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КАКО ГРАЃАНСКАТА 
ОЦЕНКА ЌЕ И ПОМОГНЕ 
НА ЗАЕДНИЦАТА ? 

 Î Ќе утврди како граѓаните 
ги доживуваат услугите на 
Општината.

 Î Ќе обезбеди информирано 
носење одлуки.

 Î Ќе ги вклучи граѓаните и 
донесувачите на одлуки во 
заедничко решавање проблеми. 

 Î Ќе овозможи следење на 
програмите на Општината.
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Овој прирачник е изготвен во рамките на 
проектот „Граѓаните ги оценуваат општин-
ските услуги“  кој се спроведе во перио-
дот од ноември 2018 до мај 2019 година 
од страна на здружението АГОРА-Центар 
за промовирање граѓански вредности. 
Целта на проектот е зголемена транспа-
рентност за работата на општината преку 
широко учество и дијалог.  

Проектот е финансиран во рамките на 
проектот „Силни граѓански организации 
за позитивни социјални промени“, финан-
сиран од Европската унија, а спроведуван 
од страна на Фондацијата за развој на ло-
калната заедница –Штип,  Институтот за 
развој на заедницата – Тетово и  „АЛКА“ 
од Скопје.

ПРЕДГОВОР

Конкретните цели беа:

 Î Да се утврди и претстави какво е 
искуството со квалитетот на услугите 
кои ги дава Општината од страна на 
оние кои ги добиваат (посебно жените) 
и оние коишто ги даваат;  

 Î Да се обезбеди информирано и 
заедничко планирање и одлучување на 
активностите на Општината;  

 Î Да се подобрат услугите и да 
се сподели информацијата и 
одговорноста за следење на 
квалитетот.  
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ПРЕДГОВОР - Прирачник за спроведување граѓанска оценка на општинските услуги

АГОРА  го разви овој прирачник со 
цел да им помогне на граѓанските ор-
ганизации кои сакаат да спроведат 
граѓанска оценка. Воведниот дел од 
прирачникот најпрвин објаснува што е 
и каква е методологијата за оценување 
на општинските услуги и какви предиз-
вици носи нејзиното спроведување. 
Потоа главнот дел на прирачникот дава 
насоки (чекор по чекор) за тоа како 
се спроведува ваквата оценка, како и 
корисни совети како да се надминат 
некои потешкотии. 

Изразуваме голема благодарност до 
граѓаните и до Општина Свети Николе 
за соработката во спроведувањето на 
овој проект, како и до Фондацијата за 
развој на локалната заедница – Штип,  
Институтот за развој на заедницата 
– Тетово и и АЛКА Скопје, кои го пре-
познаа значењето на оваа алатка и на 
овие процеси и финансиски нè поддр-
жаа за тестирање на истата.  

Во овој контекст, проектот имаше за цел 
да понуди нова алатка на граѓаните и на 
општинските власти преку која граѓаните, 
особено жените, на партиципативен начин 
ќе може да ги оценат услугите кои ги до-
биваат од Општината  и притоа, заедно со 
Општината, ќе имаат можност директно да 
разговараат за проблемите и да договорат 
заеднички изведливи решенија. 

Граѓанската оценка на услуги не е нова 
алатка. Таа има свои варијанти развиени од 
различни развојни агенции (Светска банка, 
CARE итн.). Клучната идеја зад овој пристап 
е суштински иста - да го подобри доброто 
управување преку учество, транспарент-
ност, отчет и информирано носење одлуки. 
Овој пристап ги поврзува членовите на 
заедницата, Општината и нејзините инсти-
туции како даватели на услуги во насока на 
утврдување на јазовите кои се јавуваат во 
спроведување на услугите, постигнување 
заеднички решенија за нивно надминување 
и следење на подобрувањето.

Активностите од проектот се спроведоа во 
општина Свети Николе и сите насоки кои се 
дадени во овој прирачник се засновани на 
ова искуство. 
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ШТО Е ГРАЃАНСКА ОЦЕНКА? 
Тоа е алатка за оценка, планирање и следење на 
јавните услуги која е двонасочна и партиципатив-
на и лесна за користење. Може да се користи на 
различни начини и од различни чинители, однос-
но лесно се прилагодува за различни услуги и за 
различни групи граѓани. Граѓанската оценка ги 
приближува двете страни: „Оние кои ја обезбеду-
ваат услугата“ и „оние кои ја добиваат услугата/
услугите“ за  заеднички да ги анализираат и да ги 
утврдат потешкотиите во процесот на спроведу-
вање на услугите и да најдат заедничко решение 
како да ги разрешат.  

ШТО Е ЦЕЛТА? 

Граѓанската оценка има за цел на интересен на-
чин да го подобри учеството на граѓаните, отчетот 
на носителите на одлуките и транспарентноста на 
обезбедувачите на услугите. На тој начин се по-
добрува квалитетот на услугите, нивната ефикас-
ност и ефективност преку дијалог и соработка.

Граѓанската оценка е  
возбудлив начин да се 
зголеми дијалогот, отчетот 
и транспарентноста помеѓу 
граѓаните (како корисници 
на услуги) и Општината 
(како давател на услуги и 
носител на одлуки).

ВОВЕД
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ВОВЕД - Прирачник за спроведување граѓанска оценка на општинските услуги

КОИ СЕ КЛУЧНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ОЦЕНКАТА?

Граѓанската оценка е партиципативна алатка која:

 Î Се користи на локално ниво (ниво на 
општина или месна/урбана заедница) и ја 
користи локалната заедница како единица 
за анализа.

