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РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО СПРОВЕДЕНО  
ОД ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ “ЖЕНСКИ ФОРУМ - ТЕТОВО” 

ВО ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

ЗА  
УТВРДУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА ГРАЃАНИТЕ ОД УСЛУГИТЕ НА 

ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, НИВНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И ВКЛУЧЕНОСТ  ВО 
РАБОТАТА И ОДЛУКИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И КЛУЧНИ ПОТРЕБИ НА 

ГРАЃАНИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО 
 

 

 

Методолошки пристап 
 

 Ова истражување има за цел да се утврди: 
- задоволството на граѓаните од услугите на службите на локалната 

самоуправа, со акцент на услугите кои ги засегнуваат жените; 
- знаењето и партиципацијата на граѓаните во локалните процеси на 

буџетирање; 
- проценка на главните потреби на граѓаните во областите кои се под 

надлежност на локалната самоуправа 
 
Истражувањето беше спроведено во насока да ги идентификува родовите 

приоритети на локално ниво и да даде увид за тоа до кој степен моменталните 
услуги кои ги пружа локалната власт одговаат на вака идентификуваните родови 
пориоритети. 

 
При истражувањето е применета квантитативната техника која се базира на 

статистички принципи. Оваа метода покажува висок степен на точност и се 
употребува за да го покаже нивото на задоволство или назадоволство на граѓаните 
со јавните услуги што ги пружа локалната власт. 

 
Истражувањето беше спроведено по пат на интервјуирање (со претходно 

подготвен прашалник на македонски и албански јазик ) на граѓаните и тоа мажи и 
жени од урбани и рурални средини на Општина Тетово избрани според: различно 
место на живеење, број на членови во домаќинство, возраст, ниво на образование, 
национална припадност, она што моментално го работат. Интервјуата на терен беа 
спроведени од страна на 20 претходно обучени интервјуери, а под континуиран 
мониторинг на координаторот и филд офицерот. Секој од интервјуерите изврши по 
125 интервјуа. Интервјуата беа спроведени лично со граѓаните каде интервјуерот 
по потреба помага за разјаснување на одредени нејаснотии во прашањата. 
Извршено е периодично контролирање на дадените податоци од интервјуата за да 
се утврди оригиналноста на одговорите дадени од интервјуираните граѓани. За таа 
цел се одбрани случајни примероци на завршени прашалници на начин што 
директно се продолжува со интервју со веќе интервјуирани греаѓани. 

 
Прашањата во прашалникот беа од затворен и отворен тип, поделени во три 

дела соодветно на целите на истражувањето и тоа:  
 

I дел - Посебни области на локаланата самоуправа кои обезбедуваат услуги 
на граѓаните (урбанистичко планирање, комунални дејности, локален економски 
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развој, социјална грижа и заштита на децата, образование и култура, спорт и 
рекреација); 

II дел - Познавањето на граѓаните за правото да се учествува во локалната 
власт и во буџетскиот процесс; 

III дел - Клучни потреби во областите на локалната власт (урбанистичко 
планирање, комунални дејности, локален економски развој, социјална грижа и 
заштита на децата, образование и култура, спорт и рекреација) 

 
Истражувањето е спроведено во градот Тетово и 16 села (Вејце, Голема 

Речица, Лавце, Мала Речица, Сараќино, Селце, Фалише, Ѓермо, Порој, Џепчиште, 
Бозовце, Бродец, Вешала, Гајре, Лисец и Шипковица) кои припаѓаат на Општина 
Тетово. Опфатени се вкупно 2500 лица од урбани и рурални средини во општина 
Тетово од кои 1260 мажи и 1240 жени, соодветно на процентот на машката и 
женска популација во општината. При утврдување на статистичкиот примерок се 
водеше сметка и за соодветна застапеност на различните етнички групи што 
живеат во општина Тетово. Статистичкиот примерок на испитаниците е направен 
согласно податоците од последниот Пописот на граѓаните 2002 година на 
Државниот завод за статистика - Регионално одделение Тетово. Во утврдувањето 
на примерокот на испитаниците се користеше методот на случаен примерок кој при 
истажувањето ни овозможи комуникација со сите групи на граѓани, посебно со 
помалите. Преку оваа метода се изврши и случајно одбирање на регионите во 
градот (избрана е секоја трета улица), случајно одбирање на семејства (избрано е 
секое трето семејство во одбрана улица). Истата метода на примерок е применета 
и во руралните делови на општината тргнувајќи од периферијата кон центарот. 
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Вејце 30   30               

Мажи 18   18               

Жени 12   12               

Голема 
Речица 76   75           1   

Мажи 49   49               

Жени 27   26           1   

Лавце 8 1 7               

Мажи 5 1 4               

Жени 3   3               

Мала 
Речица  248   248               

Мажи 133   133               

Жени 115   115               

Сараќино 31 25 5   1           

Мажи 16 13 3               

Жени 15 12 2   1           

Селце 72   72               

Мажи 38   38               

Жени 34   34               

Тетово 1568 538 880 61 71 4   2 6 6 
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Мажи 753 265 420 26 36 1   1 2 2 

Жени 815 273 460 35 35 3   1 4 4 

Фалише 15 15                 

Мажи 8 8                 

Жени 7 7                 

Ѓермо 29   29               

Мажи 14   14               

Жени 15   15               

Порој 85   85               

Мажи 51   51               

Жени 34   34               

Џепчиште 108   107 1             

Мажи 57   57               

Жени 51   50 1             

Бозовце 27   27               

Мажи 13   13               

Жени 14   14               

Бродец 34   34               

Мажи 18   18               

Жени 16   16               

Вешала 36   36               

Мажи 19   19               

Жени 17   17               

Гајре 29   29               

Мажи 15   15               

Жени 14   14               

Лисец 19   19               

Мажи 9   9               

Жени 10   10               

Шипковица 85   83 1           1 

Мажи 44   42 1           1 

Жени 41   41               

Вкупно 2500 1158 3532 126 144 8 0 4 14 14 

 
Квантитативните податоци добиени од прашалниците беа внесени во 

компјутерска програма за статистички анализи при што се добија графички и 
табеларни прикажувања.  

