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Благодарност
Прирачникот пред вас е систематизиран резултат од применетите методи при
работењето на тим луѓе кои сакаат своите искуства од досегашната пракса да ги споделат и
дадат на користење на сите заинтересирани фактори вклучени во локалниот и регионален
развој.
Една од најважните алки во нашиот синџир од искуства секако е Sida - Шведската
Меѓународна Агенција за Развојна Соработка. Поддршката што ни ја пружи Sida ни овозможи
спроведување на програми кои дадоа голем придонес кон подобрување на секојдневниот
живот на обичниот граѓанин во малите и често заборавени заедници. За финансиската
помош, а уште повеќе за довербата која што ни беше пружена, огромна благодарност
упатувам кон SIDA и граѓаните на Кралството Шведска.
Граѓаните на Република Македонија и нивните претставници во Месните Заедници и
Единиците за Локална Самоуправа претставуваат уште по една неодминлива алка како дел
од синџирот. Програмите кои што се спроведени произлегоа како резултат од соработката
која што ја имавме со сите нив поодделно. Иако човечките и финансиски можности на секоја
општина или заедница се различни, сепак, соработката што ја постигнавме ја оценуваме
како одлична во склад со постоечките капацитети. Од името на ЗОРС „Алка“ - Скопје сакам
да им се заблагодарам на граѓаните, МЗ и ЕЛС за активно вклучување во реализирањето на
сите претходни програми.
Во низата алки од нашиот синџир од искуства за нас најзначајна е ЗОРС „Алка”.
Здружението за Одржлив Развој и Соработка „Алка” настана како логичен тек на развојот
на тимот кој својот зачеток го има во единицата за интегриран рурален развој – IRDU.
Искуството кое што тимот на IRDU го стекна работејќи во рамки на Британската невладина
организација CAD, а подоцна и во Француската невладина организација ACTED, беше од
непроценлива важност. Стекнатото искуство го носи и личниот белег на сите луѓе кои
беа директно вклучени во работата на тимот за сите овие години. За личниот придонес
кон градењето и развојот на организацијата на сите поранешни и сегашни, членови или
вработени во ЗОРС „Алка” им изразувам длабока почит и благодарност.
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1.

Вовед

Со која цел е изготвен овој Прирачник?
Целта на овој Прирачник е да се направи јавна промоција на партиципативната методологија
користена од страна на ЗОРС „Алка“, со што ќе им се даде можност на активните учесници во локалниот
развој за користење на истата во својата работа, и меѓусебната соработка.
Исто така, самата публикација на прирачникот и неговата промоција, ќе овозможи развој на јавна
сопственост на користената методологија и алатки.
Можноста за понатамошно користење на оваа методологија која што е производ на повеќегодишна
практична работа и постигнатите позитивни резултати со користење на истата, претставува вреден
допринос кон идниот развој на нашата држава, и тоа на локално и регионално ниво.

Кому е наменет?
Прирачникот е наменет за користење од сите заинтересирани страни вклучени во локалниот и
регионален развој. Конкретно, единици на локална самоуправа, урбани и месни заедници, индивидуи
и групи во заедниците, како и невладини организации кои што работат во областите рурален развој,
децентрализација, земјоделие, екологија и заштита на човекови права.

Што содржи?
Содржински Прирачникот ги презентира резултатите од имплементираните програми на ЗОРС „Алка“
постигнати со користење на партципативен пристап во соработката. Во вториот дел се содржани сите
документи, односно, обрасци, упатства, формулари, брошури и тематски прирачници кои што се користени
како алатки за партиципативен пристап и се интегрален дел на самата методологија.

Применливост
Методологијата и нејзините алатки во зависност од потребите на потенцијалните корисници, можат
да бидат применливи во повеќе општествени сектори и тоа: инфраструктура, економија, образование,
екологија и спорт и рекреација.
Во зависност од темата и секторот на работа, текстот и содржината на истите можат да бидат
прилагодени согласно со потребите на идните корисници.
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2.

Претставување на Сида и ЗОРС „Алка“

Шведската Агенција за Меѓународна Развојна Соработка (Sida) ја започна соработката со Република
Македонија во 1999 год. Поддршката главно опфаќаше хуманитарна помош, насочена преку невладини
организации. Поддршката подоцна беше насочена кон процесот на демократизација, економски растеж и
животна средина.
Крајната цел на Шведската Агенција за Меѓународна Развојна Соработка (Sida) во однос на Република
Македонија е да пружи помош за намалување на сиромаштијата преку општествени промени и поддршка на
промените кои што земјата ги прави во своите напори да ги исполни барањата поврзани со пристапување
кон Европската Унија. Ова првенствено се прави преку поддршка на земјоделскиот сектор кој треба да
помогне во подобрувањето на животот во руралните заедници. Поддршка е исто така дадена во процесот
на децентрализација и подобрување на локалната инфраструктура со намера за подобрување на животната
средина и унапредување на човековите права.

Историјат НА ЗОРС „АЛКА“
Здружението за Одржлив Развој и Соработка „Алка“ е формирано на 13.04.2004 година по иницијатива
на група колеги, членови на ИРДУ (тим за интегриран рурален развој) тимот, вработени во Француската
невладина организација АКТЕД.
Со идентификување на потребата за поддршка на развојот на граѓанското општество во Република
Македонија многу интернационални невладини агенции и организации во втората половина на 90-те години
отвараат свои претставништва.
Во 1998 година Британската НВО ЦАД - Директна Помош за Деца отвара своја оперативна канцеларија
во Скопје.
Во рамки на организацијата во 2000-та година се формира тимот за Рурално водоснабдување и
здравствена едукација. Функционирањето на овој тим воедно претставува и зачеток, односно основа за
формирање на ЗОРС „Алка“. Работата на овој тим е исклучително насочена кон развојни проекти.
Април 2001 година, овој тим се доекипира и трансформира во Тим за Интегриран Рурален Развој
(ИРДУ). Тимот имплементира проект за рурален развој во период 2001-02 финансиран од Сида, Шведската
Интернационална Агенција за Развој и Соработка во вредност од 670.000,00 ЕУР.
ЦАД во Јуни 2002 година ја завршува својата мисија во Македонија, но и покрај тоа, поради исклучително
позитивните резултати од работата на ИРДУ тимот, тој и понатака е поддржан од Сида.
Со цел да продолжи со своите активности, тимот работи како дел од Француската НВО АКТЕД.
Во периодот Јуни 2002 -Јуни 2004 тимот имплементира проект за Интегриран Рурален Развој повторно
финансиран од Шведската агенција Сида во вредност од 1.659.000,00 ЕУР.
Поттикнати од стекнатите искуства, потребата за понатамошен развој на граѓанското општество,
граѓанските организации, и општеството во целост, вработените во ИРДУ тимот во Април 2004 година,
формираат локална НВО под името Здружение за Одржлив Развој и Соработка „Алка“ .
Во Мај 2004 година ЗОРС „Алка“ како локална НВО поднесува проект до Шведската агенција Сида и
истиот е одобрен за финансирање и спроведување.
Проектот е насловен Програма за Интегриран Развој на Рурални Заедници, со вкупна вредност од
1.691.640,00 ЕУР, и се имплементира во периодот од Јули 2004 до Декември 2007.
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ПРИРАЧНИК со најдобрите методолошки практики од партиципативниот пристап на ЗОРС „Алка“ за одржлив развој

Мисија
Визија на ЗОРС „Алка”
Креирање на организирано општество, чии што граѓани се поттикнати да превземат активна
улога во креирање на подобра иднина.
	Мисија на ЗОРС „Алка”
ЗОРС „Алка” е македонско здружение на граѓани чија што цел е стимулирање и поддршка на
иницијативи за одржлив развој и добро владеење на локално ниво. ЗОРС „Алка” работи со заедниците,
општините и волонтерските групи, давајќи професионална, техничка, консултантска и финансиска
поддршка.

Вредности на ЗОРС „Алка“
- Транспарентноста и отвореноста во и надвор од организацијата
- Партиципацијата и партнерството во процесот на донесување на одлуки на сите нивоа
- Тимската работа, со цел да се поддржат иницијативите за остварување на заеднички цели. Ние ја
гледаме соработката во и надвор од заедницата како клучен елемент за ефективна акција.
- Свесноста за човечките разлики, охрабрување на взаемното почитување со посебна важност на
еднаквоста меѓу половите
- Професионалниот пристап и однесување, како стандарди во својата работа.
- Креира активности за мобилизирање и мотивирање на заедниците за превземање иницијативи
за самопомош
- Го комбинира своето стекнато искуство и експертиза со искуството на партнерите со цел да
постигне ефективност и позитивни резултати во својата севкупна работа.
- Иницира и спроведува активности за развојно планирање и мобилизирање на расположивите
ресурси во правец на негово реализирање
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3.

Програми финансирани од СИДА
- ИРРЗ - Интегриран Развој на Рурални Заедници
CAD (мај 2001 – април 2002) финансирани од Sida 670.000,00 ЕУP
“A COMMUNITY ENABLEMENT APPROACH”, Македонија
По спроведување на рехабилитација по вонредна состојба и инфраструктурни програми
насекаде во Македонија, вработените на CAD започнаа да развиваат еден пристап со кој
основата за решавање на проблемите од заедницата ќе доаѓа од самата заедница. Потегот
кон децентрализација во 2002-та година јасно отвори огромни потенцијали за убрзување на
руралниот развој како и за учество на заедницата во локалното управување.
Генералната цел е да се зголеми здравствениот потенцијал и животните можности на децата и
младите кои живеат во руралните заедници во Македонија.
Целите на проектот се да се овозможи заедниците да проценуваат, приоритизираат и
спроведуваат практики и одржливи решенија за дел од проблемите со кои се соочува нивното
население.
Програмата “Community Enablement Approach” вклучува партиципација на заедницата во сите
етапи и исто така започна да ги поврзува заедниците кои учествуваа со нивните општински
власти.
Бројот на вкупните директни корисници е 7.210 жители.

ACTED (јуни 2002 – јуни 2004), финансиран од Sida 1.659.000,00 ЕУР
“ИНТЕГРИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНИ ПРИСТАПИ”
Генералната цел е програмата да придонесе за поддршка во процесот на децентрализација во
Македонија.
Конкретната програмска цел е да се поддржи граѓанското општество и локалната власт во
разбирање и достигнување на потребите на руралните заедници.
Програмските цели: да се создаде национална структура преку јакнење на капацитетите
до крајот на програмата, која долгорочно ќе биде во можност да ги спроведе програмските
активности на ACTED на независен и ефикасен начин; да се воспостави процес на комуникација
и соработка помеѓу општините и руралните заедници за развој на животот во заедницата; да се
овозможи 30 рурални заедници да приоритизираат и спроведат одржливи проекти.
Очекуваниот износ на надворешно финансиско учество во проектот, доаѓајќи од заедници и
општини, беше неколку пати поголемо од очекуваното, што укажува на довербата и позитивниот
однос создаден од програмата.
Бројот на директни корисници е 11,669.

ЗОРС „Алка” (јуни 2004 до денес), финансиран од Sida 1.691.640,00 ЕУР
ИНТЕГРИРАНА ПРОГРАМА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ (1.338.860,00 ЕУР)
Генерални цели на програмата се: одржлив рурален развој; промоција и поддршка на процесот
на децентрализација во Македонија на локално ниво.
Програмски цели: јакнење на капацитетите на заедниците и општинските власти; промоција на
добро управување и спроведување на 35 инфраструктурни проекти лоцирани во заедници.
Добивки на руралните заедници од програмата. Преку активно вклучување во сите фази на
проектот самоиницијативата се зголеми. Внатрешната кохезија се подобри и маргинализирани групи се
вклучени. Од друга страна се создадоа посилни врски со општинската администрација.
Бројот на директни корисници е приближно 94.151 (за сите 4 општини), додека ~15.000
од 14 заедници од четирите општини беа директни корисници.
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4.

Резултати од спроведувањето и анализа на методологијата На трите програми за ИнтегрИРАН Рурален Развој
на Заедници - ИРРЗ финансиски поддржани од Сида
МАПА НА РЕГИОНИ ВО КОИ ИМА РАБОТЕНО ЗОРС „АЛКА“

S. Varovi{te
S. Stanci
S. Mo`divwak

S. Nikuqane
S. Strezovce

S. Opila
S. Radibu{
S. Psa~a

S. Varovi{te

S. [legovo
S. [legovo
S. Ratavica
S. Mralino
S. Rakotinci
S. Dr`ilovo
S.
S.
S.
S.
S.

S. Elovo
S. Pagaru{a
S. Prisojnica
S. Vrben

S. Bawica

S.
S.
S.
S.

S. Mo{tica
S. Lukovica
S. D. Polog
S. Mojanci

kadrifakovo
Crnili{te S. Neokazi
S. Bawa
Mustafino
S. ^iflik
Gorobinci
S. @iganci

S. Pe{irevo
Crkvino
Ivankovci
Mamut~evo
Ra{tani
Prevalec S. Milino
S. Crkvino

S. Vrsakovo

S. Nogaevci
S. Vodovrati
S. Martulci

S. Voj{anci

S. Bro{tica
S. @itineni

S. Bistrenci
S. Kore{nica
S. Kalkovo

S. Erekovci

S.
S.
S.
S.
S.

Krstoar
Oleveni
Bare{ani
Mexitlija
Opti~ari

S. Topol~ani
S. ^epigovo
S. Klepa~
S. Klepa~
S. Erekovci
S. Alinci
S. Radobil

S. Drenovo

S. Capari
S. Capari

S. Josifovo

Проект
Proekt „Алка“
Alka
Проект
ACTED
Proekt Acted
Проект
CAD
Proekt CAD

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА „АЛКА“
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4.1

Резултати од спроведените проекти по заедници
Procent od vkupniot broj na proekti

Vodovodna mre`a (28%)

2,67%
1,33%
1,33%
1,33%
4,00%
4,00%

Asfaltirawe na ulici (20%)
Asfaltirawe na pat/pristapen
pat (19%)
Rezervoar (17%)

28,00%

4,00%
5,33%

Pumpna stanica (9%)
Kulturen Dom (9%)
Sportsko igrali{te (9%)

9,33%

Zafat / kapta`a (5%)
Most (4%)
20,00%

9,33%

U~ili{te (4%)
Sanitaren ~vor (4%)
Alternativna pre~istitelna
stanica (3%)
Samo krov (1%)

9,33%

17,33%

Sportska sala (1%)

18,67%

Kanalizaciona mre`a (1%)

Графикон1. Процентуален приказ на спроведените инфраструктурни проекти во периодот 2000-2007
(според тип на проекти)
Тип на проект:
Водоводна мрежа
Асфалтирање на улици
Асфалтирање на пат/пристапен пат
Резервоар
Пумпна станица
Културен Дом
Спортско игралиште
Зафат / каптажа
Мост
Училиште
Санитарен чвор
Само кров
Спортска сала
Канализациона мрежа
Алтернативна пречистителна станица

Бр. на
Должина
проекти
(м’)
21
60.742,0
15
16.253,0
14
13.850,0
13
7
7
7
4
3
3
3
1
1
1
3200
1

Површина
(м2)

Волумен
(м3)

Нов
објект

Реконструкција

1.385,0
1.121,0
4.232,0

5

2

1

325,0
385,0
180,0

1

900,0

Табела 1. Спроведени проекти (обем и количина на работите)
Во зависност од користениот концепт, програмите реализирани во периодот од 2000 - 2007 година под
финансиско покровителство на Сида, акумулираат различен степен на финансиско учество од страна на
партнерите. Висината на учеството иницирана е од различниот процент на партиципација побаруван од
заедниците и општините како партнери во проектите. Зависно од програмата, овој процент се движи од
мин. 20% до мин. 50% од вкупното чинење на приоритетниот проект.
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ЗОРС “Алка” - Сида

Партнери

Други донатори

Вкупно

Проекти ЦАД
(2000-2001)

19.479.557,83 ден.

6.422.815,45 ден.

4.125.600,00 ден.

25.902.373,28 ден.

Проекти АКТЕД
(2002-2004)

56.047.839,00 ден.

35.485.956,00 ден.

12.618.942,00 ден.

104.152.737,00 ден.

Проекти АЛКА
(2004-2007)

41.682.423,79 ден.

24.772.271,00 ден.

0,00 ден.

66.784.694,79 ден.

117.209.820,62 ден.

66.681.042,45 ден.

16.744.542,00 ден.

196.839.805,07 ден.

Вкупно

Табела 2. Инвестирани финансиски средства по програми

Графикон 2. Приказ на финансиското учество на вклучените страни, по програми

Графикон 3. Процентуален приказ на финансиското учество
во програмата спроведена во периодот 2000-2001
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Во периодот 2000-2001 се спроведе програмата “Партиципативен пристап во заедниците”.
За имплеметација на инфраструктурни проекти беа потрошени вкупно 25.902.373,00 ден., од кои 19.479.558,00
ден. беа финансиско учество на ЦАД добиени од Сида. Со 6.422.815,00 ден. учествуваа партнерите (МЗ и
општина), а останатите 4.125.600,00 ден. ги обезбедија други донатори.

Графикон 4. Процентуален приказ на финансиското учество
во програмата спроведена во периодот 2002-2004

Во периодот 2002-2004 се спроведе програмата “Интегриран партиципативен пристап”.
За имплеметација на инфраструктурни проекти беа потрошени вкупно 104.152.737,00 ден., од кои
56.047.839,00 ден. беа финансиско учество на АКТЕД добиени од Сида. Со 35.485.956,00 ден. учествуваа
партнерите (МЗ и општина), а останатите 12.618.942,00 ден. ги обезбедија други донатори.

Графикон 5. Процентуален приказ на финансиското учество
во програмата спроведена во периодот 2004-2007
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Во периодот 2004-2007 се спроведе програмата “Интегриран развој на рурални заедници”.
За имплеметација на инфраструктурни проекти беа потрошени вкупно 66.784.695,00 ден., од кои
41.682.424,00 ден. беа финансиско учество на ЗОРС „Алка” добиени од Сида. Останатите 24.772.271,00 ден.
ги обезбедија партнерите (МЗ и општина).
Проекти АЛКА
(2004-2007)

ЗОРС „Алка” - Сида

Компонента А

30.535.740,00 ден.

12.254.283,00 ден.

0,00 ден.

42.820.023,00 ден.

Компонента Б

7.308.381,00 ден.

8.143.817,00 ден.

0,00 ден.

15.452.198,00 ден.

Компонента Ц

3.838.302,79 ден.

4.374.171,00 ден.

0,00 ден.

8.512.473,79 ден.

41.682.423,79 ден.

24.772.271,00 ден.

0,00 ден.

66.784.694,79 ден.

Вкупно:

Партнери

Други донатори

Вкупно

Табела 3. Инвестирани финансиски средства по компоненти во програмата 2004-2007

Finansisko u~estvo na akterite vo Programata
na ZORS "Alka" (2004-2007)
0,8

71,36%

0,7
0,6

52,70%
47,30%

0,5

53,26%
46,74%
Alka

0,4

28,64%

0,3

Partneri

0,2
0,1
0

Komponenta A

Komponenta B

Komponenta C

Графикон 6. Процентуален приказ на партиципација на актерите во програмата 2004-2007

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЕЛСКА ЧЕШМА

ПРЕД

ПОТОА
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Графикон 7. Графички приказ на документи доставени до ЗОРС „Алка” за период 2000-2007

Графикон 8. Графички приказ на документи доставени до ЗОРС “Алка” по програми

Во текот на спроведување на Програмата за “Интегриран Развој на Рурални Заедници”, 2004-2007 беа
спрoведени 3 компоненти.
Целта на компонента А беше да се спроведат проекти во општини и заедници во кои ЗОРС „Алка” за прв пат
ја промовираше својата методологија.
Компоненти Б и Ц беа наменети за заедниците со кои ЗОРС „Алка” имала претходна соработка во програмите
од 2000-2001 и 2002-2004. Сите заедници беа поттикнати повторно да учествуваат во програмата и им се
даде можност да поднесат нови барања, апликации и предлог проекти. Резултатите се дадени во Графикон
8. Од приложеното може да се заклучи дека 9 од вкупно 12 заедници од програмата 2000-2001, и 15 од
вкупно 31 заедница од програмата 2002-2004 покажале интeрес за реплицирање на методологијата, а со
тоа и за спроведување на нови проекти во програмата 2004-2007.
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За спроведување на проектите во заедниците, ЗОРС „Алка” формираше Иницијативни Одбори, кои имаа
улога на координатори на проектите и врска помеѓу жителите, општината и „Алка”. Членовите на ИО
присуствуваа и на различни обуки.
Бараниот просек од 25% учество на жените во ИО беше надминат.

Графикон 9. Приказ на процентуална застапеност на половите во Иницијативните Одбори
Prose~en broj na ~lenovi vo IO - 10

3
Ma`i
@eni
7

Графикон 10. Графички приказ на Иницијативен Одбор (полова распределба)

ИЗГРАДБА НА СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ

ПРЕД

ПОТОА
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Вкупно реализирани РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ во 63 заедници
Листа на најкарактеристичните приоритети (најчесто барани од заедниците)
кои произлегоа од Развојните Планови, по сектори.

Сектор

Приоритети

Земјоделство

Систем за
наводнување

Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови

Сточарство

Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови
Индустрија
Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови
Инфраструктура
Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови
Јавни услуги
Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови
Екологија
Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови
Спорт и рекреација
Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови
Образование
Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови
Социјален живот
Број на приоритети
Процент од вк.бр. Развојни
Планови

Организиран настап
на пазар / пласман на
производи

Пристап до поволни
кредити

Организиран настап
/ Здруженија на
земјоделци

24

22

22

15

38%

35%

35%

24%

Обезбедување стручна
помош и консалтинг

Развој на сточарството

Пристап до поволни
кредити

Мини фарма

20

9

8

7

32%

14%

13%

11%

Погон за текстил /
кожа

Организиарано
занаетчиство

Погон за овошје и
зеленчук

8

6

4

13%

10%

6%

Асфалтирње на улици

Канализација

Пречистителна станица

Реконструкција на
вододводна мрежа

51

46

34

22

81%

73%

54%

35%

Амбуланта

Подобрување на
јавниот транспорт

Служба за примарна
здравствена заштита /
персонал

9

8

5

14%

13%

8%

Организирано
собирaње на смет /
трактор

Затварање / Чистење
на диви депонии

Депонија

Подигање на еколошка
свест / Еколошки
кампањи

48

28

22

22

76%

44%

35%

35%

Спортско игралиште

Оградување /
Осветлување на
спортско игралиште

29

8

46%

13%

Просторија со
компјутери

Пристап до литература
/ библиотека

Интернет клуб

10

3

2

16%

5%

3%

Уредување - изградба
на парк / излетничко
место

Адаптација на
просторија за
социјализација

Реконструкција
/ опремување на
културен дом

Изградба на културен
дом

21

19

15

15

33%

30%

24%

24%
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Обезбедување стручна
помош и консалтинг

Развој на лозарство
/ овоштарство /
раноградинарство

Набавка на
механизација

13

9

9

21%

14%

14%

Организиран пласман
на производи

Откупна станица за
млеко

Формирање на
здружение на
млекопроизводители /
Сточари

7

6

6

11%

10%

10%

Реконструкција на
училишна зграда

Реконструкција на пат
/ улица

Подобрување / улично
осветлување

Канализација - техничка
документација

Асфалтирање на пат

21

19

15

15

14

33%

30%

24%

24%

22%

Уредување на центар
на село

Акција за чистење

Огласни
предупредувачки табли

18

13

11

29%

21%

17%

19

4.2

Анализа на методологијата

Со цел да ги измери постигнатите резултати и размислувањето на корисниците за идна употреба на
методологијата, ЗОРС „Алка” направи теренски испитувања со претставници на заедниците и претставници
на општините. Со користење на прашалници како алатка за испитување на мислењето, истражување беше
направено во селектирани општини и заедници кои имаат соработувано со ЗОРС „Алка” во имплементација
на програмите.
АНАЛИЗА НА ПРАШАЊА ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ
Испитувањето на вкупно 100 претставници од 35 заедници беше извршено во 10 општини. Во
овие заедници проектите се имплементирани во склоп на 3-те програми во различен временски период.
Резултатите од испитувањето се прикажани во графиконите во продолжение.
Прашање 1:
Дали сметате дека во иднина заедницата ќе може самостојно да започне иницијатива за решавање на проблемите?
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Севкупни резултати од сите заедници од сите три спроведени
програми, независно дали е спроведен еден или повеќе
проекти по заедница.

Резултати само од заедниците каде се спроведени два проекти
со реплицирана ЗОРС „Алка” методологија на работење

Прашање 2:
Од кого треба да потекне иницијативата за решавање на
заедничките проблеми?

Прашање 3:
Дали после спроведување на проектот со ЗОРС „Алка“
сметате дека жените се помотивирани да се вклучат во
решавање на проблемите од општественото живеење?

Прашање 4:
Дали и во иднина би учествувале со личен придонес
(работна рака, самопридонес, материјали или сл.)
при решавање на заеднички проблеми за развој на
заедницата?

Прашање 5:
Дали повторно би го користеле истиот метод на работа
применет од „Алка“ при спроведување на идни проекти?

ПРИРАЧНИК со најдобрите методолошки практики од партиципативниот пристап на ЗОРС „Алка“ за одржлив развој

Прашање 6:
Дали сметате дека принципот на работа на „Алка“
придонесе за зајакнување на соработката на заедницата
со ЕЛС?

Прашање 7:
Дали е зголемена свесноста кај населението дека со
редовно подмирување на давачките кон Општината се
зголемува капацитетот на Општината за одржување на
изградените објекти?

Заклучок
На сите парашања, претставниците од заедниците се имаат претежно изјаснето позитивно по однос на
користената методологија на ЗОРС „Алка” со забелешка дека 100% од испитаниците се имаат изјаснето со
“ДА” на парашањето дали повторно би го користеле истиот метод на работа применет од ЗОРС “Алка” при
спроведување на идни проекти.

АНАЛИЗА НА ПРАШАЊА ЗА ОПШТИНИТЕ
Прашалниците се спроведени во 10 општини - мали, средни и големи. Односно, општини со слаб,
среден и јак капацитет во кои ЗОРС „Алка“ има спроведувано програма која е финансирана од Сида.
Во 10 општини на прашалникот имаат одговорено 19 испитаници, претставници на општинската
администрација. Резултатите од испитувањето се прикажани во графиконите во продолжение

Прашање 1:
Дали сметате дека спроведените проекти во соработка
со ЗОРС „Алка” и заедниците придонесоа за развој на
Општината?

Прашање 2:
Дали сегменти од подготвените Развојни Планови
на заедниците се применливи при изработка на
Општинските краткорочни и долгорочни планови?
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Прашање 3:
Дали принципот на работа на ЗОРС „Алка” придонесе
за зајакнување на комуникацијата и соработката со
заедниците?

Прашање 4:
Дали се започнати активности за решавање на следни
приоритети во заедниците, користејќи ја методологијата
на работење на ЗОРС „Алка”?

Заклучок
На сите прашања, мнозинството од претставниците од општините се имаат изјаснето позитивно по однос на
пристапот на ЗОРС „Алка” и сметаат дека методот на работа на ЗОРС „Алка” би бил применлив во спроведување
на идни проекти.
реконструкција на културен дом

ПРЕД

5.

ПОТОА

Користена методологија
Методолошкиот пристап на ЗОРС „Алка”, вклопен во една целина во формат на
Прирачник, подготвен е со цел да го привлече вниманието на локалното население и ЕЛС
(како корисници и донесувачи на одлуки), како една практична алатка за реализација на јасна,
целосна, балансирана и континуирана партиципација на вклучените страни во процесот на
креирање на одржлив развојот на локалните заедници.
Главниот методолошки принцип употребуван од ЗОРС „Алка” е Партиципацијата
(Учеството), како процес во кој засегнатите страни влијаат и ја делат контролата врз развојните
иницијативи, и одлуките и ресурсите кои влијаат врз нив.
Потенцијалот за реплицирање претставува основен критериум и главен водич
при селектирањето на добрите практики и нивно систематизирање и презентирање како
методологија за работа која е користена во програмските активности на ЗОРС „Алка”.
За поедноставно користење, делот од Прирачникот во кој се обработени алатките
и практиките е дизајниран така што му овозможува на читателот директен пристап до онаа
секција која му е од интерес. Истите, презентирани се во оригинален формат кој е применуван
од ЗОРС „Алка”, но кој може да биде адаптиран и применет во согласност со локалните потреби
на корисникот.
Со примена на алатките од оваа методологија се овозможува реализирање на различни
иницијативи во заедниците, самостојно или во соработка со локалната самоуправа.
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При тоа се овозможува почитување на следните барања:
- Почит кон сите членови на заедниците независно од возраста, полот, социо-економскиот
статус и нивните локални традиционални познавања и нивно рамноправно вклучување
во процесот на одлучување - Релевантноста на ова барање придонесува кон зголемување на
свеста на заедницата за употреба на партиципативен пристап при превземање на иницијативи.
Исто така членовите на заедницата ќе се почувствуваат сигурни, зајакнати и со чувство дека
сите поддеднакво придонесуваат за развој на сопствената средина. Сето ова ја зголемува
мобилизацијата на заедницата за заеднички настап во оставарување на општи цели и
придобивки.
- Поттикнување на партиципацијата на целата заедницата во сите активности и
вклучување на различни корисници - Алатка која што допринесува за обезбедување на
ресурси, особено знаења, го зајакнува партнерството и го зголемува меѓусебното разбирање;
поттикнува самодоверба кај членовите на заедницата и спонтан придонес од секоја индивидуа.
Користењето на локалното знаење генерира чувство на сопственост на одлуките и дејствувањата.
Позитивно влијание и одржливост на активностите.
- Анализата на потребите, селектирањето на приоритетите, генерирањето на иновативни
решенија и донесувањето на одлуки да се спроведе со вклучување на локално население
во соработка со локалната самоуправа - Се добиваат ненаметнати решенија кои што
произлегуваат од самото локално население и истите многу повеќе соодветствуваат со
локалните состојби, при што заедниците се охрабрени и поддржани во нивната комуникација
и соработка со локалната самоуправа. Се потенцира потребата од граѓанското разбирање и
поддршка на процесот на децентрализација во сите негови аспекти.
- Обезбедување на пишани документи за секоја активност засебно - со реални и јасни цели
и очекувани резултати со цел да се избегнат нереални и лажни очекувања помеѓу членовите на
заедницата и сите вклучени страни.
-Обезбедување на транспарентност во сите активности - Транспарентноста во секоја
активност промовирана како начин за постигнување на успешни и реплицирани резултати. Од
огромно значење е овозможениот пристап до информации кои што се разбирливи, релевантни
и навремени.
- Иницирање на постојана соработка помеѓу месните заедници и локалната самоуправа Потенцирање на улогата на локалната самоуправа и постоечките формални и неформални групи
во заедниците и подвлекување на значението на меѓусебната соработка, транспарентноста и
одговорноста.
- Развој на руралните заедници како континуиран процес - Процес кој вклучува јакнење
на капацитетите на заедниците, групи во заедниците и општинската администрација при
реплицирање на партиципативните пристапи, за долгорочно развивање на заедниците;
Партнерство на локално, национално и меѓународно ниво. Поради тоа меѓусебната постојана
поддршка и обврзување (финансиска, институционална и програмска) се од особено значение
за да се постигнат развојните цели, при што се потенцира потребата од употреба на добиените
знаења, преку остварување и решавање на приоритетните потреби наведени во претходно
подготвените развојни планови.
За да се реплицираат иницијативите во најразлични контексти, потребно е да се стекне
поддршката од локалните заедници и нивната доверба преку постојани преговори и дијалози,
базирани на горе наведениот основен методолошки пристап.
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6.

