РЕГИОНАЛЕН БИЛТЕН
АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ:
КРАТОВО, КРИВА ПАЛАНКА, РАНКОВЦЕ И СТАРО НАГОРИЧАНЕ
Месец септември 2020

Здружение “Регионален центар за одржлив развој“ Кратово
Проект: “Ефективна локална самоуправа – интерес на граѓаните“ поддржан од
програмата на Цивика мобилитас

Здружението “Регионален центар за одржлив развој“ – Кратово, во
рамките на програмата на Цивика мобилитас за мали акциски грантови
започна со имплементирање на проектот “Ефикасна локална самоуправа - интерес на граѓаните“ во време траење од 6 (шест) месеци завршно со 05.02.2021 година со вкупен буџет од 330.000 денари.
Соработници во проектот: Локални самоуправи и Совети на општините: Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане; ЛАГ “Осоговски Лисец“ - Ранковце, ГО “Козјачија во срцето“ – Старо Нагоричане
и ГО “Спектар“ од Крива Паланка.
Општа цел на проектот: Учество на граѓанските организации во креирање и донесување одлуки кон подобрени политики и практики на локално ниво.
Специфична цел: Зајакнување на степенот на соработката помеѓу ГО
и ЕЛС преку транспарентно, отчетно и одговорно работење на Советите
и општините Кратово, Крива Паланка, Ранковце и Старо Нагоричане.
Проектни активности:
Спроведување на анкета за степенот на информирање на граѓаните
за работата на Советите на општините;
Сумирање на резултати од анкета, подготовка на анализа, предлози
и препораки до Советите на општините;
Мониторинг на работата на општинските Совети и покренати граѓански
иницијативи;
Организирање на јавна дебата "Колку мојот советник ги застапува
моите права“;
Организирање на работилница "Советникот како лидер, комуникатор,
финансиер и имплементатор на политики“;
Потпишување и дистрибуција на Етички кодекс за локални функционери;
Тековно информирање на јавноста за работата на општинскиот Совет,
начинот на носење на одлуки и вклучување на јавноста во овој процес;
Отварање на Веб страна на здружението РЦОР Кратово;
Печатење на “Регионален билтен“

Регионалниот центар за одржлив развој од Кратово е во процес на реализација на
проект под наслов “Ефективна локална самоуправа – интерес на граѓаните“. За таа
цел, тимот за мониторинг спроведе прашалник за степенот на информираност на граѓаните, со цел вклученост на јавноста при креирање и спроведување на локални политики и зголемена информираност и свесност на јавноста за трошењето на буџетските
средства. На овој начин ќе се придонесе кон сеопфатен пристап за зголемување на
информираност и свесност на јавноста за работата на општинските Совети, начинот
на носење на одлуки и вклучување на јавноста во овој процес.

РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТА
Анкетирани вкупно 152 граѓани од општините: Кратово, Крива Паланка, Ранковце и
Старо Нагоричане
1. Дали сте запознаени со кои закони се уредуваат работата и надлежностите на општината и Советот на општината?
ДА одговориле 74 граѓани
НЕ одговориле 78 граѓани
2. Дали сте запознаени со законската можност дека седниците на советите на општините се одвиваат јавно и дека може да присуствувате како граѓанин?
ДА одговориле 85 граѓани
НЕ одговориле 67 граѓани
3. Дали сте запознаени со законската обврска на општините, дека треба да објавуваат извештај/записник после секоја одржана седница на Советот и истиот да го постават на јавни и достапни места, за да може секој граѓанин да биде информиран
навремено?
ДА одговориле 95 граѓани
НЕ одговориле 57 граѓани
4. Дали сте запознаени на кој начин се избира Советот на општината и неговите членови?
ДА одговориле 126 граѓани
НЕ одговориле 26 граѓани