Резултатите од ова истражување ќе послужат како основа за 
идентификација на оние сфери во надлежност на општина Тетово во кои би се 
практикувал родово одговорен буџет, а кои би требало да послужат за 
понатамошни истражувања на развојот на капацитетите на општината како и за 
лобирање за практикување на родово одговорниот буџет во општина Тетово.  

 
 
Прикажување на податоците 
 
Во следниов текст се прикажани одговорите на интервјуираните граѓани 

содржани во прашалникот . 
 
I дел: Посебни области на локалната самоуправа кои обезбедуваат услуги 

на граѓаните. 
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1. Урбанистичко планирање 
Во областа на урбанистичкото планирање:  
- најголем дел од интервјуираните граѓаните и тоа 61,2 % сметаат дека 

општината не ги повикува и не ги зема предвид нивните забелешки при 
донесување на детален и генерален урбанистички план од кои 62,8 % мажи, 
а 59,6% жени, што е значително поголем процент во однос на граѓаните кои 
одговориле дека општината ги консултира и ги зема предвид нивните 
забелешки 7.2%. 

- Од уредувањето на урбанистичкиот простор во општината, најголем дел од 
граѓаните, 48,9%, и тоа 50,9% мажи и 46,9% жени се делумно задоволни.  

Постои драстична разлика меѓу бројот на граѓаните кои се потполно задоволни 
6,8% и оние кои воопшто не се задоволни 44,2%.  

 
2. Комунални дејности 

Во областа на комуналните дејности: 
- најголем број граѓани се изјасниле дека се делумно задоволни 57,5% од кои 

60,8% мажи и 54,2% жени, а воопшто незадоволни 38,5%. Само 4% од 
граѓаните се целосно задоволни од комуналните дејности. 

- при давање на проценка за комуналните дејности во општината најлошо се 
оценети: чистење на оџаци 55,5% (од кои 54,0% мажи а 57,1% жени); 
одржување и изградба на јавен простор за паркирање 43,9% (од кои 43,2% 
мажи, а 44,6 жени); отстранување на непрописно паркирани возила 40,6% 
(41,4% мажи, 39,8% жени); снабдување со вода за пиење 30,8% (од кои 
мажи 33,1% и 28,5% жени) 

 
3. Локален економски развој 

Во областа на локалниот економски развој:  
- 94,2% од граѓаноте воопшто не знаат дека општината учествувала во 

програма за создавање на нови работни места и не учествувале во вакви програми 
(94,7% мажи, а 93,6% жени) 

- Дека општината може делумно да поттикне развој на локалните бизниси, 
сметаат 45,6% од граѓаните (и тоа мажи 50,1% и 41,0% жени) и тоа најмногу преку 
намалување на локалните даноци и такси 25,6% и преку обезбедување на совети, 
поддршка и ресурси за пораст и зајакнување на локалните бизниси.  
 
4. Социјална грижа и заштита на децата  
 Во областа на социјална грижа и заштита на децата: 

- 47,2% од интервјуираните граѓани сметаат дека општината нема доволен 
број на градинки (мажи 49,7% и жени 44,7%), а 27,3% сметаат дека постоечките 
градинки не ги задоволуваат барањата на корисниците и тоа најмногу во поглед на 
хигиенските услуги 34,2 % и далечината од местата на живеење 33,9%. 

- Половината од интервјуираните граѓани 50,0% не се запознаени со услугите 
и условите во домот за стари лица (мажи 48,1% и жени 52,0%), а од граѓаните кои 
одговориле дека се запознаени 11,3%; 49,6% сметаат дека општината делумно се 
грижи за оваа категорија на луѓе. 
 
5. Образование и култура 

Во областа на образованието 
- најголем број од интервјуираните граѓани 51,4 %  сметаат дека општината не 

организира превоз на учениците до нивните училишта (мажи 53,7%; жени 49,1%) 
Од областа на културата,  
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- најголем број од интервјуираните граѓани 54,0% делумно се задоволни од 
културните манифестации во општината (57,6% мажи; 50,4% жени). Само 7% се 
задоволни.  
 
6. Спорт и рекреација 

Во областа на спортот и рекреација, 
- најголем дел од интервјуираните граѓани 37,3% сметаат дека општината 

делумно има рекреативни и спортски активности, спортски приредби и 
манифестации (мажи 42,5% и жени 32,0%) и делумно се задоволни од содржините 
и видот на активностите 76,3%. 

Само 5,9% од интервјуираните граѓани сметаат дека општината има доволно 
рекреативни и спортски активности, спортски приредби и манифестации.  
 
II дел. Познавањето на граѓаните за правото да се учествува во локалната власт и 
буџетскиот процес. 
 

- На 84,1% од интервјуираните граѓани воопшто не им е познато дека според 
Уставот на Р.М. и законот за локална самоуправа може непосредно да 
учествуваат во удлучувањето за прашања од локално значење (мажи 83,9 
%, 84,3% жени), а 93,0% од интервјуираните граѓани воопшто не ги знаат 
нивните права на локално ниво (мажи 91,5% и 94,4% жени) 

- 52,4% воопшто не ја посетуваат општината (мажи 49,0% и 55,9% жени), а 
еднаш во неделата општината ја посетуваат 3,4%. Овие граѓани кои ја 
посетуваат општината тоа најчесто го прават за комунални работи, 35,5% и 
за финаскиски работи 18,4%. 

- 89,9% од интервјуираните граѓани не учествувале во одлучувањето за 
прашања од локално значење во урбаните и месни заедници (мажи 88,8%, 
жени 91,0%). Само 10,1% учествуваат во вакви одлуки. 

- 74,2% од интервјуираните граѓани не биле вклучени во органите на 
одлучување во јавните служби и институции на општината (мажи 76,5% и 
жени 71,9%). Само 1,5% биле вклучени, а на останатите воопшто не им е 
позната ваквата можност. 

- На 95,0% од интервјуираните граѓани не им се познати облиците на 
граѓанското учество на локално ниво (мажи 94,9% а жени 95,0%) Само 5% ги 
знаат ваквите облици.  