Прилог 1: Обрасци, Упатства, Формулари

6.1

Прашалник за ЕЛС

Во рамките на идентификацијата, програмската презентација на општините се врши на заеднички состанок
со сите градоначалници од избраните општини на еден регион. Листата на критериуми за селектирање на
заедниците им се презентира на општините и им се доставуваат прашалниците.

ПРАШАЛНИК за Единиците на Локалната Самоуправа
Општина:
Вкупен број на населени места во
општината:

Урбани:

Број на жители:

Урбани:

Рурални:
Рурални:

Вкупно:

Број на жители во населеното
место - седиште на Општината:
Површина:
Надморска висина: (од - до)
Вкупно врнежи годишно: (мм)
Обработливо земјиште: (ха)

Општествена
сопственост:

Приватна
сопственост:

Во општествени (јавни)
претпријатија. (м/ж)*

Во приватни претпријатија.
(м/ж)*

Позначајни активни индустриски
производствени капацитети во
општината:

Работоспособно население:
Вработени според дејност:
1)
2)
3)
4)
5)
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Земјоделци:
Невработени:

м

ж

Стапка на невработеност: (% од
работоспособно население)
Степен на стручна подготовка на
невработените лица:

Високо:

Средно:

Основно:

Пензионери:
Корисници на социјална помош:
Годишна стапка на прираст на
население:
Број на вработени во ЕЛС:
Број на одржани седници
на Советот на Општината во
последната година:
Реализирани проекти во руралните
средини во последната година:

Вкупно вложени финансиски
средства во реализираните
проекти:
(од буџет или странски донации)
Планирани активности во
руралните средини наредната
година:

Населени места со
бр. на жители од 100 - 800

Број на
жители:

Лице за контакт:

телефон:

1)
2)
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3)
4)
5)
6)

Забелешка:

Единица на Локална Самоуправа

_____________________________
(одговорно лице)

_____________________________
(функција)

6.2

Прашалник за селекција на села

Во првата фаза на идентификацијата општините даваат детални информации за секоја заедница на
нивната територија која брои помеѓу 150-800 жители. Прашалникот ги опфаќа сите потребни информации
и описи кои се од значење за идната селекција на селата. Битно е да се напомене дека дадените податоци
поднесени од општината треба да бидат објективни и базирани на информации од Центарот за социјални
работи, Бирото за вработување, Медицинските центри и други релевантни институции.

ПРАШАЛНИК за селекција на СЕЛО
Село (Месна заедница):
Општина:
Број на жители:
Бр. на домаќинства / Просечен бр.
на членови по семејство
Старосна структура:

мажи:
0-5 год.
6-12 год.

13-17 год,
18-28 год.
29-59 год.
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жени:

вкупно:
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над 60 год.
Етничка структура:
Македонци:
Албанци:
Турци:
Срби:
Власи:
Роми:
Други:
Социјално-економска структура:
Вработени:

Општествени
(јавни) претп.

Приватни
претпријатија

Самостојни вршители на дејност:
Земјоделци:
Корисници на пензии:
Корисници на социјална заштита:
Привремено невработени лица:
Ученици/студенти:

Земјоделие
Општествена
сопственост

Приватна сопственост

Производствени капацитети (задруги,
комбинати, фарми и сл.)
Шуми (ха)
Пасишта (ха)
Обработливо земјиште (ха)
Механизација во употреба (Број)
Најзастапени земјоделски култури:
Просечни годишни приноси по
земјоделска култура:
Пласман: (организирано /
индивидуално)
Крави (вк. број)
Овци (вк. број)
Производство на млеко (л/ден):
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Пласман: (организирано /
индивидуално)
Географски карактеристики:
Место - положба:
(планинско, котлинско, низинско...):
Надморска висина:
Оддалеченост од општинскиот
центар: (км)
Транспорт и комуникации
Пристапен пат:
(асфалт; тампон; земјен) (км)
Локални патишта (улици): (км.)
(асфалт; тампон; земјен) (км)
Јавен транспорт:
Пошта / Телекомуникации:
Електрична енергија: (монофазна/
трофазна)
Приклучени домаќинства во %
Отпад:
Собирање на смет:
(контејнери, канти, буриња…), колку
Транспорт на смет:
(јавно ком. пр, заедницата...), колку
често
Организирани депонии за цврст
отпад (има / нема):
Диви депонии
Индивидуално
Водоснабдување:
- Јавни чешми (број)
- Индивидуални бунари: (број, длабочина)
Квалитет (хемиска и бактериолошка исправност)
- Водовод (локален, градски)
Година на изградба:
Финансирање:
Тип (гравитациски / потисен)
Зафат на вода (бунар, каптажа, др)
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Длабочина на бунар / ф:
Пумпна станица: (пумпа, тип, kW)
Издашност (л/сек)
Доводен цевковод (должина / ф / тип)
Резервоари (м3 )
Секундарна мрежа (должина / ф)
Број на приклучоци:
Квалитет (хемиска и бактериолошка исправност)
Одржување: (заедница / ЈП)
Наплата на потрошена вода
(со водомер / паушал / не се наплаќа)
- Канализација:
Латрини (полски јами)
Септички јами-непрописно изведени
Септички јами-прописно изведени
Канализациона мрежа
Година на изградба:
Финансирање:
Пречистителна станица:
Колекторска мрежа: (должина / ф)
Секундарна мрежа: (должина / ф)
Број на приклучоци:
Одржување: (заедница / ЈП)
- Училиште:

(Бр.на деца / бр. на паралелки)

Предучилишна паралелка
1 - 4 одделение
5 - 8 одделение
Вкупен број:
Година на изградба:
Состојба, број на училници:
Амбуланта:
Година на изградба:
Состојба:
Работно време (дневно / неделно):
Медицински персонал (доктор / мед.
сестра):
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Услужни дејности:
Колонијални продавници:
Пазари:
Занаетчиски работилници:
Угостителство:
Културен Дом:
Година на изградба:
Сопственост:
Состојба:
Дали се користи / намена:

Соработка:
Број на одржани состаноци на
Советот на МЗ во последната година:
Број на одржани јавни собири во
последната година:
Реализирани проекти / акции во
заедницата во последните 5 години
(самостојно):
Реализирани проекти / акции во
заедницата во последните 5 години
во соработка со општината или
надворешни донатори:
Дали постои друга форма на
здружување на жителите во
заедницата
(организација или огранок,
здружение на земјоделци, жени,
младински организации, пензионери,
ФК, играорно друштво, ловци,
еколошко друштво, црковен одбор и
сл.)
Планирани активности во нареден
период:
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Месна заедница (село)
_____________________________

Единица на Локална Самоуправа
_____________________________

_____________________________
(одговорно лице)

_____________________________
(одговорно лице)

____________________________
(функција)

_____________________________
(функција)
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6.3.1 обука за РПЦ
Обуката за Раководење со Проектен Циклус се одржува пред да се пристапи кон процесот на селекција
на приоритет.
Целта на обуката беше да се обучат претставници на заедниците да можат самостојно да изработуваат
предлог проекти кои што се однесуваат на проблемите во заедницата. Исто така, на обуките земаат учество и
претставници на општинската администрација.
Обуката за РПЦ ги содржи фазите на проектниот циклус, фаза на анализа на проблемот, фаза на
планирање и дизајнирање на предлог проект. Во сите овие опфатени теми беше потенцирана потребата од
користење на партципативниот пристап, начин на кој истиот може да се користи, и ризиците за неуспех на
проектот доколку овој пристап се занемари.
Првично, претставниците на заедниците своето стекнато знаење го искористија за аплицирање за
проект до ЗОРС „Алка“.
Обуката можете да ја најдете на веб страната на ЗОРС „Алка“: www.alka.org.mk

6.3.2 Формулар за апликација За проект
Овој документ во голема мера има стандардна содржина и се бара при секое аплицирање за одобрување
на проекти односно нивно финансирање од страна на донаторски организации. Податоците содржани во
апликацијата му даваат на донаторот објаснување за природата на проблемот кој се третира, за целната група
односно корисниците на проектот, за начинот кој што се предлага за решавање на проблемот и ефектите кои
од тоа ќе произлезат, како и висината на средствата кои се побаруваат.
На овој принцип и со иста цел е конципиран и формуларот кој што е користен во програма на ЗОРС
„Алка“ и кој е приложен подолу во Прирачникот.
Тој може да најде практична примена од страна на заедниците застапувани преку Иницијативните
Одбори или Советите на МЗ, но и од општинската администрација. Пополнувањето на бараните компоненти
во формуларот овозможува да се направи анализа на проблемот и да се дефинира стратегијата за негово
решавање, а ова понатаму ќе биде основа за барање на финансии за негово реализирање.
Со помош на Формуларот за апликација за проект, заедниците кои беа вклучени во Програмата за
интегриран развој на рурални заедници го упатуваа до нашата организација своето барање за одобрување и
финансиска поддршка на избраниот приоритетен проект.
Пополнувањето на овој документ во рамките на проектните активности на ЗОРС „Алка“ беше
доверено на Советите на МЗ и Иницијативните Одбори формирани во заедниците, во соработка со назначени
претставници од локалната самоуправа.
Пред да пристапат кон пополнување на прашалникот, заедниците беа мотивирани да направат
анализа на состојбата, да го дефинираат приоритетниот проблем и да ги изнајдат можните начини за негово
решавање. При тоа, од заедниците се бараше да бидат вклучени сите членови на заедницата, вклучително
младите луѓе, жените, постарите и маргинализираните групи во процесот на одлучување. Транспарентно
донесените решенија, во соработка со општината, се внесуваа како одговор на поставените прашања во
формуларот за апликација за проект.
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Формулар за апликација за проект
Назив на проектот: (Употребете назив што го опишува проектот.)

Заедница: (Име на заедницата која го организира проектот и каде е лоцирана?)

Објаснување на проблемот:
Кој проблем е разработен во проектот? (Следете ги упатствата за избор на
приоритет)

Кој го иницира проектот? Зошто ?

Објаснете како проблемот е поврзан со реалните потреби?
Кои активности се преземени и спроведени претходно за решавање на проблемот.

Предложено решение:
На кој начин може да се реши проблемот?

Како ќе бидат користени средствата на ЗОРС „Алка” Бидете конкретни.

Опис на проектот-вклучувајќи ги и придобивките:
Описите треба да се кратки и конкретни – доволно за да му стане јасно на оној што чита што треба да се
постигне со проектот, без навлегување во многу детали.
Цел на проектот. Што ќе се постигне со проектот?

Задачи. Зошто се превзема проектот? Во што се состои проектот?
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Целна група. Кој ќе има корист од проектот? На кој начин?
Број на корисници? Директни и индиректни корисници (во бројки)

План за оправданост и Придобивки:
Која е придобивката која произлегува од овој проект?
Опишете: Кои се корисници? На кој начин ќе имаат корист од проектот? Бидете
конкретни.

Социјални:

Економски:

Времетраење на проектот:
Датум на отпочнување:

200__ г.

Датум на завршување

200__ г.

План за спроведување:
Наведете ги главните потточки на планот за спроведување.
(Кои активности треба да се преземат според редослед, кој, кога, каде, како.
На пр. Подготовка на техничка документација, добивање градежна дозвола,
регулирање на имотно правни односи, организирање на населението, и сл.)

Кои се економските, социјалните и/или еколошките фактори кои можат да го забават
или сопрат спроведувањето на проектот? (на пример, сезонски земјоделски работи,
период, времетраење, ангажираност на населението и сл.)

Забелешки:
Има ли некакви ограничувања во врска со датумот на отпочнување, односно
завршување? (прибирање на документација, затварање на финансиска конструкција,
верски празници, и сл)
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Вкупно пресметан трошок (МКД):
Колкав е вкупниот трошок ? Колку придонесува заедницата?
Колку се побарува од ЗОРС „Алка”? Колку од други донатори?
Категорија

Заедница

Други
донатори

ЗОРС „Алка”

Вкупно

Работна рака
Материјал
Готовина/изведувач(и)
Вкупно:
Други донатори:
Кои други донатори се вклучени? Во што се состои нивниот придонес?
Наведете ги паричните придонеси и влогови.
Фирма/Организација

МКД.

Фирма/Организација

МКД.

Фирма/Организација

МКД.

Корисници и трошоци:

Директни:

Индиректни:

Број на корисници:
Трошок по корисник („Алка“):
Трошок по корисник (Вкупно за проектот):
Дали може и како да се утврди дали проектот е финансиски оправдан?

Вкупен годишен трошок за одржување:
Колку ќе чини одржувањето на проектот? Зависно од проектот, оваа сума може да вклучи
рента, трошоци за одржување на опрема, материјали, плати и сè што е потребно за
одржување на проектот.

Подносител на апликацијата:
Заедница:

34

Единица на Локална самоуправа:

_________________________
функција

_________________________
функција

________________________
Име и Презиме

________________________
Име и Презиме

м.п.

м.п.
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Носител на проектот: Опишете ја групата вклучена во проектот. Структура.
Совет на МЗ:
Претседател:

Тел:

Број на (активни) членови
Полова структура

Жени:

Мажи:

Иницијативен одбор, режиски одбор или сл. (Ако постои)
Претседател:

Тел:

Број на (активни) членови
Полова структура

Жени:

Мажи:

Кои други групи ќе соработувааат со заедницата? Што ќе обезбедат тие?
Тука може да се наведат непаричните влогови, технички консалтинг, совети итн.

Прилози со апликацијата: Апликацијата се доставува на оригиналниот примерок.
Приложената придружна и проектна документација, заедно со апликацијата, се испраќа
во канцеларијата на ЗОРС „Алка” во Скопје на адреса: ул. “Франклин Рузвелт” бр. 39, 1000
Скопје
(Доставените апликации без записници и заклучоци од состаноци за избор на приоритет,
ќе се сметаат како нецелосни и нема да бидат разгледувани).
Прилози, Задолжително:
 Заклучоци и записници кои произлегуваат од состаноците на заедницата,
Останати прилози:
 Техничка документација
 Доказ за затворена финансиска конструкција
 Дозволи
 План за спроведување
 Друго

6.3.3 Упатство за избор на ИО
Непосредно со започнувањето на проектните активности во секоја заедница се пристапуваше кон
формирање на Иницијативен Одбор како координативно тело составено од претставници на заедницата.
Целта на постоењето на Иницијативниот Одбор е да се олесни организацијата и координацијата на
проектните активности, да се даде поддршка на работата на Советот на Месната Заедница и да се овозможи
поголема транспарентност во работењето. Но генерално гледано, Иницијативните Одбори може да се
формираат како работни групи за поддршка секогаш кога треба да се реализира некоја иницијатива која е од
општ интерес за заедницата.
За подобро разбирање на улогата на Иницијативниот Одбор, начинот на негово формирање и
работење, ЗОРС „Алка” има подготвено Упатство за избор на ИО кое е приложено во интегрална форма.
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УПАТСТВО ЗА ИЗБОР НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР

ШТО Е ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР?

Иницијативен Одбор (ИО) е организирана група граѓани од една заедница,
формирана со цел да спроведе определена активност од заеднички интерес на
заедницата.
Иницијативниот Одбор делува во рамките на советот на Месната Заедница, со
точно определени задачи, а за својата работа одговара пред советот на МЗ и заедницата
како целина.
ИО се формира за да му помогне на Советот на МЗ при спроведување на
планираните активности во заедницата.
Во една заедница може да се формираат повеќе ИО, во зависност од планираните
активности. Нив ги координира Советот на МЗ.

СОСТАВ И МАНДАТ НА ИНИЦИЈАТИВЕН
ОДБОР

Иницијативниот Одбор функционира на волонтерска основа, што значи
неговите членови се волонтери и не примаат никаков материјален надомест за
својот труд.
Составот на Иницијативниот Одбор треба да е репрезентативен и да ја
отсликува структурата на целата заедница. Во ИО пожелно е да членуваат претставници
со различна возраст, образование и социјален статус, како и претставници од различни
културни, етнички или религиозни групи.
Составот на Иницијативниот Одбор може да се избира и според типот на
активноста која треба да се реализира.
Заради полесно организирање и дејствување, ИО треба да брои 8 - 10 члена.
Членовите се одговорни поединечно и групно за успешно спроведување на планираните
активности.
Мандатот на ИО може да биде со определен временски рок или до завршување
на планираните активности и остварување на целта за која е избран.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Членовите на ИО треба да се лица кои имаат докажани организациски
способности и желба за волонтерска работа.
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Заради остварување на континуитет во работата на ИО, членовите треба да
бидат во можност за редовно присуствување на неговите состаноци, и да дадат свој
придонес кон остварување на зацртаните цели.
Женската популација треба да биде застапена со минимум 25% од вкупниот
број на членови.
Пожелно е лицата кои присуствувале на Обуката за Раководење со проектен
циклус да бидат членови на ИО.
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УЛОГА НА ИО

КАКО СЕ ИЗБИРА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР

Иницијативниот Одбор се бира на јавен собир во присуство на поголем дел од
жителите и претставници од сите групи во заедницата.
Во процесот на предлагање и избор на членови на Иницијативниот Одбор
учествува целата заедница.
Советот на МЗ покренува иницијатива за дефинирање на предлог листа за
членови на ИО кои ги исполнуваат горенаведените критериуми и се во согласност со
потребите за спроведување на конкретната активност.
Списокот со предложените лица се истакнува на огласната табла во селото
една недела пред одржувањето на јавниот собир.
На јавниот собир се презентира списокот. Присутните жители треба да се
изјаснат за предложениот состав на ИО.
Членовите на ИО треба да бидат изгласани со мнозинство гласови од жителите
и треба да добијат поддршка од заедницата.
Иницијативниот Одбор има улога на иницијатор и поттикнувач. Како што
објаснува самото име, ова тело треба да покрене иницијативи за спроведување на
планираните активности во рамките на тековниот проект.
Членовите на ИО треба да превземат обврска околу спроведување на планот
за одржливост на проектот во чија реализација биле вклучени.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ИО

ИО треба редовно да одржува состаноци со цел да се разменат информации,
да се распределат работни задачи и да се усогласат активности.
Организација и Координација - организира, води и координира активности
на различни групи во заедницата кои учествуваат во спроведување на различни фази
од проектот.
Мобилизација - ја мобилизира заедницата за спроведување на активностите
предвидени со проектот.
Контакти - воспоставува и одржува контакти со единиците на локалната
самоуправа. Претставува врска помеѓу општината, заедницата и ЗОРС „Алка“
Информирање - ги пренесува сите информации до жителите по пат на јавни
собири, информативни табли и сл.
ИО треба да има доверба од целата заедница. Останатите жители на заедницата
треба да соработуваат со членовите на ИО и да им помагат во нивната работа
Работата на ИО треба да е транспарентна што е важно за градењето на
довербата помеѓу Иницијативниот Одбор и жителите на заедницата.
Транспарентноста се постигнува со редовна размена на информации од
неговата работата, известувања поставени на информативна табла, јавни собири или
друг начин на информирање
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КОНКРЕТНИ АКТИВНОСТИ НА ИО
од изборот до комплетната реализација на проектот

Секој од членовите на ИО организира активности на различни фокусни групи.
Ставовите и заклучоците на групите ги презентира пред останатите членови и ги
координира активностите со останатите групи.
ИО и фокусните групи активно учествуваат во формулацијата на предлог проект
(профил на заедницата и план за имплементација).
Учествува во формулација на развоен план на заедницата.
Го информира локалното население за сите активности и дава повратни
информации од надворешните партнери (ЗОРС „Алка“) до сите жители на заедницата.
Закажува и организира состаноци во зависност од потребите и видот на
активностите.
Дефинира акционен план за спроведување на градежните активности (со точно
одредени активност, време и лице кое ќе ја извршува работата).
Организира и мобилизира работни групи за завршување на градежните
активности кои жителите на заедницата ги превземале како своја обврска според
акциониот план.
Учествува во организација на работилници за децентрализација.
Организира групи за спроведување на еколошки акции.
Заедно со Месната Заедница, формира работна група која ќе биде задолжена за
одржување на завршениот објект.

6.3.4. Упатство за избор на приоритет
Во рамки на подготовката за аплицирање за проект, ЗОРС „Алка” подготви „Упатство за избор на
приоритет”. Ова упатство имаше за цел да ги даде основните елементи, постапки и чекори за избор на приоритет.
Првенствено беше наменето за тимот кој што ќе го води процесот на избор на приоритет во заедницата, иако
примената на документот може да биде многу поширока. Самото упатство дава основни објаснувања за тоа
што претставува приоритет, како и кој го избира, и кој го води процесот за избор на приоритет.
Ова упатство има за цел да ги вклучи сите заинтересирани страни како и да обезбеди легитимност и
транспарентност при процесот за избор на приоритет.

УПАТСТВО ЗА ИЗБОР НА ПРИОРИТЕТ
(Ова упатство е наменето за членовите од заедниците кои ќе присутвуваат на обуката за Раководење
со проектен циклус и ќе го водат процесот на избор на приоритет во заедницата)
ШТО Е ПРИОРИТЕТ?
Редослед на извршување на задачите според нивната важност.
Приоритетноста (предноста) на задачите е определена со:
- времето и редоследот за негово решавање
- важноста и вредноста на проблемот.
КАКО СЕ ИЗБИРА?
Јавното мислење на заедницата игра клучна улога при изборот на приоритет, затоа што конечната
одлука за локалните потреби треба да биде основана врз консензус на жителите во заедницата.
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Во случај кога два или повеќе проблеми се со ист или сличен приоритет на решавање, заедницата треба
да се одлучи за еден. Тоа не секогаш е едноставно, и затоа заедницата треба да ги рангира проблемите.
Селектираните приоритети (проблеми) треба да се институционално, финансиски, технички и
технолошки изводливи во планираниот временски интервал. Исто така треба да задоволуваат и одредени
социјални, културни, здравствени, еколошки и други параметри.
При одлучувањето треба да се имаат во предвид и моменталните капацитети и ресурси на
заедницата.
Треба да се проценат влијанието и ефектите врз животот во заедницата во одреден временски
(краткорочен / долгорочен) период по неговото решавање.
Многу важно е оној приоритет што ќе биде избран, да ги задоволува потребите на сите или на
мнозинството на жители во заедницата.
Со решавање на еден од проблемите, останатите приоритети добиваат улога на клучни проблеми во
заедницата и ќе чекаат друг погоден момент за нивно решавање.
Има повеќе начини да се слушне мислењето на жителите и при тоа да се избере приоритет:
• Со гласање на јавен собир
• Со анкета
• Со референдум
• На било кој друг начин - селекција на приоритет по избор на заедницата
Одлука за начинот на избор ќе донесе групата што го води процесот во договор со заедницата.
При сите овие форми на избор на приоритет најважно е масовно учество на локалното население
(жени, млади луѓе, пензионери, маргинализирани групи...) со цел секој да даде свој придонес и да го искаже
своето мислење.
КОЈ ГО ИЗБИРА?
ПРИОРИТЕТОТ ГО ИЗБИРААТ СИТЕ ЖИТЕЛИ НА ЗАЕДНИЦАТА.
Целиот процес на избор на приоритет треба да биде поддржан од општината.
Процесот на избор на приоритет мора да биде транспарентен и подеднакво достапен за сите жители со
цел да се подобри внатрешната соработка во заедницата, како и степенот на вклученост на маргинализираните
групи во процесот на донесување на одлуки.
Секој што учествува во изборот на приоритетот и помага на заедницата да реши еден од многуте
проблеми.
КОЈ ГО ВОДИ ПРОЦЕСОТ НА ИЗБОР НА ПРИОРИТЕТ?
Во заедницата, секогаш ќе го води процесот на избирање на приоритет една група луѓе, но тоа не
значи дека другите жители на заедницата треба да бидат исклучени од целокупниот процес.
Напротив, донесувањето на конечната одлука треба да биде транспарентно и да им овозможи на сите
заинтересирани жители активно да се вклучат во изборот.
Месната Заедница е тело кое ја застапува заедницата. Месната Заедница, Иницијативниот Одбор
(проширување на постоечката МЗ со претставници на други групи во заедницата - жени, млади луѓе,
пензионери, маргинализирани групи..., заради застапување на интересите на сите во заедницата) или било
која друга репрезентативна група на заедницата во соработка со општината треба да предложи листа на
приоритетни проблеми и од нив да се избере еден, на начин како што е наведено погоре.
На крај на процесот, заедно со избраниот приоритет, Задолжително треба да се достави записник
од начинот на избор и согласност од мнозинството жители дека предложениот приоритет е прифатен од
заедницата.
Исто така, избраниот приоритет треба да биде верификуван од општината и да добие целосна поддршка
во рамките на нејзините можности (институционални, финансиски, технички и технолошки) и расположливи
ресурси.
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ЧЕКОРИ:
•
•
•
•
•

Дефинирање на начинот на избор на приоритет и период за избор (максимум две недели)
Спроведување на постапката со запазување на критериумите од ова упатство во предвидениот
период
Подготовка на записник од изборот
Пополнување на апликацијата (со помош и поддршка од општината)
Поднесување на апликацијата до ЗОРС „Алка“

6.3.5 Фокусни групи
Општо за фокусните групи

-

Карактеристики на фокусни групи
Фокусна група е посебен тип на група која вклучува луѓе кои поседуваат одредени карактеристики и
кои можат да дадат одреден вид на информации
Фокусните групи даваат некоја квалитативна база на податоци
Фокусните групи имаат фокусирана дискусија


-

Употреба на фокусни групи
За донесување одлуки
Развивање на програма, Планирање и поставување на цели
Испитување на потреби, Градење на политика
Примарно или секундарно истражување

Планирање на работа со фокусни групи




Одредување на целта
Идентификување на учесниците кои може да ги имаат релевантните информации
Одредување на бројот на групи кои треба да се одржат

Учесници во фокусните групи
Фокусните групи најчесто се одржуваат со 6 – 12 членови кои имаат слична природа (на пр. слична
возрасна група), слични интереси или искуства. Најдобро е да се одберат луѓе од кои се очекува активно
да се вклучат во дискусијата.
Доколку групата е помала лесно може да дојде до доминација на една или две личности во дискусијата.
Преголема група нема да ја обезбеди потребната кохерентност на дискусијата и постои можност да се
подели на повеќе странични разговори.
Планирање на текот на дискусијата
Квалитети на добро насочена дискусија
 Има лесен почеток и се одвива во секвенци
 Се движи од општото кон конкретното (специфичното)
 Ефективно се користи расположивото време
Категории на прашања во самиот тек на дискусијата (предложена агенда )
 Добредојде и отворање на дискусијата
 Преглед на агендата, преглед на целта на состанокот
 Воведни прашања и одговори
 Клучни прашања и одговори, завршни прашања
Карактеристики на добрите прашања
 Прашањата се јасно формулирани и лесно разбирливи
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 Тие се неутрални така што нивната формулација не влијае врз одговорот
 Во прашањата се употребени зборови кои учесниците би ги употребиле кога би зборувале за потребата
или темата
 Лесно се изговараат
 Обично се опен-ендед, односно даваат простор за многу можни одговори
 Прашањата се еднодимензионални и даваат јасни насоки на размислување
 Прашањата на кои може да се одговори само со ДА или НЕ треба да се избегнуваат

6.3.6 Критериуми за избор на проекти
Во рамки на Програмот за Интегриран Развој на Рурални Заедници, тимот на ЗОРС „Алка” изработи
документ: „Критериуми за избор на проекти”. Сите навремено пристигнати барања за проекти беа
разгледувани, споредувани и бодувани според однапред зададените критериуми. Главни аспекти според
кои се поставени критериумите се: Општи критериуми; Релевантност, влијание; Капацитет на заедницата;
Финансиска изведливост и Одржливост на проектот.
Станува збор за вкупно 30тина прашања/критериуми кои треба да дадат споредбена слика за
предложените проекти.
Користењето на документот „Критериуми за избор на проекти” овозможува запазување на еднаков
пристап кон сите пристигнати барања за проекти.
ПРОГРАМА:

Интегриран Развој на Рурални Заедници

ЗАБЕЛЕШКА: ЗОРС „Алка” ќе ги оценува пристигнатите барања за проекти според наведените критериуми и
истите се приложуваат за да послужат како насока во подготвувањето на апликациите и предлог проектите
кои ќе бидат доставени до ЗОРС „Алка“.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
1.
Општи критериуми (географски карактеристики, економска состојба) - само за
компонента А
Местоположба и локација
Пристапност, поврзаност
Покриеност со основна инфраструктура
Стапка на невработеност
Обработливо земјиште/ сточарство (егзистенција)
2. Релевантност, влијание
Дали проектот е еден од приоритетите на заедницата?
Дали со спроведување на предложениот проект (значително) ќе се подобри состојбата во
заедницата (општа целна група)?
Дали предложениот проект има позитивно влијание врз специфични целни групи (жени,
млади)?
Дали проектот има позитивно влијание врз заштита на човековата околина?
Дали заедницата преходно има преземено активности за решавање на овој проблем?
Дали за предложениот проект постои техничка документација?
3. Капацитет на заедницата
Дали заедницата има учествувано во подготовка (идентификација) на приоритетот (записници,
собири и сл.)?
Дали членовите во заедницата и корисниците се заинтересирани за учество во овој проект?
Дали заедницата има искуство да ги спроведе предложените активности во проектот?
Дали заедницата има доволен број на персонал за извршување на планираните активности
(старосна структура на заедницата)?
Дали работата на советот на МЗ е оценета позитивно од страна на жителите во заедницата
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(поддршка за спроведување на активности)?
Дали заедницата редовно одржува состаноци?
Дали заедницата има добри односи со локалните власти (Дали проектот е поддржан од
локалните власти)?
4. Финансиска изведливост
Дали со средствата кои се бараат од ЗОРС „Алка“, финансиската конструкција на проект ќе се
затвори?
Дали заедницата “инвестира” нејзини финансиски средства?
Дали заедницата “инвестира” други расположиви ресурси?
Дали локалната власт инвестира во проектот?
Дали заедницата има можност да приложи дополнителни финансиски средства? (надворешно
финансирање над 20%)
Економска оправданост на проектот / Трошок по корисник
Дали проектот има разработен буџет?
5. Одржливост
Дали заедницата е заинтересирана да ги продолжи активностите по завршувањето на
проектот?
Дали заедницата има доволно (финансиски, материјални, човечки) расположиви средства да ги
продолжи активностите?
Дали заедницата има претходно искуство во спроведување на вакви активности (одржување)?
6. Општа оценка на работникот (тимот)
1. Општи критериуми
2. Релевантност, влијание
3. Капацитет на заедницата
4. Финансиска изведливост
5. Одржливост на проектот

6.4

Прашалник по случаен избор

Во процесот на проверка/верификација на добиените информации од идните партнери (ЕЛС и МЗ)
во заедниците се врши испитување со прашалник по случаен избор. Испитувањето се спроведува според
техниката „врата до врата” со однапред дефиниран процент на случајно избрани домаќинства. Целта на
ова испитување е да се добијат податоци за обичаите на луѓето, нивните традиции, културa, постоечки
организирани групи, ниво на организираност, соработка, претходни и постоечки активности - самостојни
или во соработка со други страни.
Овој прашалник обезбедува значајни информации за главните проблеми со кои се соочуваат
заедниците, а воедно и се утврдува приоритетот кој претходно е наведен во аплицирањето. Тој е од круцијално
значење за добивање комплетна и непристрасна слика за реалните потреби, особено бидејќи случајно се
избира од целокупното население во заедницата опфаќајќи ги сите групи на граѓани.
Освен што е база на основни податоци за заедниците, овој чекор во целокупната методологија исто
така има за задача да го претстави и доближи тимот на ЗОРС „Алка“ за имплементација до идни соработници
и корисници (жителите) пред отпочнување на соработката.

