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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

 

Овој извештај ги сублимира резултатите од набљудувањето на спроведувањето 
на децентрализацијата во општина Струга за периодот јануари - декември 2011 година и 
првите 6 месеци (јануари – јуни) од 2012 година. Истиот е изработен во рамки на 
проектот Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Mониторинг на 
спроведувањето на децентрализацијата и мониторинг на јавните набавки на локално 
ниво – Поддршка на центри на заедницата “, што се  спроведува во соработка со 
Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) и со Центарот за развој на 
локалната демократија (ЦРЛД). 

Цел на проектот е процесот на децентрализација да го направи достапен, колку е 

можно повеќе за граѓаните, а се со цел поголема локална демократија и максимално 

искористување на предностите кои ги дава децентрализираното обезбедување услуги за 

граѓаните. Намерата на проектот е да стимулира ефикасен, транспарентен и отворен 

процес на спроведување на децентрализацијата, преку следење, известување и јавно 

информирање за пренесувањето и за извршувањето на надлежностите од страна на 

општините во областите: финансии, образование, урбанистичко планирање, локален и 

регионален развој и комунални дејности. 

 

Главни наоди 

 

 Општина Струга е рурална општина во која 75% од населението живее во руралните 

средини. Според официјалните податоци од Државниот завод за статистика за 

степенот на релативна сиромаштија, општина Струга ја става поблиску до групата 

општини со најсиромашно население отколку до средната група на општини. 

Прихорите по домаќинство изнесуваат 13.800 денари, а едно домаќинство во просек 

има помалку од еден вработен со што општина Струга се вбројува во средната група 

на општини по приходи и број на вработени по домаќинство. 

 

 

 Општина Струга има буџет кој обезбедува тековно-оперативно одржување но не и 

развој. Има ниска оценка за капитални вложувања по жител, средна оценка за учество 

со сопствени средства во финансирање на програмите / областите. Основниот буџет 

на општината (кој го прибира од сопствени приходи) има удел од 32% од вкупниот 

буџет, додека дотациите од централната власт имаат удел од 68%. Општината има 

самостојност во утврдувањето на тарифите и надоместоците, но нема поголема улога 

во распределба на трансферите од централна власт. Од вкупниот буџет на општината 

68% се оделуваат за плати (на општинска администрација, вработени во образование, 

во градинките и во против-пожарната заштита), 6% за програми за развој (изградба на 

улици, водоводи и канализација, капитални трошоци), 8% за комунални дејности 

(јавна чистота, паркови и зеленило, одржување на патишта, депонии за отпад и јавно 

осветлување), 17% за други тековни расходи, а со останатите 1% се опфатени 

културата, спортот, туризмот и локалниот економски развој.  

 

 

 Општината има висока покриеност на населението со снабдување на услугите за 

прибирање на отпад, водоснабдување и канализација, но слаб квалитет во услугата. 

Депонирањето на отпадот се врши на дива депонија која е во близина на градот 

Струга. Големиот број на јавни комунални  и водоводни претпријатија кои ја 
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опслужуваат општината, се без соодветен капацитет и ресурси и се во постојана 

тешка економска состојба со што се намалува квалитетот на услугата. Општината за 

да ја одржи оваа долгорочно неодржлива политика во управување со отпад 

учествува во финансирањето на јавните комунални претпријатија со 32% од вкупниот 

буџет на сите претпријатија.  

 

 

 Односите и комуникацијата помеѓу општина Струга и централните власти се 

карактеризираат како апсурдни и противречни. Локалните и централните власти 

повеќе биле на спротивна страна отколку на иста и тоа во повеќе области од интерес 

на општината, и покрај тоа што претставниците на локалната власт се дел од 

коалицијата на власт и на централно ниво. Ова и дава на општината оправдување за 

начините на кои ги спроведува надлежностите, а на централните власти им дава 

оправдување за намалената финансиска и друг вид соработка и подршка. 

Централната власт повеќе инвестира и се обидува да воведи промени во Охрид каде 

локалната власт е од редовите на опозицијата отколку во Струга каде на власт е 

коалициониот партнер. Разликите во инвестирањето се со милионски суми. 

Стапувањето на сила на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, ги 

стави на иста страна, како соработници, општината и централната власт што е уште 

еден апсурд во односите каде соработката се поттикнува со документи кои во себе 

содржат израз „бесправно“. Но процесите на децентрализација можеби може да бидат 

успорени и одолговлечувани, но неможат да бидат прекинати. Така во 2011 година 

Владата на Р.М. донесе одлука со која се овозможува 14 општини во Р.М. кои ги имаат 

исполнето соодветните критериуми, да можат да управуват со градежното земјиште 

сопственост наР.М., една од тие општини е и Општина Струга. 