- 91,9% никогаш не учествувале во давање на предлози и локални 
иницијативи (мажи 91.0 %, жени 92.9%) Од оние 8.1 % на граѓани кои 
учествуваат во давање предлози и локлани иницијативи најголем дел 36.1 % 
учествувале во собири на граѓани и 30.2% во граѓански иницијативи. 

- 88.6 % од интервјуираните граѓани се изјасниле дека општината воопшто не 
ги информира дека трошоците за спроведување на непосредно учество на 
граѓаните во одлучувањето паѓаат на товар на општинскиот буџет (мажи 
88.4%, жени 88.7 %). 90.3% од интервјиураните граѓани се изјасниле дека 
општината воопшто не ги информирала дека  при донесување на 
општинскиот буџет треба да присуствуваат на неговото разгледување (89.5 
% мажи, 99.0% жени). 

- 86.1 % не знаат дека на расправи за буџетот на општината , годишната 
сметка на буџетот и за урбанистичките планови присуството на јавноста не 
може да се исклучи (мажи 86.0% и жени 86.2%). 

- 37.3 % сметат дека никогаш не биле организирани собири на граѓани (мажи 
35.0% жени 39.6%), а 56.7 %  (52.8 % мажи, 60.7% жени) воопшто не знаат 
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дека општината има јавно гласило за информирање за организирање на 
вакви собири  и да ги истакне резултатите и новостите од нејзината работа. 

- 70.7 % од интервјуираните граѓани не се доволно вклучени во работата на 
општината (72.0 % мажи 69.4% жени) Само 3% сметаат дека се доволно 
вклучени во работата на општината, а останатите 26,4 % се делумно 
вклучени  

- 51.9% сметаат дека локалната власт не ги зема предвид барањата на 
граѓаните (мажи 53.9 % жени 49.8 %) Само 7.2% сметат дека локалната 
власт ги зема во предвид , а останатите 40.8 % не знаат. 

- За локалната власт да поттикне учество 37.2 % од интервјуираните 
граѓаните сметаат дека локалната власт треба почесто да ги консултира 
граѓаните. 
37.1 % сметаат дека треба да ги зема предвид нивните барања и предлози, 
а  
24.3% да ги повикува на расправии за важни прашања од интерес на 
граѓаните. 

 
 
III. Дел.    Клучни потреби во областите на локалната власт 
 
 

- Во однос на потребите на граѓаните во областа на урбанистичкото 
планирање 41.7 % сметат дека е потребно соодветно уредување на 
просторот, а 34.1% (мажи 36.2 %; жени 31.9%), навремено издавање на 
одобренија за градба, што воедно за граѓани е и приоритена потреба. 

- Во областа на комуналните дејности за да се задоволат потребите 31.7 % 
(мажи 30.9 %; жени 32.5%) од граѓаните сметат дека е потребно да се 
подобри снабдувањето со вода за пиење, што воедно претставува и 
приоритет за граѓаните. 21.7 % од интервјуираните граѓани сметаат дека е 
потребно да се работи на поттикнувањето на свеста за одржување на 
јавната чистота , а 20.1 % да се инвестира во одржувањето , реконструкции 
на локалните патишта , улици и други инфраструктурни објекти. 

- Во област на локалниот економски развој за да се задоволат потребите на 
граѓаните , најголем дел 27.4 % (мажи 26.4%; жени 28.4%) сметаат дека 
општината треба да создава, повеќе програми за вработување и на оваа 
потреба воедно и даваат приоритет. 

- За да се задоволат потребите на граѓаните во областа на  
      социјалната грижа  и грижата за децата, најголем дел, од   

интервјуираните граѓани 43.4% (мажи 43.6; жени 43.5 %) сметаат дека е 
потребно да се подготват програми за децата на улици, децата без родители 
како и услови за децата со посебни потреби. 

- Во областа на образованието 33.9 % (мажи 33.0%; жени 34.8%) од  
      граѓаните сметаат дека за задоволување на нивните потреби е  
      потребно подобрување на условите за учениците од основните и  
      средните училишта и на оваа потреба и даваат приоритет. 
-     Во областа на спортот и рекреацијата за да се задоволат потребите   
      31.4 % од (мажи 30.6 % жени 30.0%) интервјуирани граѓани сметаат  

дека е потребно да се организираат поголем број на спортски манифестации 
за млади девојчиња и момчиња од  

      предшколска и школска возраст. На ова потреба воедно и даваат  
      и приоритет  

28.1 % сметаат дека е потребно да се создаваат услови  
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      за развој на повеќе спортови за младите . Оваа потреба е втора по  
      приоритет.  

 26.2 % сметат дека е потребно да се изгради спортска  
      сала во општината . И оваа потреба се истакнува како трета по  
      приоритет. 
- За да се задоволат потребите на граѓаните во областа на културата најголем 

дел од интервјуираните граѓаните 31.9 % (мажи 32.7%, жени 31.1%жени) 
сметаат дека е потребно да се одржуваат културни манифестации од 
мултиетнички карактер. Оваа потреба граѓаните ја истакнуваат како 
приоритетна. 28.1 % сметат дека е потребно негување на фолклорот , 
традициите и обичаите во развојот на општината. Оваа потреба е втора по 
приоритет на интервјуираните граѓани. 