42

ПРИРАЧНИК со најдобрите методолошки практики од партиципативниот пристап на ЗОРС „Алка“ за одржлив развој

ПРАШАЛНИК по случаен избор
Село			
Општина		

______________________________________
______________________________________

ОПШТИ ПОДАТОЦИ
Пол		
		
Возраст

машки c
женски c
_________

Образование:		
Занимање:		
Етничка припадност:

____________________________
____________________________
____________________________

УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ ВО СЕЛОТО
Дали сте задоволни од животот во селото?
Да c
Не c

Зошто?

Што би требало да се направи за да се подобрат условите за живот во селото?

Дали јавните услуги (училиште, амбуланта, пошта, јавен транспорт, културен дом, продавница, пазар, црква...)
во селото ги задоволуваат вашите потреби? Што му недостига на селото?
Да c
Не c

Зошто?

Дали е превземено нешто за да се решат тие проблеми?
Да c
Не c

Што?

Дали селото се соочува со еколошки проблеми?
Да c
Не c

Какви?

Дали е превземена некаква активност за да се надминат овие проблеми?
Да c
Не c

Зошто?

Каде се депонира сметот?
Контејнери, канти, буриња…		
Транспорт на смет (ЈКП, заедницата...)
Организирани депонии за цврст отпад
Диви депонии				
Индивидуално				

c		
c
c
c		
c		

Дали сте организирале акции за чистење на селото (речно корито, диви депонии...)
Да c
Не c

Зошто?

ЕКОНОМСКА СОСТОЈБА
Со која основна дејност се занимавате?
а)

Земјоделие		

Кои култури ги одгледувате?
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б)

Сточарство		

				

в)

Колку хектари земја обработувате?

Кој вид на добиток го одгледувате?

Колку грла крупен / ситен добиток одгледувате?

Останато		

Објаснете конкретно!

Кој е вашиот основен извор на приходи?

Вработен					
Корисник на социјална помош			
Пензионер					
Продажба на земјоделски производи		
Продажба на сточарски производи		
Друго		
________________________

c
c
c
c
c

РАКОВОДСТВО И СОРАБОТКА
Дали сте информирани за активностите на Месната Заедница? Дали сте задоволни од нивната работа?
Да c
Не c

Зошто?

Дали Месната Заедница го вклучува мислењето на жителите при донесувањето на одлуките?
Да c
Не c

Зошто?

Дали сте задоволни од соработката со општината?
Да c
Не c

Зошто?

Дали сте задоволни од соработката на жителите меѓусебно во решавање на проблеми од заеднички
интерес?
Да c
Не c

Зошто?

Кои проекти / акции се реализирани во заедницата во последните 5 години (самостојно)?

Кои проекти / акции се реализирани во заедницата во последните 5 години во соработка со општината
или надворешни донатори?
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ЗА ПРОЕКТОТ НА “АЛКА”
Кој проблем има најголемо негативно влијание врз животот во селото?

Со решавањето на кој инфраструктурен проблем значително ќе се подобрат условите за живот во селото?
Како?

Дали сте запознати со активностите на “АЛКА” и тековниот проект за Интегриран развој на рурални
заедници?
Да c
Не c

Како течеше процесот на избор на приоритет?

Дали сте биле вклучени во изборот на приоритет?
Да c
Не c

Зошто?

Според Вас, кој треба да се грижи за решавање на проблемите во селото?
Да c
Не c

Зошто?

Дали во селото има ресурси кои можат да се искористат за реализација на проекти / активности?
Човечки (според занимање, интереси…)

Материјални (описно)

Дали во селото постојат заинтересирани луѓе / група на луѓе кои би превземале одговорност за
спроведување на активности?
Да c
Не c

Дали истите би добиле поддршка од останатите жители?

Дали Вие би биле заинтересирани да се вклучите во спроведувањето на проектот - член на иницијативен
одбор, учество на обуки, работилници, ...
Да c
Не c

Зошто?

Со што би можеле да помогнете во решавањето на тие проблеми?
Со работна рака		
c		
___________________________________
Со пари			
c		
___________________________________
Со механизација		
c		
___________________________________
Со материјали		
c		
___________________________________
Контакти		
c		
___________________________________
Поддршка		
c		
___________________________________
Самопридонес		
c		
___________________________________
Организација		
c		
___________________________________
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Останато		

c		

___________________________________

Дали жените во селото имаат организирани активности? Дали се вклучени во случувањата во селото?
Да c
Не c

Какви? Зошто?

6.4.1 Табела со општи податоци за заедниците (ИЗВАДОК)
Податоците добиени од испитувањето по случаен избор во заедниците се сумираат во табела од
страна на тимот и се врши оценка на заедниците по пат на бодување според критериумите за избор на села
кои се подолу прикажани. Овој чекор е неопходен за да се добијат најрепрезентативните податоци кои се
запишуваат во Извештајот за идентификација (прикажан во следното поглавје) и да се изврши најреална
селекција на идните соработници /заедници.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ за заедниците
Општина
Дали сте
Што би требало да
Дали јавните услуги
задоволни се направи за да се (училиште, амбуланта, пошта,
од животот подобрат условите
јавен транспорт, културен
во селото? за живот во селото?
дом, продавница, пазар,
црква...) во селото ги
задоволуваат вашите
потреби?

Село/ заедница

Да / Не

Инфраструктура
/ еконимија /
социјала

Да / Не

Дали е
превземено
нешто за да
се решат тие
проблеми?

Дали селото
се соочува
со еколошки
проблеми?

Дали е превземена
некаква активност
за да се надминат
овие проблеми?

Да / Не

Да / Не

Да / Не

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.4.2 Критериуми за избор на села
Како што е споменато во претходниот чекор, овие критериуми се користат при оценување на
пристигнатите апликации од заедниците за да се изврши селекција на број потребен за понатамошна
работа.

Критериум за доделување на бодови од 1-3 во табела за проценка на проекти и заедници
Географски карактеристики и покриеност
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1.

3- планински и оддалечени од општина
1- низински, блиску до општински центар, блиску до главен пат, или
ако е општински центар.

2.

3- нема, или има лош пристапен пат
1- асфалтен пристап, општински центар, на главен пат

3.

3- лоша инфраструктурна покриеност;
1- добра инфраструктурна покриеност

1.

3- ниска стапка на невработеност
1- висока стапка на невработеност

2.

3- мала обработлива површина
1- голема обработлива површина

3.

3- малку стока
1- многу стока

Економска состојба

1.

Капацитет, човечки ресурси, особености и внатрешно работење
3- добри работни односи со локалните власти
1- лоши работни односи со власта

2.

3- финансиско учество
2- поддршка
1- ништо

3.

3- наративен план
1- нема план

4.

3- има (број на проекти)
2- средно
1- нема

~~~~~~~~~~~~~
2.

1- над 60 години
/проценти
2- од 0 - 17 години /проценти
3- од 18- 59 години /проценти

~~~~~~~~~~~~~
5.

оценување по проценка на одговорните проект асистенти

6.

3- да
1- не

7.

3- да
1- не

8.

3- да
2- мал број на состаноци годишно
1- не

1.

3- да
1- не

Ресурси: Финансирање на проектот
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2.

3- да (над потребните 20%)
1-не

3.

3- да
1- не

4.

3- да
1- не

5.

3- најмалку (споредено за заедници по општини посебно)
2- средно
1- најмалку

6.

3- елабориран
1- ниско (паушал)

1.

3- главен проект
2- нацрт
1- ништо

2.

3- повеќе од записник
2- записник
1- ништо (немаат записник)

1.

субјективно

2.

3- има (план за одржување)
1- нема

6.5

Извештај за идентификација

Документација

Пост проектна фаза

Овој образец е подготвен од ЗОРС „Алка” тимот, кој потпомага во процес на степена и транспарентна
евалуација и одобрување/одбивање на добиените апликации за проекти на заедниците од иста општина/
регион.
Образецот се подготвува за секоја добиена проектна апликација засебно и истиот ги сумира на едно
место сите претходно добиени информации, вклучувајќи ги: Генерални податоци за проектот; Краток опис на
проектот; Резултати од испитувањата (релевантност на проектот, капацитетот на заедницата за спроведување
на проект, финансиската изводливост и одржливоста на проектот). Тимот одговорен за добиените проектни
апликации, во согласност со добиените резултати и претходно зацртаните критериуми за избор на проекти,
на крајот на образецот дава свое конечно мислење/заклучок и образложение за одобрување или одбивање
на апликацијата за проект. Така подготвениот пишан документ се доставува до повисоко ниво за конечно
донесување на одлука.
Со овој документ повторно се потенцира потребата од партиципативност на сите вклучените страни во
процесот на евалуација, транспарентност во донесување на одлуките, а сè со цел донесување на релевантни
одлуки.
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
1. Број на проектот
2. Име на проектот
3. Локација, регион
4. Целна група
5. Активност
6. Временски период
7. Вкл. организации
- Орг. што управува
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- Орг. што изведува
8. Буџет
- Побаран од донатор

МЗ _________, Општина _________
_____________ МКД = ___________ Евра
_____________ МКД = ___________ Евра

9. Краток опис на предлогот за проект:
Цел на проектот
Активности:
Спроведување на активностите превземени од проектната и техничка документација, а наведени во
Планот за спроведување и Распоредот на активности:
Целна група:
- Директни корисници –
- Индиректни корисници –
План за спроведување: (предложен од заедницата)
Временски период:
Буџет:
- Вкупниот буџет потребен за реализација на овој проект _________ МКД = _____ Евра
- Побарани средства од донатори _________ МКД = _____ Евра
- Учество на Општината _________ МКД = _____ Евра
- Учество на заедницата _________ МКД = _____ Евра (во работна рака и материјали)
10. Резултати од проверката на пријавата
Релевантност, влијание:
- Влијание на проектот врз општата целна група и врз останатите жители.
- Влијание на проектот врз животната средина.
- Постоење на техничка документација, обезбедени дозволи за градба.
Капацитет на заедницата:
Дали проектот е избран транспарентно (Јавен собир или сл.)?
Дали проектот е во согласност со приоритетните цели на заедницата (Начин на проверка)?
Дали изборот на приоритет е потврден со документ (Записник или сл.)?
Дали има доволен број на работоспособно население кое може да учествува со работна рака при
спроведувањето на проектот (Начин на проверка)?
Дали жителите се запознати со активностите на МЗ и се задоволни од нивната работа (Начин на
проверка)?
Дали заедницата и локалната самоупава се заинтересирани за спроведување на проектот (Начин на
проверка)?
Финансиска изведливост:
Приложена документација и потврдено учество на вклучените страни.
Дали финансиската конструкција на проектот се затвари со побараните средства и со учеството на МЗ?
Дали финансиското учество на заедницата ги задоволува зацртаните критериуми?
Дали заедницата ќе учествува со работна рака при спорведувањето на активностите?
Дали постои техничка документација за предложениот проект, како и предмер и пресметка?
Дали проектот има разработен буџет и соодветствува на сумите кои се добиени со пресметката на
активностите?
Одржливост на проектот:
Кој ќе се грижи за одржливост на проектот и на кој начин?

11. Заклучок / конечно мислење (услови и забелешки - УиЗ)
12. Авторизирање на образецот за идентификација:
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потпис

датум

А. Проект асистент (кој ја води постапката.)
Б. Тим координатор
Бр. 00-000/0							

______________

Скопје, 00.00.0000						

Извршен директор

6.5.1 Известување за избор - одобрување/одбивање на апликација
Образецот е подготвен од тимот на ЗОРС „Алка” како еден од принципите за транспарентно
работење. Навремено информирање на сите вклучени страни (МЗ-и, општините и др.) за донесените одлуки
за одобрување или одбивање на апликациите за проекти е целта на споменатиот образец.. Во истиот се дава
образложение за донесената одлука како и конкретни препораки за поднесување на успешни апликации во
иднина.

До : с. ___________________, општина __________________
Предмет: Известување
Почитувани;
Здружението ___________________________ од ____________, го прими Вашето барање за
финансирање на проектот ____________________________ во с._________________, општина
_________________.
Барањето е оценувано наспроти критериумите на Програмата __________________________,
во повеќе категории но и споредбено со останатите барања за проекти од другите заедници од
општината _______________.
Одобрено: Вашето барање е оценето позитивно во повеќе категории и според тоа ги задоволи
критериумите за поддршка на проекти во оваа програма.
За успешно реализирање на програмата се надеваме на понатамошна соработка.
Одбиено: Вашето барање е оценето негативно во повеќе категории и според тоа не ги задоволи
критериумите за поддршка на проекти во оваа програма.
Воедно Ве известуваме дека можете повторно да конкурирате со истиот проект во втора фаза од
истата компонента, земајќи ги при тоа во предвид посочените препораки.
Алтернатива: Вашето барање е оценето претежно позитивно во повеќе категории, но во првата
фаза им беше дадена предност на поуспешните барања за проекти.
Воедно Ве известуваме дека вашето барање останува за разгледување во втората фаза од истата
компонента.
Алтернатива: Вашето барање е оценето претежно негативно (во неколку категории), и според тоа
не ги задоволи критериумите за поддршка на проекти во оваа програма но и поради финансиски
ограничувања во Програмата (два проекти во рамки на една општина), сега не сме во можност да го
поддржиме Вашиот проект.
Воедно Ве известуваме дека можете да конкурирате со истиот проект во следна фаза која ќе започне
со спроведување кон крајот на оваа година, земајќи ги при тоа во предвид посочените препораки.
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Образложение:
Проектот нема затворена финансиска конструкција.
Проектот нема разработен буџет и не може да се оцени финансиското или друго учество
на заедницата или на други заинтересирани страни.
Проектот не е поддржан од локалната самоуправа.
Проектот нема (соодветна) техничка документација, ниту во догледна иднина може
да се обезбеди. Без техничка документација не може да се оформи финансиска конструкција,
партиципација, план за спроведување и сл.
Проектот нема обезбедено согласности и одобренија од надлежни институции.
Техничката документација за проектот не е соодветна на активностите наведени во
барањето.
Предложениот проект не соодветствува со приоритетните потреби на заедницата.
Предложениот проект е парцијално решение и не ги задоволува потребите на целата
заедница.
Одржливоста на проектот не е дефинирана (кој е одговорен, колкави средства се
потребни, дали одговорното лице/претпријатие има познавања во оваа област и др.).
Препорака:
Со средствата што се побаруваат од ___________, финансиската конструкција на
проектот треба да биде затворена.
Проектот треба да има разработен буџет со дефинирани позиции, во кој дел партиципира
заедницата или друга вклучена страна и со колкав износ, за што се побаруваат средствата од
донаторот.
Техничката документација треба да соодветствува на предложените активности во
проектот.
Потребните одобренија и согласности од надлежни институции треба да бидат
обезбедени пред започнување на сите активности во проектот.
Селекцијата на приоритет треба да биде транспарентна, проектот треба да биде
поддржан од целата заедница. При изборот треба да бидат вклучени сите жители во заедницата.
Проектот треба да биде поддржан од локалната самоуправа.
Проектот треба да има разработено план за одржливост и негово финансирање по
завршување на активностите на Алка.
Испратено до:
Совет на МЗ, с. __________________
ЕЛС ____________________________
Архива на ____________________
Во Скопје, ___.___. 0000 г
Број 00-___/___

Одговорно лице
___________________
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6.6

Пишување на Предлог Проект

Пред да се започне со дизајнирање на Предлог Проект повторно се користи техниката на работа
со Фокусни групи за да се обезбеди вклученост на целокупното население од заедниците во процесот
на елаборирање на приоритетот кој што понатаму треба се дефинира во Предлог Проектот. Претходно
формираните Иницијативни Одбори се одговорни за формирање на фокус групите по родова и возрасна
структура (мажи, жени, деца, стари).
Потоа, образецот - Предлог Проект заедно со Упатство за примена на образец се дистрибуираат
до заедницата за пополнување. Во пополнувањето учествуваат сите релевантни фактори (во случајов Општината), кои имаат директна надлежност врз понатамошна успешна имплементација и одржливост.
Овој чекор освен што е неминовен во целокупната постапка на аплицирање во ЗОРС „Алка“, претставува
и корисна вежба на апликантите за понатамошно конкурирање во други институции бидејќи е форма која
што е широко применувана.
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6.6.1 Основни компоненти на Предлог Проект и Упатство за примена на
образец

ПРОЕКТ

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ

Земја
Број на проектот		
Име на проектот		
Локација, регион		
Целна група		
Активност		
Временски период		
Вкл. организации		
Буџет		
Статус		
Извадок		

1. РАМКА НА ПРОЕКТОТ
1.1. Основа
Генерален контекст
Вклучени организации
1.2. Оправданост
Изјава за проблемот
Приоритетни потреби, претходни активности
Предложен пристап
2. ОПИС НА ПРОЕКТ
2.1. Цели и задачи
Општи цели
Интермедиарни цели
Задачи
2.2. Целна група
2.3. Очекувани резултати
2.4. Активност (Инструмент на проектот)
2.5. План за спроведување
2.6. Временски период
2.7. Управување и персонал
2.8. Ресурси

53

2.9. Извештаи, набљудување и оценка
2.10. Последователни активности
2.11. Анализи и ризици
3. БУЏЕТ
3.1. Приходи
3.2. Расходи
3.3. Забелешки
3.4. Тек на средствата

4. ПРИЛОЗИ
Прилог 1
4.1. Информации, студии, прегледи за генерален контекст
Прилог 2
4.2. Информации за вклучени организации
1.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Име		
							
Адреса 							
Статус 							
Датум на основање		
				
Датум на регистрација
				
Членови и социоекономска основа 				
									
Сегашни и идни цели и задачи
				
Подрачја на активности		
				
Краток опис				
				
Искуство во раководење на економски активности
Однос апликант/корисник
						
Прилог 3

4.3. Управување и персонал
Прилог 4
4.4. Карта на локација, регион
Прилог 5
4.5. Процедури и обрасци
Прилог 6
4.6. Временски период
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УПАТСТВО
за примена на образец за Предлог Проект
Насловна страна
Кога предлогот е подолг од 3-4 страници треба да се употреби насловна страна.
Насловната страна содржи: име на организацијата, име на проект, место и година .
Наслов
Насловот треба да е краток и звучен.
Содржина
Кога предлог проектот е подолг од 10 страници треба да има содржина.
Поглавје
Поглавјето ги содржи следните податоци.
Земја
Број на проектот
Име на проектот
Локација, регион
Целна група
Активност
Временски период
Вклучени организации
Буџет
Статус
Извадок
Извадокот треба да содржи: изјава за проблемот, цели на проектот, активност, вклучени
организации и буџет .
Извадокот не треба да е подолг од 200 збора или 1 страница и треба да одговара на содржината
на проектот.
Рамка на проектот
Основа
Основата треба да содржи податоци за генералниот контекст и вклучените организации.
Генералниот контекст треба да содржи информации за политичката, економската и социјалната
ситуација, како и активности на власта во врска со тоа. Овој дел треба да е краток, а сите дополнителни
информации да се дадат во прилог.
Описот на вклучените организации треба да содржи информации за организацијата управувач и
организациите спроведувачи и извршители. Детални информации треба да се дадат во прилог.
Оправданост
Изјава за проблемот
Опис на проблемот на кој се однесува проектот, зошто тоа е проблем и кои се потребите на целната
група настанати од проблемот.

Приоритетни потреби
Опис на потребите на целната група генерирани од проблемот.
Опис на потребите и демонстрација на приоритетните проблеми.
Предложен пристап
Краток опис на проектот и кој е префериран пристап за решавање на проблемот. Пристапот треба
да се оправда во однос на потребите. Потребно е да се даде опис на сите други можни солуции и аргументи
користени во изборот, затоа што проектот треба да боде прифатен и спроведен, оправданост на сопственото
учество, капацитет и забележани траги. Доколку други се активни во истото подрачје, која е посебната улога
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на вклучените организации.
Опис на проект
Цели и задачи
Целта е општа (генерална) и долгорочна и дава осет за насоката на проектот.
Задачата е специфична, краткорочна и мерлива.
Во програмите може да има повеќе цели кои кореспондираат со главните активности или една цел и
повеќе интермедиарни цели.
Целна група
Дефиниција на целната група (специфичен вид на население на определено географско подрачје) и
нејзин квантитативен и квалитативен опис. Број на корисници, директни и индиректни. Бројот треба да се
изрази во индивидуи и семејства.
Опис на користа за целата заедница, доколку целната група не е целата заедница.
Учество на целната група во фаза на планирање: идеја, проверка на потребите и развој на проектот.
Фази и критериуми за идентификација на целната група.
Очекувани резултати
Опис на немерливи и мерливи резултати.
Активност
Опис на инструментот на проектот т.е. активноста: ниво, форма, механизам. Оправданост на активноста,
превземена идентификација и ограничувања.
План за спроведување
Опис на она што ќе биде направено, од кого, каде, кога и како.
Оправданост на планот, потенцијални ограничувања и резервни планови.
Временски период
Извадок од план за спроведување кој содржи само временско планирање.
Управување и персонал
Организациона шема, задачи на персоналот и нивни квалификации, искуство и сегашни позиции,
компетентност.
Локален персонал и волонтери, особено доколку припаѓаат на целната група.
Опис на задачите на одговорното лице.
Советодавни тела и органи за одлучување.
Ресурси
Преглед на луѓе, материјали, опрема и финансии. Допринес на целната група и вклучените во
организацијата.
Извештаи, набљудување, оценка
За што се известува
Кога извештаите ќе бидат поднесени, внатрешните и надворешните, тековните и завршните (описни и
финансиски) извештаи. Можни доцнења. Кој е одговорен за известувањето.

Набљудување
Цели и методи на набљудување и план за спроведување.
План за оценка за време и по завршувањето на проектот (во однос на очекуваните резултати).
Објективни индикатори за оценка на успех или неуспех на проектот.
Последователни актовности
Опис на сите последователни актовности:
- активности кои ќе обезбедат продолжување после завршувањето на неговото надворешно
финансирање;
- активности кои ќе се однесуваат на другите потреби;
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- активности кои ќе имаат реплицирачки ефект во иднина.
Анализи и ризици
Анализа на јаки и слаби точки на проектот и можни ризици.
Буџет
Приходи
Преглед на добиени и очекувани приходи.
Износ кој се побарува од донаторот.
Расходи
Опис на трошоци по категории и позиции.
Забелешки
Оправданост на трошоците.
Тек на средства
Временско планирање на средствата.

6.7

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Договорот за соработка претставува облигациона размена на ветувања или согласност помеѓу
вклучените страни, и тоа во согласност со законот. Истиот овозможува две или повеќе страни да се согласат
на доброволно исполнување на пропишаните услови, со цел да се реализира некоја заедничка цел, која е во
интерес на сите вклучени страни.
Неопходно е Договорот да биде во пишана форма, при што се зголемува одговорноста на вклучените
страни за исполнување на договореното. Писмениот договор е транспарентен начин на меѓусебно обврзување,
бидејќи сите потписници поседуваат примерок од него, што во случај на спор е доволен доказ за оценување
на вистинитоста. Сето ова се превзема со цел да не дојде до несакани манипулации, недоречености или
недоразбирања во текот на реализацијата на активностите.
Со овој документ се утврдуваат меѓусебните права и обврски на страните потписници на договорот
во текот на спроведувањето на проектот. Тој прецизно ги дефинира активностите, одговорностите,
финансиското учество на секоја вклучена страна, како и условите што треба да се исполнат во текот на
спроведување на проектот. Договорот ги дефинира и обврските на вклучените страни по завршување на
задачата (исполнување на обврските), како и роковите за исполнување на истите. За таа цел, особено е битно,
детално да се назначат одговорностите на секоја страна, нивното финансиско учеството, за да не се остави
простор за различно толкување на работите. Договорените страни мора да се придржуваат до договорените
услови при споведување на проектот.

Договорните страни:
Здружението
Извршен Директор;

(во натамошниот текст:

), претставувана од

,

Месна Заедница на с.
Претседател на Совет на МЗ и

, (во понатамошниот текст партнер) претставувана од

,

ЕЛС - Општина
Градоначалник.

(во понатамошниот текст партнер) претставувана од

,

на ден

.

.200 година, склучија
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ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА НА ПРОЕКТ
Месната Заедница од с.
и ЕЛС - Општина
, имаат развиено иницијатива
како што е опишано во документот за проект, и имаат поднесено барање за финансирање до
.
го има одобрено проектот (Одлука бр.
финансира во максимален износ од
МКД.

од

.

.200 г.) и се согласува да го

1.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
1.1. Со овој договор се утврдуваат меѓусебните права и обрски на страните потписници
на договорот при спроведувањето на проектот опишан во документот за проект, со име
“_____________________________” во с. ___________, во Здружението __________ регистриран како
___________ со деловоднички број _____________ од __.__.200_ г.
Документот за проект е интегрален дел на овој Договор.
1.2. Здружението _________ го категоризира проектот како финансиска поддршка на проектот
(донација). Трошоците паѓаат на сметка на “Програмата ___________________”.
1.3. Договорните страни ќе го спроведат проектот во согласност со документот за проект. Измените
и дополнувањата се предмет на претходно писмено одобрување од Здружението ______.
1.4. Во рамките на спроведувањето на проектот предмет на овој Договор, Здружението ______
може да даде понатамошни препораки или писмени инструкции. Партнерите се обврзани да ги следат овие
инструкции.
2.
РОК НА СПРОВЕДУВАЊЕ
2.1. Договорен рок за спроведување на проектот е _________ месеци, кој започнува од денот на
потпишување на овој Договор.
2.2. Активностите за спроведување на проектот ќе се спроведуваат согласно временската рамка,
која е составен дел на документот за проект.
2.3. Измените на рокот за спроведување се предмет на претходно писмено одобрување од
Здружението ______.
3.
СРЕДСТВА
3.1. Средствата потребни за спроведување на проектот изнесуваат _________ МКД (---------------------------------------------).
3.2. Здружението ______ ќе обезбеди ___________ МКД (-----------------------------------------------) за
спроведување на проектот за договорениот период согласно член 2.1. од овој Договор.
Здружението ______ ги обезбедува средствата за следните активности:
1.
2.
3.3.