 Î Прибира информации преку фокус-групи 
и овозможува пошироко учество на 
заедницата.

 Î Овозможува брза повратна информација 
до давателите на услугите (во овој случај 
на Општината и нејзините служби) и 
го нагласува заедничкото донесување 
одлуки. 

 Î Поттикнува и овозможува дијалог меѓу 
корисниците и давателите на услуги и 
може да вклучува заедничко следење на 
давањето услуги.  

ШТО НЕ ПРЕТСТАВУВА 
ГРАЃАНСКАТА ОЦЕНКА?

 Î Таа не служи за вперување прст и 
обвинување.

 Î Таа не служи за решавање лични 
прашања.

 Î Таа не треба да создава конфликт. 

КОЈ МОЖЕ ДА ЈА КОРИСТИ? 
 Î Владини институции како локални 

самоуправи – тоа може да биде дел од 
системот на следење и оценка.

 Î Граѓански организации кои работат во 
различни сектори (добро управување, 
родови прашања, образование, здравство, 
социјална заштита, земјоделство итн.) 
може да ја користат за подобрување на 
своите програми за развој на заедницата 
и за развивање подобар однос со своите 
конституенти.

 Î Групи во заедницата, како: месни/урбани 
заедници, комисии и совети во рамките 
на Општината и други групи кои ја 
претставуваат заедницата  за да го оценат 
квалитетот на добиените услуги и да ги 
споделат потребите.

 Î Јавни претпријатија коишто сакаат да 
го следат задоволството и потребите на 
граѓаните од нивните услуги.

ЗА ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ 
ГРАЃАНСКАТА ОЦЕНКА? 

 Î За корисниците на услугите - им помага да 
дадат систематизирани и конструктивни 
информации за квалитетот на услугите и 
за потребите од истите. 

 Î За давателите на услугите -  им помага на 
институциите директно од заедницата да 
слушнат што функционира и е корисно а 
што не е; кои програми се добри, кои не 
се; и што треба да се подобри или да се 
воведе.
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ПРЕДИЗВИЦИ

 Î Може да укаже на корупција

 Î Бара време. Да се бара отчет од 
давателите на услугите може 
да е нов процес и тежок за 
прифаќање

 Î Може да доведе до конфликт 
доколку не се фацилитира 
добро. Бара фацилитаторски 
вештини затоа што се занимава 
со однесување и личности и 
може да биде непријатен за 
оние на кои се однесуваат 
критиките.

 Î Некогаш се упатува на 
конкретни личности 
(„покажување со прст“)

 Î Може да ги зголеми 
очекувањата на корисниците 
на услуги доколку не се 
фацилитира добро (креирање 
потреби кои давателите 
на услуги не можат да ги 
исполнат). Потребно е да се 
балансира помеѓу потребите 
на граѓаните и способноста 
на давателите на услуги да ги 
дадат тие услуги, и како двете 
страни да се поддржат една 
со друга за да  ги подобрат 
услугите.

КОИ СЕ ПРЕДНОСТИ И  
ПРЕДИЗВИЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ  
НА ГРАЃАНСКАТА ОЦЕНКА?

Постојат различни начини за да се 
слушне мислењето на другите луѓе, но 
искуството покажува дека најдобар 
начин е да се праша директно. 

Методологијата на граѓанската оценка е 
партиципативна,  при што мислењата и 
идеите на различни групи луѓе може да 
се соберат во определен рок.

ПРЕДНОСТИ

 Î Поттикнува дијалог и ги подобрува 
односите со давателите на услуги

 Î Овозможува доаѓање до заедничко 
разбирање на проблемите и нивните 
решенија

 Î Ги охрабрува корисниците да ја следат 
реализацијата на услугите и да стекнат 
чувство на„сопственост“ врз решенијата 
и врз проектите

 Î Поттикнува  отчет, транспарентност и 
одговорност од давателите на услугите.

 Î Ги разјаснува улогите и надлежностите 
на  давателите на услугите.

 Î Промовира учество на заедницата и 
отворен дијалог и влијае на подобрување 
на односите со   корисниците на услуги.

 Î Може да им покаже на давателите  
на услуги како да бидат отчетни и 
одговорни.

 Î Може да им служи на давателите  на 
услуги како алатка за следење на 
напредокот и квалитетот на услугите 
заедно со граѓаните.

 Î Може да го прилагоди однесувањето на  
корисниците на услуги според условите 
и можностите на давателите на услуги, 
што, пак, би влијаело кон подобрување на 
услугите.  

 Î Застапува  заедничко разбирање на 
прашања и проблеми и изнаоѓање на 
решенија за истите.

 Î Поттикнува отчет за парите и 
транспарентост на процесите.
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ВОВЕД - Прирачник за спроведување граѓанска оценка на општинските услуги

Ефективно спроведување на Граѓанската 
оценка ќе бара вешто спроведување на 
комбинација од неколку техники:

 Î Разбирање на локалниот контекст, 
вклучително и децентрализацијата и 
локалното управување;

 Î Добри вештини за фацилитирање 
партиципативни процеси;

 Î Силен процес на подигнување на свеста за да 
се обезбеди максимално учество на граѓаните 
и на останатите чинители; и

 Î Навремено планирање.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ЕФЕКТИВНО 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКАТА ОЦЕНКА
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СПРОВЕДУВАЊЕ

СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ГРАЃАНСКАТА ОЦЕНКА  
ПОМИНУВА НИЗ 5 ФАЗИ:

 Фаза 1 –    Планирање и подготовка;

 Фаза 2 –    Спроведување на граѓанската оценка со заедницата;

 Фаза 3 –    Спроведување на граѓанската оценка со давателите на услуги;

 Фаза 4 –    Средба на двете засегнати страни и развивање план за акција;

 Фаза 5 –    Спроведување на акцискиот план,  следење и оценка.