5. Дали сте запознаени колкав е бројот на членовите на Советот на општината на
која и припаѓате?
ДА одговориле 96 граѓани
НЕ одговориле 56 граѓани
6. Според вас, кои од овие надлежности ги врши Советот на општината на која и
припаѓате? (можете да одберете повеќе опции)
А. Го донесува статутот на општината и други прописи одговориле - 90 граѓани
Б. Се грижи за финансиското работење на општината, за што ги донесува буџетот
на општината и годишната сметка, ја утврдува висината на сопствените извори на приходи и врши финансиска контрола на буџетот на општината одговориле - 95 граѓани
В. Основа јавни служби за извршување на надлежноста на општината, врши надзор
над нивната работа и именува членови во управните одбори на јавните служби; одговориле - 61 граѓани
Г. Решава за начинот на располагање со сопственоста на општината одговориле 75 граѓани
Д. Го избира лицето што раководи со подрачната единица на Министерството за
внатрешни работи во општината во согласност со закон одговориле - 52 граѓани
Ѓ. Ја следи јавната безбедност на подрачјето на општината одговориле - 39 граѓани
Е. Решава за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално
значење, (донесува одлука за започнување постапка за доделување договор за воспоставување јавно-приватно партнерство) одговориле - 44 граѓани
Ж. Врши и други работи утврдени со член 36 од Законот за локалната самоуправа и
со друг закон. одговориле - 58 граѓани
Дополнителни коментари:
/
8. Дали сте запознаени дека граѓаните имаат можност за непосредно учество во одлучување на општините и дека тоа право им е загарантирано со закон?
ДА одговориле 100 граѓани
НЕ одговориле 52 граѓани
9. Дали, вие лично сте учествувале во некој облик на учество на граѓани и на тој
начин сте го искоритиле своето право за непосредно учество во одлучување на општините?
ДА одговориле 16 граѓани
НЕ одговориле 136 граѓани
Доколку вашиот одговор е ДА, ве молиме наведете го обликот на учество, приемот
на Советот и крајните резултати од учеството, во делот за коментари подолу.

Дополнителни коментари:
Со позитивно мислење за крајните резултати - одговориле 12 граѓани
Со негативно мислење за крајните резултати - одговориле 4 граѓани
10. Дали сте запознаени дека трошоците за спроведување на непосредното учество
на граѓаните во одлучувањето паѓаат на товар на општинскиот буџет?
ДА одговориле 87 граѓани
НЕ одговориле 65 граѓани
11. Дали сте запознаени дека секое населено место има законска можност за отворање на своја месна самоуправа (урбана/месна заедница), каде жителите од тоа подрачје може да разгледуваат прашања, заземаат ставови и изготвуваат предлози за
прашања од непосредно и секојдневно значење за животот и работата на тоа подрачје?
ДА одговориле 102 граѓани
НЕ одговориле 50 граѓани
12. Дали знаете дека одговорен за вршење надзор над работата на општината и
нејзиниот совет е Државен инспекторат за локална самоуправа?
ДА одговориле 51 граѓани
НЕ одговориле 101 граѓанин
13. Дали до сега сте го искористиле своето право и сте доставиле претставка или
предлог, до општината и нејзиниот Совет за работата на органите на општината и општинската администрација?
ДА одговориле 19 граѓани
НЕ одговориле 133 граѓани
Доколку вашиот одговор е ДА, ве молиме наведете подетално дали ви било одговорено во законскиот рок и колку сте задоволни од добиениот одговор, во делот за коментари подолу.
Дополнителни коментари:
Со позитивно мислење за крајните резултати - одговориле 11 граѓани
Со негативно мислење за крајните резултати - одговориле 8 граѓани
14. Дали сте задоволни од работата на Советот на општината на која и припаѓате?
А. Воопшто Не сум задоволен/а - одговориле - 40 граѓани
Б. Делумно сум задоволен/а - одговориле - 85 граѓани
В. Целосно сум задоволен/а - одговориле - 27 граѓани

15. Кои форми на информирање и известување за работата на Советите на општината и седниците (одржување, измени, извешаи и др.) сметате дека се најпогодни за
вас?
А. Веб страна на општината - одговориле 55 граѓани
Б. Огласна табла на општината - одговориле 57 граѓани
В. Печатено гласило - одговориле 38 граѓани
Г. Електронско гласило – портал - одговориле 26 граѓани
Д. Социјални медиуми на општината - одговориле 55 граѓани
Ѓ. Лична емаил адреса - одговориле 19 граѓани
Е. Радио - одговориле 26 граѓани
Ж. ТВ - одговориле 12 граѓани
З. Друго одговориле - 8 граѓани

16. Дали сметате дека граѓанскиот сектор треба да има поголемо учество и влијание
во работата и одлучувањата кои се во делокруг на Советот на општината на која и припаѓате?
ДА одговориле 133 граѓани
НЕ одговориле 19 граѓани
Дополнителни коментари:
/

