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З	А	П	И	С	Н	И	К	
Од	одржана	Прва	работилница	за	приоритетна	област	Пристап	до	јавни	услуги,	за	ко-

креација	на	петтиот	Национален	акциски	план	(НАП5)	за	Отворено	владино	
партнерство	(ОВП)	

	
Датум	и	време:	04.11.2020,	09:45-12:15	
Место:	Онлајн	–	BlueJeans	платформа		
Фасцилитатори:	Дарко	Антиќ	(ЕСЕ)	и	Ивана	Петкановска	(ЦеПроСард)	
Учесници:	25	уесници	меѓу	кои	претставници	од	граѓански	организации,	Министерство	за	
информатичко	општество,	Град	Скопје,	НБРМ,	Кабинет	на	Премиерот	на	РСМ,	Влада	на	
РСМ	и	Министерство	за	локална	самоуправа.		
	

Деневен	ред		
	

1. Претставување	на	учесниците	и	мотивацијата	за	учество	во	процесот		
2. Разгледување	на	проблемите	и	заложбите	од	НАП4	за	ОВП	кои	не	се	исполнети	

или	се	делумно	исполнети		
3. Одлучување	кои	проблеми	и	заложби	да	се	преточат	во	НАП5	за	ОВП	
4. Резултати	од	прашалникот	за	спроведување	на	заложбите		
5. Дискусија.	
	
	

Заложби	од	НАП4	кои	не	се	исполнети	или	се	делумно	исполнети	
	

1.	 Подобрување	 на	 јавните	 услуги	 	 преку	 институционална	 соработка	 на	 ЕЛС	 со	 ГО	 –	
ЗНАЧИТЕЛНО				
	
Проблем:	 Во	 најголемиот	 број	 на	 општини	 сеуште	 не	 постојат	 институционализирани	
механизми	 и	 алатки	 за	 соработка	 на	 единиците	 на	 локалната	 самоуправа	 (ЕЛС)	 со	
граѓанските	организации	(ГО).		
Главна	цел:	Воспоставување	на	механизми	за	соработка	на	ЕЛС	со	ГО,	особено	во	делот	
на	испорака	на	услуги	со	што	ќе	се	обезбеди	и	поголема	финансиска	оддржливост	на	ГО.		
Кус	опис	на	заложбата:	Развивање	на	механизам	и	алатки	за	транспарентна	распределба	
на	 средства	 од	 општинските	 буџети	 за	финансирање	на	 проекти	 на	 ГО,	 дизајнирање	на	
грантови	шеми,	зајакнување	на	капацитетите	на	ЕЛС	и	на	ГО	за	реализација	и	користење	
на	средствата,	мониторирање	на	процесот.	
Активности:	

• Подготовка	 на	 методологија	 и	 алатки	 за	 финансирање	 на	 граѓанските	
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организации	 од	 општинските	буџети	и	за	следење	на	
реализацијата	на	средствата.			

• Развивање	 на	 капацитетите	 на	 локалната	 администрација	 и	 на	 ГО	 во	
општините	 (Куманово,	 Струмица,	 Гостивар,	 Кавадарци	 и	 Ресен)	 за	
транспарентно	 финансирање,	 следење	 и	 имплементација	 на	 проекти	 на	
општината	со	ГО.			

• Обезбедување	на	социјални	услуги	од	страна	на	граѓанските	организации	во	
општините	Куманово,	Струмица,	Гостивар,	Кавадарци	и	Ресен			

	
Потенцијално	влијание		
•	Никакво		
•	Минорно		
•	Умерено		
•	Трансформативно		

	
Наредни	чекори		

I	 RM	го	препорачува	следното	на	Министерството	за	локална	самоуправа:		
	 	 •	 	Да	се	артикулира	план	во	однос	на	делотворното	ангажирање	на	ГО	за	давање	

социјални	услуги	во	општините.			
	 	 •	 	Да	 се	 консултираат	 ГО	 за	 условите	 за	 распределба	 на	 средства	 и	 за	 видовите	

услуги	што	ги	даваат	општините.			
	