Следниот дијаграм ги прикажува главните чекори во 
спроведување на процесот на оценка на граѓаните.  
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СПРОВЕДУВАЊЕ - Прирачник за спроведување граѓанска оценка на општинските услуги

СЕ СПРОВЕДУВА СО ДАВАТЕЛИТЕ  
НА УСЛУГИТЕ

 Î се спроведува оценката за услугите, 
односно се закажуваат средби со 
давателите на услуги (претставници 
од Општината, јавните претпријатија, 
приватни фирми кои се ангажирани за 
јавни услуги, други институции итн.).

 Î се развиваат индикатори за квалитет 
на услугите;

 Î се оценуваат услугите;

 Î се развиваат предлози за 
подобрување.

СЕ СПРОВЕДУВА ОД СТРАНА НА ТИМОТ 
НА ГРАЃАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА   
ВО СОРАБОТКА СО КЛУЧНИТЕ 
ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

 Î се информираа заедницата дека ќе се 
спроведе оценка;

 Î се идентификуваат групите луѓе/
лицата кои ќе бидат вклучени во 
оценката;

 Î се идентификуваат клучните услуги 
кои ќе се оценуваат;

 Î се подготвуваат алатките за оценката 
(прашалници, индикатори, материјали 
и сл.).

Фаза 1:      Подготовка 

Фаза 3: 

СЕ СПРОВЕДУВА СО КОРИСНИЦИТЕ  
НА ЈАВНИТЕ УСЛУГИ

 Î се спроведува оценката за услугите, 
односно се закажуваат средби со 
различни групи корисници (млади, 
пензионери, вработени во јавниот 
сектор, вработени во приватниот 
сектор,  жени, ранливи категории 
итн.);

 Î се развиваат индикатори за 
квалитетот на услугите;

 Î се оценуваат услугите;

 Î се развиваат предлози за 
подобрување.

Фаза 2: Спроведување на граѓанската оценка  
со заедницата/корисниците

Спроведување на оценката  
со општината/давателите на услугите
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ЗАЕДНИЧКА СРЕДБА - ФОРУМ НА 
КОРИСНИЦИТЕ И НА ДАВАТЕЛИТЕ  
НА УСЛУГИТЕ ЗА РАЗВИВАЊЕ   
АКЦИСКИ ПЛАН 

ГРУПА ОД ФОРУМОТ КОЈА ЈА СЛЕДИ 
РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКЦИСКИОТ ПЛАН   

 Î тимот на граѓанската организација ги 
анализира податоците од процесот;

 Î ги консолидира оценките за секоја од 
услугите; 

 Î се прави споредбена табела со 
оценки;

 Î се прави список на приоритети. 

 Î На форумот:

 Î се повикуваат сите учесници во 
оценката и пошироката заедница;

 Î се бара повратна информација за 
процесот;

 Î се презентираат оценките;

 Î заеднички се поставуваат приоритети; 

 Î се развива план за акција 

 Î се формира граѓанска група 
за следење на реализација на 
активностите.

 Î се спроведува планот за акција

 Î се следи реализацијата на планот

Фаза 4: 

Фаза 5: 

Граѓански форум

Спроведување на акцискиот 
план и негово следење

СЕ ПОВТОРУВА ПРОЦЕСОТ
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Периодот на планирање на процесот на 
спроведување на граѓанската оценка во 
заедницата треба да се сосредоточи, пред 
сè, на запознавање со заедницата (во 
нашиот случај Општина Свети Николе) со 
самиот процес, како и со утврдување на 
областа/те во рамките на кои Општината 
дава услуги, а кои се сметаат за предиз-
вик, односно проблематични. 

 Î Идентификување на географскиот 
опфат на активноста;

 Î Одредување на секторскиот опсег и 
услугата/те во рамките на областа;

 Î Идентификување и/или обука на 
главните фацилитатори на процесот; и

 Î Воведни посети на локалните лидери 
со цел да се информираат за оценката 
којашто ќе се спроведува.

Конкретната подготовка за секоја средба 
со претставници на заедницата  треба да 
вклучува:

 Î Вклучување на други партнери во 
заедницата;

 Î Остварување контакти со давателите 
на услуги;

 Î Одредување на главните групи 
корисници во заедницата;

 Î Изготвување работен план;

 Î Список со потребни материјали 
(тетратки, пенкала, моливи, хартија, 
табли итн.);

 Î Изготвување буџет,  односно список 
на трошоци.

Фаза 1: Подготовка 

За да се оствари треба да се организира-
ат средби со претставници од граѓански 
организации во општината/заедницата 
и со претставници на Општината за да 
се даде одредена рамка од неколку (2-3) 
области кои се сметаат за клучни и да 
се објасни процесот на оценка на заед-
ницата со цел да се обезбеди поддршка 
и учество. Исто така, треба да  се опре-
дели подетаљно временскиот распоред 
за спроведување на оценката, географ-
ските локации каде ќе се одржува, како 
и потребните работни материјали. Поде-
таљно треба да се утврдат и засегнатите 
групи чинители кои ќе бидат вклучени, 
односно да се изготви социјална карта 
на општината. Картата дава претстава 
за тоа кои се луѓето кои живеат во  за-
едницата. Доколку се прави на ниво на 
месна/урбана заедница може да вклучи 
број, распоред и структура на домаќин-
ствата, а доколку се прави на ниво на це-
лата општина, тогаш се прави список на 
клучните социјални групи жители.