 
 

Заклучни согледувања 
 
Врз основа на направената анализа можеме да констатираме: 
 
1. - Воочливо е дека преовладува незадоволството на интервјуираните 

граѓани од услугите кои ги обезбедува локалната самоуправа во посебните 
области - урбанистичко планирање, комунални дејности, локален економски развој, 
социјална грижа и заштита на децата, образование и култура, спорт и рекреација; 

- Речиси половина од интервјуираните граѓани се делумно задоволни 
од ваквите услуги, а голем е процентот и на неинформираност и незапознаеност 
на граѓаните со услугите  на локалната самоуправа во посебните области. 
 2. - Познавањето на интервјуираните граѓаните за правото да 
учествуваат во локалната власт е на сосема ниско ниво. 
 Не се запознаени со правото непосредно да учествуваат во прашања од 
локално значење (84,1 %); не ги знаат своите права како граѓани на локално ниво 
(93,0 %); половина од испитаниците воопшто не ја посетуваат општината (52, 4%), 
не знаат дека општината има јавно гласило за да ги истакне резултатите и 
новостите од нејзината работа (56,7 %) 
  - Партиципацијата на граѓаните во локалната власт е на многу ниско 
ниво 
 Никогаш не учествувале во одлучување за прашања од локално значење 
(89,9 %), не биле вклучени во органите на одлучување во јавните служби и 
институции на општината (74,2 %), воопшто не им се познати облиците на 
граѓанско учество на локално ниво (95,0 %) и не учествувале во давање на 
предлози или локални иницијативи (91,9 %), не се доволно вклучени во работата 
на општината (70,7 %), 51,9 % сметаат дека локалната власт не ги зема предвид 
барањата на граѓаните. 
  - Познавањето и партиципацијата на граѓаните во процесите на 
буџетирање исто така е на многу ниско ниво 

Не се информирани од страна на општината дека трошоците за 
спроведување на непосредното учество на граѓаните во одлучувањето паѓаат на 
товар на општинскиот буџет (88,6 %), општината на ги информира дека треба да 
присуствуваат на разгледување на буџетот при неговото донесување (90,3 %), не 
знаат дека на расправа за буџетот и годишната сметка на буџетот присуството на 
јавност не може да се исклучи (86,1 %) 

3. - Главни (клучни) потреби на граѓаните во областите кои се под 
надлежност на локалната самоуправа се: 
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- во областа на урбанистичкото планирање приоритет даваат на навремено 
издавање на одобренија за градба во доследен законски рок; 

- во областа на комуналната дејност приоритет даваат на подобрувањето на 
снабдувањето со вода за пиење; 

- во областа на локалниот економски развој приоритет даваат на потребата 
општината да создава повеќе програми за вработување; 

- во областа на социјалната грижа и грижата за деца  приоритет даваат на 
подготвување на системски програми за децата на улица, децата без родители 
како и соодветни услови на лицата со посебни потреби; 

- во областа на образованието приоритет даваат на создавање на подобри 
услови за ученицита од основните и средните училишта; 

- во областа на спортот и рекреацијата приоритет даваат на организирање 
на поголем број на спортски манифестации за млади девојчиња и момчиња од 
предшколска и школска возраст; 

- во областа на културата приоритет даваат на одржување на културни 
манифестации од мултиетнички карактер 
 
 
 Како препораки за понатамошно дејствување ги издвојуваме  
следниве: 
 

- Подобрување на услугите кои ги пружа локалната власт во посебните 
области под нејзина надлежност: (урабнистичко планирање, комунални 
дејности, локален економски развој, социјална грижа и заштита на деца, 
образование и култура и спорт и рекреација) во насока на подигање на 
нивото на задоволство на граѓаните од ваквите услуги. 

- Остварување на соработка помеѓу локалната самоуправа и локалните 
медиуми за подобро информирање и запознаеност на граѓаните со услугите 
кои локалната власт ги пружа во посебните области од нејзина надлежност 

- Зголемена транспаретност на општината со што ќе се овозможи полесен и 
подобар пристап на граѓаните до општината како и запознавање со нивните 
права да учествуваат во локалната власт и  можноста за партиципација во 
процесите на буџетирање. 

- Активирање на интернет страницата на општината и ставање на 
располагање на сите информации потребни за граѓаните, документи и 
материјали. 

- Унапредување на вклученоста на граѓаните (жените и мажите), во 
консултации и донесување одлуки на сите нивоа во посебните области по 
надлежност на локалната власт. 

- Иницирање на точка на дневен ред на седница на советот на општината за 
презентирање на клучните потреби и приоритетите на граѓаните во 
областите кои се под надлежност на локалната самоуправа, а кои се 
резултат на оваа истражување од страна на здружението на Женски Форум-
Тетово с во соработка за Комсијата за еднкави можности на жените и 
мажите.  

- Барање за вметнување на ставки на буџетот за задоволување на потребите 
и приоритетите на граѓаните во областите на локалната власт а кои се 
резултат на оваа истражување. 

- Активирање на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при 
советот на општина Тетово 

- Остварување на соработка меѓу Комисијата за еднакви можности на жените 
и мажите и женските невладини организации кои делуваат на локално ниво 
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што ќе овозможи креирање на јавните политики , размена на информации и 
најдобри практики во остварување на родовата еднаквост. 

- Контиунирани обуки и јакнење на капацитеите на сите инволвирани актери 
на локално ниво во унапредување на родовата еднаквост. 

- Обука на сите релевантни фактори кои учествуваат во планирањето на 
буџетот и буџетскиот процес за инструменти и алатки за родово буџетирање 

- Овозможување на анализа на буџетот од родов аспект пред да се достави 
до Советот на општината од страна на Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите и женските невладини организации кои делуваат на 
локално ниво 

- Зголемување на нивото на информираност и подигање на свеста за 
вметнување на родово одговорно буџетирање на општинските власти. 

- Подигање на свеста на граѓаните  за родовата рамноправност како и за 
важноста од внесување на родово одговорен буџет. 

- Водење на родово разделени статистички податоци во сите области на 
општественото делување и нивно публикување.  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 



Forumi i Gruas Women's Forum Женски Форум

ОПСЕРВАЦИИ НА ИСПИТУВАЧОТ

1 Место на живеење

Одговор Резултати Процент

Град 1568 62.7%

Село 932 37.3%

Село Број

Бозовце 27

Бродец 34

Фалише 15

Гајре 29
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Порој 85

М. Речица 248

Г. Речица 76
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Селце 72

Шипковица 85
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Џепчиште 108
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Forumi i Gruas Women's Forum Женски Форум

2 Колку лица има во вашето домаќинство

Одговор Резултати Процент

1 член 23 0.9%

2 члена 87 3.5%

3 члена 223 8.9%

4 члена 590 23.6%

5 члена 624 25.0%

6 члена 404 16.2%

7 члена 247 9.9%

8 члена 123 4.9%

9 члена 62 2.5%

10 члена 38 1.5%

повеќе  од 10 6 0.2%

непознато 73 2.9%

3 Пол на испитаникот

Одговор Резултати Процент

Машки 1260 50.4%

Жемски 1240 49.6%
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Forumi i Gruas Women's Forum Женски Форум