2.	 Инклузивен	 начин	 на	 донесување	 на	 одлуки	 за	 поттикнување	 на	 локалниот	 и	
регионалниот	развој	–	ЗНАЧИТЕЛНО		
	
Проблем:	Нерамномерниот	развој	доведе	до	големи	разлики	во	квалитетот	на	живеење	
во	различни	делови	на	државата,	вклучително	и	меѓу	општините,	како	и	меѓу	руралните	и	
урбаните	подрачја.		
Главна	цел:	Главната	цел	е	да	се	овозможи	партиципативен	развој	на	заедницата	и	добро	
локално	 управување	 со	 примена	 на	 структуриран	 инструмент	 за	 граѓанско	 учество	 –	
форумски	пристап.	Форумскиот	пристап	има	за	цел	да	овозможи	граѓаните	да	учествуваат	
активно	 во	 носењето	 на	 одлуки	 во	 нивните	 општини	 и	 администрацијата	 да	 развие	
партиципативно,	отчетно	и	веродостојно	локално	управување.		
Кус	 опис	 на	 заложбата:	 Одржани	 4	 форумски	 сесии	 и	 најмалку	 по	 една	 средба	 на	
работните	 групи	 помеѓу	 сесиите;	 Репрезентативна	 претставеност	 на	 институциите	 и	
граѓаните	(минимум	40	учесници)	на	форумските	сесии;	Добро	структурирани	квалитетни	
дискусии;	Спроведени	промотивни	активности	во	регионите;	Воспоставени	неформални	и	
формални	 партнерства	 помеѓу	 интересните	 групи;	 Развиени	 повеќе	 проектни	 идеи;	
Дадени	 препораки	 на	 институциите	 и	 истите	 земени	 во	 предвид;	 Имплементирани	
одржливи	проекти	со	видливо	социо-	економско	влијание	на	заедницата.		
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Активности				
•	Избор	 на	модератори,	 претставници	 од	 граѓанскиот	 сектор.	Модераторите	 ќе	 бидат	
избрани	 од	 страна	 на	 Центрите	 за	 развој	 на	 планските	 региони,	 со	 поддршка	 на	
надворешен	консултант,	од	листата	на	форумски	модератори	во	ЗЕЛС.		
-	 Обука	 за	 Центрите	 за	 развој	 на	 планските	 региони	 за	 спроведување	 на	 форумските	
сесии.		
-	 Избор	 на	 клучни	 локални	 партнери.	 Модераторите	 заедно	 со	 Центрите	 за	 развој	 на	
планските	 региони	 ќе	 бидат	 одговорни	 за	 регрутација	 на	 учесниците	 на	 форумите.	
Оперативната	 група	 е	 одговорна	 за	 повикување	 на	 учесници	 на	 форумот,	 согласно	
предлогот	 даден	 од	 проектот	 и	 нивните	 познавања	 на	 регионот,	 користејќи	 различни	
алатки.		
•	 Организирање	 на	 4	 форумски	 сесии	 во	 секој	 плански	 регион.	 Користејќи	 го	
форумскиот	 пристап	 форумот	 ќе	 започне	 со	 детектирање	 на	 клучните	 проблеми	 и	
решенија,	 подготовка	 на	 предлог	 проектите	 и	 избор	 на	 проекти	 кои	 ќе	 бидат	
предложени	за	финансирање,	пред	Советите	на	планските	региони.		
	
Потенцијално	влијание		
•	Никакво		
•	Минорно		
•	Умерено		
•	Трансформативно		
	
Наредни	чекори		
•	 Министерството	 за	 локална	 самоуправа	 би	 можело	 да	 ја	 осигура	 систематската	 и	
тековната	интеграција	во	развојното	планирање	и	проектните	одлуки	на	механизми	кои	
ќе	 осигураат	 претставеност	 и	 учество	 на	 чинители	 од	 граѓанското	 општество.	
Министерството,	исто	така,	би	можело	да	врши	проценки	на	ефектите	за	сите	планирања	
и	за	повеќегодишни	планови	за	стратешки	развој.		
	