 Чекор 1:  
Информирање на заедницата за 
спроведување на граѓанската 
оценка на заедницата. 
Зависно од тоа за каков тип оценка се 
работи - дали се однесува на една кон-
кретна област, т.е. услуга, или, пак, се 
однесува на повеќе општински услуги, 
се информираат клучните институции 
и лица дека ќе се спроведува оцен-
ка. Бидејќи се работи за оценка на 
општинските услуги,  во Свети Николе 
се одржаа средби со градоначалникот 
на Општината за да се најави оцен-
ката, со претставниците на јавните 
претпријатија и со клучните граѓански 
организации за да се објасни како ќе 
тече процесот, кој ќе го води и кои се 
очекуваните резултати. 
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За граѓанската оценка во општина 

општина Свети Николе беа одржани 

средби со градоначалникот и со 

претставници на секторот за Локален 

економски развој на општината (ЛЕР), 

како и со претставници на локални 

граѓански организации. На овие 

средби беше презентирана идејата  и 

активностите кои се дел од процесот и 

кои ќе бидат спроведени во општината. 

Општината и локалните организации 

прифатија да соработуваат, дури 

понудија и да обезбедат простор за 

спроведување на фокус-групите и да 

помогнат во идентификување граѓани за 

учество на истите.

 Чекор 2:   

Идентификување на групите 
луѓе/лицата коишто ќе бидат 
вклучени во оценката. 
Се утврдуваат групите кои ќе уче-
ствуваат во оценката на заедницата.  
Без оглед дали се работи за  оценка 
на услугите во една конкретна об-
ласт (на пр. во комунална хигиена) 
или оценка на услугите во повеќе 
области, се утврдува кои се лицата 
и институциите кои се поврзани со 
давањето такви услуги и се прави 
список на истите. Притоа се прави 
список на различни групи граѓани 
кои се корисници на услугите, на 
пример: млади, пензионери, вработе-
ни во јавниот сектор, вработени во 
приватниот сектор,  жени, ранливи 
категории граѓани итн. На овој начин 
се прави социјална карта на заедни-
цата  или на областа која услугата ја 
покрива. За ова е потребна помош 
и информации од страна на лица од 
заедницата кои ќе ги идентификува-
те како соработници. 

 Чекор 3:  

Назначување  фацилитатори за 
фокус-групите. 
Треба да се назначи тим од искус-
ни лица (двајца фацилитатори) за 
секоја фокус-група. Едното лице ќе 
ја води групата низ оценката, а дру-
гото ќе дава поддршка, ќе бележи 
забелешки за сите дискусии.
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СПРОВЕДУВАЊЕ - Прирачник за спроведување граѓанска оценка на општинските услуги

Фокус-групите обезбедуваат увид во тоа 

како луѓето размислуваат и обезбедуваат 

подлабоко разбирање на појавите што 

се проучуваат. Фокус-група е мала група 

од десетина лица кои ги води обучен 

фацилитатор/ка во отворена дискусија. 

Фокус-групите со жените во заедницата 

можат да бидат и со поголем опфат на 

жени, но и со  мали средби со групи жени 

во заедницата од различни категории со 

цел преку разговори да се идентификуваат 

клучните горливи проблеми или прашања 

за кои жените би се ангажирале да ги решат 

или би испланирале некаква акција. Во Свети 

Николе беа организирани две фокус-групи со 

жени: една со жени од руралните области, а 

друга со жени од урбаните заедници, со цел 

да се идентификуваат специфичните потреби 

на различните групи  жени во општината.

 Чекор 4: 

Идентификување на клучните 
услуги кои ќе се оценуваат. 
Врз основа на разговорите со прет-
ставници на заедницата може да се 
одлучите  да оценувате услуги во 
една конкретна област или во по-
веќе области. Без оглед на изборот, 
мора точно и јасно да ги дефинирате 
работите кои ќе се оценуваат. Може 
да е премногу да се оценуваат сите 
услуги во одредена област и, за-
тоа, треба да се насочите кон оние 
коишто се најклучни и кои, според 
разговорите што сте ги имале со 
претставниците на заедницата, се 
проблематични. Доколку оценувате 
повеќе услуги, тогаш треба да се 
изберат неколку од кои граѓаните се 
најзасегнати, а кои, сепак, се во над-
лежност на локалната самоуправа.  

 Чекор 5: 

Подготвка на алатки за 
оценката. 
Важно се да се подготват материја-
лите пред да се почне со работата 
со фокус-групите. Фацилитаторите е 
важно добро да се подготват, да зна-
ат податоци поврзани со конкретни-
те услуги (на пр. број на корисници 
на одредена услуга; средства кои се 
собираат за услугата од граѓаните; 
претходни оценки на квалитетот 
(доколку ги има); број на вработени 
кај давателот на услугата;законски 
одредби во врска со услугата итн.), 
т.е. да имаат веќе некаква слика за 
состојбата. Се развиваат прашални-
ци со прашања поврзани со услугите 
и прилагодени за секоја  целна гру-
па. Истовремено се  развива и една 
матрица со индикаторите за коишто 
се дискутира за да се следи диску-
сијата и за оцена на перформансите 
на општината и спроведување на 
таа оцена.
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Пристапот кој АГОРА го примени во Свети Николе 

беше да ги идентификува клучните надлежности 

на општината и во рамките на тие да зборува за 

услугите кои таа ги нуди. Според тоа искуство 

препорачуваме во иднина преку средбите со 

локалната власт и со претставниците на локалните 

граѓански организации да се утврдат приоритетните 

области во одредената општина, но прикажани 

како сет на услуги кои ги дава општината за 

одредена група граѓани. На тој начин однапред 

се конкретизираат услугите и тоа помага во 

насочување на дискусијата на самите фокус-групи.