4 Возраст на испитаник

Средна вредност (год.) 40

Медиана (год.) 39

Мода (год.) 23

Години Број

18-30 772

31-40 525

41-50 519

51-60 374

над 60 211

не одговориле 99

18-30 
31-40 

41-50 

51-60 

над 60 
не  

одговориле 

18-30

31-40

41-50

51-60

над 60 

не одговориле 

Series1
0

100

200

300

400

500

600

700

800

18-30 31-40 41-50 51-60 над 60 не 
одговориле 

Survey Results - 2009 3



Forumi i Gruas Women's Forum Женски Форум

5 Дали можете да читате и пишувате и кое е нивото на Вашето заокружено образование

Одговор Резултати Процент

неписмена 57 2.3%

без образование (знае да чита и пишува) 64 2.6%

незавршено основно училиште 135 5.4%

завршено основно училиште 695 27.8%

средно образование 744 29.8%

више образование 148 5.9%

високо образование/факултет 529 21.2%

магистратура 25 1.0%

докторат 5 0.2%

друго 16 0.6%

одбива да одговори 82 3.3%
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Forumi i Gruas Women's Forum Женски Форум

6 По национална припадност сте

Одговор Резултати Процент

Македонска 579 23.2%

Албанска 1766 70.6%

Турска 62 2.5%

Ромска 73 2.9%

Српска 4 0.2%

Влашка 0 0.0%

Бошњачка 2 0.1%

друга националност 7 0.3%

одбива да одговори 7 0.3%
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7

Одговор Резултати Процент

вработен/а 822 32.9%

невработен/а, бара работа 389 15.6%

невработен/а, не бара работа 161 6.4%

домаќинка 392 15.7%

работи кај приватник - непријавено 132 5.3%

стечаен работник/работничка 15 0.6%

технолошки вишок 14 0.6%

пензионер/ка, инвалид 129 5.2%

оди на училиште, занает, факултет 149 6.0%

продава 15 0.6%

врши сезонска работа 73 2.9%

корисник/корисничка на социјална парична 

помош 28 1.1%

друго 101 4.0%

одбива да одговори 80 3.2%

Како би го опишале она што моментално го работите. Дали сте вработени, или се грижите за домот, одите 

на училиште или студирате
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8 Дали имате деца и колку

Одговор Резултати Процент

1 303 12.1%

2 782 31.3%

3 470 18.8%

4 187 7.5%

5 51 2.0%

6 26 1.0%

7 9 0.4%

8 3 0.1%

10 1 0.0%

Повеке од 10 1 0.0%

Нема деца 620 24.8%

Одбива одговори 47 1.9%
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Forumi i Gruas Women's Forum Женски Форум

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

9

Одговор Резултати Процент

Да, не консултира и ги зема во предвид 

нашите забелешки 181 7.2%

Не, не повикува и не ги зема во предвид 

нашите забелешки 1530 61.2%

Не знам 789 31.6%

1. ДЕЛ: ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КОИ ОБЕЗБЕДУВААТ УСЛУГИ НА 

ГРАЃАНИТЕ

При донесувањето на деталниот и генералниот урбанистички план, дали општината ве повикува и се 

консултира со вас околу овие планови

Да, не консултира и 
ги зема во предвид 
нашите забелешки  

Не, не повикува и не 
ги зема во предвид 
нашите забелешки 

Не знам 

Да, не консултира и ги 
зема во предвид нашите 
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Не, не повикува и не ги 
зема во предвид нашите 
забелешки 

Не знам 
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10 Дали сте задоволни од уредувањето на урбанистичкиот простор во вашата општина

Одговор Резултати Процент

Да потполно 171 6.8%

Делумно 1223 48.9%

Воопшто не 1106 44.2%

Да потполно 

Делумно 

Воопшто не 

Да потполно 

Делумно 

Воопшто не 
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11

Одговор Резултати Процент

7 дена 48 1.9%

8-15 дена 68 2.7%

16-21 дена 40 1.6%

22-30 дена 73 2.9%

Над 30 дена 313 12.5%

Не сум аплицирал до сега 1958 78.3%

Доколку сте аплицирале за издавање на дозвола за градба, за колку дена општината ви издала одобрение
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до сега 7 дена 
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КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

12 Дали сте задоволни од комуналните дејности што ги пружа општината

Одговор Резултати Процент

Да во целост 99 4.0%

Делумно 1438 57.5%

Воопшто не 963 38.5%

Да во целост 

Делумно 

Воопшто не 

Да во целост 

Делумно 

Воопшто не 
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13

Снабдување со вода за пиење Резултати Процент

1 771 30.8%

2 471 18.8%

3 574 23.0%

4 281 11.2%

5 403 16.1%

Одведување и прочист. оптпадни води Резултати Процент

1 616 24.6%

2 822 32.9%

3 566 22.6%

4 318 12.7%

5 178 7.1%

Јавно осветлување Резултати Процент

1 372 14.9%

2 538 21.5%

3 862 34.5%

4 496 19.8%

5 232 9.3%

Кога би требале да датете проценка  за комуналните дејности во вашата општина, од што сте најмногу 

заговолни (1 најлошо, 5 најдобро)
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Одведув. и третман атмосферски води Резултати Процент

1 677 27.1%

2 939 37.6%

3 562 22.5%

4 200 8.0%

5 122 4.9%

Уредување и организирање на јавниот 

локален превоз на патници Резултати Процент

1 716 28.6%

2 909 36.4%

3 601 24.0%

4 169 6.8%

5 105 4.2%

Оддржување и користење на парковите 

зеленилото и рекреативните површини Резултати Процент

1 643 25.7%

2 881 35.2%

3 715 28.6%

4 175 7.0%

5 86 3.4%
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Регулација, оддржување и користење на 