Партнерите ќе обезбедат __________ МКД (--------------------------------), од кои:

- МЗ ќе обезбеди ___________ МКД (--------------------------------) во противредност, со работна рака за:
1.
2.
- ЕЛС ќе обезбеди _____________ МКД (---------------------------------------------------) за:
1.
2.
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3.4. Здружението ______ ќе изврши испорака на стоки или услуги или изведба на градежни работи
во согласност со договорениот износ и обем.
3.5. Средствата обезбедени од Здружението ______ ќе бидат исплатени на добавувач/ изведувач
избран од Здружението ______.
3.6. Обврските на Здружението ______ за достава на стоки или услуги или изведба на градежни
работи престануваат со потпишување на испратница или со технички прием.
3.7. Средствата обезбедени од Партнерите ќе бидат реализирани во согласност со проектот или ќе
бидат исплатени на добавувач/изведувач избран од Партнерите.
3.8. Сите барања за измени и дополнувања на буџетот, кои бараат потврда од Здружението ______,
мора да бидат приложени во писмена форма.
4. ОБВРСКИ
4.1. Договорните страни сносат одговорност за ефикасно и навремено извршување на активностите
од проектот, секоја за сопствениот дел, како што се опишани во член 3 од овој Договор и во документот за
Проект.
4.2. Договорните страни ќе преземат мерки за да се осигураат дека услугите, опремата и материјалите
набавени и употребени за потребите на проектот ги задоволуваат техничките стандарди за квалитет и се
технолошки соодветни за намената и функцијата на објектот како и за неговото понатамошно одржување.
4.3. Партнерите не смеат да го употребуваат проектот (цели, активности, резултати и сл.) за пропаганда
или кој било друг облик на влијание на резултати на кои било јавни избори.
5.
НАДГЛЕДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ
5.1. Здружението ______ континуирано ќе го следи процесот на извршување на работите и
евентуалните забелешки, предлози и мислења, навремено ќе ги соопшти на одговорните лица на страните
потписнички на овој договор. На персоналот на Здружението ______ во секое време ќе му биде овозможен
непречен пристап до градежните локации.
5.2. Партнерите треба писмено да ја известат Здружението ______ за:
доцнење или проблеми кои би можеле да влијаат или да го попречат спроведувањето на
проектот или да го продолжат спроведувањето;
измени и дополнувања на проектот-предмет на овој Договор, кои значат значителна измена
на природата на проектот;
измена и дополнување на статусот и управувачката структура;
која било дополнителна информација за текот на спроведувањето која е побарана од
Здружението ______;
5.3. Партнерите треба да поднесат писмен завршен извештај (описен и финансиски), во рок од 15
дена од денот за завршување на активностите на проектот, предмет на овој Договор.
Извештајот треба да биде напишан на јазикот на договорот.
5.4.

Извештаите треба да бидат во согласност со инструкциите дадени од Здружението ______.

6.
СОПСТВЕНИЧКИ ПРАВА И ОСИГУРУВАЊЕ
6.1. Сите материјали, опрема и градежни објекти кои се набавени за потребите на проектот, за
време на спроведување на активностите, се сопственост на Здружението ______.
6.2. Истите остануваат во сопственост на ________________ по заклучување на проектот и со
потпишување на записник за примопредавање на објектот.
6.3.

Понатамошното тековно одржувањето на проектот (објектот), по негово примопредавање е
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обврска на Партнерите.
6.4. Здружението ______ не е должна да ги отстрани оние недостатоци кои настанале како последица
на нестручно ракување и употреба, односно ненаменско користење на опремата, објектот или неговите
делови во текот на спроведувањето на проектот или по неговото завршување.
7.
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ (АВТОРСКИ) ПРАВА И ПУБЛИЦИТЕТ
7.1. Здружението ______ има право на употреба за сопствени потреби или за комуникација до
трети страни за информација или оперативни цели на: извештаи, студии, публикации, бази на податоци,
филмови, семинари и конференции и кои било заклучоци или информации содржани во нив.
7.2. Здружението ______ има право да ги објави и издаде наодите во која било форма, вклучувајки
преводи, под услов да ги заштити осетливите информации за Партнерите.
7.3. Сите извештаи и наоди мора да бидат на увид на Здружението ______ две години од заклучу
вањето на проектот.
7.4. Партнерите сносат одговорност за содржината на извештаите и мислењата изнесени во нив,
што не ги одразуваат мислењата и ставовите на Здружението ______.
7.5.

Партнерите се должни во своите јавни настапи да го одразат учеството на Здружението

______.
8.
ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ
8.1. Проектот се смета за заклучен кога се исполнети следниве услови:
а) Трите договорени страни ги завршиле сите планирани активности на проектот;
б) Партнерите го испратиле завршниот финансиски и описен извештај до Здружението ______;
в) Здружението ______ го одобрила завршниот финансиски и описен извештај и за ова ги известила
Партнерите. Завршниот извештај се смета за одобрен и ако во рок од 15 дена од денот на доставувањето на
извештајот, Здружението ______ писмено не побара дополнителни информации или појаснувања.
г) Трите договорени страни го потпишале записникот за завршување на планираните проектни
активности и примопредавање на објектот на МЗ.
9.
ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
9.1. Здружението ______ има право да го суспендира или откаже договорот по претходно писмено
предупредување, ако Партнерите не ги исполнуваат условите и одредбите од овој Договор, меѓу другото и
ако:
Партнерите не ги употребуваат сопствените средства/ресурси во согласност со овој Договор
или проектот;
Партнерите не ги исполнуваат обврските во согласност со временската рамка и договорената
динамика за спроведување на активностите;
Партнерите не ги достават бараните информации или извештаи во роковите предвидени со
овој Договор и истите не обезбедуваат јасна презентација на преземените активности или употребата на
средствата;
како последица на внатрешни статусни измени или персонални решенија, континуитетот на
проектот и/или целите и задачите на проектот не се обезбедени.
9.2. Здружението ______ или Партнерите имаат право да го откажат Договорот, ако спроведува
њето на проектот не е возможно поради надворешни/објективни причини.
9.3. Договорот се откажува во рок кој Здружението ______ ќе го одреди, за што Партнерите ќе
бидат писмено известени.
9.4. Здружението ______ не може да биде сметана за одговорна за какви било штети предизвикани
од откажување на овој Договор.
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10. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
10.1. Во случај на спор произлезен од овој Договор, договорните страни согласни се за надлежност
на Основен суд I во Скопје.
10.2. Договорот влегува во сила со денот на потпишувањето, а истекува 2 години по заклучувањето
на проектот или по откажувањето на овој Договор.
10.3. Овој договор е составен во шест примероци, од кои по два примерока за Партнерите и
Здружението ______.

ЗОРС „Алка“
___________________
---------------------Извршен Директор

6.8

Месна Заедница на
с. --------------____________________
-----------------Претседател на
совет на МЗ

ЕЛС Општина
---------------__________________
--------------Градоначалник

Транспарентност

Транспарентноста ни беше од голема важност за цело време на спроведување на проектите.
Сите активности превземени од наша страна, покрај целта која што требаше да ја исполнат, беа секогаш
транспарентни. Сите состаноци кои се одржаа со претставници на општините или зедниците беа отворени за
заинтересираните граѓани. Беа превземени неколку активности кои сметаме дека придонесоа за подигнување
на нивото на транспарентност.
Рекламните табли имаа за цел да дадат информации околу инфраструктурниот дел на проектот. На
рекламните табли е истакнато следното: програмата, кој ја финансира програмата, заедницата и општината
каде што се изведува проектот, име на проектот, кој го финансира и спроведува, изведувач и рокот за изведба
на објектот.
Информативните табли, од друга страна пак, имаа за задача да ја подобрат транспарентноста и
официјалната комуникација во заедницата и помеѓу заедницата и ЕЛС.

6.8.1 Спогодба за примопредавање на информативна табла
Спогодбата за примопредавање на информативна табла е официјален документ потпишан од
Извршниот Директор на ЗОРС „Алка” од една страна и официјално лице од МЗ со име, презиме и функција во
МЗ од друга страна.
На информативните табли се истакнуваат информации кои се однесуваат на официјални информации
од секојдневниот живот во заедницата како и документи кои ЕЛС ги проследува до заедниците и обратно.
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Информативните табли се заклучуваат и истакнувањето на информации е контролирано од месните зедници
исто како и одржувањето и безбедноста на информативната табла. Според спогодбата за примопредавање на
информативните табли посебно е забрането истакнување на политички пропагандни материјали.
Во тек на спроведување на проектот ЗОРС „Алка” ја користеше таблата за истакнување на информации
врзани со активностите за спроведување на проектот.

СПОГОДБА
за примопредавање на информативна табла
-1Оваа спогодба е склучена помеѓу Здружението за Одржлив Развој и Соработка „Алка” од Скопје
и Месната Заедница на село___________________, општина _________________ .
Предмет на спогодбата е достава на информативна табла како и дефинирање на начинот и условите
за нејзино користење.
-2Доставувањето на информативната табла е активност во рамките на проектот за “Интегриран развој
на рурални заедници”, финансиран од “Шведската меѓународна агенција за развојна соработка - Сида” кој
ЗОРС „Алка” го спроведува во Република Македонија.
-3ЗОРС „Алка” од Скопје, без надомест, му предава една информативна табла на советот на МЗ с.
_________________ општина _________________ .
Информативната табла по предавањето, останува во трајна сопственост на заедницата.
-4Месната заедница ќе ја постави таблата на видно место достапно на сите жители.
Безбедноста и одржувањето на информативната табла е одговорност на Месната Заедница. Таблата
е обезбедена со два клуча кои ќе бидат доставени на МЗ.
-5Намена на информативната табла е брзо и ефикасно информирање на населението за изминатите и
идните активности на Месната Заедница, информирање за активностите на ЗОРС „Алка” како и истакнување
на податоци кои се од интерес на сите жители од селото.
Забранета е употребата на информативната табла за истакнување на политички пропагандни
материјали.

Здружение
Извршен Директор

Месна Заедница
с. _________________
_________________________
Име и Презиме

________________________
________________________
функција
________________________
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6.9

Развоен План
Развојниот План на Заедниците беше изработен во соработка со членовите на Иницијативниот Одбор
и претставници на општината.
Овој документ опфаќа четири сектори кои се сметаат за главни за развој на заедницата во целина
и тоа: Економија; Инфраструктура и јавни услуги; Екологија; Социјален живот, образование, спорт и
рекреација.
Со цел да се обезбеди транспарентност, да се добие мислење и иницира партиципација на целокупното
население, беа формирани фокусни групи од претставници на населението, во зависност од секторите за
кои се разговара. Во соработка со фокусните групи и претставниците на општината се идентификуваа
приоритетите на заедниците по сектори. Последователно, во зависност од големината на приоритетот,
се идентификуваа оптималните решенија со употреба на локалните, општинските, регионалните,
националните и меѓународни ресурси кои можат да бидат ставени во функција на решавање на овие
приоритети.
Изработката на овој документ и овозможува на заедницата да добие поширок преглед на анализираната
ситуација по сектори и да постави камен темелник за својот иден одржлив развој и соработката со
општината.
Општината од друга страна пак добива издржан развоен документ кој делумно или целосно може да
биде интегриран во Општинските развојни планови и постепено да се реализира.
Во прилог на оваа точка ставена е содржината на развојниот план која е користена од ЗОРС „Алка“.

РАЗВОЕН ПЛАН НА ЗАЕДНИЦАТА
СОДРЖИНА

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЕДНИЦАТА
1.1	Демографски податоци		
2. ВИЗИЈА ЗА ЗАЕДНИЦАТА
3. АКЦИОНЕН ПЛАН НА ЗАЕДНИЦАТА
3.1
ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
		
3.1.1 Индустрија
		

3.1.2

Земјоделство		

		

3.1.3

Сточарство

3.2
ИНФРАСТРУКТУРА И ЈАВНИ УСЛУГИ
3.3
ЕКОЛОГИЈА
3.4
СОЦИЈАЛЕН ЖИВОТ, ЕДУКАЦИЈА И СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈА
4. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЕДНИЦАТА
1.1

Демографски податоци

1.2.1 Возрасна и полова структура
с.
(старосна структура)

жени

мажи

0+
29 - 59
18 - 28
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12 - 17
7 - 11
0-6
Вкупно
1.2.2 Национална структура
Македонци
Албанци
Турци
Срби
Роми
Власи
Бошњаци
Други
1.2.3 Социо - економска структура
Работници
Самостојни вршители на дејност
Земјоделци
Корисници на пензии
Корисници на социјална заштита
Невработени
Вкупно
2. ВИЗИЈА ЗА ЗАЕДНИЦАТА
3. АКЦИОНЕН ПЛАН НА ЗАЕДНИЦАТА
3.1 ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
3.1.1 Индустрија
Општо за проблемот

Постоечка ситуација и можности
3.1.2 Земјоделство
Општо за проблемот

Постоечка ситуација и можности
Утврдување цели, задачи и показатели
Тема

Општа цел

Конкретна цел

Показатели

Конкретни цели
1.
Акција

Изведувач

Заклучок:
Учество на општината:
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Временска
рамка

Можен буџет

Потребни
компоненти

Учество на
заедницата
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3.1.3 Сточарство
Општо за проблемот

Постоечка ситуација и можности
Додаток – SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) –анализа
Оваа анализа е наменета за економскиот сектор, што значи дека ги опфаќа сите подточки на
овој сектор.
Сили

Слабости

Можности

Закани

3.2. ИНФРАСТРУКТУРА И ЈАВНИ УСЛУГИ
Општо за проблемот

Постоечка ситуација и можности
Утврдување цели, задачи и показатели
Тема

Општа цел

Конкретна цел

Показатели

Конкретни цели
1.
Акција

Изведувач

Временска
рамка

Можен буџет

Потребни
компоненти

Учество на
заедницата

Заклучок:
Учество на општината:
Додаток – SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) –анализа
Оваа анализа е наменета за целиот сектор
Сили

Слабости

Можности

Закани

3.3 ЕКОЛОГИЈА
Општо за проблемот

Постоечка ситуација и можности
Утврдување цели, задачи и показатели
Тема

Општа цел

Конкретна цел

Показатели

Конкретни цели
1.
Акција

Изведувач

Временска
рамка

Можен буџет

Потребни
компоненти

Учество на
заедницата

Заклучок:
Учество на општината:
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Додаток – SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) –анализа
Оваа анализа е наменета за целиот сектор
Сили

Слабости

Можности

Закани

3.4 СОЦИЈАЛЕН ЖИВОТ, ЕДУКАЦИЈА И СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Општо за проблемот

Постоечка ситуација и можности
Утврдување цели, зад
Тема

Општа цел

Конкретна цел

Показатели

Конкретни цели

1.
Акција

Изведувач

Временска
рамка

Можен буџет

Потребни
компоненти

Учество на
заедницата

Заклучок:
Учество на општината:
Додаток – SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) –анализа
Оваа анализа е наменета за целиот сектор
Сили

Слабости

Можности

Закани

4. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ
Оваа точка вообичаено ги содржи основните информации за активностите на национални и
меѓународни организации, институции и донатори кои можат да помогнат во решавање на
некој од приоритетите поделени по сектори.

6.10

Работилница за децентрализација

Постојаната соработка на граѓаните со локалните власти во насока на решавање на прашања кои што
се во надлежност на општината претставува основа за успешен и одржлив развој на локално ниво.
Со цел да им го приближи веќе отпочнатиот процес на децентрализација на граѓаните, односно да ги запознае
со пренесените надлежности од централно на локално ниво, нивните права и одговорности, и важноста од
нивна активна партиципација во процесот на донесување одлуки, ЗОРС “Алка” организираше работилници за
децентрализација.
Во склоп на оваа активност беа изработени брошури (во Прилог) со законските одредби кои го
регулираат процесот на децентрализација. Истите беа дистрибуирани до секое домаќинство во заедницата
пред одржување на работилницата. Брошурата има за цел да им послужи на граѓаните, како водилка и
потсетник за надлежностите на нивната општина, нивните права и начинот на нивно остварување.
На одржаните работилници во заедниците, освен граѓаните од заедниците свое присуство земаа и
претставници на општината. Имајќи претходни сознанија од јавната информираност и од дистрибуираните
брошури, граѓаните имаа можност да непосредно поставуваат прашања на претставниците на општината, а
кои што се однесуваат на областите во кои општината има директни надлежности.
Освен зголемувањето на познавањата за самиот процес на децентрализација, оваа активност
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значително ги охрабри граѓаните конкретно и активно да учествуваат во решавањето на локалните проблеми
кои директно влијаат на секојдневниот живот во заедницата и општината.
Slide-show: Презентација за децентрализација

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

Rabotilnicata se sproveduva vo ramkite na
“Programa za Integriran Razvoj na Ruralni
Zaednici”
Zaednici”, finansirana od SIDA - [vedskata
Mu|unarodna Agencija za Razvojna Sorabotka, a ja
sproveduva Zdru`enieto za Odr`liv Razvoj i
Sorabotka „ALKA”
ALKA”

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

NADLE@NOSTITE NA OP[TINATA SE DEFINIRANI VO
ZAKONOT ZA LOKALNA SAMOUPRAVA, A NA^INOT NA
NIVNOTO OSTVARUVAWE E RAZRABOTEN VO TRIESETINA
MATERIJALNI ZAKONI, ZA SEKOJA OBLAST ODDELNO

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

So decentralizacijata, Va{ata op{tina e nadle`na da
nosi odluki za mnogu va`ni pra{awa od oblasta na:
Lokaleniot ekonomski razvoj
Za{titata na `ivotnata sredina i prirodata
Sportot i rekreacijata
Komunalnite dejnosti
Protivpo`arnata za{tita

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

DECENTRALIZACIJATA
PODRAZBIRA
POSTOJANA
SORABOTKA NA LOKALNITE VLASTI I NA GRA\
GRA\ANITE VO
RE[AVAWETO NA PRA[AWA OD NADLE@NOST NA
OP[TINATA

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

So decentralizacijata, Va{ata op{tina e nadle`na da
nosi odluki za mnogu va`ni pra{awa od oblasta na:
Urbanizamot
Obrazovanieto
Kulturata
Socijalnata za{tita i za{titata na deca
Primarnata zdravstvena za{tita

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

URBANIZAM
Op{tinata nosi Generalen i
Detalen plan
Izdava odobrenia za gradewe
na
objekti
od
lokalno
zna~ewe
Go ureduva prostorot i
grade`noto zemji{te
Vr{i inspekciski nadzor
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Decentralizacija

Decentralizacija

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

OBRAZOVANIE
Op{tinata e osnova~ na
osnovnite i srednite
u~ili{ta
Se gri`i za nivnoto
finansirawe i
administ
administrirawe, vo
sorabotka so
centralnata vlast
Organizira prevoz i
ishrana na u~enici i
nivno smestuvawe vo
u~ili{ni domovi

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

SOCIJALNA ZA[TITA I
ZA[TITA NA DECA
Op{tinata
e
osnova~
na
detskite gradinki i domovite za
stari lica
Se gri`i za invalidnite lica,
deca bez roditelska gri`a, deca
so posebni potrebi, lica
zasegnati so zloupotreba na
droga i alkohol, vospituvaweto
na decata od predu~ili{na
vozrast, vo soglasnost so
Nacionalnata
programa
za
razvoj na socijalnata za{tita.

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

LOKALEN EKNOMSKI RAZVOJ
Op{tinata go planira lokalniot
ekonomski razvoj
§ Utvrduva prioriteti
§ Vodi lokalna ekonomska politika
§ Go podr`uva razvojot na malite i
sredni pretprijatija i
pretpriema{tvoto na lokalno nivo
§ U~estvuva vo vospostavuvaweto i
razvojot na lokalnata mre`a na
institucii
§ Go promovira partnerstvoto
§
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DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE








KULTURA
Op{tinata e osnova~ na
lokalnite institucii
od oblasta na kulturata
Se gri`i za neguvawe na
folklorot,
obi~aite,
starite zanaeti
Organizira
kulturni
manifestacii
Pottiknuva
razli~ni
formi na tvore{tvo

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

PRIMARNA ZDRAVSTVENA
ZA[TITA
K Op{tinata u~estvuva vo
upravuvaweto na javnite
zdravstveni organizacii od
primarna zdravstvena
za{tita so imenuvawe na
~lenovi vo Upravnite odbori
K Se gri`i za unapreduvawe na
zdravjeto, zdravstvenoto
vospituvawe, preventivni
aktivnosti, pomo{ na
pacienti so specijalni
potrebi i dr.

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

ZA[TITA NA @IVOTNATA
SREDINA I PRIRODATA
3 Op{tinata prevzema merki za
za{tita i spre~uvawe od
zagaduvawe na vodata,
vozduhot, zemji{teto
3 Za{titata na prirodata
3 Za{tita od bu~ava i
nejonizira~koto zra~ewe
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Decentralizacija

Decentralizacija

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

SPORT I REKREACIJA

i Op{tinata e osnova~ na

sportskite objekti od
lokalen karakter
i Se gri`i za razvojot na
masovniot sport i
rekreacija
i Odr`uvaweto i izgradbata
na objekti za sport
i Organizira sportski
priredbi i manifestacii
i Gi podr`uva sportskite
sojuzi

KOMUNALNI DEJNOSTI
Snabduvawe so voda za piewe
Isporaka na tehnolo{kata
voda
Odveduvawe i pro~istuvawe na
otpadnite vodi
Odr`uvawe na javna ~istota
Javno osvetluvawe
Javen lokalen prevoz
Uli~na soobra}ajna
signalizacija

+
+

+

+
+
+
+

Decentralizacija

Decentralizacija

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

+
+

+

+

+

KOMUNALNI DEJNOSTI
Parkirawe
Izgradba i odr`uvawe na
pazarite
Snabduvawe so priroden gas i
toplinska energija
Izgradba, rekonstrukcija i
odr`uvawe na lokalnite
pati{ta i ulici
Opredeluvawe na imiwa na
ulici, plo{tadi, mostovi, vo
soglasnost so zakon

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

PROTIVPO@ARNA ZA[TITA
S Protivpo`arnata za{tita ja vr{at 30 teritorijalni

protivpo`arni
op{tini

Decentralizacija

locirani

vo

pogolemite

Decentralizacija

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

ORGANITE
NA
LOKALNATA
SAMOUPRAVA,
GRADONA^ALNIKOT I SOVETOT IMAAT RAZLI^NI
NADLE@ENOSTI, UTVRDENI SO ZAKON

edinici,

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE






Gradona~alnikot:
Ja pretstavuva i zastapuva op{tinata
Ja kontrolira zakonitosta na propisite na sovetot
Gi objavuva propisite na sovetot vo slu`beno glasilo
Go obezbeduva izvr{uvaweto na odlukite na sovetot
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Gradona~alnikot:
Inicira i predlaga
donesuvawe na propisi.
propisi.
Go predlaga godi{niot
buxet i godi{nata
smetka na buxetot na
op{tinata
Go izvr{uva buxetot na
op{tinata
Izbira direktori na
javnite slu`bi {to gi
osnovala op{tinata, vrz
osnova na javen konkurs

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE
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Decentralizacija

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

Sovetot
Go donesuva statutot na
op{tinata i drugi propisi
Donesuva buxet i godi{na
smetka
Ja utvrduva visinata na
sopstvenite
izvori
na
finansirawe, soglasno zakon
Osnova javni slu`bi i vr{i
nadzor nad nivnata rabota
Imenuva ~lenovi na upravnite
odbori na javnite slu`bi











DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE







Decentralizacija



Sovetot
Odlu~uva za na~inot na raspolagawe so sopstvenosta na
op{tinata
Odlu~uva za na~inot na vr{ewe na finansiska kontrola
na buxetot na op{tinata, soglasno zakon

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE
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Sovetot
Usvojuva programi za rabota
na javnite slu`bi
Gi usvojuva izve{taite za
izvr{uvawe na buxetot i
godi{nata
smetka
na
op{tinata
Gi usvojuva izve{taite i
godi{nite smetki za rabota
na javnite slu`bi

Decentralizacija

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE



Gradona~alnikot:
Redovno go izvestuva sovetot
za izvr{uvaweto na svoite
nadle`nosti
Re{ava vo upravni raboti,
za prava, obvrski i interesi
na pravni i fizi~ki lica,
vo soglasnost so zakon
Rakovodi so op{tinskata
administracija
Obezbeduva pravilno i
zakonito koristewe,
odr`uvawe i za{tita na
sopstvenosta na op{tinata

Sovetot
Go izbira liceto koe
rakovodi so podra~nata
edinica na Ministerstvoto za
vnatre{ni raboti vo
op{tinata, vo soglasnost so
zakon
Go razgleduva i usvojuva
godi{niot izve{taj za javnata
bezbednost, koj go dostavuva do
ministerot za vnatre{ni
raboti i do narodniot
pravobranitel

ПРИРАЧНИК со најдобрите методолошки практики од партиципативниот пристап на ЗОРС „Алка“ за одржлив развој
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FINANSIRAWE NA OP[TINATA I
NEJZINITE NADLE@NOSTI

Izvori na finansirawe na Va{ata op{tina se:






Sopstveni izvori na prihodi
Dotacii na sredstva od buxetot na Republika
Makedonija
Dotacii od buxetite na fondovite
Kratkoro~no i dolgoro~no zadol`uvawe vo zemjata i
stranstvo

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

SOPSTVENI IZVORI NA FINANSIRAWE
2. Lokalni taksi utvrdeni so zakon:
zakon:

komunalni taksi

administrativni taksi

drugi lokalni taksi utvrdeni
so zakon

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

SOPSTVENI IZVORI NA FINANSIRAWE
VISINATA NA LOKALNITE DANOCI, NA LOKALNITE
TAKSI I NA LOKALNITE NADOMESTOCI, JA UTVRDUVA
OP[TINATA VO SOGLASNOST SO ZAKON

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

SOPSTVENI IZVORI NA FINANSIRAWE
1. Lokalni danoci utvrdeni so zakon:






danok na imot;
danok na nasledstvo i podarok
utvrden so zakon;
danok na promet na nedvi`nosti
drugi lokalni danoci utvrdeni
so zakon.

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

SOPSTVENI IZVORI NA FINANSIRAWE
3. Lokalni nadomestoci utvrdeni
so zakon:

nadomest za ureduvawe na
grade`no zemji{te

nadomestoci od komunalna
dejnost

nadomestoci za prostorni i
urbanisti~ki planovi

drugi lokalni nadomestoci
utvrdeni so zakon
zakon

Decentralizacija
DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

SOPSTVENI IZVORI NA FINANSIRAWE
4. Prihodi od sopstvenost:
 prihodi od zakupnina
 prihodi od kamati
 prihodi od proda`ba na imot so
~ija {to proda`ba ne se
naru{uvaat javnite funkcii i
nadle`nosti na op{tinite
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ODLU^UVAME ZA SEBE

FINANSIRAWE NA OP[TINATA I NEJZINITE
NADLE@NOSTI

FINANSIRAWE NA OP[TINATA I NEJZINITE
NADLE@NOSTI

Prihodi od personalen danok na
dohod:
dohod:
 3% od personalniot danok na dohod
na li~ni primawa od plati od
fizi~ki lica naplaten vo op{tinata
vo koja se prijaveni;
 100% od personalen danok na dohod
od fizi~ki lica koi se zanimavaat
so zanaet~iska dejnost.

5. Prihodi od donacii
6. Prihodi od pari~ni kazni
utvrdeni so zakon
7. Prihodi od samopridones
samopridones
8. Drugi prihodi utvrdeni so zakon

Decentralizacija

Decentralizacija

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

FINANSIRAWE NA OP[TINATA I NEJZINITE
NADLE@NOSTI

Dotacii od buxetot na Republika
Makedonija
i
od
buxetite
na
fondovite:

prihodi od danok na dodadena
vrednost

namenska dotacija

kapitalna dotacija

blok dotacija

dotacija za delegirana nadle`nost

PRIHODI OD DANOK NA DODADENA VREDNOST
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NAMENSKA DOTACIJA
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Se koristi za konkretna aktivnost
Nadle`nite
ministerstva
mu
predlagaat na Ministerstvoto za
finansii
raspredelba
na
namenskite dotacii po op{tini,
po proekt , po institucija.
institucija.

Se obezbeduvaat vo visina od 3% od
vkupno naplateniot DDV ostvaren vo
prethodnata fiskalna godina
Raspredelbata na prihodite od DDV se
vr{i spored kriteriumite utvrdeni
so Uredbata za metodologija za
raspredelba na prihodite od DDV {to
ja donesuva Vladata
Vladata na Republika
Makedonija

KAPITALNA DOTACIJA


Kapitalnata dotacija vrz osnova na
programa utvrdena od Vladata na
Republika Makedonija se koristi za
finansirawe
na
investicioni
proekti

ПРИРАЧНИК со најдобрите методолошки практики од партиципативниот пристап на ЗОРС „Алка“ за одржлив развој
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BLOK DOTACIJA


DOTACIJA ZA DELEGIRANA NADLE@NOST

Blok dotacija se koristi za
finansirawe
na
nadle`nosti
utvrdeni so Zakonot za lokalna
samouprava, za oblastite: kultura,
socijalna za{tita i za{tita na
decata, obrazovanie i zdravstvena
za{tita



Dotacija za delegirana nadle`nost
se koristi za finansirawe na
delegirana nadle`nost od organ na
dr`avnata
uprava
na
gradona~alnikot na op{tinata

Decentralizacija

Decentralizacija

VIE IMATE PRAVO DA ZNAETE KAKO SE TRO[AT
VA[ITE PARI

TRANSPARENTNOST

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE



 Po istekot na fiskalnata godina sovetot na op{tinata
donesuva godi{na smetka na buxetot na op{tinata.

 Godi{nata smetka gi sodr`i site planirani i
ostvareni prihodi i rashodi za site op{tinski
buxetski korisnici.
 Po donesuvaweto na godi{nata smetka,
gradona~alnikot za nejzinata sodr`ina ja informira
javnosta.







Organite i javnite slu`bi vo op{tinata se dol`ni da
Ve informiraat za svojata rabota.
Op{tinata e dol`na da Vi ovozmo`i pristap kon
osnovnite informacii za uslugite {to Vi gi
obezbeduva.
Sednicite na sovetot se javni, osven vo slu~ai ako za
toa postojat opravdani pri~ini utvrdeni so statut.
Sednicite na koi se rasprava za buxetot na op{tinata,
godi{nata smetka na buxetot i za urbanisti~kite
planovi ne mo`e da bidat zatvoreni za javnosta.