 Чекор 4: 
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Фаза 2: Спроведување на граѓанската 
оценка со заедницата

Чекорите во оваа фаза зависат од тоа 
каде и како се спроведува оценката 
со заедницата и затоа е важно да се 
прилагодат според ситуацијата.

 Чекор 1: 

Спроведување на оценката. 
Откако ќе се утврдат областите 
за оценка, се закажуваат фокус-
групите и се спроведува оценката. 
Најпрвин на средбите се објаснува 
целта на фокус-групата. Таа се 
одвива во  два дела. Најпрвин 
се отвора дискусија за работи 
поврзани со услугите коишто 
треба да се оценат со прашања, 
како на пример: Како се одвива 
услугата? Што е добро, а што не 
чини во врска со услугата?  и сл. 
Забелешките и коментарите се 
запишуваат на флипчарт хартија 
само откако сите ќе се согласат за 
истите  и може и да се групираат 
по потреба. За сите проблеми 
треба да се праша за предлози 
како да се подобрат додека, 
пак, за тоа што е добро како да 
се задржи. Во вториот дел се 
избираат приоритети затоа што 
често има многу работи за кои 
ќе се зборува, а кои не се сите 
релевантни за услугата која ја 
дискутирате. Прашајте ја групата 
да се договори кои се најважните 
и најитните прашања. Побарајте 
да го образложат својот избор. 
Може како помош да ја користите 
следната матрица. 

Во Свети Николе се обрна посебно внимание 

на тоа како учесници на фокус-групите да 

учествуваат жители од различни возрасни 

категории, сектори, со посебен осврт на жените. 

Па така беа направени 2 фокус-групи со жени, 

1 фокус-група со млади, 1 фокус-група со 

претседатели и потпретседатели на месните 

заедници и 1 фокус-група со претставници 

на приватниот сектор. Сите тие најпрво го 

оценуваа квалитетот на услугите кои ги нуди 

Општината во рамките на нејзините надлежности 

според Законот за локална самоуправа, па 

потоа и споделуваа конкретни предизвици и 

проблеми кои тие ги забележуваат во работата 

на Општината и со кои тие се соочуваат во 

секојдневниот живот. Повратните информации 

што беа добиени од сите овие фокус-групи беа 

забележани и подоцна структурирани според 

општинските надлежности во кои спаѓаат 

конкретните проблеми.
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Проблеми

 Î Улиците од периферијата на 
градот не се осветлени

 Î Реката е полна со ѓубре и 
коритото никогаш не се чисти

 Î ...

Приоритетни проблеми

 Î Реката е полна со ѓубре и коритото никогаш 
не се чисти 
Неодржуваното корито придонесува да се 
случат поплави 
Неодржуваното корито е често собиралиште 
на змии

 Î Нема патеки и простор за трчање и возење 
ролери

       Нема ниту една велосипедска патека

 Î ..

Индикатори

 Î Чистота на реката и уреденост на речното 
корито.

 Î Покриеност со инфраструктура за рекреација.

 Î ..

Приоритет

 Î Среден

 Î Висок

 Î ...

Причина

 Î Отежнато е движењето на 
жителите во тие делови.

 Î Опасно е по здравјето и 
безбедноста на граѓаните.

 Î ...

По изборот на приоритети заблагодарете 
им се на учеството и објаснете им дека 
тимот ќе развие индикатори за најважните 
прашања и дека ќе треба повторно да се 
состанете за да ги оцените индикаторите. 

По развивањето индикатори се развива 
матрица за оценка на заедницата. 

 Чекор 2: 

Развивање матрица за оценка.

Во канцеларија тимот се состанува 
после сите фокус-групи, ги споделува  
прашањата /проблемите од различните 
групи, со цел да ги изнајде заедничките 
проблеми на заедницата, да развие 
индикатори за сите и да ги излиста сите 
проблеми поврзни со секој индикатор. 

 Чекор 3: 

Граѓанска оценка на заедницата.

По развивањето на матрицата, фокус-групата 
повторно се состанува за да ја направи 
оценката. Повторно треба да се објасни 
процесот: дека фацилитаторите ги искористиле 
информациите од првата фокус-група и 
развиле индикатори кои сега треба да се 
оценат. Се претставуваат индикаторите, се 
проверуваат со групата во насока на тоа дека 
соодветствуваат  на претходните дискусии, се 
објаснува дека се унифицираат и се објаснува 
оценувањето. Потоа заедно со сите, јавно,  се 
прави оценката. 