речните корита Резултати Процент

1 566 22.6%

2 878 35.1%

3 702 28.1%

4 256 10.2%

5 98 3.9%

Отстранување на хаварисаните возила од 

јавните површини Резултати Процент

1 651 26.0%

2 845 33.8%

3 614 24.6%

4 285 11.4%

5 105 4.2%

Изградба и оддржување на пазарите Резултати Процент

1 673 26.9%

2 893 35.7%

3 621 24.8%

4 236 9.4%

5 77 3.1%
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Чистење на оџаците Резултати Процент

1 1388 55.5%

2 600 24.0%

3 317 12.7%

4 120 4.8%

5 75 3.0%

Оддржување и изградба на јавен простор за 

паркирање Резултати Процент

1 1097 43.9%

2 830 33.2%

3 420 16.8%

4 95 3.8%

5 58 2.3%

Отстранување на непрописно паркираните 

возила Резултати Процент

1 1016 40.6%

2 722 28.9%

3 516 20.6%

4 141 5.6%

5 105 4.2%
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ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

14

Одговор Резултати Процент

Да (знам но не сум учествувал/а) 119 4.8%

Не 2354 94.2%

Да 27 1.1%

Дали знаете дека општината учествувала во програма за создавање нови работни места и дали сте 

учествувале во некоја од овие програми

Да (знам но не сум 
учествувал/а) 

Не 
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Да (знам но не сум 
учествувал/а) 

Не 
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15 Дали сметате дека општината може да поттигкне развој на локални бизниси?

Одговор Резултати Процент

Да 722 28.9%

Делумно 1139 45.6%

Воопшто не 639 25.6%
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Делумно 

Воопшто не 
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16

Одговор [Multiselect/Optional] Резултати Процент

Обезбедување на совети, поддршка и ресурси 

за пораст и зајакнување на локалните бизниси
755 21.7%

Обезбедување поволна средина за бизнисите 

во локалната самоуправа
485 13.9%

Подобрување на процесот и процедурата за 

регистрација на бизниси, однаночување и сл
424 12.2%

Создавање на економски зони во општината 554 15.9%

Намалување на локалните даноци и такси 891 25.6%

Создавање на услови за туризам 281 8.1%

Друго што 8 0.2%

Не знам 82 2.4%

Доколку одговорот е да или делумно, тогаш преку кој од следниве форми сметате дека најсоодветно може 

да поттикне развој

Обезбедување на совети, 
поддршка и ресурси за 

пораст и зајакнување на 
локалните бизниси 
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17 Дали сметате дека во вашата општина има доволен број на детски градинки

Одговор Резултати Процент

Да 402 16.1%

Не 1180 47.2%

Не знам 918 36.7%
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18 Дали овие градинки ги задоволуваат барањата на корисниците

Одговор Резултати Процент

Да 315 12.6%

Делумно 561 22.4%

Воопшто не 683 27.3%

Немаат деца или не ги праќаат во градинка 941 37.6%

Да 
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Воопшто не  

Немаат деца или не 
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19 Ако одговорот е негативен, тогаш во кој дел од услугите сте незадоволни

Одговор [Optional] Резултати Процент

Несодветен број на  воспитувачи/чки во однос 

на бројот на децата
48 6.9%

Хигиенските услови 239 34.2%

Работното време 155 22.2%

Далечината од местото на живеење 237 33.9%

Друго 20 2.9%

Несодветен број на  
воспитувачи/чки во 
однос на бројот на 

децата 

Хигиенските услови 

Работното време 

Далечината од 
местото на живеење 

Друго 

Несодветен број на  
воспитувачи/чки во 
однос на бројот на 
децата 

Хигиенските услови 

Работното време 

Далечината од 
местото на живеење 

Друго 

0

50

100

150

200

250

Несодветен број на  
воспитувачи/чки во 
однос на бројот на 
децата 

Хигиенските услови 

Работното време 

Далечината од местото 
на живеење 

Друго 

Survey Results - 2009 21



Forumi i Gruas Women's Forum Женски Форум

20 Дали сте запознаени со услугите и условите на домот за стари и изнемоштени лица

Одговор Резултати Процент

Да 282 11.3%

Не 1251 50.0%

Не знам 967 38.7%
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Не знам 
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21

Одговор [Optional] Резултати Процент

Да 54 19.1%

Делумно 140 49.6%

Воопшто не 76 27.0%

Немам одговор 12 4.3%

Доколку одговорот е да, тогаш дали мислите дека општината доволно се грижи за оваа категорија на лица 
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Воопшто не Немам одговор 
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Воопшто не 

Немам одговор 

0

20

40

60

80

100

120

140

Да 

Делумно 

Воопшто не 

Немам одговор 

Survey Results - 2009 23



Forumi i Gruas Women's Forum Женски Форум

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

22 Дали општината организира превоз за ученици до нивните училишта

Одговор Резултати Процент

Да 396 15.8%

Не 1285 51.4%

Не знам 819 32.8%

Да 
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Не знам 

Да Не Не знам 
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23 Дали сте задоволни од културните манифестации во општината

Одговор Резултати Процент

Да 174 7.0%

Делумно 1350 54.0%

Воопшто не 976 39.0%
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СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

24

Одговор Резултати Процент

Да 148 5.9%

Делумно 932 37.3%

Воопшто не 837 33.5%

Не знам 583 23.3%

Дали сметате дека во вашата општина има доволно  рекреативни спортски активности, спортски приредби 

и манифестации

Да 

Делумно 

Воопшто не 

Не знам 
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25 Долку одговорот е да или делумно, тогаш дали сте задоволни од содржината и видот на активностите

Одговор Резултати Процент

Да 142 13.1%

Делумно 824 76.3%

Воопшто не 114 10.6%
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26

Одговор Резултати Процент

Да, познато ми е 397 15.9%

Не, не ми е познато 2103 84.1%

2. ДЕЛ ПОЗНАВАЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРАВОТО ДА СЕ УЧЕСТВУВА ВО ЛОКАЛНАТА 

ВЛАСТ И ВО БУЏЕТСКИОТ ПРОЦЕС 

Дали ви е познато дека според Уставот на Р.М. и законот за локална самоуправа вие како граѓани може 

непосредно да учествувате во одлучувањето за прашања од локално значење(урбанизам, комунални 

дејности, култура, спорт, социјална и детска заштита итн)? 