Decentralizacija

Decentralizacija

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

DA ODLU^
ODLU^UVAME ZA SEBE

TRANSPARENTNOST
VIE IMATE PRAVO NEPOSREDNO DA U^ESTVUVATE VO
ODLU^UVAWETO ZA PRA[AWA OD LOKALNA NADLE@NOST





Gra|anska inicijativa
Sobirot na gra|ani
Referendum
Pretstavki i predlozi

MESNA SAMOUPRAVA




Urbani zaednici
Mesni zaednici
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MESNA SAMOUPRAVA





@itelite na urbanata, odnosno mesnata zaednica, na
sobir na gra|ani :
Razgleduvaat
pra{awa,
zazemaat
stavovi
i
izgotvuvaat predlozi za pra{awa od neposredno i
sekojdnevno zna~ewe za `ivotot i rabotata na
`itelite vo va{ata zaednica
Mo`at da izberat sovet na urbanata, odnosno
mesnata zaednica, vo postapka utvrdena so
statututot na op{tinata

Пречистениот текст на Брошура за Децентрализација е даден во делот 8 - Брошури и Тематски прирачници, а
исто така можете да го најдете на веб страната на ЗОРС „Алка”: www.alka.org.mk

6.11

Завршен извештај

Образецот за завршен извештај е подготвен од тимот на ЗОРС „Алка” и во него се сумираат сите
податоци и резултати од проектот со цел финализирање на проектните активности. Истиот се пополнува
од сите вклучени страни засебно и како сумиран формат ЗОРС „Алка” го доставува до сите партнери во
електронска и печатена форма.
Образецот содржи генерални податоци и краток опис на проектот, вклучувајќи ги целите, задачите,
остварените резултати и реализираните активности, споредени со оние планирани пред отпочнување на
проектот. Дополнително се наведуваат одговорните лица во спроведувањето на активностите, начинот
како се спроведувало набљудувањето и оценувањето на активностите и последователни активности за
одржливост на проектот. Во финансискиот извештај се дава опис на активностите и реално финансираните
средства, истите се споредуваат со претходно планираните и се дава образложение за евентуалната промена
во средствата.

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за ПРОЕКТ:
Број на проектот
Име на проектот
Локација, регион

село _____________, општина _________________

Целна група
Активности
Вкл. Организации

Буџет (МКД)

74

МЗ на село _________, ЕЛС ____________, други
Друго
Општина
МЗ
Вкупно

0,00
0,00
0,00
0,00

ПРИРАЧНИК со најдобрите методолошки практики од партиципативниот пристап на ЗОРС „Алка“ за одржлив развој

1. ОПИСЕН ИЗВЕШТАЈ
Краток опис на проектот:
Општа цел
Цели на проектот
Задачи
Остварени резултати
Реализирани активности:
Договорот за соработка ...
Избор на изведувач за градежните работи. Градежните работи ...
Спроведувањето на градежните работи се одвива според Договорот...
Обврски на вклучените страни
Сите обврски од Договорот за соработка беа завршени во дадениот рок.
Техничкиот прием на објектот извршен на _____, кога објектот беше официјално пуштен во употреба.
Во тек на спроведување на градежните работи беа одржани...
Управување и персонал:
Вкулучени организации
Во спроведување на проектот беа вклучени: _________, Месна Заедница и Иницијативен Одбор на село
________, како и Општина ____________.
Одговорни лица од _________
Одговорно лице од Општина
Одговорно лице од МЗ
Набљудување и оценка:
__________ раководеше со проектот. Одговорните работници за проектот ги координираа активностите од
другите вклучени страни, а вршеа и набљудување на целиот процес.
Месната Заедница и Иницијативниот Одбор на село ____________ ги организираа и координираа работните
групи од заедницата. Иницијативниот Одбор ја координираше работата помеѓу заедницата и општината.
Учеството на заедницата беше на волонтерска основа. Општината преку своите претставници го следеше
одвивањето на сите проектни активности.
Во текот на спроведувањето на градежните активности, членовите на ИО и МЗ __________ беа секојдневно
присутни на терен. Одговорното лице од општината задолжено за надзор на градежните активности
присуствуваше на терен редовно и во согласност со дневните активности.
Претставниците од __________ беа присутни во сите фази на изведба на работите.
Општина __________, МЗ и ИО _______ редовно известуваа за сите проектни активности до одговорните
лица ___________.
Последователни активности и одржување:
По завршување на објектот, истиот помина во сопственост на ____________ .
2. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
Финансискиот извештај се однесува на средствата обезбедени од Општината, МЗ и_____________.
Приходи – планирани / реализирани:
Извор на приходи:

Планирани
(МКД)

Реализирани
(МКД)

Разлика
(МКД)

1

_______________

0,00

0,00

+/- 0,00

2

Општина

0,00

0,00

+/- 0,00

3

МЗ

0,00

0,00

+/- 0,00

0,00

0,00

+/- 0,00

СЕ ВКУПНО:
Расходи:
а) ____________ обезбеди 0,00 МКД за:
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Опис на работата
1

Планирани
(МКД)

*

Реализирани
(МКД)

Разлика
(МКД)

0,00

0,00

0,00

СЕ ВКУПНО:
0,00
Забелешка: Разликата произлегува од …..

0,00

+/- 0,00

б) ЕЛС-Општина ___________ обезбеди 0,00 МКД за:
Опис на работата
1

Планирани
(МКД)

*
СЕ ВКУПНО:

Реализирани
(МКД)

Разлика
(МКД)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+/- 0,00

в) МЗ с. ___________ обезбеди 0,00 МКД за:
Опис на работата:
(Работна рака, материјал или во готово)
1

*
СЕ ВКУПНО:

Планирани
(МКД)

Реализирани
(МКД)

Разлика
(МКД)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+/- 0,00

Бр. 00-000/0
00.00. 0000 г.		

Одговорно лице
_____________

7.

Прилог 2: Брошури и тематски прирачници

7.1

Пречистен текст на Брошура за децентрализација
Почитувани граѓани.

Вашата општина е местото во кое Вие ги остварувате Вашите секојдневни потреби. Местото во кое
живеете, можеби и работите, местото во кое Вашите деца се згрижени во детските градинки, го стекнуваат
основното и средното образование. Местото во кое сакате да имате пристојни услови за живеење, за Вас и за
Вашето семејство.
Локалните избори се зад Вас. Изборот е направен.
Градоначалникот и членовите на Советот сега веќе не се ограничени во можностите да одговорат на
Вашите потреби, и повеќе и подобро. Нивните нови надлежности се и нови одговорности. Пред сè пред Вас,
пред граѓаните.
Вашата улога не е завршена со денот на изборите. Напротив, Вашата локална заедница од Вас бара
постојан активен однос. Вие не сте пасивен примател на одлуките на локалните власти, туку активен учесник
во нивното иницирање и креирање.
Обидете се да влијаете врз животот во Вашата локална заедница. Вие имате право на тоа.
На Вашата улица, на Вашата населба, на Вашата општина сте им потребни и Вие. Вашите идеи и
постојаниот позитивен притисок врз локалната власт, за нивна реализација.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ПОДРАЗБИРА ПОСТОЈАНА СОРАБОТКА НА ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ И ГРАЃАНИТЕ
ВО РЕШАВАЊЕТО НА ПРАШАЊА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНАТА
Со децентрализацијата, Вашата општина е надлежна да носи одлуки за многу важни прашања од областа на:
•
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Урбанизамот
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Образованието
Културата
Социјалната заштита и заштитата на деца
Примарната здравствена заштита
Локалениот економски развој
Заштитата на животната средина и природата
Спортот и рекреацијата
Комуналните дејности
Противпожарната заштита

НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ОПШТИНАТА СЕ ДЕФИНИРАНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, А
НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОСТВАРУВАЊЕ Е РАЗРАБОТЕН ВО ТРИЕСЕТИНА МАТЕРИЈАЛНИ ЗАКОНИ, ЗА
СЕКОЈА ОБЛАСТ ОДДЕЛНО
УРБАНИЗАМ
Општината
Носи Генерален и Детален план
Издава одобренија за градење на објекти од локално значење
Го уредува просторот и градежното земјиште
Врши инспекциски надзор

ОБРАЗОВАНИЕ
Општината
Е основач на основните и средните училишта
Се грижи за нивното финансирање и админисрирање, во соработка со централната власт
Организира превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во училишни домови
КУЛТУРА
Општината
Е основач на локалните институции од областа на културата
Се грижи за негување на фолклорот, обичаите, старите занаети
Организира културни манифестации
Поттикнува различни форми на творештво
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА
Општината е основач на детските градинки и домовите за стари лица
Се грижи за инвалидните лица, деца без родителска грижа, деца со посебни потреби, лица засегнати со
злоупотреба на дрога и алкохол, воспитувањето на децата од предучилишна возраст,
Во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита.
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Општината учествува во управувањето на јавните здравствени организации од примарна здравствена
заштита со именување на членови во Управните одбори
Се грижи за унапредување на здравјето, здравственото воспитување, превентивни активности, помош на
пациенти со специјални потреби и др.
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Општината го планира локалниот економски развој, утврдува приоритети, води локална економска политика,
го поддржува развојот на малите и средни претпријатија и претприемаштвото на локално ниво, учествува во
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воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции, го промовира партнерството.
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА
Општината презема мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето,
заштитата на природата, заштита од бучава и нејонизирачкото зрачење.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Општината
Е основач на спортските објекти од локален карактер
Се грижи за развојот на масовниот спорт и рекреација
Одржувањето и изградбата на објекти за спорт
Организира спортски приредби и манифестации
Ги подржува спортските сојузи
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Снабдување со вода за пиење
Испорака на технолошката вода
Одведување и прочистување на отпадните води
Одржување на јавна чистота
Јавно осветлување
Јавен локален превоз
Улична сообраќајна сигнализација
Паркирање
Изградба и одржување на пазарите
Снабдување со природен гас и топлинска енергија
Изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици
Определување на имиња на улици, плоштади, мостови, во согласност со закон
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Противпожарната заштита ја вршат 30 територијални противпожарни единици, лоцирани во:
Скопје, Кратово, Пробиштип, Свети Николе, Виница, Валандово, Кавадарци, Македонски Брод, Ресен, Дебар,
Струга, Крива Паланка, Делчево, Берово, Радовиш, Неготино, Крушево, Демир Хисар, Кичево, Гостивар, Велес,
Куманово, Штип, Кочани, Струмица, Гевгелија, Прилеп, Битола, Охрид и Тетово.
ОРГАНИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И СОВЕТОТ ИМААТ РАЗЛИЧНИ
НАДЛЕЖНОСТИ, УТВРДЕНИ СО ЗАКОН
Градоначалникот:
• Ја претставува и застапува општината
• Ја контролира законитоста на прописите на советот
• Ги објавува прописите на советот во службено гласило
• Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот
• Иницира и предлага донесување на прописи
• Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината
• Го извршува буџетот на општината
• Избира директори на јавните служби што ги основала општината, врз основа на јавен конкурс
• Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности
• Решава во управни работи, за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со
закон
• Раководи со општинската администрација
• Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината
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Советот
• Го донесува статутот на општината и други прописи
• Донесува буџет и годишна сметка
• Ја утврдува висината на сопствените извори на финансирање, согласно со законот
• Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа
• Именува членови на управните одбори на јавните служби
• Усвојува програми за работа на јавните служби
• Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината
• Ги усвојува извештаите и годишните сметки за работа на јавните служби
• Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината
• Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, согласно со
законот
• Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во
општината, согласно со законот
• Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност, кој го доставува до министерот
за внатрешни работи и до народниот правобранител

ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНАТА И НЕЈЗИНИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Извори на финансирање на Вашата општина се:
• Сопствени извори на приходи;
• Дотации на средства од буџетот на Република Македонија;
• Дотации од буџетите на фондовите;
• Краткорочно и долгорочно задолжување во земјата и странство.
ОПШТИНАТА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГА СО СОПСТВЕНИТЕ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ:
1. Локални даноци утврдени со закон:
- данок на имот;
- данок на наследство и подарок утврден со закон;
- данок на промет на недвижности и
- други локални даноци утврдени со закон.
2. Локални такси утврдени со закон:
- комунални такси;
- административни такси;
- други локални такси утврдени со закон.
3. Локални надоместоци утврдени со закон:
- надомест за уредување на градежно земјиште;
- надоместоци од комунална дејност;
- надоместоци за просторни и урбанистички планови;
- други локални надоместоци утврдени со закон.
ВИСИНАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ДАНОЦИ, НА ЛОКАЛНИТЕ ТАКСИ И НА ЛОКАЛНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ, ЈА
УТВРДУВА ОПШТИНАТА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОН.
4. Приходи од сопственост:
- приходи од закупнина;
- приходи од камати;
- приходи од продажба на имот со чија што продажба не се нарушуваат јавните
функции и надлежности на општините;
5. Приходи од донации;
6. Приходи од парични казни утврдени со закон;
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7. Приходи од самопридонес;
8. Други приходи утврдени со закон.
Приходи од персонален данок на доход
- 3% од персоналниот данок на доход на лични примања од плати од физички лица
наплатен во општината во која се пријавени;
- 100% од персоналниот данок на доход од физички лица кои се занимаваат со
занаетчиска дејност.
Дотации од буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите
Со дотациите од буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите се обезбедуваат
дополнителни приходи во буџетот на општината за финансирање на нејзините надлежности
определени со закон.
Од овие буџети се распределуваат следниве видови на дотации:
- приходи од данок на додадена вредност;
- наменска дотација;
- капитална дотација;
- блок дотација;
- дотација за делегирана надлежност.
Приходи од данок на додадена вредност
Приходите од данок на додадена вредност се обезбедуваат во висина од 3% од вкупно
наплатениот ДДВ остварен во претходната фискална година.
Распределбата на приходите од ДДВ се врши најмалку 50% според критериумот по жител и
други критериуми утврдени со Уредбата за методологија за распределба на приходите од ДДВ што ја
донесува Владата на Република Македонија.
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ДДВ, ОПШТИНАТА ОДЛУЧУВА САМА.
Наменска дотација
Наменската дотација се користи за финансирање на конкретна активност.
Надлежните министерства му предлагаат на Министерството за финансии распределба на
наменските дотации по општини, по проект и институција.
Капитална дотација
Капиталната дотација врз основа на програма утврдена од владата на Република Македонија, се
користи за финансирање на инвестициони проекти.
Блок дотација
Блок дотацијата се користи за финансирање на надлежности утврдени со Законот за локална
самоуправа, за областите: култура, социјална заштита и заштита на децата, образование и здравствена
заштита.
Средствата од централниот буџет ќе се пренесуваат на одредена општина, тогаш кога надлежната
Комисија ќе утврди дека општината има соодветен капацитет за финансиско управување, има добри
резултати во финансиското работење во претходните 24 месеци и нема долгови над сопствените
можности за нивно отплаќање.
Дотација за делегирана надлежност
Дотацијата за делегирана надлежност се користи за финансирање на делегирана надлежност од
орган на државната управа на градоначалникот на општината.
ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ЗНАЕТЕ КАКО СЕ ТРОШАТ ВАШИТЕ ПАРИ
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 По истекот на фискалната година советот на општината донесува годишна сметка на буџетот на
општината.
 Годишната сметка ги содржи сите планирани и остварени приходи и расходи за сите општински
буџетски корисници.
 По донесувањето на годишната сметка, градоначалникот за нејзината содржина ја информира
јавноста.
ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Органите и јавните служби во општината се должни да Ве информираат за својата работа.
Општината е должна да Ви овозможи пристап кон основните информации за услугите што Ви ги
обезбедува.
Седниците на советот се јавни, освен во случаи кога за тоа постојат оправдани причини утврдени со
статут.
Седниците на кои се расправа за буџетот на општината, годишната сметка на буџетот и за урбанистичките
планови не може да бидат затворени за јавноста.
ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НЕПОСРЕДНО ДА УЧЕСТВУВАТЕ
ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ПРАШАЊА ОД ЛОКАЛНА НАДЛЕЖНОСТ
Низ формата граѓанска иницијатива, можете да му предложите на советот да донесе одреден акт или
да реши одредено прашање кое е од негова надлежност. Во рок од 90 дена, советот е должен да расправа за
Вашата иницијатива, доколку истата е поддржана од 10% од избирачите од општината, односно на месната
самоуправа на која се однесува определеното прашање и да Ве извести за одлуката.
Собирот на граѓани може да биде свикан за подрачјето на целата општина или за подрачјето на
месната самоуправа, на иницијатива на градоначалникот, на барање на советот или на барање на најмалку
10% од избирачите во општината, односно на месната самоуправа на кое се однесува определено прашање.
Органите на општината се должни во рок од 90 дена да ги разгледаат заклучоците од собирот на граѓани, да
ги земат во предвид при одлучувањето и да Ве информираат за своите одлуки
Преку референдум може да одлучувате за прашања од надлежност на општината, како и за други
прашања од локално значење.
Советот е должен да распише референдум на барање од најмалку 20% од избирачите во општината.
По сопствена иницијатива советот може да распише референдум за прашања од негова надлежност.
Одлуката донесена на референдум е задолжителна за советот.
За прашања за кои се одлучува со т. н. “бадентерово мнозинство”, неможе да се организира
референдум.
Вие имате право поединечно или заедно со другите да доставувате претставки и предлози за
работата на органите на општината и општинската администрација.
Вашето мислење при подготовката на одредени прописи на општината имате право да го
изнесете на јавни трибини и дебати организирани и спроведени од страна на советот на општината или
градоначалникот.

МЕСНА САМОУПРАВА
Во општината можат да се основаат облици на месна самоуправа, односно урбани заедници во градовите и
месни заедници во другите населени места.
Жителите на урбаната, односно месната заедница, на собир на граѓани:
- разгледуваат прашања, заземаат ставови, и изготвуваат предлози за прашања од непосредно и
секојдневно значење за животот и работата на жителите од вашата заедница.
- можат да изберат совет на урбаната, односно месната заедница, во постапка утврдена во статутот
на општината
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Со статутот на општината поблиску се определуваат односите со органите на општината, работите од
надлежност на градоначалникот чие извршување може да се делегира на претседателот на советот од месната
самоуправа и начинот на обезбедување средства за делегираните работи.
ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДЕКА


Прописите што се однесуваат на културата, употребата на писмата и на јазиците на кои зборуваат
помалку од 20% од граѓаните во општината, утврдувањето и употребата на грбот и знамето
на општината, се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови, при што мора да
има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на заедниците кои
не се мнозинско население во општината (т.н. “бадентерово мнозинство”). Со т.н. “бадентерово
мнозинство” се одлучува и при определувањето на имиња на улици, плоштади и мостови.



Советот на општината може да формира совет за заштита на потрошувачите, составен
од претставници на поголемите групи на корисници на јавните услуги. Советот разгледува
прашања и утврдува предлози што се однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби
на општината.



Согласно со Законот за основно образование, директорот на основното училиште го избира и
разрешува градоначалникот, согласно со постапката што е утврдена во истиот закон. Три месеци
пред истекот на мандатот на постојниот директор, градоначалникот донесува одлука училишниот
одбор да објави јавен оглас за избор на директор. Училишниот одбор и претставникот од Бирото
за образование вршат интервју со кандидатите кои ги исполнуваат условите. Училишниот одбор
во рок од седум дена од извршениот разговор на градоначалникот му предлага еден кандидат.
Во рок од 15 дена од добивањето на предлогот, градоначалникот го избира директорот. Доколку
градоначалникот во законскиот рок не избере директор, училишниот одбор повторно излегува со
предлог од еден кандидат , кој градоначалникот е должен во рок од пет дена да го избере за директор.
Постапка за разрешување на директор може да се спроведе само во конкретни ситуации, исто
така утврдени во Законот за основно образование.



Орган на управување во основното училиште е училишниот одбор.
Училишниот одбор во малите училишта, до 24 паралелки, е составен од седум члена: двајца
претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите, двајца претставници
од родителите, еден претставник од Министерството за образование и двајца претставници од
основачот (општината). Во училиштата со над 24 паралелки, училишниот одбор е составен од
девет члена: има по еден повеќе,или по тројца претставници од наставниците и од родителите.
Училишниот одбор:
- донесува статут на основното училиште
- доставува предлог годишна програма за работа и извештај за работа до советот на општината
- доставува предлог финансиски план до основачот
- предлага завршна сметка
- објавува јавен оглас за избор на директор
- врши интервју со кандидатите за директор
- му предлага на градоначалникот кандидат за директор
- дава мислење на директорот за избор на наставниците
- одлучува по приговорите и жалбите на вработените во училиштето
- одлучува по жалбите на ученици и родители
- разгледува и други прашања утврдени со статутот на основното училиште

*** Во подготовка на оваа брошура е користен материјал од следните закони:
• Закон за Локална самоуправа;
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•
•

7.2

Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа;
Закон за територијална организација на Република Македонија

Земјоделие

7.2.1 ЛИДЕР метод за развој на рурални подрачја
Планирањето на развојот на руралните подрачја во изминатиот период во Република Македонија не
го следело интегралниот пристап. На руралниот простор се гледало само како на место за искористување на
ресурси и прелевање на доход во големите градови. Меѓутоа, со политиката за развој на руралните подрачја
на ЕУ, веќе не се говори за развој на земјоделството и поттикнување на земјоделското производство, туку и се
дава поддршка за одржување на развојот и вкупниот рурален простор, сè со цел создавање на подобри социоекономски услови за живот на жителите на овој простор, заштита на животната средина како и управување со
расположливите ресурси.
Поради тоа, важна е потребата да се регулира планирањето на развојот на руралните подрачја со
примена на современа методологија и стратегија (ЛЕАДЕР) на која укажува ЕУ во идниот развоен период.
ЛЕАДЕР методот е веќе прифатен како метод на стратешко планирање за развој на руралните подрачја
и како таков е влезен во принципите на новото планирање на руралниот развој на ЕУ од 2007-2013 година.
Треба да се истакне дека за Република Македонија од големо значање е земјоделската и општествената
ревитализација на руралните подрачја, валоризација на околината и природниот амбиент со поддршка
за управување на просторот и како резултат на тоа подобрување на квалитетот на животот во руралните
средини и промоција на диверзификација на земјоделски активности, посебно во туристички атрактивните
локации.
Во Европската Унија различните региони се соочиле со проблематиката на рурален развој, па затоа
од 90-те години на ниво на европската заедница се усвоени посебни политики за овој развој кој, покрај оние
кои што се специфично ориентирани на сегментите на земјоделското производство, овозможиле создавање
на европски земјоделски и рурален модел. Се работи за модел во кој разликите помеѓу територијата и
пределите, богатството на локалните идентитети - производните и општествено културните и квалитетот
заштитен од природниот амбиент, претставуваат специфичен и единствен територијален капитал. Тоа
наследство се валоризира по пат на општествено економско планирање, во чии рамки стратегијата за развој
како и системите на управување со финанските средства произлегуваат од процесот на усогласување.
ЛЕАДЕР методот опфаќа седум пристапи и тоа:
1. Територијален пристап, кој ја опфаќа развојната политика врз основа на просторно единствена
состојба на руралното подрачје, неговите предности и слабости. Врз основа на ЛЕАДЕР методот подрачјето
се третира како хомогена локална рурална единица која карактеризира интерна социјлна кохезија, која дели
исти историски и традиционални вредности односно заеднички идентитет.
2. Со Ботом-ап ( од доле према горе) пристапот се настојува да се охрабри учество во согледувњето на
актуелните проблеми и предложување на идни правци на развојната политика попатно со партиципирање на
сите заинтересирани учесници на локално ниво на руралното подрачје. Тоа значи вклучување на сите локални
„партнери“ вклучувајќи ги локалните заедници во целина, економските и социјалните групи на претставници
на сите јавни и приватни институции.
3. Партнерски пристап и формирње на локална акциона група (ЛАГ) претставува доста важен сегмент на
ЛЕАДЕР методот.
4. Иновативност како нов пристап во вкупниот концепт на руралното планирање е важен сегмент при
изработка на студија за рурален развој. Таа се согледува во новиот начин на промоција на локалните ресурси
кои ги има доволно во руралното подрачје, во активностите кои се од интерес на локалниот развој, но сеуште
не се „покриени“ од страна на останатите развојни политики, активностите кои што нудат нови одговори на
проблеми и слабости на истражуваните подрачја, како и создавање на нови производи, нови процеси, пазари
или нови облици на организирање.
5. Интегриран пристап претставува сегмент во кој активностите во рамките на акциониот план се поврзани
и координирани како една единствена целина. Тоа значи дека треба да се земат предвид и активностите од
други проекти и студии за развој на одредено подрачје.
6. Вмрежување и соработка меѓу региони предвидува размена и проток на информации за политиката
на руралниот развој како и дисеминција и трансфер на иновацијата ЛЕАДЕР мрежа, се со цел да се разбие
изолацијата на ЛАГ и да се воспостави база на размена на информации. Со тоа се очекува соработка помеѓу
различни области кои ќе ги вклучуваат соседните региони, како и национални акциони планови.
7. Локално финансирање и управување кое го применува ЛЕАДЕР методот како еден од клучните елементи
предвидува давање на локалните акциони групи значен дел на право во одлучувањето и одговорностите
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поврзани со финансирањето и управувањето. Ваквиот пристап се препорачува како основен методски
пристап.

7.2.2 Општо за ЕУ и фондовите за развој на ЕУ
Европската Унија (ЕУ) денес претставува меѓувладина и наднационалана унија на 27 демократски
земји членки. Тоа е организација каква што друга денес во светот не постои. Таа претставува комплексен
збир од институции со формални и неформални правила и норми, кои добиваат на важност во споредба со
институциите на национално ниво. Одлуките се донесуваат на повеќе нивоа, како што се различни и нивоата
на преговори и прилагодувањето на интересите. Земјите членки имаат пренесено значителен суверенитет на
унијата, повеќе од било која не-суверена регионална организација така што во одредени области ЕУ почнува
да се здобива со одлики на федерација или конфедерација.
Почетоците односно формирањето на ЕУ како идеја започнува по Втората светска војна, како резултат на
катастрофите од војната (вклучувајќи ја и Првата светска војна), што доведува до првите институционални
предлози и чекори, а водени од одлучноста повторно да се изгради Европа и да се елиминира можноста
за друга војна. За почеток беше формирана Европска заедница за Јаглен и Челик од (Западна) Германија,
Франција, Италија и Бенелукс земјите, што беше постигнато со Парискиот Договор, потпишан во Април, 1951
година, а стапи на сила во Јули, 1952 година. Првата целосна царинска унија е основана со Римскиот Договор
во 1957 година и имплементирана на 1 Јануари 1958 година, која првично беше позната како Европска
Економска Заедница кое подоцна се смени во Европска Зедница, а која сега го претставува „првиот столб”
на Европската Унија создадена со Договорот од Мастрихт во 1992 година со што заедницата од трговско тело
постанува економско и политичко партнерство под името Европска Унија.
Функционирањето на Европската Унија е поддржано од инститиуциите:
Европскиот Парламент, Советот на Европската Унија (или„Советот на Министри”), Европската Комисија,
Европскиот Суд за Правда, Европскиот Суд на Ревизори и Европскиот Совет. Има две финанасиски тела:
Европска Централна Банка (која покрај националните Централни Банки, го претставува Европскиот Систем на
Централни Банки) и Европската Инвестициона Банка (вклучувајќи го Европскиот Инвестиционен Фонд). Има
и два советодавни одбора за институциите: Комитет на Регионите кој што советува за регионални прашања
и Економски и Општествен Комитет кој што советува за економска и општествена политика (првенствено
односи меѓу работници и работодавци)
Многу од политиките на ЕУ се однесуваат на развојот и одржувањето на ефективен единствен пазар.
Значителни напори беа направени за да се создадат хармонизирани стандарди создадени за да се обезбеди
економска корист преку создавањето на поголеми, поефикасни пазари.
Една од неколкуте комплексни политики кои се извршуваат само на ниво на ЕУ е Заедничката
земјоделска политика (CAP) на ЕУ. Се смета дека по пристапувањето во ЕУ државите го губат националниот
суверенитет во земјоделската политика. CAP претставува комбинација од силна внатрешна конкуренција,
делумна заштита на границите и големи буџетски средства. Нејзините основи се наоѓаат уште во Римскиот
договор, со што оваа политика има 40 годишен специфичен развој. Денес околу 50 % од буџет на ЕУ се троши
за спроведување на оваа политика (се стреми да се намали на околу 40 % во иднина). Политиката е доста
комплексна и покриена со најголемиот дел од легислативата на ЕУ (околу 75 % од годишните правни текстови
се однесуваат на CAP). Целите на CAP кои се поставени уште во Римскиот Договор, а до денес не се променети
се:
- Зголемување на продуктивноста;
- Обезбедување на фер доход за фармерите;
- Стабилизиација на пазарот со прехранбени производи;
- Обезбеденост со храна за населението;
- Прифатливи цени на храната.
CAP е политика која е во процес на постојани реформи кои се насочени кон политики на помало
менување на трговијата, прогрес кон поголема праведност во дистрибуцијата на помошта, потесна врска со
производството на производи од јавен интерес и пренесување на истите принципи на се повеќе сектори.
CAP реформата е неповратен процес насочен кон зајакнување на буџетската дисциплина која води до
поголема ефикасност во употребата на инструментите на оваа политика.
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Комплексноста на ЕУ, нејзиниот систем, а особено легислативата посебно доаѓаат до израз и
претставуваат значајнза пречка во процесот на прилагодување на зедмјите кои се кандидати за членство
во унијата. Различноста во системите мора да се хармонизира во периодот до полноправното членство на
земјата кандидат. Во овој период земјата кандидат за ЕУ мора да направи промени (сакала или не,порано
или подоцна,подобро е што е можно побрзо), во правниот систем, институциите, политиката, економијата а
посебно сложени се трансформациите во земјоделието. Неопходни се радикални реформи, стратешки планови
и аналитичка поддршка сè со цел да не се потцени значајноста и товарот на преговорите за пристапување. Но
сепак пристапувањето е неопходен пат кој води кон модернизација на земјата и општеството и кон економски
развој поради што треба да се направат големи жртви и напор.
Поради тешкотиите и сложеноста на процесот на прилагодување кон ЕУ а со цел поддршка на
напорите за зајакнување на политичките, економските и институционалните реформи самата унија
обезбедува специфична наменска финансиска помош за кандидатите и потенцијалните земји кандидати, како
и лимитирана помош за новите земји членки за периодот на целосно хармонизирање по пристапот во унијата.
За периодот од 2007-2013 година Унијата целокупната предпристапна помош ја проектира во инструмантот
за пред пристап (IPA: Instrument for Pre-Accesion). Од страна на Европскиот совет е прифатен на 17 Јули 2006,
а во сила е од 1 Јануари 2007. IPA ги заменува пред-пристапните финансиски инструменти кои важеле до
2006: PHARE, ISPA, SAPARD, Турскиот пред-пристапен инструмент, како и финансискиот инструмент за Западно
Балкански држави ЦАРДС, интегрирајќи ги во еден единствен инструмент
IPA ги вклучува државите со кандидатски статус (Хрватска, Македонија и Турција) и потенцијалните држави за
кандидатски статус (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија со Косово)
IPA се состои од пет компоненти:
		