Област: Комунални дејности
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Кога се даваат ниски оценки, се бара и да предложат 
решенија како да се подобри услугата. Притоа треба 
да се внимава сите присутни (и оние повлечените) да 
имаат можност да се изјаснат. Доколку процените 
дека е тешко сите јавно да се изјаснат, може и да им 
поделите испечатени матрици за поединечно да оценат 
и потоа да ги сумирате оценките пред сите. Откако ќе 

заврши оценката објанснете им дека и давателите на 
услуги, исто така ќе ги оценуваат услугите и дека потоа 
ќе има заедничка средба „форум“ каде заеднички ќе 
ги разгледуваат резултатите. Побарајте да назначат 
претставници кои ќе ги презентираат оценките на 
нивната група на форумот.

МАТРИЦА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
НА ИНДИКАТОРИТЕ

Група:                       Датум:                      Место: 

ИНДИКАТОР

Оцена

ЗАБЕЛЕШКАМн. 
Лошо

1

Лошо
2

Добро
3

Мн. 
добро

4

Одлично
5

1. Чистота на реката и 
среденост на речното корито

2. Покриеност со 
инфраструктура за рекреација

3. Опременост на 
здравствени институции

4. ....



СО ОГЛЕД НА ТОА ДЕКА Е ТЕШКО ПОВТОРНО ИСТИТЕ ЛУЃЕ ПАК ДА СЕ 
СОСТАНАТ ВО ИСТ СОСТАВ ЗА ТОЛКУ КРАТКО ВРЕМЕ КОЛКУ ШТО БЕШЕ 
НА РАСПОЛАГАЊЕ  ВО СВЕТИ НИКОЛЕ, ТИМОТ НА АГОРА ГО ПРИЛАГОДИ 
ПРИСТАПОТ И ПРЕТХОДНО РАЗВИ ИНДИКАТОРИ И МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА 
И ВЕДНАШ НА ИСТАТА ФОКУС-ГРУПА ЈА НАПРАВИ ОЦЕНКАТА. 
СЕПАК, СЕ ПРЕПОРАЧУВА ОБЛАСТИТЕ КОИ ЌЕ СЕ ОЦЕНУВААТ ДА 
ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ГРАЃАНИТЕ НИЗ ДИСКУСИЈАТА СО НИВ, ОДНОСНО 
ОБЛАСТИТЕ ЗА ОЦЕНКА ДА СЕ КРЕИРААТ ОТКАКО УЧЕСНИЦИТЕ ЌЕ ГИ 
СПОДЕЛАТ ПРОБЛЕМИТЕ (ДА НЕ СЕ ОДИ СО ПРЕТХОДНО ПОДГОТВЕНА 
МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА ВРЗ ОСНОВА НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ОПШТИНАТА 
КАКО ШТО НАПРАВИ ТИМОТ НА АГОРА).
ПР. НА ФОКУС-ГРУПА  МЛАДИ, ТИЕ ДА ОЦЕНУВААТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗА 
КУЛТУРА, ЗА СПОРТ, ИТН.
НА ФОКУС-ГРУПА СО ВРАБОТЕНИ ВО БИЗНИС-СЕКТОРОТ, ТИЕ ДА 
ОЦЕНУВААТ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЗА ИНСПЕКЦИСКИТЕ 
СЛУЖБИ НА ОПШТИНАТА, ЗА ОПШТИНСКАТА ПОДДРШКА ЗА ЛОКАЛНИТЕ 
БИЗНИСИ И СЛ.

ДИСКУСИИТЕ НА ФОКУС-ГРУПИТЕ ДА ТЕЧАТ ВО НАСОКА НА 
ПРЕТХОДНАТА ТОЧКА:

• ШТО ВАС КАКО ГРУПА НАЈМНОГУ ВЕ ЗАСЕГА?

• ШТО ОПШТИНАТА НУДИ ВО ОДНОС НА ОНА ШТО ВЕ ЗАСЕГА?

• СО КАКОВ КВАЛИТЕТ Е ТОА?

Повеќе пати е пишувано за 
неучеството на жените во 
процесите на одлучување 
кои се одвиваат во 
заедницата, а влијаат врз 
нивниот секојдневен живот. 
Во таа насока за да се 
добие родово сензитивна 
оценка на општинските 
услуги, потребно е жените 
посебно да се таргетираат. 
Затоа АГОРА спроведе  две 
посебни фокус-групи со 
жени. 
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ПРИ ЗЕМАЊЕ ПРЕДВИД НА ПОТРЕБИТЕ НА ЖЕНИТЕ ТРЕБА ДА 
СЕ ВНИМАВА НА СЛЕДНОВО:

• ТРЕБА ДА СЕ ВНИМАВА НА (РАЗНОРОДНАТА)  СТРУКТУРА 
НА ФОКУС-ГРУПИТЕ.  ЗА ДА БИДАТ ЦЕЛИСХОДНИ ТРЕБА 
ДА СЕ ПОКАНУВААТ ЖЕНИ СО КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НЕМААТ ВООБИЧАЕНО КОМУНИКАЦИЈА.

• ТРЕБА ДА СЕ КРЕИРА СИГУРЕН ПРОСТОР  ЗА РАЗЛИЧНИ 
СТРУКТУРИ ЖЕНИ. ВО НЕКОИ СРЕДИНИ КАДЕ ШТО 
КУЛТУРНАТА НОРМА НАЛАГА МЛАДИТЕ ДА МОЛЧАТ ПРЕД 
СТАРИТЕ, ТРЕБА ДА СЕ ОРГАНИЗИРААТ ПОСЕБНИ ГРУПНИ 
ДИСКУСИИ ЗА МЛАДИ  И ЗА ВОЗРАСНИ ЖЕНИ, ВОДЕНИ ОД 
ЛИЦА СО КОИ ТИЕ МОЖАТ ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ. 