Да, познато ми е 

Не, не ми е познато 
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Не, не ми е познато 
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27 Дали ги знаете вашите права на локално ниво како граѓани и дали може да именувате некои од нив

Одговор Резултати Процент

Да, тие се... 176 7.0%

Не 2324 93.0%

Да, тие се... 

Не 

Да, тие се... Не 
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28 Доколку ја посетувате вашата општина, тогаш колку често го правите тоа

Одговор Резултати Процент

Еднаш во неделата 86 3.4%

Еднаш во месецот 225 9.0%

Еднаш годишно 756 30.2%

Не ја посетувам 1311 52.4%

Друго 122 4.9%

Еднаш во неделата 

Еднаш во месецот  

Еднаш годишно 

Не ја посетувам 
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29 За кои прашања најчесто сте ја посетувале општината

Одговор [Multiselect] Резултати Процент

За комунални работи 665 35.5%

За сообраќајни работи 212 11.3%

За финансиски работи 345 18.4%

За издавање на одобрение за градење на 

објекти
141 7.5%

За давање на дозвола за вршење на дејност 

од јавен интерес
186 9.9%

Друго 326 17.4%
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30

Одговор Резултати Процент

Да 252 10.1%

Не 2248 89.9%

Дали некогаш сте учествувале во одлучување за прашања од локално значење во урбаната/месна 

заедница
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31

Одговор Резултати Процент

Да 37 1.5%

Не 1856 74.2%
Не, ми е познато дека има можност за 

одлучување во јавните служби и институции 

кои општината ги основала

607 24.3%

Дали некогаш сте биле вклучени во органите на одлучување во јавните служби и институции на општината 

која таа ги основала
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институции кои 
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32 Дали ви се познати некои облици на граѓанско учество на локално ниво

Одговор Резултати Процент

Да 126 5.0%

Не 2374 95.0%
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33 Дали некогаш сте учествувале во давање на предлози или локални иницијативи

Одговор Резултати Процент

Да 202 8.1%

Не 2298 91.9%
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34 Ако одговорот на ова прашање е да, тогаш во каков тип на иницијативи сте учествувале

Одговор [Multiselect] Резултати Процент

граѓанска иницијатива 61 30.2%

собир на граѓани 73 36.1%

референдум 15 7.4%

преставки и предлози 25 12.4%

јавни трибини, анкети и предлози 28 13.9%
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Одговор Резултати Процент

Да 524 21.0%

Не 1976 79.0%

Дали знаете дека постои законскиот рок за образложение односно одговор на соодветна граѓанска 

иницијатива
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Одговор Резултати Процент

Да, одговорено е во рокот 107 20.4%

Не, одговорено е по истекот на рокот 94 17.9%

Никогаш не е одговорено 42 8.0%

Никогаш не поднел/а иницијатива/барање 281 53.6%

Доколку одговорот е да, тогаш дали ви е одговорено во пропишаниот законски рок кога сте поднеле некоја 

иницијатива
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Одговор Резултати Процент

Да 286 11.4%

Не 2214 88.6%

Дали општината ве информирала дека трошоците за спроведување на неспосредното учество на граѓаните 

во одлучувањето паѓаат на товар на општинскиот буџет
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Одговор Резултати Процент

Да 243 9.7%

Не 2257 90.3%

Дали пред донесување на општински буџет, општината ве информирала дека треба да присуствувате на 

неговото разгледување
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Одговор Резултати Процент

Да 348 13.9%

Не 2152 86.1%

Дали знаете дека на расправа за буџетот на општината, годишната сметка на буџетот и за урбанистичките 

планови, присуството на јавноста не може да се исклучи
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40 Доколку се организираат собири на граѓани, како дознавате за собирот на граѓани

Одговор Резултати Процент

Има посебно истакнато место во општинската 

зграда 191
7.6%

Информативен леток 541 21.6%

Од локалниот општински весник 325 13.0%

Друго 511 20.4%

Никогаш не биле организирани собири на 

граѓани
932 37.3%
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Одговор Резултати Процент

Да, има 253 10.1%

Не, нема 829 33.2%

Не знам 1418 56.7%

Дали знаете дали општината има јавно гласило за да ги истакне резултатите и новостите за нејзината работа
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42 Дали според ваше мислење сте доволно вклучени во работата на општината

Одговор Резултати Процент

Да, доволно 74 3.0%

Не, не сум вклучен/а 1767 70.7%

Делумно 659 26.4%
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43 Дали сметате дека локалната власт ги зема во предвид барањата на граѓаните

Одговор Резултати Процент

Да 181 7.2%

Не 1298 51.9%

Не знам 1021 40.8%
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44 Што треба да направи локалната власт за да поттикне учество

Одговор Резултати Процент

Почесто да не консултира како граѓани 931 37.2%

Да не повикува на расправа за важни прашања 

и воедно од наш интерес 607
24.3%

Да ги зема во предвид нашите барања и 

предлози 927
37.1%

Друго 35 1.4%
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Одговор Резултати Процент Приоритет

Навремено издавање на одобренија за градба, 

во доследен законски рок 
1281 34.1% 1.2

Соодветно уредување на просторот 1566 41.7% 1.3

Изработка на урабанистичка документација на 

населени места
837 22.3% 1.5

Друго 74 2.0% 1.5

Според ваше мислење што треба да се направи/подобри во областа на урбанистичко планирање, за да ги 

задоволи вашите потреби
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Одговор Резултати Процент Приоритет

Да се подобри снабдувањето на вода за 

пиење
1979 31.7% 1.3

Да се работи на подигнување на свеста за 

оддржување на јавната чистота
1356 21.7% 1.9

Да се унапреди и подобри на јавниот локален 

превоз на патници
1053 16.9% 2.1

Да се инвестира во оддржувањето, 

реконструкцијата на локалните патишта, улици 

и други инфраструктурни објекти

1252 20.1% 2.1

Да се изгради или преуреди постојаниот 

пазаришен простор
552 8.8% 2.3

Друго 52 0.8% 2.3

Според ваше мислење, што е она што треба да се направи/подобри во областа на комуналната дејност за 