I. транзициона помош и изградба на институции;
		
II. меѓугранична соработка;
		
III. регионален развој;
		
IV. развој на човекови ресурси и
		
V. рурален развој (IPA-RD)
Земјите со кандидатски статус се во можност да ги користат сите пет компоненти, додека останатите се
корисници само на првите две.
Финансиските средства распределени за периодот 2007-2013 се во износ од 10,2 милијарди ЕУР, додека за
првите четири години 2007-2010 изнесуваат 5,47 милијарди ЕУР, распределени по држави и компоненти на
следниот начин:
-во милиони €

Држава

Компонента

Турција

транзициона помош и
изградба на институции

2008

2009

2010

252.2

250.2

233.2

211.3

6.6

8.8

9.4

9.6

167.5

173.8

182.7

238.1

развој на човекови
ресурси

50.2

52.9

55.6

63.4

Рурален развој

20.7

53.0

85.5

131.3

497.2

538.7

566.4

653.7

47.6

45.4

45.6

39.5

9.7

14.7

15.9

16.2

меѓугранична
соработка
регионален
развој

Вкупно
Хрватска

2007

транзициона помош и
изградба на институции
меѓугранична
соработка
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регионален
развој

44.6

47.6

49.7

56.8

развој на човекови
ресурси

11.1

12.7

14.2

15.7

Рурален развој

25.5

25.6

25.8

26.0

138.5

146.0

151.2

154.2

41.6

39.9

38.1

36.3

меѓугранична
соработка

4.2

5.3

5.6

5.7

регионален
развој

7.4

12.3

20.8

29.4

развој на човекови
ресурси

3.2

6.0

7.1

8.4

Рурален развој

2.1

6.7

10.2

12.5

Вкупно

58.5

70.2

81.8

92.3

транзициона помош и
изградба на институции

178.5

179.4

182.6

186.2

8.2

11.5

12.2

12.5

186.7

190.9

194.8

198.7

27.5

28.1

28.6

29.2

3.9

4.5

4.7

4.8

Вкупно

31.4

32.6

33.3

34.0

транзициона помош и
изградба на институции

60.7

62.0

63.3

64.5

2.6

2.7

2.8

2.8

Вкупно

63.3

64.7

66.1

67.3

транзициона помош и
изградба на институции

58.1

69.9

83.9

100.7

4.0

4.9

5.2

5.3

Вкупно

62.1

74.8

89.1

106.0

транзициона помош и
изградба на институции

54.3

61.1

70.9

82.7

6.7

9.6

10.3

10.5

61.0

70.7

81.2

93.2

Вкупно
Македонија

Србија

транзициона помош и
изградба на институции

меѓугранична
соработка
Вкупно
Црна Гора

транзициона помош и
изградба на институции
меѓугранична
соработка

Косово

меѓугранична
соработка

Босна и
Херцеговина

меѓугранична
соработка

Албанија

меѓугранична
соработка
Вкупно
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Вкупен износ по години за сите програми
Регионални и хоризонтални програми
Административни трошоци
Вкупен износ на грантот

1098.7

1188.6

1263.9

1399.4

100.7

140.7

160.0

157.7

55.8

54.0

56.5

64.6

1255.2

1383.3

1480.4

1621.7

Што се однесува до земјоделството и руралните подрачја најзначајна е петтата компонента IPA-RD. Генерални
цели на оваа компонента се:
 Да придонесе кон имплементација на acquis communautaire кои се однесуваат на Заедничката
Земјоделска Политика CAP и
 Да придонесе кон одржлива адаптација на земјоделскиот сектор и руралните подрачја во земјите
кандидати за членство.
Специфични цели на IPA-RD се:
 Подобрување на пазарната ефикасност и имплементација на стандардите на Унијата;
 Подготвителни активности за имплементација на агро-еколошките мерки и локалните стратегии за
рурален развој;
 Поттикнување на развој на руралните економии;
Мерките на IPA-RD се организирани во четири оски:
ПРИОРИТЕТНА ОСКА 1
Подобрување на пазарната ефикасност и воведување на стандарди на Заедницата
 Инвестиции на фарма за реструктуирање и подобрување согласно ЕУ стандарди;
 Поддршка за формирање на Групи производители
 Инвестиции во преработувачки капацитети и маркетинг на земјоделски и рибни производи
ПРИОРИТЕТНА ОСКА 2
Подотвителни активности за воведување на агро-еколошки мерки и ЛЕАДЕР
 Подготовка за имплементација на мерки за унапредување на животната средина и пределите
 Подготовка на локални партнерства меѓу приватни и јавни институции да имплементираат
локални развојни стратегии
ПРИОРИТЕТНА ОСКА 3
Развој на рурална економија
 Подобрување и развој на рурална инфраструктура;
 Развој и диверзификација на руралните економски активности;
 Подобрување на тренингот
ТЕХНИЧКА ПОМОШ (како четврта оска)
Согласно со рапределбата по земји и компоненти и регулативата за користење на предпристапната помош со
која земјите кориснички и самите корисници се должни да обезбедат соспствено учество, вкупната сума на
средства што ќе може да бидат инвестирани во IPA-RD компонентата, во Република Македонија за периодот
2007-2010 изнесува:

Година

2007

Вкупно
милиони
ЕУР
5,6

Инвестиции во милиони ЕУР
Национални средства

ЕУ

Јавни
2,1

Приватни
0,7

2,8
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2008

17,9

6,7

2,2

8,9

2009

26,7

10,0

3,3

13,3

2010

33,3

12,5

4,2

16,6

Вкупно

83,5

31,3

10,4

41,7

7.2.3 Услови за користење на средства од инструментот за предпристапна
помош на ЕУ-ИПАРД
Како дел од подготовките за новата финансиска рамка на ЕУ за период 2007-2013 година, предлогот за нов
инструмент за предпристапна помош (ИПА) беше презентиран од страна на Европската Комисија пред
европскиот парламент и Советот на Европа во Септември 2004 година. ИПА Регулативата (Бр.1085/2006) беше
усвоена во Јули 2006 година.
Сегашниот повеќегодишен индикативен плански документ (МИПД) за период 2007-2010 година се базира на
финансиски пакет од 302,8 милиони евра за помош на Република Македонија од страна на ЕУ. Имајќи го в
предвид кандидатскиот статус на земјата, претпристапната помош ќе се реализира преку 5 компоненти на
ИПА и тоа:
Табела 1: Повеќегодишна индикативна финансиска рамка за Република Македонија - во милиони евра
Компонента

2007

I.Институционална
надградба

2008

2009

Вкупно
2008-2010

2010

41,6

39,9

38,1

36,3

155,9

II.Прекугранична соработка

4,2

5,3

5,6

5,7

20,8

III. Регионален развој

7,4

12,3

20,8

29,4

69,9

IV. Развој на човечки
ресурси

3,2

6,0

7,1

8,4

24,7

V. Рурален развој

2,1

6,7

10,2

12,5

31,5

58,5

70,2

81,8

92,3

302,8

Вкупно
Извор на податоци: ЕЦ1085/2006

Последните три компоненти во кои што во голем степен се пресликуваат прописите на ЕУ за структурни
фондови, може да се воведат само за земји-кандидатки што имаат добиено акредитација за работење според
систем на децентрализирано управување со помошта од ЕУ (акредитација). Ваквиот пристап има влијание во
финансиските распределби за секоја компонента, каде што одвојувањата за компонентите III, IV и V ќе бидат
мали на почеток но ќе се зголемуваат со текот на годините.
ИПАРД претставува Инструмент за предпристапна помош на Европската Унија наменет за развој на
земјоделието и руралните средини за земјите кандидатки за членство во Европската Унија.
Средствата од ИПАРД може да ги користат земји кои имаат статус на кандидати за членство во ЕУ. Во овој
момент тоа се три држави и тоа: Република Македонија, Хрватска и Турција.
Предпристапната помош за Рурален развој (ИПАРД) е прикажана во табела број 2.
Табела 2: ИПАРД фонд за период 2007-2010 година - во милиони евра
2007

2008

2010

Вкупно
2008-2010

Турција

20,7

53,0

85,5

131,3

290,5

Хрватска

25,5

25,6

25,8

26,0

102,9

2,1

6,7

10,2

12,5

31,5

Македонија

Извор на податоци: ЕЦ1085/2006
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Република Македонија како земја кандидат за членство во ЕУ ќе може да ги користи средствата од ИПАРД со
претходно исполнување на неколку услови, и тоа:
1. ИПАРД План кој претставува План за развој на земјоделието и руралните средини за период од 2007 до
2013 година. Овој план се изработува од Управувачката институција за рурален развој - Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство и се одобрува најпрво од Владата на РМ а потоа од страна на
Европската Комисија.
2. Повеќегодишен финансиски договор помеѓу Европската Унија и Република Македонија кој мора да биде
ратификуван во Собранието на РМ.
3. Платежна Агенција (ИПАРД Агенција) која најпрво треба да добие национална акредитација а потоа и
акредитација од страна на Европската Комисија.
Претпристапната помош за рурален развој претставува инструмент преку кој Европската Унија овозможува
помош на земјите кандидатки за членство пред сè за исполнување на следните цели:
1. Решавање на проблемите поврзани со структурно прилагодување во земјоделскиот сектор и руралните
средини со подобрување на конкурентноста во однос на пазарот на Европската Унија.
2. Подобрување на квалитетот на живеење во руралните средини, овозможување на диверзификација на
економските активности и отварање на нови работни места.
3. Подготовка за спроведување на правото на ЕУ на подрачјето на Заедничката земјоделска политика преку
правно, административно и институционално зајакнување.
Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во тек е изработката на ИПАРД Планот, но
мерките и секторите во кои ќе се инвестира се дефинирани.
Мерки:
1. Инвестиции во земјоделски стопанства преку кои ќе се постигне модернизација на фармите, подобрување
на квалитетот на производите, намалување на трошоците за производство, зголемување на конкурентноста,
достигнување на хигиенските, ветеринарните стандарди, како и стандардите за одржување на животната
средина.
2. Инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски производи преку кои ќе се постигне модернизација
на погоните за преработка на земјоделските прехрамбени производи, унапредување на управувањето на
животинскиот отпад, зголемување на конкурентноста, односно достигнување на хигиенските и ветеринарните
европски стандарди.
3. Диверзификација на економски активности во руралните средини преку кои ќе се постигне зголемување
на алтернативните приходи и можност за вработување во руралните средини.
Дефинирани сектори:
1. Месо
2. Млеко
3. Овошје
4. Зеленчук
5. Грозје и вино
По усвојување на клучните документи, барателите своите барања ќе ги поднесуваат до ИПАРД Агенцијата која
ке ги извршува следните функции:
1. Прием на барања
2. Одобрување на проекти и одобрување на исплати
3. Извршување на исплати
4. Ревизија (контрола на користење на средствата)
5. Контрола на терен
6. Водење бази на податоци и регистри
7. Подготовка на извештаи и анализи.
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КРИТЕРИУМИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТИ
Општите критериуми кои мора да бидат исполнети се следните:
1. Барателите да се регистрирани во соодветен регистар.
2. Барателите да ги имаат подмирено сите финансиски обврски кон државата.
3. Барателите пред вложувањето мора да ги имаат постигнато минималните национални стандарди на
производство кои се однесуваат на жиотната средина, ветерината, хигиената и добросостојбата на животните
(релевантно за мерката)
4. Од страна на националните надлежни тела (органи) за ветерина и животна средина претходно е извршена
проценка на проектот и е утврдено дека земјоделското стопанство на крајот на инвестицијата ќе ги исполни
еколошките, хигиенските, ветеринарните и санитарните стандарди (релевантно за мерката)
5. Земјоделското стопанство на крајот на инвестицијата ќе ги исполни стандардите на произвидство
релевантни во Европската Унија.
6. Од приложениот Деловен план се констатира економска издржливост на проектот на крајот на
вложувањето.
7. Доколку проектот предвидува зголемување на обемот на производство задолжително е да се приложи
доказ за обезбеден пласман (откуп) на производите.
8. Нема да се одобри барање доколку барателот има извозен ЕУ број.
9. Ќе се одобруваат барања на земјоделски производители физички лица и правни лица кои се во рангот на
мали и средни претпријатија.
10. Нема да се одобри барање за проекти за кои претходно се добиени средства од други програми или
меѓународни организации.
ФИНАНСИРАЊЕ
Средствата за ИПАРД Програмата се обезбедуваа од Буџетот на ЕУ (финансиска перспектива 2007-2013) и од
Буџетот на РМ, од кои ЕУ учествува со 75%, а Република Македонија со останатите 25%.
Средствата за ИПАРД Програмата ќе се користат за финансирање на проекти во висина до 50% од прифатливите
трошоци.
Можни прифатливи трошоци се:
1. Набавка на нова опрема, вклучувајки и компјутерска опрема и софтвер
2. Нови материјали за градба
3. Градба или реновирање на објекти
Набавената опрема мора да е со потекло од земјите членки или кандидати за членство во ЕУ.
Неприфатливи трошоци се следните:
1. Купување или изнајмување на земјиште или постоечи објекти
2. Даноци, царини, увозни такси
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3. Лизинг
4. Курсни разлики
5. Трошоци за промоција
ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Поднесување пријава за доделување на средства од ИПАРД програмата ќе се врши по пат на јавен оглас што
го распишува платежната агенција.
Во огласот се одредуваат рокови и услови за поднесување пријава за доделување на средства од ИПАРД
програмата
По објавување на огласот, подносителот (барателот) доставува пријава заедно со пропишаните документи во
два примерока (оригинал и копија) на пропишан образец
Пријавите се поднесуваат исклучиво по препорачана пошта на адреса објавена во огласот.
Пријавите по огласот се обработуваат по редослед на примање, при што е важно, јасно да биде забележена
датата на пријавување и времето
За целосните и правовремени пријави агенцијата ќе издаде известување за уредно примена пријава.
Доколку барателот поднел некомплетна пријава за истото ќе биде известен и ќе добие можност да ја
докомплетира истата доколку огласот уште трае.
По обработка на пријавата, од страна на платежната агенција на барателот ќе му се издаде:
1. Одлука за доделување средства од ИПАРД програмата доколку е пријавата прифатена и ги исполнува
условите и критериумите пропишани со огласот
2. Одлука за одбивање на пријавата во случај ако:
- не ги исполнува условите и критериумите на огласот;
- проектот е економски неисплатлив;
- давање лажни податоци во пријавата од страна на барателот
- спречување на вршење контрола на терен
- недостаток на расположливи средства
Доколку е донесена одлука за доделување на средства од ИПАРД програмата, платежната агенција и
корисникот склучуваат договор за доделување на средства.
Пред потпишување на договорот активностите поврзани со вложување на средства во проектот не смеат да
започнат. Дата на стапување во сила на договорот се смета датата кога договорот ќе биде потпишан од страна
на агенцијата.
Доколку инвестиционите активности започнале пред потпишување на договорот, таквата активност не може
да биде предмет на финасирање со средства од ИПАРД програмата.
Подготвителните работи може да се започнат и пред потпишување на договорот а подразбираат подготовка
на технолошко - техничка документација, изработка на економска документација, имотен лист за сопственост
на недвижноста на кој ќе се изврши инвестицијата, добивање дозвола за градење и слично.
Договорот кој корисникот ќе го потпише со агенцијата го регулира следново:
 Рокови за предавање барања за исплата
 Износ на одобрени средства
 Обврска за чување на документите во наредни 5 години од денот на поднесување
 Обврска да не се користат други средства за истиот проект од ЕУ и РМ
 Забрана да го продаде предметот во наредните 5 години, од денот на исплатата
 Забрана да ги пренасочи средствата за други вложувања во рок од 5 години
 Да се означи дека проектот е финасиран од ИПАРД програмата
Дококу корисникот не го достави потпишаниот договорот исклучиво преку препорачано писмо во
предвидениот рок, ќе се смета дека корисникот не е заинтересиран за склучување договор.
ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА
Корисникот после извршеното вложување е должен да достави барање за исплата заедно со пропишаната
документација во два примерока (оригинал и копија) до датумот назначен на одлуката за доделување на
средства од ИПАРД програмата.
Барањето за исплата заедно со документацијата го прави комплетно досието.
Во случај да корисникот не достави барање за исплата во рокот наведен во одлуката за доделување на
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средства од ИПАРД програмата, Агенцијата ќе побара од корисникот образложение по писмен пат.
Доколку корисникот во писменото образложение, наведе дека со вложување на средствата сеуште не започнал,
агенцијата ќе издаде одлука за поништување на обврските и известување за раскинување на договорот.
Доколку корисникот не достави писмено образложение или барање за исплата во пропишаниот рок, од денот
кога агенцијата го побарала образложението, ќе се смета дека се откажува од доделување средства од ИПАРД
програмата и агенцијата ќе издаде одлука за поништување на обврските и известување за раскинување на
договорот.
После проверка на барањето за исплата и пропишаната документација агенцијата на корисникот ќе му
издаде:
1. известување за непотполност на барањето за исплата или
2. одлука за исплата или
3. одлука за одбивање на барањето за исплата
Одлуката за одбивање на барањето за исплата се издава поради:
1. неисполнување на условите пропишани со правилникот, јавниот оглас и договорот
2. неправилности во вложување на средствата и/или трошоци утврдени во листата на прифатливи
трошоци
3. доставување на барање за исплата после утврдениот рок
4. спречување на вршење контрола на терен
5. користење на објектот на начин кој не е во склад со неговата намена
По извршеното плаќање, корисникот е должен во наредните 5 години од денот на извршување на
плаќањето:
1. да ја чува докумнтацијата која се однесува на проектот
2. да ја подготви документација достапна за контрола
3. да го зачува проектот прифатлив во исто ниво и намена
4. да не го отуѓи предметот на финансирање
5. проектот да е видливо означен дека е финансиран од ИПАРД програмата
КОНТРОЛА И НАДЗОР
Административна контрола
Административната контрола ја спроведуваат службеници од агенцијата, а се контролираат поднесените
пријави и документи, се контролира барањето за исплата и документите приложени во барањето за исплата,
со таа анализа на проектот и споредба со постоечката евиденција од државната управа и други институции.
Контрола на теренот
Контрола на теренот се врши:
 пред склучување на договорот,
 пред исплата и
 во текот на 5 години после издавање на потврда за завршено вложување од страна на агенцијата,
Освен службениците од агенцијата и инспектори, контрола на терен за секој ИПАРД проект може да вршат
и службеници од одделот за внатрешна ревизија на агенцијата, националниот службеник за авторизација
(Министерство за финансии) и ревизори од Европска комисија.
При вршење контрола на терен инспекторите можат да:
1. го прегледаат земјоделското земјиште, насадите, добитокот, работните и производните простории,
објектите, уредите, робата и документацијата на поднесителот на пријавата/ корисник на
поединечни мерки од ИПАРД програмата
2. извршат увид во исправноста на барателот
3. проверка на книговодствени книги и документи, одредени пописи, документи за пополнување на
услови, сметкопотврди, гарантни листови, решенија, договори, потврди, податоци за користени
материјали, завршената работа и банкарските извештаи кои ги поседува корисникот или луѓе
поврзани со него.
4. проверка на опрема, производство, пакување, транспорт и складирање
5. проверка за тоа како напредува работата и начинот на кој се искористени средствата од
програмата
6. проверка на планската и техничка документација во врска со вложувањата на проектот
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7. проверка на сметководствените податоци и документи
8. проверка на финансиските и техничките податоци за проектот
9. ги известувааат надлежните органи и бараат спроведување на одредена постапка ако самите
инспектори немаат овластување за извршување
10. собираат податоци од одговорните лица, сведоци, вештаци и други лица кога тоа е потребно за
извршување на контролата
Правните и физички лица, односно лицата кои се со нив поврзани во врска со предметното вложување, а
се под надзорот на инпекторот, должни се да овозможат извршување на надзорот, да ги дадат потребните
податоци и да го известат, односно да му овозможат услови за работа на инспекторот.
Правните и физички лица должни се на барање на инспекторот, во одреден рок да му достават или подготват
податоци и материјали кои му се потребни за вршење на контролата.

ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВА
Средствата наменети за спроведување на ИПАРД програмата се наменски и неповратни.
Доколку се утврди дека корисникот постапил спротивно одредбите од овој правилник или ги прекршил
одредбите на договорот склучен со агенцијата или на кој било начин ги прекршил правилата за искористување
на средтсвата од ИПАРД програмата, агенцијата од корисникот ќе ги бара средствата назад.
Агенцијата ќе го извести корисникот за износот и бројот на сметка на кои корисникот е должен да ги врати
средствата, базирано врз одлуката за враќање на средствата.
Агенцијата ќе бара средствата да и бидат вратени со одлука за враќање на средствата и тоа со законска
затезна камата од моментот на исплата на средствата до моментот кога ќе бидат вратени, а согласно со
уредбата за висината на стапката за затезна камата.
Агенцијата ќе бара од корисникот да и ги врати средствата и во случај кога дошло до админстративни
грешки на службениците.
Доколку корисникот не ги врати средствата назначени во одлуката за враќање на средствата агенцијата
ќе бара враќање на средствата со законска затезна камата од денот на донесување на одлуката за враќање на
средствата до денот на нивното враќање, а во согласност со правилникот за висината на стапката за затезна
камата.
Доколку корисникот не постапи во согласност со одлуката за враќање на средствата, агенцијата, заради
заштита на своите права ќе ги побара по судски пат.
Корисникот за кого е донесена одлуката за враќање на средствата заради утврдување на неправилности, ќе
се наоѓа на листата на должници (црна листа) на агенцијата.
Листата на должници (црна листа) на која би се нашол корисникот поради причини наведени во предходната
ставка, ќе биде објавена на огласната табла на агенцијата и на службената веб страна на агенцијата.
Корисникот кој ќе се наоѓа на црната листа го губи правото на поднесување барање, односно правото за
остварување на национална поддршка или подршка од ЕУ фондовите.
Забелешка:
Во Република Македонија дефинирањето на подмерките, условите и потребните документи за аплицирање
се во фаза на изработка.

7.3

Екологија

7.3.1 Заштита на животната средина и природата - Одговорности на Општината
Кога се зборува за оваа надлежност на општините се подразбираат следниве мерки и активности:
• Мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;
• Заштита на природата и
• Заштита од бучава и нејонизирачки зрачења.
Оваа надлежност е комплетно нова за локалните власти и се доработува со повеќе Законски проекти
кои им овозможуваат на општините полесно да ги извршат погоре наведените надлежности. Со оглед на
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големото значење на заштитата на животната средина и природа, секоја општина ќе мора да преземе поголем
број активности и мерки за реализација на оваа надлежност. Една од првите активности кои ќе мора да се
преземат е донесување на еден плански документ наречен Локален еколошки акционен план (ЛЕАП), кој го
одобрува Советот на општината, а каде се предвидуваат мерките и начините за заштита на животната средина
и природа. Градоначалникот и општинската администрација се должни да создадат услови за спроведување
на инспекциски надзор врз оваа надлежност, со што ќе формираат општински инспекции за животна средина
кои ќе ја следат и контролираат состојбата со заштитата на животната средина и природа, а со тоа ќе ја
известуваат јавноста и Советот на општината за состојбата на животната средина и природа.
Општините со децентрализацијата добиваат и надлежност за издавање на таканарачени Б -интегрирани
еколошки дозволи, кои треба да ги поседуваат сите индустриски и стопански капацитети кои предизвикуваат
загадување на животната средина од локално значење.
Со примена на новата законска регулатива се применува начелото загадувачот плаќа. Како обврска
на загадувачот на животната средина и природа е да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста
од загадувањето на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати првичен надомест
за штетата врз животната средина, како и да ја доведе животната средина во најголема мера во состојбата во
која била пред оштетувањето на истата.
Оваа надлежност ја има и Градот Скопје и општините на територијата на Скопје, па така извршувањето
на оваа надлежност можат да ја вршат паралелно, но координирано.
Заштитата на животната средина и природата е надлежност која за нејзина реализација во иднина ќе
зафаќа големи финансиски средства, бидејќи според високите стандарди на Европската Унија, нашата земја и
општините ни оддалеку не ги исполнуваат стандардите во оваа област.

7.3.2 Оценка на влијанието на проектите врз животната средина
Вовед
Оценката на влијанието врз животната средина е процедура која овозможува анализа на позитивните
или негативните влијанија на одреден проект, план или активност, односно неговата прифатливост од аспект
на заштита на животната средина. Целта е да се овозможи анализа на опсегот на влијанијата на проектот при
неговата изградба и експлотација и да се обезбеди градба и управување со истиот на начин кој е прифатлив
од аспект на заштита на животната средина и природата, како и здравјето на луѓето.
Овој процес вклучува и мониторинг на влијанија врз животната средина како и активности за
подобрување на квалитетот на животната средина во зоната на влијанието на предложениот проект.
Постапката за Оцена на влијанието врз животната средина отпочнува рано, уште во процесот на планирање,
пред издавање дозвола за локациски услови, а мора да заврши пред издавањето дозвола за градба или друга
дозвола за активности за кои таква дозвола не е потребна.
Законска основа
Со стапување на сила на Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ53/2005, 81/2005 и 24/2007)
и Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за
спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина (Сл. Весник на РМ 74/2005) се
поставува законската платформа врз која се спроврдува оваа процедура.
За полесно разбирање на сето она што понатаму ќе биде опишано потребно е да се објасни терминот
проект. Согласно со горенаведениот закон, “Проект претставува развоен документ со кој се анализираат
и дефинираат конечните решенија за користење на природните и создадените вредности и се уредува
изградбата на објекти и инсталации и спроведувањето на други дејности и активности кои имаат влијание
врз животната средина, пределот и врз здравјето на луѓето”.
Значи, изградбата на сообраќајници, енергетски објекти (вклучувајќи ги и линиските), водни зафати,
производни објекти, постројки за постапување со отпад, туристичко – угостителски објекти, експлоатација
на минерални суровини, земјоделски, шумарски, сточарски активности, односно, сè што е опишано со
гореспомнатата уредба.
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	Отпочнување со процедурата
Постапката за оцена на влијанието врз животната средина започнува со тоа што инвеститорот
согласно со Правилникот за информациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за изведување
на проектот и постапката за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната
средина (Службен весник на Република Македонија бр. 33/2006) до Министерството за животна средина и
просторно планирање доставува информација за намерата за спроведување на проектот.
Оваа информација се разгледува и се следат чекорите што се прикажани во дијаграмот подолу.

Во случај одлуката да е позитивна, се пристапува кон одредување на обемот на Студијата за Оцена
на влијанието врз животната средина согласно со Правилникот за содржината на барањата што треба да ги
исполнува студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина (Службен весник на Република
Македонија бр. 33/2006). Целта на оваа студија е да ги прикаже влијанијата на планираната активност или зафат
врз животната средина и здравјето на лугето при тоа опфаќајки информации за опсегот на инвестицијата,
метеоролошките и климатските услови, геологијата, хидролошки услови, почва, сеизмологија, биодиверзитет
на локацијата, социјално-социолошки аспекти итн. Составен дел од студијата се мерките за спречување или
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намалување на сите видови негативни влијанија како и програма за пратење на состојбите со животната
средина на локацијата.
Оценката на соодветноста на студијата (заради утврдување на одредени недостатоци) ја извршува
надлежен орган во рамките на МЖСПП по што се изработува “Извештај за адекватноста на студијата за оцената
на влијанието на проектот врз животната средина”.
Како дел од оваа процедура се предвидуваат и консултации со јавноста за доставената документација,
односно студијата се става на увид на јавноста од која се очекуаваат коментари.
Врз основа на студијата, извештајот за адекватноста на студијата и консултациите со јавноста, органот
на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (МЖСПП) донесува одлука за
одобрување или одбивање на барањето за изведување на проект.
Сепак, со оглед на тоа дека се работи за сложена и обемна процедура, потенцијалните инвеститори за
добивање на подетелни информации би требало да се обратат до органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина (МЖСПП) на адреса:
Министерство за животна средина и просторно планирање
Управа за животна средина
Дрезденска 52
Скопје, Република Македонија
www.moepp.gov.mk

7.3.3. Прирачник за испитување на проектни влијанија врз животната средина

Водич за испитување на проектните влијанија
врз околината-животната средина (ИПВО)
Овој водич беше развиен во рамките на Програмата за Интегриран Рурален Развој. Негова цел е
да му обезбеди на техничкиот персонал алатка за испитување на потенцијалното влијание на планираната
интервенција врз животната средина. Иако е дизајниран да се прилагоди на мали и средни проекти за развој
на инфраструктурата, сепак е доволно флексибилен да биде адаптиран за други различни интервенции,
вклучувајќи и проекти поврзани со социјалниот и здравствениот сектор.