 

 

 За основно и средно образование се одвојуваат 65% од вкупниот буџетот на општина 

Струга што е доволна причина да бидат спомнати во ова извршно резиме. Од 

вкупниот буџет наменет за образование 88% се трошат за плати и придонеси, а 

другите 12% за тековно-оперативни трошоци и превоз на ученици. Во 2011 година 

забележани се Капитални трошоци за објекти во средното образование во висина од 

0,6% од вкупниот буџет за образование. Основните и средни училишта веќе неколку 

години се соочуваат со финансиски проблеми и генерираат долгови за тековно-

оперативни трошоци (струја, превоз на ученици, огрев) со што настануваат прекини на 

настава, доцнења на доставување на услугата и стоките. Струга има вкупно 37 

училишни згради и за сите е извршен пренос на сопственост на име на општина 

Струга. Во овој период општина Струга не ја користи можноста да отвори нови 

училишта, нема подготвено елаборат ниту има превземено иницијатива за отварање 

на училиште и покрај тоа што во претходните години беше покрената иницијатива и 

отпочнат процес за ново училиште кое се наметна како потреба поради проблемите 

со кои се соочуваше средното образование. Од вкупниот буџет наменет за 

образование 99% се добиваат преку дотации од централна власт, а останатите 1% ги 

обезбедува општината. Ваквиот баланс на финансиско и административно 

управување со образованието ја нагласува потребата од совесна и одговорна 

политика во образованието како и цврста соработка помеѓу локалните и централните 

власти.   
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Глава 1. Методологија на истражувањето 

За да може да се даде оценка за тоа дали децентрализацијата ги дава посакуваните 

резултати, потребно е да се најдат начини за мерење на ефектите од нејзината 

имплементација. Со оглед на фактот дека истата претставува мултидимензионална и 

комплексна област, таа не може директно да се набљудува или да се мери како 

единствен процес. Сепак, можат да се набљудуваат многу поединечни аспекти од тој 

процес, кои во крајна линија ќе овозможат проценка на ефектите од 

децентрализацијата врз животот на граѓаните и целокупниот развој на општеството во 

целина.  

Во процесот на децентрализација се спојуваат и се судираат различни фактори од 

различни нивоа: голем дел од нив се фактори од локално ниво (општинска 

администрација), доста работи сè уште зависат од поставеноста на целокупниот 

систем (централно ниво), а на другата страна секогаш се граѓаните, како крајни 

корисници на општинските услуги, и нивното задоволство. 

Методологијата за мониторинг е дизајнирана така што ќе ги опфати сите овие аспекти 

на децентрализацијата и го следи моделот прикажан на Слика 1. Тој се базира на еден 

сеопфатен (холистички) пристап кој ги зема предвид: 1) националните политики преку 

кои се децентрализира надлежноста; 2) финансиската независност и капацитетот на 

општината за имплементација на надлежноста; 3) перформансите на општината при 

давањето услуги од конкретната надлежност, и 4) степенот на транспарентноста и 

отчетноста на општината во имплементацијата на соодветната надлежност.  

 

Слика 1: Модел за мониторинг на спроведувањето на децентрализацијата 

Имплементација на Политиките за 

децентрализација за конкретната 

надлежност

Финансиска состојба на 

општината за давање на услуги 

во конкретната надлежност

Перформанси на општината во 

давање на услугите

Задоволство на граѓаните од 

услугите

Економска состојба 

на општината

Национални политики за 

Децентрализација

Општински услуги

Резултати

Врски помеѓу индикаторите за мониторинг

Транспарентност и 

отчетност
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Вака поставениот модел за мониторинг на децентрализацијата го вклучува 

воспоставување и мерење на индексот на перформансите на децентрализацијата 

(ИПД) за конкретни надлежности како што се образование, урбанизам и просторно 

планирање, комулани дејности, локален економски развој итн. 

Методолошкиот пристап за пресметување на ИПД во дадена општина во себе 

вклучува дефинирање и пресметување на вредностите на четири подиндекси (Слика 

2), и тоа: 

1. Подиндекс на имплементацијата на политиките за децентрализација – се 

формира од индикаторите преку кои се прави проценка за тоа колку 

националните политики се имплементираат и/или придонесуваат за успешна 

децентрализација. 