3.	Постигнување	на	системски	промени	преку	подобрување	на	колективното	знаење	за	
климатски	промени	-	ЗАВРШЕНА		
	
Проблем:	Постои	потреба	од	обезбедување	на	полесен	пристап	до	информации	добиени	
како	 резултат	 на	 постојната	 експертиза	 во	 државата	 за	 климатски	 промени,	 особено	 во	
академската	 заедница.	Преку	размена	на	 знаење	и	податоци,	потребно	е	да	 се	поврзат	
партнерите	од	светот	на	бизнисот,	академијата,	јавниот	и	непрофитниот	сектор	со	цел	да	
се	создаде	мрежа	која	преку	развивање	на	иновативни	производи,	услуги	и	системи,	ќе	
поддржи	решенија	кои	можат	да	доведат	до	системски	промени.		
Главна	 цел:	 Обезбедување	 на	 услови	 за	 поголема	 транспарентност	 на	 податоците	 за	
климатски	промени.		
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Кус	 опис	 на	 заложбата:	 Како	 водечка	 институција	 во	 креирање	 на	 политиките	 за	
климатски	промени,	 сметаме	дека	подобрување	на	 транспарентноста	и	 зголемување	на	
видливоста	на	резултатите,	ќе	овозможи	да	се	предвиди	мешавина	на	 јавни	и	приватни	
акции	 што	 ќе	 го	 олеснат	 намалувањето	 на	 емисиите	 на	 стакленички	 гасови	 до	 36%	 во	
2030г		
			
Активности:	
	 	 •		Обезбедување	на	слободен	пристап	до	ревидираниот	национален	инвентар	на	

стакленички	гасови	(серија	на	податоци	од	1990-2019г)			
	 	 •		Отворање	и	редовно	ажурирање	на	податоците	од	анализите	за	ублажување	на	

климатските	промени			
	 	 •		Развивање	на	специфично	сценарио	кое	ќе	го	одразува	потенцијалот	за	

ублажување	на	активностите	превземени	од	приватниот	сектор			
	
Потенцијално	влијание		
•	Никакво		
•	Минорно		
•	Умерено		
•	Трансформативно		
	
Наредни	чекори		
IRM	ги	повторува	препораките	од	Извештајот	за	напредокот	за	третиот	акциски	план,	
вклучувајќи:		
•	Проширување	на	процесот	на	консултации	меѓу	релевантните	министерства	и	ГО	за	да	
се	усвои	национална	агенда	поврзана	со	Париската	спогодба.		
•	Проширување	на	механизмите	за	да	се	обезбеди	усогласеност	со	известувањето	според	
Париската	спогодба,	од	страна	на	компаниите	во	Север		
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Клучни	поенти	од	дискусијата		
	

- Иако	 се	 усвоени	 и	 воспсотавени	 методологии	 за	 соработка	 и	 финансирање	 на	
граѓански	организации	сепак	истите	не	се	имплементираат	во	пракса.		

- Не	 се	 користат	 ресурсите	 во	 локалните	 заедници	 за	 развој	 на	 локалните	
самоуправи	и	на	ова	треба	понатаму	да	се	работи.	

- Недостаток	 на	 континуитет	 во	 имплементација	 на	 воспоставени	 политики	 за	
граѓанско	учество	заради	немање	на	време	и	ресурси.		

- Форумите	 во	 заедницата	 се	 успешен	проект	 кој	 по	 завршувањето	на	поддршката	
од	донатророт	постоти	ризик	да	општините	не	продолжат	со	нивно	спроведување.	

- Треба	да	се	работи	на	одржливост	на	механизимите	за	соработка	на	ГО	и	локални	
самоуправи.		

- Потребно	е	да	се	земеат	во	предвид	последиците	од	КОВИД		врз	различните	сфери	
на	живеење,	што	треба	да	се	земе	во	предвид	при	развивање	на	планот.		

- Да	се	подобри	децентрализирањето	на	локалните	услуги	во	ГО	на	локално	ниво.		
	
	
	

Следни	чекори:		
• Да	се	продолжи	со	заложбите	со	што	ќе	се	усогласт	со	вредностите	на	ОВП	и	ќе	

се	постават	индикатори	за	успешност.		
	
	
	
Завршено	во	12:00	часот,	04.11.2020		