• ТРЕБА ДА СЕ СЕ КОРИСТИ ИСКУСНА ФАЦИЛИТАТОРКА 
КОЈА Е ОБУЧЕНА, НЕУТРАЛНА И ДОБРО ЈА ПОЗНАВА 
ТЕМАТА. ТАА ТРЕБА ДА ПОСТАВУВА ПРАШАЊА И ДА БАРА 
ИНФОРМАЦИИ, БЕЗ ДА БИДЕ ПРИСТРАСНА ВО БАРАЊЕТО 
ОДГОВОРИ; ДА СЕ СПРАВУВА СО МОЖНИТЕ КОНФЛИКТНИ 
ДИСКУСИИ ВО ГРУПАТА И ДА ГИ СПРЕЧИ УЧЕСНИЧКИТЕ ДА 
ДОМИНИРААТ ИЛИ ДА ЈА ПРЕНАСОЧУВААТ ДИСКУСИЈАТА, 
КАКО И ДА ПОКРЕНУВААТ НЕВАЖНИ ПРАШАЊА.
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Фаза 3: Спроведување  оценка со 
давателите на услуги

Оценката на давателите на услуги може да се 
одвива по оценката на корисниците на услуги, или 
истовремено, во зависност од тоа со колку време 
и луѓе располага организацијата. Во принцип, оваа 
фаза е иста како претходната и вообичаено е побр-
за. Обично индикаторите се исти или слични како 
корисниците на услуги, иако може да се случи да 
има и некои нови. Во оваа фаза се спроведува оцен-
ката за услугите, односно се закажуваат средби со 
давателите на услуги. Тоа се средби со претставни-
ци од Општината, јавните претпријатија, приватните 
фирми кои се ангажирани за јавни услуги, од други 
локални институции. Чекорите по кои се постапува 
се исти како во фаза 2. И овде се закажуваат сред-
би со претставници на давателите на услуги, им се 
објаснува целта на оценката за секој да ја разбере и 
да не се чувствува загрозено при процесот.Се дис-
кутира за видот на услугите што се даваат, како се 

даваат, кои се проблемите, која е улогата на заедни-
цата во давањето услуги, што функционира добро, 
што треба да се подобри и како. Се развиваат инди-
катори за квалитетот на услугите коишто може да 
бидат тематски групирани на пример: индикатори 
поврзани со управувањето со услугите, изведување 
на услугите, односот на вработените кон клиентите, 
достапност на опрема за спровдување на услугите 
и сл. Се прави оценка на услугите и се развиваат 
предлози за подобрување. Целиот процес се одвива 
побрзо  затоа што оценките доаѓаат од  две институ-
ции. Важно е да им се објасни на давателите на ус-
луги дека процесот не значи „упатување со прст кон 
некого“ туку подобрување на услугите.  Ова може 
некогаш да биде предизвик додека да се убедат 
учесниците во истото. 

Предизвик кој често го 
издвојуваа вработените  во 
општинската администрација 
беше тоа што граѓаните не 
се запознати со поделбата 
на  надлежностите помеѓу 
централната и локалната власт.

Спроведувањето на оценката во 

општина Свети Николе вклучи 

интервјуирање на 28 вработени во 

различни сектори на општинската 

администрација и во јавното 

комунално претпријатие. 

Вработените најпрво го оценуваа 

квалитетот на услугите што ги нуди 

Општината во рамките на нејзините 

надлежности според Законот за 

локална самоуправа, па потоа и 

споделуваа конкретни предизвици 

со кои се соочуваат тие при работата.
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Фаза 4: Организирање граѓански форум

Кога ќе се завршат сите претходни фази ќе ги имаме 
оценките и од корисниците на услуги и од давате-
лите на услуги. Заедничката средба – форумот на 
корисниците и давателите на услугите е место за 
споделување и дискусија за матриците за оценка и 
за развивање  акциски план. На оваа средба прису-
ствуваат корисници на услуги, даватели на услуги и 
сите останати засегнати страни.
Претходно тимот на граѓанската организација ги 
анализира податоците од процесот, ги консолидира 
оценките за секоја од услугите и се прави споредбе-
на табела со оценки. Исто така се прави список на 
приоритети врз основа на коментарите и оценките 
добиени за секој од проблемите.

 Чекор 1: 

Почеток на форумот.

На почетокот на форумот присутните граѓани 
се  распределуваат на посебни маси според 
областите, односно идентификуваните про-
блеми. Тие можат да бидат потесни (на пр. 
хигиената во училиштата) или пошироки (пр. 
собирањето смет во општината),  согласно ре-
зултатите од оценката.

На почетокот на форумот се објаснува целта 
на форумот и очекувањата и дека ова е парти-
ципативен дијалог помеѓу  давателите и кори-
сниците на услуги.  Се презентираат оценките 
од едната, па потоа од другата група, при што 
се дискутираат и препораки за да се надминат 
пониските оценки. 
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Од графиконот на кој се прикажани кумулативните оцени 
се забележува дека вработените во општинската админи-
страција во секоја област на надлежност на Општината 
подобро го оцениле квалитетот на услугите што тие го ну-
дат отколку што тоа го направиле граѓаните на Свети Ни-
коле. Најголема разлика во оцените може да се забележи 
кај областите: локален економски развој и урбанистичко 
планирање. Како најслабо оценети се областите на зашти-

та на животната средина и на здравтствената заштита.
За да се добие подобар акциски план, како што е веќе 
наведено погоре, подобро е да се утврди список со кон-
кретни услуги во секоја од надлежностите, со конкретни 
индикатори и тие да се оценуваат. На тој начин дискусија-
та ќе биде поконкретна и ќе се  развијат понасочени ин-
тервенции.
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 Чекор 2: 

Развивање заеднички план за акција.

