
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наративен и финансиски извештај на 

Центар за истражување и анализи 

НОВУС Струмица за 2019 година 



 

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 28.04.2019 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 Едини
ца 

Количин
а 

Износ Сума Количин
а 

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 12.000,0
0 

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) 

Печатарс
ка 
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 
(паушал

ен 
трошок) 

3 4200 12600 3  

 

 

4203 

  

 

 

12610 

3.1.9 Активности за 
видливост( објави во 
портали, банери) 

услуга 12 3000 36000 12  
300

0 

  
36000 

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

услуга 4 6700 26800 4  
 

638
9 

  
 

25557 

3.1.11 Ангажман на 
обучувач согласно 
потребата на 3 обуки во 
ОСУ 

Услуга(хонор
ар 
+персонал

ен 
данок) 

3 6700 20100 3  
 

670
0 

  
 

20100 

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

Услуга(хонор
ар 
+персонал

ен 
данок) 

6 13200 79200 6  

 

 

1320
0 

  

 

 

79200 

3.1.13 Други трошоци 
(канцелариски 
материјал, хартија, 
тонер) 

Месеч
ен 
трошо
к 

12 1320 15840 12  
 

121
9 

  
 

14623 

Вкупно за 3. 
Програмски 
трошоци 

        
320.190 

         

ВКУПНО        476.759 



Проект „Волонтерството надеж за иднината“ 

 
Наративен извештај 
 

 

Проектот “Волонтерството надеж за иднината” започна со реализација на 15.11.2019, а 

треба да заврши на 31.05.2020. Истиот е во соработка со средните општински училишта во 

општина Струмица, СОУ Јане Сандански, СОУ Димитар Влахов и СОУ Никола Карев, а е 

финансиски подржан од страна на Цивика Мобилитас, проект на Швајцарска агенција за развој 

и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и ФЦГ. 

Проектот има за цел промовирање на волонтерството и обезбедување на постојан 

развој преку јакнење на волонтерското ангажирање на локално ниво во општина Струмица, 

преку спроведување низа волонтерски акции кои поттикнуваат граѓанско учество. 

Во периодот од 15.11.2019 година до 31.12.2019 година во рамки на овој проект, кој го 

спроведуваме во соработка со средните општински училишта се реализираа следните 

активности: 

• Се организираше фокус група со претставници на повеќе невладини организации со 

цел изнаоѓање на ефикасен механизам за поттикнување на волонтерството во нивните 

организации и толкување на потребата и значењето за волонтерстово на локално ниво. 

• Се потпиша меморандум со средните општински училишта СОУ “Јане Сандански”, 

СОУ “Димитар Влахов” и СОУ “Никола Карев” за вклучување во проектните 

активности и продолжување на заедничкото работење за поттикнување на 

волонтерството кај младите луѓе. 

• Се потпиша меморандум со 10 граѓански организации за утврдување на механизам и 

начини за поттикнување на младинското волонтирање заради решавање на одредени 

локални проблеми. 

• Се организираше реализација на 3 обуки за волонтерство, со цел промовирање на 

волонтерството во трите средни општински училишта со повеќе од 90 млади учесници . 

• Започна изработката на брошура за волонтерство, односно книшка на добри практики 

која подоцна ќе биде дистрибуирана  до засегнатите страни. 

 

Реализацијата на останатите проектни активности ќе продолжи во текот на 2020 година. 

  



Финансиски извештај 

 
Во следната табела, планираниот буџет е за целокупното времетраење на проектот,а 

реализираните трошоци се само до крај на 2019 година. 