За што служи (ИПВО)
ИПВО е инструмент кој може да биде употребен за да произведе подобри и поодржливи развојни
проекти и да обезбеди сигурност дека проектите кои што се неприфатливи за живиотната средина ќе бидат
отфрлени. Тоа се постигнува со анализа на тоа како животната средина (вклучувајќи ги и луѓето кои живеат во
неа или на било кој начин ја искористуваат) е погодена од предложената интервенција. Така ИПВО е многу
повеќе од само зелена алатка: таа дозволува сеопфатен пристап кон животната средина, земајќи ги во предвид
луѓето кој се дел од неа како и економските последици од еколошките влијанија. Со помош на ИПВО можно
е да се согледа или спречи развојот во еден сектор да не е спроведен на сметка на друг сектор. Или пак,
проекти кои имаат позитивни краткорочни влијанија, но се со катастрофални долгорочни влијанија, да можат
да се дефинираат како такви.

Тренинг:
Посочете примери на човечка интервенција кои што спаѓаат во двете категории посочени погоре.
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Позитивни и негативни ефекти врз животната средина
Секоја човечка интервенција има свои влијанија врз животната средина. Овие влијанија можат да се
јават во различни насоки. Можеме да ги поделиме во четири групи: физички, хемиски, биолошки и социјални
влијанија. Влијанијата не секогаш можат да бидат негативни. Затоа не треба да размислуваме само на можните
негативни влијанија, туку треба да се потрудиме да изградиме целосна слика на позитивните и негативните
влијанија.

Животната средина нормално се дели на следниве сфери:
Атмосфера (свет на гасови)
Хидросфера (свет на водата)
Литосфера (свет на земјата, почвата и карпите)
Биосфера (свет на флора и фауна)
Антропосфера (свет на човекот)
Сите овие правци во горенаведениот текст може да имаат последици и влијанија врз сите сфери.

Тренинг:
Обидете се да размислувате за влијанијата на секој правец врз секоја сфера.

Испитување на ризикот, фактор време и надворешни влијанија
Испитувањето на животната средина има за цел да ги разгледа интеракциите помеѓу
два високо комплексни системи: социо-економскиот систем на човечкиот свет и системот на
природните процеси. Очигледно е дека интеракциите се многу различни и дека едно ИПВО не
може да покрие сè. Влијанието од промовирањето на нова технологија за третирање отпадни води
од Европа врз квалитетот на водата во Кина во период од 20 години е апсолутно непредвидливо.
Сепак, добар ИПВО ќе ги идентификува најверојатните влијанијата како и оние помалку
веројатните, кои доколку се случат би биле со огромни последици (т.е. индустриски катастрофи).
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Искуството покажува дека многу несакани ефекти од човечки интервенции не беа предвидени во
фазите на планирање поради факторот време и надворешните влијанија. Очигледно, не е во човековата
природа да размислува на долги временски периоди или пак да ги зема в предвид ефектите кои би можеле
да се осетат во оддалечени места.
Токму затоа, од суштинско значење е да се размислува за краткорочните и долгорочните процеси
како и да се земе в предвид целокупниот животен циклус на употребените супстанции и материјали (во
процесот на проиводство, транспорт, користење и одлагање). Денес во Европа се трошат огромни средства
за отстранување на азбестниот бетон, за чие поставување се мислеше дека ќе се заштедат милиони при
изведбата.
И додека некои процеси се одвиваат многу брзо (како на пример труењето на живиот свет во езерата
со пестициди исфрлени во водата), други ефекти се градат споро, во некои случаи и во текот на повеќе декади.
Како и да е, нивното влијание може да биде дури и поопусошувачко. Како пример може да се земе глобалното
затоплување или пак уништувањето на озонската обвивка. Овие влијанија не се осеќаат само на глобално
ниво, дури и при мали интервенции може да се идентификуваат долгорочни ефекти.

Тренинг:
- Размислете за материјали кои се проблематични во една или повеке фази во нивниот животен век.
- Идентификувајте некои долгорочни и некои надворешни ефекти од проекти имплементирани од ваша страна.

Главни карактеристики на брз ИПВО
Комплетно ИПВО е долготрајно, скапо и бара експерти кои поседуваат познавања од многу области. Сепак, за
поребите на АЦТЕД потребно е кратко ИПВО кое ќе ги опфати најбитните фактори, додека квантификација на
ефектите не е потребна. Покрај тоа, некои елементи кој се интегриран дел од ИПВО се веке формулирани во
други документи како што се „Профили на заедница” и „Имплементационен план”.
Главни карактеристики на брзо ИПВО се:
-

-

Опис на областа, вклучувајки ги веќе постоечките квалитети на околината и класифицирање
на постоечката флора, фауна и заштитени области.
Изградба на објектот: Опис на процесите и материјалите кои ќе се користат во изградбата и
нивното влијание врз животната средина (опфакајќи го целиот животен циклус на материјалите,
од нивното производство па се до нивно одлагање).
Оперативен процес на објектот: Опис на процесите и материјалите кои ќе се користат во текот
на оперативноста како додаток на физичките и хемиските карактеристики на финалниот
продукт и отпадните материи генерирани во техничкиот процес како и нивното влијание врз
животната средина.
Познати секундарни и терцијални природни процеси кои водат до опасни супстанции.
Алтернативи на планираните интервенции, вклучувајки го и немањето на алтернатива (ништо
не е изградено) како и нивните соодветни предности и пречки (не само во однос на животната
средина туку и во однос на економијата, социјалниот живот, здравјето, итн.)
Можни мерки за зголемување на влијанието врз животната средина и причините зошто не се
спроведени.
Преглед на позитивните и негативните ефекти врз животната средина, квантификација онаму
каде е можно и проценка на општото влијание.

Еден од најтешките делови во испитувањето на проектните влијанија врз животната средина е квантитативното
споредувањто на соодносот на позитивните и негативните ефекти. Хидроелектрична централа, како
пример, има позитивно влијание врз атмосферата (затоа што може да ја замени во целост загадувачката
термоелектрична централа) но ќе уништи цела долина и ке има големи влијанија врз локалниот животински и
растителен свет. Дали тоа е добро или лошо? Од една страна, (гледано теоретски бидејки нема да употребиме
толку софистицирани алатки) тоа е метод на монетизација (монетизација е продавање на земјоделски артикли
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за добивање локални пари за употреба во Американските (САД) програми за помош). При овој пристап ќе
биде проценета хипотетичната вредност на секој елемент ( т.е. колку луѓето би биле спремни да платат за да
имаат чисти реки или да имаат чист воздух или за опстанокот на одреден вид на инсекти) така да сите ефекти
бидат опфатени со голема пресметка, која на крај ќе резултира со позитивна или негативна сума.
За ИПВО од наш ранг, анализите и заедничкото чувство нормално би биле доволни за да се дојде до солиден
заклучок за негативно или позитивно општо влијание на проектот.

Тренинг:
Направете кратко испитување на проектните влијанија врз животната средина на село по ваш избор, употребувајќи ги листите за
проверка и информации достапни на интернет.

Листи за проверка
Во наредниот дел следат листи за проверка кои се употребуваат за да се одредат позитивните или негативните
влијанија од различни инфраструктурни објекти врз животната средина. Трба да се забележи дека овие
листи за проверка се од помош за наоѓање потенцијални штетни или посакувани ефекти, а не ги заменуваат
анализите на проблемот и заедничкото чувство.
Листите за проверка се поделени во неколку категории. Треба да се забележи дека често е потребно да се
помине и повеќе од една листа за проверка (пр. за испитувањето на единицата за третман на отпадна вода,
листата за проверка за активностите поврзани со водата и листата за проверка за изградба).
Листи за проверка:
1. Полјоделство, Сточарство , Шумарство
2. Активности поврзани со водата
3. Транспорт и комуникации , изградба, одлагање на отпадни матери, рударство
4. Енергија
5. Здравје и медицинска нега
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Листа за проверка 1: Полјоделство, Сточарство, Шумарство

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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искористи или битно измени важен екосистем или пак го ќе го обнови истиот?
ја намали природната биолошка разновидност преку загрозување на билните и животинските
врсти, или пак ќе ја зголеми разновидноста со подржување, заштита и формирање на екосистеми
и врсти?
го охрабри или обесхрабри локалното одржливо користење на дивата и одгледуваната биолошка
разновидност, локалното поледелство и сточарство како и подобрувањето на знаењата во врска
со локалната биолошка разновидност?
придонесува или се спротивставува на промовирањето на нови врсти во области каде тие не
припаѓаат природно?
резултира со поголем или помал ризик од ширење на болести врз култивираните и дивите билни
и животински врсти?
резултира со поголем или помал ризик од ширење на трансгенетички организми или гени од
такви организми?

резултира со поголем или помал ризк од ширење на болести или негативни ефекти врз здравјето
на луѓето?
ги подобри или влоши условите за живот на селската популација или номадските групи?
го олесни или отежни пренесувањето и искористувањето на природните ресурси од старана на
локалната популација?
ги зголеми или намали конфликтите во поглед на моменталната обработка или закуп на земја?
оштети или заштити археолошки наоѓалишта или места со религиска, културна или историска
вредност?
резултира со миграција на луѓето од и во целната област на проектот?

користи хемикалии кои тешко се распаѓаат?
изложи големи области на хемиско влијание?
резултира со зголемен или намален ризик од ненамерно распространување на хемикалиите
преку воздух, вода или храна, поради користење на тие хемикалии, нивно несоодветно
складирање или пак поради несоодветни средства за отстранување на отпадните материи?
води до ситуации во кои необучен персонал се справува со хемикалии, или пак придонесува во
обука на персоналот за справување со истите како и набавка на заштитна опрема?
резултира со акутни и/или долгорочни здравствени проблеми кај лицата кои се справуваат со
хемикалиите или кај населението во таа област, или пак го намалува таквиот ризик?

БИОЛОШКА
РАЗНОВИДНОСТ

o

ЛУЃЕ

o

загади или прочисти површински/подземни води, почва или воздух?
има ефект врз земјени површини кои се осетливи на пресушување или ерозија?
придонесе за зголемувањето на соленоста на почвата или нејзино поплавување, или пак води кон
подобрување на тие области?
предизвика деградација како резултат на активности поврзани со шумарството, други маханички
влијанија предизвикани од преголемо испасување или движење на стоката, или пак ја намалува
таквата деградација?
предизвика зголемување или намалување на достапноста до површинските или подземните води,
локално или регионално?
води кон големо површински исцедување и помало понирање предизвикано од активности
поврзани со шумарството, или пак се спротиставува на тие ефекти?
води кон зголемено или намалено испуштање на фосилен јаглерод диоксид, метан или други
гасови штетни за ефектот на стаклена градина?
води кон зголемено или намалено испуштање на супстанции кои го исцрпуваат озонот?
развие системи кои ќе овозможат талогот, хранливите соли или други отпадни продукти да бидат
третирани или пак вратени во екоциклусот?

ОПАСНИ
СУПСТАНЦИИ

o
o
o

ЗЕМЈА, ВОДА И ВОЗДУХ

Дали проектот ќе...
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Листа за проверка 2: Активности поврзани со Вода

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

искористи или битно измени важен екосистем или пак го ќе го обнови истиот?
ја намали природната биолошка разновидност преку загрозување на билните и животинските
врсти, или пак ќе ја зголеми разновидноста со поддржување, заштита и формирање на екосистеми
и врсти?
придонесува или се спротивставува на промовирањето на нови врсти во области каде тие не
припаѓаат природно?
резултира со поголем или помал ризик од ширење на болести врз култивираните и дивите билни и
животински врсти?
го зголеми или намали ризикот од исцрпување на рибиот фонд, т.е. искористувањето е поголемо
од природната репродукција?
ја заштитува или оневозможува природната миграција на рибите до нивните области за
репродукција?
резултира со поголем или помал ризик од ширење на болести преносливи преку нечиста вода
ги подобри или влоши условите за живот на селската популација или номадските групи?
го олесни или отежни пренесувањто и искористувањето на природните ресурси од старана на
локалната популација?
ги зголеми или намали конфликтите во поглед на моменталната обработка или закуп на земја?
оштети или заштити археолошки наоѓалишта или места со религиска, културна или историска
вредност?
резултира со миграција на луѓето од и во целната област на проектот?

користи хемикалии кои тешко се распаѓаат?
изложи големи области на хемиско влијание?
резултира со зголемен или намален ризик од ненамерно распространување на хемикалиите преку
воздух, вода или храна, поради користење на тие хемикалии, нивно несоодветно складирање или
пак поради несоодветни средства за отстранување на отпадните материи?
води до ситуации во кои необучен персонал се справува со хемикалии, или пак придонесува во
обука на персоналот за справување со истите како и набавка на заштитна опрема?
резултира со акутни и/или долгорочни здравствени проблеми кај лицата кои се справуваат со
хемикалиите или кај населението во таа област, или пак го намалува таквиот ризик?

БИОЛОШКА
РАЗНОВИДНОСТ

o

ЛУЃЕ

o

загади или прочисти површински или подземни води, почва или воздух?
има ефект врз земјени површини кои се осетливи на пресушување или ерозија?
придонесе за зголемувањето на соленоста на почвата или нејзино поплавување, или пак води кон
подобрување на тие области?
предизвика зголемување или намалување на достапноста до површинските или подземните води,
локално или регионално?
води кон големо површински исцедување и помало понирање предизвикано од активности
поврзани со шумарството, или пак се спротиставува на тие ефекти?
води кон зголемено или намалено испуштање на фосилен јаглерод диоксид, метан или други
гасови штетни за ефектот на стаклена градина?
води кон зголемено или намалено испуштање на супстанции кои го исцрпуваат озонот?
развие системи кои ќе овозможат талогот, хранливите соли или други отпадни продукти да бидат
искористени или пак вратени во екоциклусот?
ќе ја пренасочи водата од нејзините природни текови така да достапноста до вода низводно од
пренасочувањето значително ќе се намали?
резултира со промена на хемиските и физичките (температура, проток) својства на водата?
резултира со ризик од незгоди кои можат да имаат последици кај луѓето и животната средина во
оклоната област?

ОПАСНИ
СУПСТАНЦИИ

o
o
o

ЗЕМЈА, ВОДА И ВОЗДУХ

Дали проектот ќе...
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Листа за проверка 3: Транспорт и комуникации, градежни работи, одлагање на
отпад и рударство

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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искористи или битно измени важен екосистем или пак го ќе го обнови истиот?
ја намали природната биолошка разновидност преку загрозување на билните и животинските
врсти, или пак ќе ја зголеми разновидноста со поддржување, заштита и формирање на екосистеми и
врсти?
придонесува или се спротивставува на промовирањето на нови врсти во области каде тие не
припаѓаат природно?
олесни пристапот до области со битни и чувствителни екосистеми кои претходно биле
непристапни, резултирајќи со закана за биолошката разновидност и управувањето со конфликти?

Резултира со поголем или помал ризик од ширење на болести или негативни влијанија врз
човековото здравје како резултат од загадување, лош квалитет на градежните материјали, лоши
санитарни услови или изградба на сиромашни периферии?
ги подобри или влоши условите за живот на селската популација или номадските групи?
го олесни или отежни пренесувањето и искористувањето на природните ресурси од старана на
локалната популација?
ги зголеми или намали конфликтите во поглед на моменталната обработка или закуп на земја?
оштети или заштити археолошки наоѓалишта или места со религиска, културна или историска
вредност?
резултира со миграција на луѓето од и во целната област на проектот?

користи хемикалии кои тешко се распаѓаат?
изложи големи области на хемиско влијание?
резултира со зголемен или намален ризик од ненамерно распространување на хемикалиите преку
воздух, вода или храна, поради користење на тие хемикалии, нивно несоодветно складирање или
пак поради несоодветни средства за отстранување на отпадните материи?
води до ситуации во кои необучен персонал се справува со хемикалии, или пак придонесува во
обука на персоналот за справување со истите како и набавка на заштитна опрема?
резултира со акутни и/или долгорочни здравствени проблеми кај лицата кои се справуваат со
хемикалиите или кај населението во таа област, или пак го намалува таквиот ризик?

БИОЛОШКА
РАЗНОВИДНОСТ

o

ЛУЃЕ

o

загади или прочисти површински/подземни води, почва или воздух?
има ефект врз земјени површини кои се осетливи на пресушување или ерозија?
придонесе за зголемувањето на соленоста на почвата или нејзино поплавување, или пак води кон
подобрување на тие области?
предизвика деградација како резултат на активности поврзани со шумарството, други механички
влијанија предизвикани од преголемо испасување или движење на стоката, или пак ја намалува
таквата деградација?
предизвика зголемување или намалување на достапноста до површинските или подземните води,
локално или регионално?
води кон големо површински исцедување и помало понирање предизвикано од активности
поврзани со шумарството, или пак се спротиставува на тие ефекти?
води кон зголемено или намалено испуштање на фосилен јаглерод диоксид, метан или други гасови
штетни за ефектот на стаклена градина?
води кон зголемено или намалено испуштање на супстанции кои го исцрпуваат озонот?
развие системи кои ќе овозможат талогот, хранливите соли, градежниот отпад, ископниот материјал
или другите отпадни продукти да бидат третирани или вратени во екоциклусот?

ОПАСНИ
СУПСТАНЦИИ

o
o
o

ЗЕМЈА, ВОДА И ВОЗДУХ

Дали проектот ќе...
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Листа за проверка 4: Енергија
Дали проектот ќе...

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

ЗЕМЈА, ВОДА И ВОЗДУХ

o

искористи или битно измени важен екосистем или пак го ќе го обнови истиот?
ја намали природната биолошка разновидност преку загрозување на билните и животинските врсти,
или пак ќе ја зголеми разновидноста со поддржување, заштита и формирање на екосистеми и врсти?
придонесува или спротивставува на промовирањето на нови врсти во области каде тие не припаѓаат
природно?
олесни пристапот до области со битни и чувствителни екосистеми кои претходно биле непристапни,
резултирајќи со закана за биолошката разновидност и управувањето со конфликти?
заштити или оневозможи миграции на риби кон нивните области за репродукција

резултира со поголем или помал ризк од ширење на болести или негативни ефекти врз здравјето на
луѓето?
ги подобри или влоши условите за живот на селската популација или номадски групи?
го олесни или отежни пренесувањето и искористувањето на природните ресурси од старана на
локалната популација?
ги зголеми или намали конфликтите во поглед на моменталната обработка или закуп на земја?
оштети или заштити археолошки наоѓалишта или места со религиска, културна или историска
вредност?
резултира со миграција на луѓето од и во целната област на проектот?

користи хемикалии кои тешко се распаѓаат?
изложи големи области на хемиско влијание?
резултира со зголемен или намален ризик од ненамерно распространување на хемикалиите преку
воздух, вода или храна, поради користење на тие хемикалии, нивно несоодветно складирање или
пак поради несоодветни средства за отстранување на отпадните материи?
води до ситуации во кои необучен персонал се справува со хемикалии, или пак придонесува во
обука на персоналот за справување со истите како и набавка на заштита?
резултира со акутни или долгорочни здравствени проблеми кај лицата кои се справуваат со хемиски
материи или кај месната популација, или пак го намалува таквиот ризик?

БИОЛОШКА
РАЗНОВИДНОСТ

o

ЛУЃЕ

o

загади или прочисти површински/подземни води, почва или воздух?
има ефект врз земјени површини кои се осетливи на пресушување или ерозија?
придонесе за зголемувањето на соленоста на почвата или нејзино поплавување, или пак води кон
подобрување на тие области?
предизвика деградација како резултат на активности поврзани со шумарството, други маханички
влијанија предизвикани од преголемо испасување или движење на стоката, или пак ја намалува
таквата деградација?
предизвика зголемување или намалување на достапноста до површинските или подземните води,
локално или регионално?
води кон големо површински исцедување и помало понирање предизвикано од активности
поврзани со шумарството, или пак се спротиставува на тие ефекти?
води кон зголемено или намалено испуштање на фосилен јаглерод диоксид, метан или други гасови
штетни за ефектот на стаклена градина?
води кон зголемено или намалено испуштање на супстанции кои го исцрпуваат оз.?

ОПАСНИ
СУПСТАНЦИИ

o
o
o
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Листа за проверка 5: Здравствена и медицинска заштита

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
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вклучи програми за развој на човечки ресурси кои во овој контекст се поврзани со животната
средина?
вклучи тренинзи наменети за здравствениот и медицинскиот персонал за хигиената и болестите
поврзани со животната средина?
пружи повеќе знаење околу теми поврзани со здравјето и животната средина, кое знаење ќе им
овозможи на луѓето да го споредат со ситуацијата во која нивната заедница се наоѓа како и да
побараат одговорност и средства за превенција (пр. информации за хигиена, чиста вода, тоалети...)
резултира со миграција на луѓе од и во проектната област?

користи хемикалии кои тешко се распаѓаат?
изложи големи области на хемиско влијание?
резултира со зголемен или намален ризик од ненамерно распространување на хемикалиите преку
воздух, вода или храна, поради користење на тие хемикалии, нивно несоодветно складирање или
пак поради несоодветни средства за отстранување на отпадните материи?
води до ситуации во кои необучен персонал се справува со хемикалии, или пак придонесува во
обука на персоналот за справување со истите како и набавка на заштитна опрема?
вклучи мерки за намалување и контрола на распространување на хемикалии, лекови и медицински
отпад?
резултира со акутни или долгорочни здравствени проблеми кај лицата кои се справуваат со
хемикалии, лекови или медицинска опрема (ризик од радијација итн.)

ЛУЃЕ

o

загади или прочисти површински и подземни води, почва или воздух (пр. преку болнички и
медицински отпад, хемикалии и др.)
развие системи кои ќе овозможат талогот, хранливите соли, болничкиот/градежен или друг отпад
да биде третиран или рециклиран?

ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ

o

ЗЕМЈА, ВОДА
И ВОЗДУХ

Дали проектот ќе...

ПРИРАЧНИК со најдобрите методолошки практики од партиципативниот пристап на ЗОРС „Алка“ за одржлив развој

7.3.4 Прирачник за одржување на инфраструктурни проекти

ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА,
НЕЈЗИНО ФИНАНСИРАЊЕ
И ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИ
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Вовед
Овој прирачник е развиен од ACTED во рамките на Интегрираната Програма за Рурален Развој (IRDU) во
Македонија во 2004. Тој има за цел да им понуди на заедниците, општините, инжинерите и другите клучни
учесници, неопходна алатка за обезбедување на одржливо функционирање на мали и средни инфраструктурни
капацитети вклучувајќи планирање на адекватно одржување и покривање на трошоците.
Широко е прифатено дека инфраструктурата е еден од предусловите за економски развој и како таква
претставувала клучно прашање адресирано до владините и интернационалните дародатели во државите во
развој и транзиција во текот на последните декади. Инфраструктурата е една од главните придобивки на
националната економија, но и главен фактор за трошоци. Во оваа насока, дотрајаноста на инфраструктурата
претставува огромно истекување на националното богатство и предизвикува сериозно нарушување на
развојниот процес како додаток на директното загрозување на човековото здравје и животната средина.
Токму затоа, неодложно е да биде подготвен соодветен план за одржување и негово финансирање како
интегриран дел од секоја програма за изградба или рехабилитација на инфраструктурата.

Содржина:
1. ЗнаЧење на одрЖувањето
1.1 Вообичаени стратегии за одржување
1.2 Проблеми во тековната практика за одржување
1.3 Чекори во планирањето на инфраструктурното одржување
1.4 Чија должност е одржувањето?
2. Финансирање на одрЖувањето
2.1 Кои трошоци треба да се покријат?
2.2 Тарифни модели
2.3 Пресметка на тарифа
3. Прилог
3.1 Работен век и ремонт на одредени системи
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1. Значење на одржувањето
Одржувањето е дефинирано како збир од активности насочени кон зачувување или враќање на потполната
оперативност на инфраструктурата. Тоа секако не подразбира надградување или екстензија на системот (на
пример да покрие зголемен број на корисници со текот на времето).

Правилно одржување обезбедува дека:
- системот прецизно функционира
- континуирано се достигнуваат стандардите за квалитет и квантитет
- нема постепено опаѓање на капацитетот или извршената работа
- оперативните трошоци остануваат на константно ниско ниво
- загубата на природни ресурси (преку истекување, прскање) е минимизирана
Многу блиску до најлошото сценарио (комплетен колапс на системот) се наоѓаат и многу други значајни
социјални, економски и финансиски реперкусии предизвикани од неадекватното одржување. Пред сè,
има директни загуби. Има примери на системи за водоснабдување каде што истекувањето надминува 50%
од произведената вода, што значи директно трошење на вода, енергија и труд. Исто така, недостатокот
на одржување во еден сектор, често пати предизвикува трошоци во некој друг сектор. Како пример е
непостоењето или недостатокот на служба за чистење на улиците или собирање на сметот може да ги зголеми
трошоците за одржување на патиштата и одводните канали затоа што акумулираниот материјал го попречува
правилното користење или одржување на овие капацитети.

1.1 Вообичаени стратегии за одржување
Има неколку типа на одржување кои се разликуваат според намената, тајмингот или фрекфенцијата на
активностите за одржување.
1. Превентивното одржување се однесува на систематски пре-распоредени активности
или програми на активности за испитување и одржување, насочени кон рано откривање на
дефекти и имплементација на акции пред колапсот или критичните неправилности. Често пати,
превентивното одржување е најефективно (во однос на трошоците и цената) во текот на долги
временски периоди, но бара добро планирање, супервизија, контрола на квалитетот и лесен
пристап до резервни делови и финансии. Ова би требало да биде најповолната стратегија,
посебно кога се однесува на животната средина каде што трошоците за работна сила се ниски.
Сепак, тоа би требало да биде пропратено со елементи од следново:
2. Правовремено распоредување на активностите за одржување, т.е. на капацитетите за
одржување, тогаш кога тоа може да биде сторено со најмали пречки и трошоци. Така, ова би се
однесувало на испитувањето/поправката на подземна канализација тогаш кога се предвидени
поправките на улиците, што значи ограничување на скапите ископи на улиците како и
непогодностите предизвикани од и кон јавноста.
3. Најлошото најпрвин. Поправките и промените се направени на превентивен начин и врз
база на “најпрвин најлошото”, одредено како резултат на спроведен мониторинг и испитување.
Пристапот може да биде ефективен, но бара константен и континуиран мониторинг на целиот
систем.
4. Одржување во криза значи да се одговори само на прекините/колапсите или јавните поплаки.
Иако широко распространета, ова е многу неефикасна стратегија. Само во посебни случаи
таа може да биде ефективна во однос на цената и трошоците, како на пример онаму каде
инсталацијата е посебно непристапна за превенција, мониторинг и одржување.

1.2 Проблеми во тековната практика за одржување
Постојат голем број на проблеми поврзани со моменталната практика за одржување. Основните причини
се разнолични и вклучуваат технички, менаџерски и финансиски прашања. Во повеќе случаи, проблемот
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започнува со неадекватен дизајн на самата инфратруктура. Со цел да се заштеди на инвестиционите трошоци
се избираат ефтини решенија кои подолгорочно резултираат со зголемена потреба од одржување и намален
работен век на клучните компоненти. Обично, инвестицијата во квалитет и сервисибилност секогаш се
исплаќа. Во исто време, потребно би било да се напомене дека комплексен и целосно софистициран систем
ќе предизвика проблеми при одржувањето доколку е имплементиран во области каде неопходните делови,
набавки и квалификации/вештини се дефицитарни или недостасуваат. Искуството покажува дека“сопственоста”
врз капацитетот од страна на корисничката заедница може значително да ја подобри одржливоста. За жал,
практиката за интегрирање на корисничката заедница во процесот на планирање, донесување одлуки,
изградба и одржување на капацитетите е ретко применувана од страна на властите во земјите во развој.
Проблемите на институционално ниво најчесто се пречка за ефикасно одржување. Постоечката
институционална поставеност често води до расејување на одговорностите за дизајн, изградба, оперативност
и одржување. Доколку текот на информациите помеѓу различните клучни учесници не е добро организиран,
тогаш проблемите со одржувањето се неизбежни. Типично, единиците за одржување често немат пристап до
така изградените планови за длабока инфрструктура или пак до оперативните прирачници.
Многу единици за одржување работат во услови на кризен менаџмент, брзо префрлајќи се од една поправка
на друга. Тие ретко се доволно организирани за извршување на задачи за превентивно одржување, така да
поправките и прекините продолжуваат во циклична форма.
Сето ова е отежнато од хроничниот недостаток на финансиски средства од страна на структурите на
локалната власт. Во моментот кога буџетот на националната власт ќе опадне, потребата за изнаоѓање локални
средства за одржување станува од исклучително значење. Директното покривање на трошоците од страна
на корисниците во повеќе случаи е метод на избор. Сепак, неспособноста да се изведе соодветна анализа на
трошоците и политичките интереси често води до несоодветни износи. Токму затоа, пресметките на износите
за покривање на трошоци ќе завземат значајно место во овој прирачник.

