина 

Износ Сума Баланс 

1. Човечки ресурси   

1.1 Техничка поддршка   
       1.1.1. Проектен координатор месец  10 3600 36000    32400 

       1.1.2 Асистен на проект месец 3 3600 10800    10800 
       1.1.2 Асистен на проект месец 7 3600 25200    21600 

Вкупно за 1.Човечки ресурси       72000      64800 

    

2. Патни трошоци           

1.1.1 Локални патни трошоци месец 10 1000 10000    10000 

Вкупно за 2. Патни трошоци       10000      10000 

    

3. Административни трошоци           

3.1 Трошоци за телефон, интернет 
и факс 

месеци 10 900 9000  
   

3.2 Наемнина месеци 10 2000 20000     

3.3 Канцелариски матријали месеци 10 2000 20000     

Вкупно за 3. Административни 
трошоци 

      49000 
   43690 

4. Дриуги трошоци           

4.1 Публикации брошури услуга 200 100 20000    20000 

4.2 Истражувања анализи услуга 2 10000 20000    20000 

4.3Работилници обуки набавка 6 5000 30000    30000 

4.4. Конференции семинари обуки услуга 2 6000 12000    8000 

4.5 Кетеринг и освежувања Услуга/н
абавка 

6 3000 18000 
   5322 

4.6 Видливост Услуга 10 1300 13000    13000 

Вкупно за 4. Административни 
трошоци 

      49000 
   43690 

  

ВКУПНО       244.000    214812 

 