17. Ве молиме, наведете ваши сугестии на теми од интерес, за кои сакате да се расправа на некоја од следните седници на Советот на општината на која и припаѓате:
1. Комунална хигиена, одржување и осветлување на улици, депонии, рециклирање
на отпад, поставување контејнери, канализациона мрежа – 19 лица
2. Проблеми со иселувањето на младите - одговориле - 13 лица
3. Грижа за младите (културен живот, вработување) - одговориле 20 лица
4. Спорт, култура, заштита на културното наследство - одговориле 9 лица
5. Земјоделие - одговориле 4 лица
6. Подобрување на здравство, образование – одговориле 5 лица
7. Грижа за пензионери и изградба на пензионерски дом – одговориле 5 лица
8. Развој на туризмот – одговориле 2 лица
9. Еколошки теми (заштита на животната средина) – одговориле 11 лица

10. Грижа за селата, водоснабдување – одговориле 9 лица
11. Урбанизам, уредување и асфалтирање на улици, доградба и санирање на објекти
(Домови) - одговориле 6 лица
12. Справување со Ковид 19 – одговориле 6 лица
13. Грижа за лица од ранливите категории – одгвориле 4 лица
14. Развој на претприемништво, деловен сектор - одговориле 7 лица
15. Улога на граѓанскиот сектор - одговориле 5 лица
16. Регулирање, безбедност во сообраќајот, паркирање - одговориле 3 лица

18. Дали сметате дека може да ве застапува претставник од граѓански сектор на седниците на Советот на општината на која и припаѓате:
ДА одговориле 123 граѓани
НЕ одговориле 29 граѓани

Градоначалник на општина Кратово: Д-р Љупчо Бојаџиев
Совет на општина Кратово
Претседател на Советот е: 1. Слободан Постолов – СДСМ; 2. Влатко Постолов – СДСМ; 3. Златко Стојановски – СПМ; 4. Ранко Арсов – СДСМ; 5.
Тодорче Кировски – СДСМ; 6. Наташа Митевска – ЛДП; 7. Сања Милевска –
СДСМ; 8.Драган Зафировски – ВМРО-ДПМНЕ; 9. Горан Ристовски – ВМРОДПМНЕ; 10. Томче Димитровски – СДСМ; 11. Свете Стојмановски – СДСМ;
12. Габриела Илиевска – СДСМ; 13. Даниела Николовска – СПМ; 14. Владо
Захариевски – СПМ; 15. Сашка Милошева – СПМ;
Градоначалник на општина Крива Паланка: Борјанчо Мицевски
Совет на општина Крива Паланка
Претседател на Советот е: 1. Изабела Павловска – СДСМ; 2. Славчо Тодоровски – СДСМ; 3. Сретимир Николовски – ДОМ; 4. Влатко Ристовски –
НСДП; 5. Тања Дејановска Митровска – СДСМ; 6. Анета Димитровски –
СДСМ; 7. Љупчо Јосимовски – СДСМ; 8. Катерина Митовска Наковска-СДСМ
9. Драган Димитриевски – СДСМ; 10. Емилија Младеновска – СДСМ; 11. Велинче Ангеловски – СДСМ; 12. Даниела Стојановска – СДСМ; 13. Игор Тодоровски – ВМРО-ДПМНЕ; 14. Александар Рангелов – ВМРО-ДПМНЕ; 15.
Елена Митевска Давидовска – ВМРО-ДПМНЕ; 16. Роберт Јакимовски ВМРОДПМНЕ; 17. Бојан Мицевски – ВМРО-ДПМНЕ; 18. Марија Трајковска Стефановска – ВМРО-ДПМНЕ; 19. Тони Јакимовски – ГРОМ;
Градоначалник на општина Ранковце: Ивица Тошевски
Совет на општина Ранковце
Претседател на Советот е: 1. Горан Младеновски – СДСМ; 2. Жаклина
Стефановска – СДСМ; 3. Игорче Лазаревски – СДСМ; 4. Сузана Спасовска
– ВМРО-ДПМНЕ; 5. Моме Спасовски – ВМРО-ДПМНЕ; 6. Александар Бошковски – ВМРО-ДПМНЕ; 7. Димитар Цветковски; 8. Маре Тодоровска; 9. Наташа Јовановска – независни кандидати.
Градоначалник на општина Старо Нагоричане: Жаклина Јовановска
Совет на општина Старо Нагоричане
Претседател на Советот е: 1. Јовица Јанчиќ – СДСМ; 2. Бобан Цветановски – СДСМ; 3. Ивица Ивановски – СДСМ; 4. Тања Јовановска – СДСМ; 5.
Игор Душановски – ВМРО-ДПМНЕ; 6. Драган Спасиќ – ВМРО-ДПМНЕ; 7.
Ивана Тодевска – НДМ; 8. Тони Митровски – НДМ; 9. Саша Алексиќ – независна листа.