1.3 Чекори во планирањето на инфраструктурното одржување
Првиот чекор е да се состави комплетна листа на целокуниот “хердвер” на капацитетот вклучувајќи релевантни
технички детали како и очекуваниот работен век на одреден капацитет. Очигледно, секој постоечки дизајн ќе
биде почетна точка за оваа задача. Откако ќе се изведе детален попис на инвентарот на инфраструктурата
што треба да се одржува, мора да се одредат задачите кои треба да се извршат на секој елемент.
Мора да бидат развиени два типа на стандарди за одржување: стандард за квалитет и стандард за квантитет.
Стандардите за квалитет ги опишуваат задачите што мора да се извршат и нивната фрекфенција. Стандардите
за квантитет ги дефинираат неопходните ресурси за имплементирање на секоја задача. Тоа значи дека го
дефинираат целниот износ на трудот, материјалот и опремата што треба да се користи. Овие стандарди
постануваат клучна алатка во раководењето со персоналот за одржување како и во предвидувањето на
износите за покривање на трошоците.
За секоја интервенција, идентификацијата треба да содржи податоци како: името на задачата, опис, фрекфенција
(дневна, месечна, годишна…) како и применети стандарди. Дефиницијата на задачите, фрекфенцијата и
стандардите за квалитет произлегуваат од искуството со слични капацитети и мора да биде во линија со
националните легислативи кои од своја страна можат да ги диктираат стандардите. За повеќето “хардвери”,
најдобрата точка за почеток се препораките на производителот кој треба да овозможи спецификација на
горенаведените податоци за секоја задача што треба да се изврши. Инжинерските прирачници се исто така
корисни референци. Во анексот на овој прирачник ќе најдете некои примери кои беа од извонреден интерес
за IRDU тимот во текот на имплементацијата на проектот.
Добар план за одржување ќе содржи палета на стратегии за одржување. Додека планираното превентивно
одржување е воопшто најпосакуваниот пристап, практичните програми користат и други пристапи. Важно
е да се одреди и прегледа секоја од задачите што треба да се извршат, доколку има такви кои треба да се
спроведат користејќи алтернативни пристапи.
Превентивниот пристап за одржување би требало, од очигледни причини, никогаш да не биде развиен
без предвиден надоместок за раководење во криза. На тој начин, вонредна ситуација нема да го наруши
превентивниот распоред за одржување како резултат на недостаток на фондови.
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Пример 1: Стандарди за квалитет (за дизел мотор) за тимовите за одржување.

Фрекфенцијa

Код

Опис

Дневна

CF1

Проверка на количината на дизел гориво и моторно масло

CL2

Проверка на истекувањето на масло и гориво

CN2

Проверка и затегање на глава и болцни

RO3

Промена на моторното масло и филтерот за масло

SN3

Чистење на дизни

CB3

Проверка на каиши

RF4

Промена на филтерот за гориво

DC5

Де-јагленисување на дизни

SF5

Празнење и чистење на резервоарот за гориво

RA5

Промена на филтерот за воздух

OH6

Ремонт на моторот

Неделна

Месечна

6 месечна

Годишна

5 годишна

Пример 2: Стандарди за квантитет (за дизел мотор) за тимовите за одржување:

0.1h

52

5.2 h

CN2

0.1h

52

5.2 h

RO3

0.5 h

12

6h

0.1 h

0.3 h

CB3

0.05 h

RF4

0.01h

Масло: 5 л
Филтер: 1
Тест: 0.1 h

12

1.2 h

3.6 h

12

0.05 h

Филтер: 1

2

0.02 h

Годишно
материјал

36.4 h

Годишно
Опрема h

Годишен
нестручен
труд h

Годишен
стручен
труд h

364

SN3

Масло: 0,05 л

Број на
работни
часови во
година

CL2

Материјал

0.1h

Опрема h

Нестручна

работа h

Стручна

работа h

Код
CF1

Масло: 18,2 л

Масло: 60 л
Филтер: 12
Тест: 3,6 h

Филтер: 2

DC5

0.5

Раствор: 2 л

1

0.5

Раствор: 2 л

SF5

1

Раствор: 1л

1

1

Раствор: 1 л

Филтер: 1

1

RA5

0.1h
Тест: 1 h

OH6

35 h

35 h

Дребонг: 5 h
Работилница: 30 h

Сет за ремонт
влкучувајќи
вентили и
клипови:1

1/5

0.1 h

7h

7h

Филтер: 1
Тест: 0.2 h
Дребонг: 1 h
Работилница: 6 h

Сет за ремонт
влкучувајќи
вентили и
клипови: 0.2

1.4 Чија должност е одржувањето?
Идеална организација на одржување го има следниот профил:
•
Техничко знаење
•
Високо ниво на мотивација и посветеност
•
Притап до неопходна опрема и резервни делови
•
Добра пракса во одржувањето (планирање, приоритизирање, мониторинг, 			
		
документација)
•
Достапност и деверливост
Кандидатите за одржување многу ретко ги поседуваат горенаведените карактеристики. За таа цел, градењето
на капацитетот на потенцијалните партнери и почетната подршка се често пресудни елементи за ефикасно
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одржување. Инфраструктурните капацитети се повеќе одржливи кога централната власт игра улога на
поддржувач повеќе отколку имплементатор. Онаму каде советите на локалната заедница или пак приватните
претприемачи обезбедуваат одржување на локално ниво, системите имаат тенденција да постигнат успех
во одржливоста и ефективното покривање на трошоците токму затоа што се фокусираат на јакнењето на
заедницата во фазата на дизајнирање.
Од друга страна, ефективното одржување често бара посебна опрема и квалификации. Од исклучителна
важност е единиците за одржување да се полно опремени со неопходните алатки, но и да се обезбеди замена
во случај на потреба. Тренинг на персоналот е друго клучно прашање. Ова е поебно важно во рамките на
квалитетот на поправките. Многу ретко се среќаваат системи што обезбедуваат квалитетна контрола на
одржувањето и поправките.
На многу места, јавните претпријатија се традиционално задолжени за одржувањето. Иако тие се очигледен
избор во повеќе случаи, сепак, алтернативите би требале да се земат предвид. Ефикасноста на средствата
на јавните претпријатија е често пати попречена од незадоволувачката состојба на опремата, недоволно
платениот персонал како и застарениот менаџмент и книговодствена пракса. Најверојатно, најфундаменталниот
проблем е недостатокот на грижа за изведбата, неодговорноста и непостоењето на дух за ориентирање кон
обезбедување на услуги.
Доделувањето на одржувањето на локална приватна фирма може во некои случаи да биде добро и ефективно
решение кога зборуваме за трошоците, посебно доколку постои вистинска компетенција во тендерската
процедура. Често пати приватните фирми можат да обезбедат поефикасна услуга поради подобриот менаџмент,
поголемата флексибилност во персонал и механизација како и подобрена способност за вработување и
најмување на квалификуван персонал. Сепак, потребна е квалификувана супервизија врз работата.

2. Финансирање на одржувањето
Историски, оперативните и сервисните трошоци на инфраструктурата во земјите во развој и транзиција не
биле на сметка на потрошувачите. Тие биле оставени да бидат платени од страна на владиниот буџет или од
старна на разни донатори. Како и да е, искуството покажа дека тогаш кога фондовите од владата се потрошени
или редуцирани, повеќето инфраструктури се соочуваат со колапс.
Во рамките на одржливоста, пристапот „корисникот плаќа” нуди повеќе предности и во продолжение истиот
ќе биде детално разгледан. Сепак, би требало да се разбере дека овој пристап е често комбиниран со други
финансиски извори, како што се поддршките од разни владини нивоа и еднорочните грантови од меѓународни
донатори.

2.1 Кои трошоци треба да се покријат?
Општо гледано, тарифите во земјите во развој и транзиција имаат најмалку една заедничка карактеристика:
тие се одредени под нивото кое може да ги покрие трошоците за оперативност и одржување. Испитувањата
покажуваат дека ниските тарифи се така одредени од политички причини повеќе отколку од прктични.
На пример, бесплатна вода или струја е средство често користено како ветување во текот на политичките
кампањи заради обезбедување на политичка победа. Најчесто, одредувањето на тарифите е политички
процес пропратен со контраверзност.
Веќе при првиот чекор, важно е да се идентификува типот на трошоците што треба да се покријат. Ќе има
големи варијации од еден до друг случај. На пример, дали трошоците за изградба треба да се покријат, или пак
зборуваме само за трошоци за идно одржување и оперативност? Дали сакаме да зачуваме пари за евентуална
екстензија на системот по 30 години поради очекуваниот пораст на населението? Одговорите на овие прашања
се често од политичка природа и би требале да бидат земени предвид од страна на релевантните власти.
Подолу прикажаната листа дава преглед на трошоците што треба да бидат вака или онака покриени. Како и да
е, не сите од нив треба задолжително да бидат вклучени во тарифите за корисниците:
- Изградба
- Оперативност и одржување
- Замена, обнова или рехабилитација
- Идна екстензија
- Амортизација
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-

Трошоци на инвестираниот капитал

Ајде сега да ги разгледаме подетално накои од трошоците:
а) Оперативни трошоци се тековни така да се повеќе или помалку непрекидни во текот на целиот работен
век на капацитетот. Фактори за трошоците се:
- Вработувањето (персоналот вклучен во оперативноста или администрацијата)
- Погонска сила (гориво, електрична струја…)
- Обезбедување (чувари…)
- Материјали (хемикалии, административни набавки, материјали за чистење…)
- Поддршка (транспорт, тренинг, техничка помош…)
- Друго (ризик, слаба администрација, вандализам)
б) Трошоците за одржување се тековни во случај на планирано превентивно одржување. Како додаток на
ова, непредвидливите поправки и рехабилитации би треабало да бидат земени во предвид. Факторите за
трошоци вклучуваат:
- Труд (стручен и нестручен)
- Материјал (резервни делови, потрошен материјал)
- Опрема (алати, машини…)
- Поддршка (транспорт, тренинг, техничка помош…)
в) Трошоци на капиталот се составени од банкарски провизии, кредитни услуги и инфлација. Овие трошоци,
додека не се директно поврзани со опипливи придобивки, се важни за финансиската моќ и одржливоста
на обазбеденото одржување.

2.2 Тарифни модели
Има повеќе начини на кои трошоците можат да бидат покриени од крајниот корисник. Добрите тарифни
модели се прилагодени на локалните прилики т.е. на социјалната и економската состојба на корисниците,
достапноста до обезбедените услуги, локалните обичаи и традиции итн.

Во продолжение, треба да се напомене дека многу е важно тарифниот модел да биде фер,
транспарентен, лесен за административно водење но и за задолжување. На пример, во случај на
систем за наводнување, ќе биде тешко да се терети корисникот по волуменска тарифа затоа што
административните трошоци за водомерите и персоналот за читање на истите ќе бидат многу високи.
Како алтернатива, треба да биде развиена тарифа која е функција од типот на одгледуваната култура
и големината на наводнуваната површина.
Подолу е прикажана табела со пет различни тарифни модели одредени на пример на систем за
водоснабдување:
Модел

Опис

Пример

Предности

Недостатоци

Тарифи со
фиксирани цени

Фиксирани цени
независно од
потрошувачката

5м – 1 ЕУР
10м3 – 1 ЕУР
20м3 – 1ЕУР

- едноставен
- нема потреба од водомери

- нефер
- нема подстрек за штедење
на водата

Константни
волуменски тарифи*

Фиксирана поединечна
цена

5м3 – 0.5 ЕУР
10м3 – 1 ЕУР
20м3 – 2 ЕУР

- принцип “корисникот плаќа”
- подстрек за штедење на водата

- нема елементи за да
одговорат на сиромаштијата
- потреба од водомери

5м3 – 0.35 ЕУР
10м3 – 1.2 ЕУР
20м3 – 3 ЕУР

- принцип “корисникот плаќа”
- подстрек за штедење на водата
- малите (сиромашните)
корисници плаќаат помалку

- потреба од водомери
- прекумерен терет врз
големите (индустриски)
корисници

5м3 – 0.75 ЕУР
10м3 – 1.2 ЕУР
20м3 – 1.4 ЕУР

- ниски цени за големите
(индустриски) корисници

- нефер
- промовира трошење на
водата
- прекумерен терет за малите
(сиромашни) корисници

(тука: 0.1 ЕУР/м3)
Растечки блок
тарифи*

Различна поединечна цена
за различна потрошувачка
(тука: <7м3 = 0.07ЕУР,
7-12м3 = 0.12 ЕУР, >12м3 =
0.15ЕУР)

Опаѓачки блок
тарифи*
(користен
единствено во САД)

Спротивно од погорниот:
(тука: <7м = 0.15 ЕУР,
7-12м3 = 0.12ЕУР, >12м3 =
0.07ЕУР)
3

3
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Сезонски и зонски
тарифи

Цената зависи од сезоната
и пристапноста на
локацијата

Единечна цена:
0.2 ЕУР во текот на
летото, 0.1 ЕУР зиме

- помага во регулирањето на
користењето вода во текот на
сушните периоди

2.3 Пресметка на тарифа
Како што беше напоменато претходно, пресметката на тарифата е најдобро направена по сеопфатна
анализа на состојбата на системот и неговите компоненти, како и по подготовката на план за одржување и
рехабилитација што би го покрил целиот работен век на капацитетот. Очигледно е дека овој процес е сложен
и троши време, особено во случај на поголеми капацитети.
Би било многу корисно доколку има проста формула за пресметка која би ги спасила планерите од целиот
процес. Сепак, општо е претпоставено дека одржувањето на системот бара одреден процент на имотна
вредност. Постојат различни формули кои се обидуваат да го пресметаат трошокот за одржување базирани
единствено врз инвестиционите трошоци. Заборавете ги сите нив, тие се прецизни во многу малку случаи.
Подолу се претставени два примери за пресметка на тарифи за покривање трошоци од крајниот корисник.
				
		
Пример 1 - Дизел Генератор
Генератор, снабден со дизел мотор од примерот на страна 3, се користи за снабдување со електрична енергија
за осветлување на мали потрошувачи за околу 50 домаќинства. Излезот на генераторот е 20 киловати,
работи секој ден од 19:00 до 24:00 часот и од 05:00 до 07:00 часот. Генераторот бил донација од локалната
власт но трошоците за инсталација, оперативност и одржување треба да бидат покриени од корисниците.
Одржувањето на електричната мрежа е одговорност на јавното претпријатие. Заедницата имала пристап
до двегодишен заем од локален бизнисмен со годишна каматна стапка од 8%. Ако е правилно оддржуван,
моторот и генераторот имаат оперативен циклус од 10 години. Просечна потрошувачка на моторот е 4,5 л
дизел/час.
Одржувањето на генераторот ќе биде изведено од страна на локална автомобилска работилница поради
нивното искуство со мотори и достапноста до соодветен алат.

Инвестициони трошоци:
Изградба на
настрешница
250 ЕУР

Гарнитура алaти
15 ЕУР

Инсталација на
генераторот

Приклучок во мрежа

Трошоци на
капитал

35 ЕУР

70 ЕУР

8 % п.а.

Трошоци за оперативност:
(за година)
Гориво: 4.5*7х*365 дена
11 500  5173 ЕУР
(0.45ЕУР/л)
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Загуби во мрежа и
вариjации на излез:

Електрична струја до
потрошувачите:

20%

20kW*7h*365д*80% =
40’880 kWh
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Одржување:
(за година)

Код

Годишен
стручен
труд h

Годишен
нестручен
труд h

CF1

36.4 h

CL2

5.2 h

CN2

5.2 h

RO3

6h

Годишно Опрема h

Годишно
Материјал
Масло: 18,2 л

Масло: 60 л
Филтер: 12

SN3

1.2 h

3.6 h

CB3

0.05 h

RF4

0.02 h

DC5

0.5

SF5

1

RA5
OH6

Тест: 3,6 h

Филтер: 2

7h

Тест: 0.2 h Дребонг: 1h
Работилница: 6 h

Цена за
година

Стручен труд,
10 h
Нестручен труд,
64 h
Користење на
професионална
опрема, 11 h

3 ЕУР

30 ЕУР

1.5 ЕУР

96 ЕУР

3 ЕУР

33 ЕУР

Моторно масло, 80 л

1 ЕУР

80 ЕУР

Филтер за масло, 12

4 ЕУР

48 ЕУР

2 ЕУР

4 ЕУР

Филтер за воздух, 1

12 ЕУР

12 ЕУР

Филтер: 1

Сет за ремонт, 0.2

250 ЕУР

50 ЕУР

Сет за ремонт
вклучувајќи
вентили и
клипови: 0.2

Потрoшен материјал

10 ЕУР

10 ЕУР

Администрација и
наплата на сметки

10 ЕУР /
месечно

120 ЕУР

Раствор:1л

7h

Поединечна
цена

vФилтер за гориво, 2

Раствор: 2л

0.1 h

Влез за година

Вкупно:

483 ЕУР

Рекапитулација на тековни трошоци за година:
Инвестициони трошоци

370 ЕУР да бидат покриени за 2 години на 8%

414.4 ЕУР / 2 = 207 ЕУР*

Оперативни трошоци

Гориво

Трошоци за одржување

Планирано превентивно одржување

483 ЕУР

Трошоци за одржување

Непредвидливи поправки

150 ЕУР

Амортизација на опрема

Вредност на генераторот=7000 ЕУР/оперативен век
10 години

Провизии за ризик и
инфлација

10% амортизација

Вкупно годишни трошоци

5173 ЕУР

700 ЕУР**
70 ЕУР
6783 ЕУР

*само за првите две години
** во случај ако заедницата сака да купи нов генератор за десет години за да го смени постоечкиот

Пресметка на тарифа:
Доколу потрошувачката не е мерлива, ќе биде применет месечен фиксен износ:
6783 ЕУР / 12 месеци / 50 потрошувачи-домаќинства = 11,3 ЕУР (вклучувајќи амортизација)
или
6083 ЕУР / 12 месеци / 50 потрошувачи-домаќинства = 10,1 ЕУР (без амортизација)
Ако потрошувачката не може да биде измерена, потрошувачите би требало да плаќаат според потрошувачката,
земајќи ги в предвид загубите во мрежата кои се појавуваат како резултат на излезните варијации:
6783 ЕУР / 40 880 kWh = 0,16 ЕУР/kWh (вклучувајќи амортизација)
6083 ЕУР / 40 880 kWh = 0,15 ЕУР/kWh (без амортизација)
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Пример 2: Трошочни и тарифни рамки подготвени за цевен систем1
Рурална заедница (550 жители) во Колумбија користи повеќе-етапна филтерна станица за третман на водата.
Заедницата раководи со системот преку јавно препријатие кое вработува двајца жители од заедницата
задолжени да оперираат со системот но и истиот да го одржуваат. Трошоците околу системот за водоснабдување
се испитани за наредните 30 години. Трошоците се следниве:
Инвестициони трошоци (ИТ): Вкупниот трошок за изградба на довод, филтери, оградување, секундарна
мрежа и водомери изнесува 292,6 милиони песоси.
Тековни трошоци: Вклучуваат трошоци за оперирање, одржување и управување
Трошоци за Оперативност и одржување
Плата за операторот
Социјално осигурување за операторот
Данок за операторот
Послужител
Социјално осигурување за послужителот
Данок за послужителот
Надворешни експерти (за попесочување на филтерот)
Хемикалии (хлор)
Мали поправки и одржување
Опрема и резервни делови
Униформи за работниците
Анализи за квалитетот на водата
Вкупно трошоци

Годишни трошоци во песоси
2’160’000
471’312
585’900
1’920’000
418’994
520’704
180’000
960’000
240’000
120’000
120’000
500’000
8’196’860

Трошоци за управување: Вклучуваат плата за менаџерот, одржување на компјутерот кој се користи за
подготовка на сметките за вода, канцелариски материјали итн.
Трошоци за управување
Плата за менаџерот
Социјално осигурување за менаџерот
Данок за менаџерот
Трошоци за наплата на сметки
Јавни услуги
Канцелариски материјали
Одржување на компјутетр
Вкупно трошоци

Годишни трошоци во песоси
2’400’000
471’312
585’792
780’000
120’000
180’000
120’000
4’123’104

Идни инвестициони трошоци (ИИТ) се однесуваат на износот потребен за промена или надградба на
главните компоненти на системот. Во овој случај, надградба на системот нема да биде потребна затоа што
системот е дизајниран за двојно поголем капацитет. Ќе биде неопходна/потребна само промена на некои од
компонентите.
Идни инвестициони трошоци
Третман за
Секои 5 години
попесочување
Промена на
Секои 10 години
вентили
Под збир
Ризик и инфлација (10%)
Вкупно

Инвестиција за цел работен век
125’000’000
48’500’000
173’500’000
17’350’000
190’850’000

Пресметка на трошоците според Колумбискиот закон: Корисникот ќе треба да ја покрие оперативноста и
1
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Адаптирано од Brikke and Rojas (2002)
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одржувањето и треба да обезбеди 20% од почетните и идните инвестициони трошоци. Колумбискиот закон
предвидува фиксен износ за услугата и плус волуменско задолжување во согласност со потрошувачката,
износ кој е годишно прилагоден за состојбата на капацитетот.
Во напорите водата да биде достапна за најсиромашните, Колумбија го примени следниов систем:
Ниво на потрошувачка

Критериум

Ефект

Основно

< 20м3 / к орисник за месец

35% субвенција за фиксни цени
и потрошувачка

Средно

20 – 40м3 / корисник за месец

Без субвенција

Луксузно

> 40м / корисник за месец

20% натплата/оптеретување за
фиксни цени и потрошувачка

3

1. Фиксно Задолжување (ФЗ): Ова е износот што корисниците треба да го платат без разлика на потрошувачката.
Тој се користи за гарантирање на употребливоста на системот.
ФЗ=Годишен трошок за управување/12/Број на корисници
Тука: 4.123.107 песоси/12/550=625 песоси/месец
2. Просечни инвестициони трошоци (ПИТ): Вклучувајќи ги минатите и моменталните инвестициони трошоци,
поделени со вкупното количество вода (ВКВ) произведено во наредните 30 години на оперативност (тука:
ВКВ=2,56 мил.м3) и делот од инвестицијата покриена од страна на корисниците (тука: Ц=20%)
ПИТ=(ИТ+ИИТ)*Ц/ВКВ
Тука: (292,6 мил.+190,85 мил.)*20%/2,56 мил.м3=37,8 песоси/м3
3. Просечни трошоци за оперативност и одржување (ПТОО): Тоа е трошокот за оперативност и одржување
на еден кубен метар вода во текот на една година за која анализите биле направени. Тоа вклучува
количество вода (КВ) (тука: КВ=284.824 м3) и индекс на истекување (ИИ) (тука: ИИ=30%) за истата година.
ПТОО=Год. трошоци за оперативност и одржување/(КВ*(1-ИИ))
Тука: 8.196.810 песоси/(284.824*0,7)=41 песоси/м3
4. Просечни долгорочни трошоци (ПДТ):
ПДТ=ПИТ + ПТОО
Тука: 41 песоси/м3 + 37,8 песоси/м3 = 78,8 песоси/м3

5. Пресметка на тарифа. Сега тарифата се пресметува како сума од Фиксното Задолжување и Просечниот
Долгорочен Трошок, земајќи ги предвид евентуалните субвенции или натплати/оптеретувања како
резултат на потрошувачката. Следат три примери за илустрација:

• Корисник 1, потрошувачка 17м3/месец:
Трошок= (625 песоси + 17*78,8)*(1-35%)= 1277 песоси
• Корисник 2, потрошувачка 32м3/месец:
Трошок= (625 песоси + 32*78,8)*(1-0)= 3147 песоси
• Корисник 3, потрошувачка 48м3/месец:
Трошок= (625 песоси + 48*78,8)*(1+20%) = 5164 песоси
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Анекс 1
Циклус на траење и одржување на специфични конструкции
и материјали

Тип на конструкција/
опрема/материјал
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Трајност на конструкцијата/
опремата/материјалот
при стандардни услови на
експлоатација

А

Водоснабдителни системи

1

Електромеханичка опрема
При оптимални услови на
експлоатација пропишани од
производителот (постојан и уедначен
напон на струја, постојана потопеност
на пумпата, потребна температура
на флуидот и во пумпната станица,
отсуство на механичко загадување
на водата, дневна работа на пумпата
мин.16 часа и сл.) вообичаена трајност
на потопните пумпи е мин. 10 години,
без речиси никакви интервенции.

Забелешка: Приложените
податоци се однесуваат на условите
во Македонија. Во земји со многу
поразлични климатски услови или
послаб квалитет на расположивите
градежни материјали, животниот
век може да биде значително
намален.

Редовно одржување

1.1.

Потопни пумпи

Во овој период, во оптимални
услови на користење, потопните
пумпи не бараат некои поголеми
интервенции за нивно одржување.
На 3-5 години се јавува потреба за
промена на склопките за притисок.
Во услови на неизедначен доток на
струја (струјни удари), на 3 години
може да има потреба од ремонт на
пумпата.

1.2.

Систем за сигнализација
(сонди)

2

Цевки

2.1.

ПВЦ цевки

При стандардни услови на
вградување, во не агресивни средини,
ПВЦ цевките можат да траат 50 години.

При запазени стандарди на
вградување и изработка на
споевите, експлоатационите
трошоци се минимални.
На 5 години пожелно е да
се направи испирање и
хиперхлорирање на цевководот за
заштита од биолошко загадување
(појава на габични наслаги на
ѕидовите од цевките).

2.2.

ПЕ цевки

При стандардни услови на
вградување, во не агресивни средини,
на температура од 20 Ц, ПЕ цевките
можат безбедно да се користат и до
100 години.
ПЕ овозможува да се произведуваат
и цевки со подобрена хемиска
отпорност.

При запазени стандарди на
вградување и изработка на
споевите, експлоатационите
трошоци се минимални.
На 5 години пожелно е да
се направи испирање и
хиперхлорирање на цевководот за
заштита од биолошко загадување
(појава на габични наслаги на
ѕидовите од цевките).

2.3.

Лиени железни цевки

Во стандардни усови на вградување,
трајноста е околу 30 години.

Подложни се на корозија. Поради
крутоста, кај железните цевки нема
еластични померувања па доаѓа до
попуштање на спевите. Годишно,
отприлика 20% од споевите имаат
потреба од ремонт.

Еднаш годишно има потреба од
механичко чистење на сондите од
бигор.
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3

Фитинзи

4

Резервоар

Б
1

Систем за отпадна вода
Електромеханичка опремa

Потребна е годишна ревизија и
сервисирање. Евентуална замена
на некои дихтунзи и вентили цца
5% (зависно од интензитетот на
користење).

Како армирано бетонска конструкција,
проектирана и изведена за
конкретните услови на експлоатација,
со потребните мерки за надворешна
заштита и правилно и ефикасно
одржување, очекуваната трајност е 80
години.

Во зависност од интензитетот
на користење (дали доаѓа до
застој на водата во резервоарот
поради недоволна потрошувачка),
има потреба од чистење на
резервоарот. При среден
интензитет на потрошувачка, на
6 месеци потребно е празнење
на резервоарот, чистење и
хлорирање).

1.1.

Пречистителна станица

Поради големото присуство на
органски и неоргански честици
во комуналните отпадни води,
оптеретувањето на опремата
е многу повисоко отколку кај
водоснабдителните системи. Затоа има
потреба од поинтензивно одржување
и редовна контрола на системот.

За нормално функционирање на
прочистителната станица, потребно
е да се спроведуваат следните
активности:
- постојана контрола на дотекот на
отпадна вода (да нема прекини)
- секои 2-3 дена чистење на
ротационата решетка (за цврстите
честици од водата)
- секои 7 денапроверка на густина
на отпадниот мил
- контрола на режимот на работа на
пумпата
- месечна и сезонска контрола
на квалитетот на водата што се
испушта во реципиентот (цца 22
проби годишно за биохемиска
анализа)
- ако дојде до прекин во работата
на станицата (прекин на струја, на
доток и сл), станицата целосно се
празни, се чисти и се дезинфицира.

1.2.

Канализациски цевки

Трајноста на цевките за фекална
канализација е слична на оние за
водоводните системи. Во секој случај,
одржувањето треба да биде многу
поредовно.

Измивање на системот од
цевки (зголемен проток после
акумулирање на вода во шахтите и
нејзино испуштање) би требало да
се направи на пролет и на есен.
Чистење на состемот ( со помош на
механичка опрема) би требало да
се направи еднаш годишно и мора
да биде проследено со измивање,
за да се исплакнат честичките
одвоени од ѕидовите на цевките.

В

Патишта
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1

Асфалт

Г

Армирано бетонски
конструкции

1

Вообичаено, изведувачите на
асфалт, даваат 1-2 години гаранција
за асфалтот, во зависност од
перформансите на изработениот
коловоз; видот и интензитетот
на сообраќајот и натамошното
одржување на локалниот пат или
улица.

Одржувањето на еден пат или
улица вклучува:
1. зимско одржување
(отстранување на атмосферски
влијанија од патот со употреба на
механички и хемиски средства како
плугови, калциум и натриум хлорид
како и абразивни средства, песок и
ризла)
2. Редовно одржување (крпење
на дупки, ископ на канавки
и одржување на објекти за
одводнување)
3. Инвестиционо одржување
(санација на коловоз на долен строј
од поголеми оштетувања во тек на
експлоатација)

АБ мостови

Очекуван животен век е 100 години.
Ова може да се очекува доколку
при проектирањето и градбата се
води сметка за посебните услови на
експлоатација. При тоа треба да се
запазат стандардите за квалитетот на
вградените материјали, условите на
вградување и заштита на објектот.

Во зависност од интензитетот
на користење, можно е после
20-25 години да има потреба од
санација на мостовската плоча.
Ова се утврдува со испитување
и интервенцијата подразбира
санација на бетонската плоча,
промена на хидроизолацијата и
промена на асфалтот.

2

Згради

Очекуван животен век е 60 години.
Трајноста се зголемува со превземање
на мерки за надворешна заштита на
објектот (изработка на фасада).

2.1

Кровна конструкција

Очекувана трајност на дрвената
кровна конструкција е 50 години.
Ова е остварливо со одржување на
здрав кровен покривач кој обезбедува
стабилни услови во поглед на
влажноста.

Редовна контрола на кровен
покривач. Во случај на механичко
оштетување на керамидите се
заменуваат оштетените парчиња.
Керамидите како кровен покривач
имаат век на траење околу 30
години. после што материјалот го
губи квалитетот и станува порозен.

Д

Челични конструкции

1

Мостовски челични
конструкции

Челични конструкции, проектирани
и изведени по стандарди и во
согласност со конкретните услови на
експлоатација и со превземени мерки
за надворешна заштита, имаат мин.
трајност 100 години.

Доколку не станува збор за
посебно агресивна средин, на
25-30 години потребно е да се
повтори заштитното премачкување
на конструкцијата со соодветни
заштитни премази.