2. Подиндекс на финансиската состојба на општината – се формира од 

индикаторите кои се однесуваат на влијанието што го има финансиската 

способност на општината за имплементирање на конкретната надлежност. 

3. Подиндекс на перформансите на општинските услуги – се формира од 

индикаторите кои се однесуваат на перформансите на услугите што ги даваат 

општините за дадената надлежност. 

4. Подиндекс на транспарентноста и отчетноста – се формира од индикаторите 

кои се однесуваат на транспарентноста на локалната власт во спроведувањето 

на дадената надлежност. 

Слика 2: Методолошки пристап за пресметување на ИПД 

Квантитативни и Квалитативни 

Варијабили

И1.1 

И1.2 

...

И 2.1 

И 2.2 

И 2.3 

И 2.4 

И 3.1 

И 3.2 

И 3.3 

...

И 4.1 

Индикатори

1. Под-индекс на 

имплементацијата на 

политиките за 

децентрализација 

2. Под-индекс на 

финансиската состојба на 

општината 

3 Под- индекс на 

перформансите на 

општинските услуги 

4 Под-индекс на 

транспарентноста и 

отчетноста  

Под-ИндексиИПД

ИПД 

...

...

 

На сликите 2, всушност е даден графички приказ на системот на мониторинг, кој 

вклучува варијабли/податоци, индикатори, подиндекси, индексот на перформансите на 

децентрализацијата (ИПД) во областите кои се дел од надлежностите на општината. 
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Вака дизајнираниот ИПД индицира какви се ефектите од децентрализацијата за 

конкретната надлежност во општината, како и можностите и капацитетите на 

општината за нивно имплементирање. Вредностите на ИПД се движат во интервалот 

од 1 до 5. Притоа, повисоките вредности на индексите покажуваат повисок степен на 

имплементација на децентрализација, додека ниските вредности на индексите 

укажуваат на тоа дека во општината има низок степен на имплементација на 

децентрализацијата.  

Појдовна точка за пресметување на вредностите на индексите е одредувањето на 

вредноста на индикаторите и соодветната оценка на секој од користените индикатори. 

Овие оценки се доделени врз основа на анализираните варијабли (податоци) и/или 

добиените вредности од анализите, при што се користеа варијаблите добиени од 

примарните истражувања (прашалници и интервјуа). Врз основа на варијаблите и/или 

добиените вредности за секој индикатор, како и по претходно дефинираните 

критериуми за оценување на истите, секој од индикаторите соодветно добива оценка 

од 1 до 5. Критериумите за оценување на индикаторите се дадени во Анекс 1. 

Дополнително, а со цел да се обезбеди порелевантна и пореална проценка на 

индексите, оценките на подиндексите се тежински вреднувани, т.е. секој подиндекс 

има своја тежинска вредност и соодветно на тоа, учествува во пресметките и во 

добивањето на конечниот индекс. Тежинските вредности на секој подиндекс се 

добиени како средна вредност на проценките направени од интервјуираните државни 

службеници и градоначалниците во сите партнер-општини, а според нивното 

видување за значењето на секој од подиндексите. 

По пресметувањето на вредноста на сите подиндекси, вредноста на индексот за 

перформансите на децентрализацијата (ИПД) во дадената област се пресметува 

според формулата: 

IPD = T1*PI1 + T2*PI2 + T3*PI3 + T4*PI4, каде што: 

T1 до T4  се тежински фактори на подиндексите, а 

PI1 до PI4  се вредностите на подиндексите. 

Со други зборови, ваквиот начин на пресметување на подиндексите и индексите 

овозможува при пресметувањето на ИПД сите индикатори и подиндекси да немаат 

исто влијание, туку секој од индикаторите и подиндексите да учествува со онаа тежина 

(значење) како што го оцениле одговорните државни службеници во нивните области, 

како и градоначалниците на партнер општините. 

За пресметување на вредноста на индикаторите, како основа за одредување на 

вредностите на подиндексите и индексите, се користени квантитавни и квалитативни 

податоци (варијабли) добиени преку примарното истражување направени во 

општината. Примарното истражување опфати интервјуа со одговорните државни 

службеници на терен и пополнување на однапред дизајнирани прашалници. 

Дополнително беа користени и секундарни извори на информации, како на пример, 

официјалните информации од службените гласници на општините, завршните сметки 

на буџетите на партнер општините, итн.  