да ги задоволи вашите потреби
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Одговор Резултати Процент Приоритет

Општината да создава повеќе програми за 

вработување
2086 27.4% 1.6

Да обезбеди совети, поддршка и ресурси за 

пораст и зајакнување на локалните бизниси
842 11.1% 2.3

Да обезбеди поволна средина за бизнисите во 

локалната самоуправа
926 12.2% 2.4

Да го подобри  процесот и процедурата за 

регистрација на бизниси, однаночување 
722 9.5% 2.5

Да создаде  економски зони во општината 887 11.7% 2.4

Да ги намали локалните даноци и такси 1472 19.3% 2.1

Да создаде  услови за туризам 657 8.6% 2.7

Друго, наведете што 20 0.3% 2.7

Според ваше мислење што треба да се направи/подобри во областа на локалниот економски развој, за да 

ги задоволи вашите потреби
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Одговор Резултати Процент Приоритет

Да се зголеми работното време на градинките 

и да се прилагодат на потребите на 

корисниците

728 29.1% n/a

Да се подобри и унапреди грижата за стари и 

изнемоштени лица, како и условите во 

старечките домови 

637 25.5% n/a

Да се подготват систематски програми за 

децата на улица, децата без родители, како и 

соодветни услови за лицата сопосебни 

потреби 

1088 43.5% n/a

Друго 47 1.9% n/a

Според ваше мислење, што е она што треба да се направи/подобри во областа на социјалната грижа и 

грижата за децата, за да ги задоволи вашите потреби
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програми за децата на улица, 
децата без родители, како и 
соодветни услови за лицата 
сопосебни потреби  

Друго 
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Одговор Резултати Процент Приоритет

Создавање на подобри услови за учениците од 

основите и средните училишта
1998 33.9% 1.4

Создавање на ученички домови, доколку има 

потреба
931 15.8% 1.8

Организирање на превоз на децата од  

руралните средини до урбаните 
1201 20.4% 2

Организирање на превоз на ученици во 

урбаните општини 
1066 18.1% 2

Обезбедување и подобрување на исхраната 

во учииштата
676 11.5% 2

Друго 27 0.5% 2.1

Според ваше мислење, што е она што треба да се направи/подобри во областа на образованието, за да ги 

задоволи вашите потреби

Создавање на подобри 
услови за учениците од 

основите и средните 
училишта 

Создавање на ученички 
домови, доколку има 

потреба Организирање на превоз 
на децата од  руралните 

средини до урбаните  

Организирање на превоз 
на ученици во урбаните 

општини  

Обезбедување и 
подобрување на 

исхраната во учииштата 

Друго 

Создавање на подобри услови 
за учениците од основите и 
средните училишта 

Создавање на ученички домови, 
доколку има потреба 

Организирање на превоз на 
децата од  руралните средини 
до урбаните  

Организирање на превоз на 
ученици во урбаните општини  

Обезбедување и подобрување 
на исхраната во учииштата 

Друго 
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доколку има потреба 

Организирање на превоз на 
децата од  руралните средини до 
урбаните  

Организирање на превоз на 
ученици во урбаните општини  

Обезбедување и подобрување 
на исхраната во учииштата 

Друго 
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Одговор Резултати Процент Приоритет

Да се организираат поголем број на спортски 

манисфестации за млади девојчиња и 

момчиња и тоа во предшколска и школска 

возраст

1499 31.4% 1.3

Да се содадат услови за развој на повеќе 

спортови за младите луѓе
1339 28.1% 1.5

Да се изгради спортска сала 1249 26.2% 1.6

Да се направи план за развој на повеќе 

рекреативни активности
628 13.2% 1.6

Друго 53 1.1% 1.6

Според ваше мислење, што треба да се направи/подобри во областа на спортот и рекреацијата, за да ги 

задоволи вашите потреби

Да се организираат 
поголем број на спортски 
манисфестации за млади 
девојчиња и момчиња и 
тоа во предшколска и 

школска возраст 

Да се содадат услови за 
развој на повеќе спортови 

за младите луѓе 

Да се изгради спортска 
сала 

Да се направи план за 
развој на повеќе 

рекреативни активности 
Друго 

Да се организираат поголем број на 
спортски манисфестации за млади 
девојчиња и момчиња и тоа во 
предшколска и школска возраст 

Да се содадат услови за развој на 
повеќе спортови за младите луѓе 

Да се изгради спортска сала 

Да се направи план за развој на 
повеќе рекреативни активности 

Друго 
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предшколска и школска возраст 

Да се содадат услови за развој на 
повеќе спортови за младите луѓе 

Да се изгради спортска сала 

Да се направи план за развој на 
повеќе рекреативни активности 

Друго 
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Одговор Резултати Процент Приоритет

Оддржување на културни манифестации од 

мулти етнички карактер
1518 31.9% 1.4

Финансиска поддршка на иницијативи за 

тетарски претстави на млади луѓе кои 

поттикнуваат соработка и толеранција

1168 24.6% 1.8

Негување на фолклорот, традициите и 

обичаите во развојот на општината
1335 28.1% 1.5

Организирање секоја година на посебна 

културна манифестација на општината
703 14.8% 1.6

Друго 33 0.7% 1.6

Според ваше мислење, што е она што треба да се направи/подобри во областа на културата,, за да ги 

задоволи вашите потреби

Оддржување на културни 
манифестации од мулти 

етнички карактер 

Финансиска поддршка на 
иницијативи за тетарски 
претстави на млади луѓе 

кои поттикнуваат 
соработка и толеранција 

Негување на фолклорот, 
традициите и обичаите во 

развојот на општината 

Организирање секоја 
година на посебна 

културна манифестација 
на општината 

Друго 

Оддржување на културни 
манифестации од мулти 
етнички карактер 

Финансиска поддршка на 
иницијативи за тетарски 
претстави на млади луѓе кои 
поттикнуваат соработка и 
толеранција 

Негување на фолклорот, 
традициите и обичаите во 
развојот на општината 

Организирање секоја година 
на посебна културна 
манифестација на општината 

Друго 
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