 ПЛАНИРАН БУЏЕТ РЕАЛИЗИРАНИ ТРОШОЦИ 

БУЏЕТСКА ЛИНИЈА Единиц
а 

Количин
а 

Износ Сум
а 

Коли
ч 
ина 

Изно
с 

Сума Баланс 

1. Човечки ресурси  

1.1 Техничка поддршка  

1.1.1. Проектен координатор месец 6 8900 53400 1 8900 8900 44500 

1.1.2 Асистен на проект месец 6 7800 46800 1 7800 7800 39000 

Вкупно за 1.Човечки ресурси    100200    83500 
 

2. Административни трошоци  

Трошок за транспорт на месечно 
ниво 

месец 6 2000 12000 
    

Канцелариски трошоци месец 6 2000 12000     

 Информации и комуникација месец 6 2000 12000     

Вкупно за 2. 
Административни 
трошоци 

   36000    36000 

3. Директни трошоци  

А1.Организирање на фокус група         

A1.2. Ангажман на експерт/ 
фасилитатор ( хонорар со 
вклучен персонален данок) 

настан 1 6600 6600 

    

А1.3. Набавка на работни 
материјали за фокус група за 
учесници ( папки, тефтер, 
пенкала) 

настан 1 6000 6000 

    

А1.4.Набавка на освежување/ 
кетеринг за фокус група 

настан 1 6000 6000 
    

А3.Обуки за волонтерство       0 
    

А3.1. Ангажман на тренер/ 
експерт за обуките 

настан 3 6600 19800 
    

А3.2.Набавка на работни 
материјали за обуките 

настан 3 5000 15000 
    

А3.3.Набавка на освежување за 
обуките 

настан 3 5000 15000 
    

А.4.Работилници за креирање на 
кампања 

      0 
    

А4.1.Ангажман на тренер за 
работилниците 

работилн
ица 

3 5000 15000 
    

А4.2.Обебедување на 
потребните материјали за 
групите за започнување со 
кампањите (летоци, рекламен 
материјал) 

кампања 3 5000 15000 

    

А.4.3.Ангажман на ментори за 
потребите при реализацијата на 
кампањите кои е планирано да ги 
спроведат учениците. 

ментор 3 7100 21300 

    



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А5.Дизајн и печатење на 
брошура 

      0 
    

А5.1.Печатење на брошура број 200 100 20000     

А.5.2.Ангажман на дизајнер за 
потребите на брошурата. 

дизајн 1 6700 6700 
    

А8.Организација на кафе средби 
за бенефитите од волонтерство 

      0 
    

А8.1. Трошок за освежување при 
организација на кафе средби ( 
кафе, вода, сок) 

средби 3 2000 6000 

    

А9. Организација на отворен ден 
можностите за волонтирање 

      0 
    

А9.1.Ангажман на 
фасилитатор,модератор на 
отворениот ден 

настан 1 5000 5000 

    

А9.2.Набавка на освежување за 
отворениот ден 

настан 1 6000 6000 
    

А11. Организација на фокусгрупа 
за волонтерски искуства 

      0 
    

А11.1.Ангажман на 
експерт/фасилитатор за фокус 
група 

настан 1 5000 5000 

    

А11.2.Набавка на материјали за 
фокус група 

настан 1 6000 6000 
    

А11.3.Набавка на освежување за 
фокус група 

настан 1 6000 6000 
    

Вкупно за 3. Директни 
трошоци 

   180.400    180.400 

 

ВКУПНО    316.600    299.900 



Проект „Силни и гласни млади- Здрава и 

перспективна заедница“ 

 
Наративен извештај 
 

 Проектот “Силни и гласни млади- Здрава и перспективна заедница” започна со реализација 

на 10.12.2019 и истиот треба да заврши на 10.06.2020 година.  

Проектот е финансиран од страна на Младински образовен форум МОФ и негова главна цел е 

зајакнување на капацитетите на локалните младински структури преку развој на практики насочени 

кон слобода на изразување. 

Во периодот од 10.12.2019 до крајот на годината беа реализирани само припремните активности на 

овој проект, формирањето на проектен тим и почетна организација на проектните активности. 

 

Од аспект на финансискиот извештај, од започнувањето на проектот до крајот на 2019 немаше 

извршено никакви плаќања по основ на овој проект. Целосниот буџет за реализација изнесува 

5,520.00 ЕУР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