 

2. Анализа на резултатите од перформансите на 

децентрализација за 2011 и 2012 (јан-јун) година за општина 

Струга 

2.1 Индекс на перформансите на децентрализација (ИПД) 

Индексот на перформансите на децентрализацијата во општина Струга за периодот 

2011 и 2012 (јан-јун) изнесува 2,38. Генералниот заклучок што може да се 

извлече е дека со средна оценка од 2,38 (за ИПД) која е карактеристична за 

повеќето рурални општини во Р.М., општина Струга е задоволна со 

позицијата која што ја има со оглед на предизвиците со кои се соочува. 

Општината троши поголем дел од времето, трудот и парите за одржување 

на тековните потреби , оставајќи ги развојните потреби на општината и 

граѓаните за некои подобри времиња. Во услови на интервални нарушувања 

на меѓуетничките односи, зголеменото влијание на политичкиот и 

партискиот фактор, недоволниот општински буџет и отуѓувањето од 

граѓаните, општината ја губи насоката кон која треба да се движи.  

 Подиндексите што го формираат ИПД, нивните тежински фактори, како и соодветните 

оценки за 2011 и 2012 (јан-јун), се дадени во табелата подолу. 

 

Подиндекси 
Тежински 

фактор 
Струга 
2011 

Струга 
2012      

(јан – јун) 

1. 
ПИ 1: Имплементација на политиките за 
децентрализација  

28% 2,75 2,63 

2. ПИ 2: Финансиска состојба на ЕЛС 31% 2,44 1,56 

3. 
ПИ 3: Перформансите на општината во 
исполнување на надлежностите 

24% 2,37 2,26 

4. ПИ 4: Транспарентност и отчетност 17% 1,67 2,00 

     

  ИПД 2,38 2,10 

Како што се гледа од табелата, секој подиндекс учествува со различна тежина во 

формирањето на ИПД, најголема тежина и значење има подиндексот за финансиската 

состојба на ЕЛС (31%), а најмала тежина има подиндексот за транспарентност и 

отчетност (17%).  

Како што се гледа од табелата, главните наоди од мониторингот на 

децентрализација во периодот 2011 и 2012 (јан-јун) година можат да се 

сублимираат во следниве точки: 

 Заклучок 1: Се прават обиди и напори да се имплементираат политиките 

за децентрализација . Но со начинот на кој што се прави тоа се остава 

впечаток како да се работи за изнудени и инцидентни, а не континуирани и 

плански спроведени процеси. Процесот на импламентација на политиките 

е спор поради политичките влијанија и неурамнотеженото финансирање. 
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 Заклучок 2: Расходите по жител од буџетот на општина Струга се 8 пати 

помали од расходите по жител од буџетот на Р.М.. Ако на ова додадеме 

дека скоро 70% од вкупниот буџет на општината се наменети за плати, а 

само 6% за програми за развој, може да се заклучи дека оценката од 2,44 е 

реален одраз и последица на  постоечкиот дисбаланс во распределба на 

средства помеѓу локалната и централната власт, комбинирано со тековно 

и неразвојно ориентираниот општински буџет. 

 

 Заклучок 3: Општината ги извршува своите обврски не обрнувајќи 

поголемо внимание на квалитетот. Има тенденција на делегирање на 

надлежности, не за да добие подобар квалитет на услугата туку да ги 

намали обврските, а да ги задржи привилегиите. Ваквиот пристап 

генерира последици и хаос во управување со крајбрежјето, управување 

со отпад, превозот на ученици, јавното осветлување и социјалната 

заштита.   

 

 Заклучок 4: Општината кога сака и кога има неизбежна обврска да биде 

транспарентна и отчетна го прави тоа. Тоа значи дека во овој период 

граѓаните не треба  да очекуваат  поголема транспарентност и отчетност, 

односно не поголема од онаа која што им е наметната на локалните 

власти како минимална обврска при постапката за усвојување на предлог 

буџетот и програмите.  

 

 

2.2 Подиндекс на имплементација на политиките 
 

Тежинскиот фактор на овој подиндекс е 28/100, т.е. овој подиндекс учествува со 

тежина 28% во вкупната вредност на ИПД.  