По дискусиите, учесниците  заеднички одлучу-
ваат со кои од претходно идентификуваните 
индикатори ќе се занимаваат и, работејќи 
заедно на работните маси, развиваат конкрет-
ни решенија за подобрување со: временска 
рамка и со одговорни лица.Предложените 
решенија се претставуваат јавно пред сите на 
форумот и  дискутираат, се слушаат забелеш-
ките и/или дополнувањата. Не заборавајте да 
бидете реални во дискусијата за проблемите 
и решенијата (што е реално и можно, што е  
краткорочно и долгорочно). Сите развиени 
решенија прифатени од форумот  се ставаат 
во планот за акција. Најдобро е должината на 
акцискиот план да биде 6 до 12 месеци за да 
може да се следи реализацијата. (види: При-
лог 1 ). За таа цел се формира граѓанска група 
составена од претставници на форумот за 
следење на реализација на активностите.

Важно е работните групи 

(масите) да бидат распределени 

според приоритетните 

области во секоја општина. 

Притоа, на работните маси 

да бидат поставени како 

опција за разработување само 

приоритетните проблеми 

селектирани од проектниот тим 

т.е. во подготовката и предлог-

акциите да се креираат само за 

тие проблеми.

Важно е да се остави повеќе 

простор за дискусија по 

презентација на секоја од 

предлог-акциите. Учесниците 

да дадат мислење за акцијата, 

да ја потврдат потребата од таа 

акција, да дадат забелешка.

Формуларот за акциски план 

треба да биде што поедноставен. 

Јазикот кој се употребува 

во формуларот да биде 

поедноставен, делот со буџетот/

ресурси да биде појасен.



27

СПРОВЕДУВАЊЕ - Прирачник за спроведување граѓанска оценка на општинските услуги

 Следни чекори: 
Повторувањето на оценката е начин таа да 
стане практика и да се институционализира. 
Повратните информации треба да се користат 
на одржлив начин, односно информациите се 
враќаат назад кај давателите на услуги  за да 
може да ги земат предвид при донесувањето 
следни одлуки и за промена на процедурите 
и политиките. Оваа алатка може да  прибере 
информации за важни прашања за кои потоа 
може да застапува Општината или да лобира 
кај националните власти, или, пак, за подиг-
нување свесност за проблемите и за барање 
решенија за истите. 

Некои последователни активности може да 
бидат:

 Î Да се подготви краток извештај за 
процесот на оценка и да се сподели со 
јавноста т.е. со граѓаните.

 Î Акцискиот план, исто така, може да се 
сподели  и да се користи за потсетување 
на договорените акции. 

Групата формирана за следење на спроведу-
вањето на Акцискиот план исто така треба да 
започне да оди на состаноци со давателите на 
услуги и на седници на Советот на општината 
и редовно да ја информира јавноста за своите 
согледувања.

Фаза 5: Спроведување на акцискиот 
план и негово следење

Многу е важно по завршувањето на форумот да не 
се престане со активности, односно да се следи 
спроведувањето на планот за акција. 

По презентирањете на сите предлог-

акции на форумот во Свети Николе, 6 

учесници на форумот доброволно се 

пријавија да бидат дел од групата која 

ќе го следи спроведувањето на овие 

предлог-акции од страна на Општината.  

По завршување на форумот, тимот на 

Агора ги уреди сите предлог-акции и 

ги структурираше во еден документ 

– Акциски план. Документот потоа 

беше доставен до градоначалникот на 

општина Свети Николе. На оваа средба 

со градоначалникот присуствуваа и 

дел од членовите на групата која ќе го 

следи спроведувањето на планот.

Групата за спроведување на планот е 

одговорна да го следи спроведувањето 

на Акцискиот план.
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ПЛАНИРАЈТЕ ГО СЛЕДНИОТ ЦИКЛУС НА 
ГРАЃАНСКАТА ОЦЕНКА НА ЗАЕДНИЦАТА. 
ЗАПОЧНЕТЕ НАВРЕМЕ СО ПОДГОТОВКА 
НА СЛЕДНИОТ ЦИКЛУС ЗА ДА ВИДИТЕ 
ДАЛИ ИМА ПРОМЕНА И ПОДОБРУВАЊЕ. 
ПОВТОРУВАЊЕТО НА ОЦЕНКАТА ЗНАЧИ 
РАБОТА СО ИСТИТЕ ГРУПИ ГРАЃАНИ,  А 
МОЖЕ И ДА СЕ ПРОШИРИ И НА ДРУГИ 
ГРУПИ И НА ДРУГИ ПРОБЛЕМИ.

Повторувањето на процесот овозможува да се види дали има промена во 
процесот на давање услуги. Добро е да се повторува барем еднаш годишно.
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 Прилог 1: 

Формулар за изработка  акциски план

ПРЕДЛОГ МЕРКИ / АКТИВНОСТИ

Приоритетна област:

Акција  
(активностите треба да се однесуваат на 
проблемот погоре):

Кој ќе ја води  
(личност, организација, институција):

Со кого  
(личност, организација, институција):

Рок за извршување на акцијата  
(да биде остварливо):

Ресурси  
(се што е потребно за да се имплементира 
акцијата):

Забелешки:
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