Вредноста на овој подиндекс, индикаторите што се користат, како и податоците за 

пресметка, заедно со соодветните оценки за периодот 2011 и 2012 (јан-јун) година се 

прикажани во табелата подолу:  

 

Р.б Надлежност Име на индикаторот Податоци за пресметка Оцена 

ПИ 1 - Подиндекс за Политиките на Децентрализација 2011 2012 

1 Комунални 
Применливост на 
легислативата 

Проценка на одговорните државни службеници 
и/или официјални документи на општината 

(програми, стратегии...) 
2 2 

2 Комунални 
Процес на 

консултации 

Проценка на одговорните државни службеници 
и/или официјални документи на општината 

(програми, стратегии...) 
2 2 
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3 Финансии 

Степен на 
овластувања за 

сопствено 
одлучување 

Однос на приходите за кои општината сама ги 
одредува тарифите и надоместоците и 

вкупните приходи на општината = (даночни + 
неданочни приходи)/вкупни приходи 

4 4 

4 Финансии 
Локална контрола врз 

трансферите од 
централна власт 

Однос на трансферите во основниот буџет и 
вкупните трансфери 

1 1 

5 Урбанизам 
Соработката помеѓу 

општината и 
централната власт 

Индикаторот се пресметува со делење на 
Бројот на добиени согласности од 

министерствата поврзани со урбанизмот во 
последните три години со Бројот на побарани 
согласности од министерствата поврзани со 

урбанизмот  

3 2 

6 ЛЕР 

Промена на 
населението – 
демографски 

индикатор 

Индикаторот се пресметува со делење на 
разликата од Bројот на населението во 

тековната година и Бројот на населението пред 
4 години, поделена со Бројот на населението 

од тековната година 

4 4 

7 
Основно 

образование 

Иницијативи за 
отворање на нови 

училишта 

Бројот на изготвени елаборати за основање 
нови основни училишта; бројот на предлози 

доставени до МОН; број на реализирани 
предлози (отворени нови училишта) 

1 1 

8 
Основно 

образование 
Сопственост над 

училишните објекти 

Индикаторот се пресметува со делење на 
Вкупниот број на училишните објекти кои се 

пренесени во сопственост на општината 
(бројот на училишни објекти за кои општината 
поседува имотен лист на свое име) и Вкупниот 

број на училишните објекти кои се во 
надлежност на општината. 

5 5 

Индикатор 1.1. Применливост на комуналната легислатива 

Овој индикатор покажува како општините ја оценуваат применливоста на комуналната 

легислатива за стимулирање и за развој на комуналниот сектор. Вредноста на овој 

индикатор е добиена врз основа на перцепцијата на одговорните државни службеници 

во општината. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 2 и 2.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека за разлика од 

претходните години општина Струга се обидува да изврши позитивен расчекор 

преку актуелизирање на регионален пристап за управување со отпад, но поради 

финансиските проекции за регионално решавање, кои ги надминуваат 

можностите на вклучените општини еднинствено истите може да се реализираат 

со финансиско  учество од централните власти. Поради овие причини дивите 

депониии, или т.н. привремените депонии, терминологија која што ја користи 

општинската администрација во обиди да ја минимализира, барем на хартија, 

тежината за постоењето на диви депонии во општината, сеуште ќе бидат 

единствен начин за решавање на депонирање на отпадот. 

 

Индикатор 1.2. Консултација на општините при носењето на националните 

политики за комуналните дејности  
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Овој индикатор покажува во колкава мера централната власт ги консултира општините 

при носењето на државните политики во комуналната дејност (закони, стратегии, 

планови...). Оценката е оформена врз основа на перцепцијата на одговорните 

државни службеници надлежни за комуналните дејности во општините. Вредностите 

на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 2 и 2.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека има консултации но 

без соодветен континуитет во односите, при што за одредени прашања наместо 

локалните и централните власти да се постават во улога на соработници тие се 

поставуваат во улога на конкуренти кои се борат за поголем удел од 

придобивките на тие политики. Од друга страна поради немањето на соодветен 

кадар, како и прецизни податоци и анализи за состобата во својата општина, 

општината не е во можност квалитативно да учествува во донесување на 

националните политики. 

 

Индикатор 1.3. Степен на овластувања за самостојно одлучување 

Овој индикатор покажува колку општината е самостојна во одредувањето на висината 

на тарифите и на надоместоците и се добива како сооднос меѓу приходите за кои 

општината сама ги одредува тарифите на надоместоците/таксите и вкупните приходи 

на општината (целиот буџет). Колку е поголем соодносот толку е поголема и оценката 

на индикаторот. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 0,26 и 0,21.  

Според вредноста на индикаторот, со оценка 4, може да се заклучи дека има 

висок степен на самостојност во одлучувањето за одредување на висината на 

тарифите и надоместоците, но покажува недоволна успешност во прибирањето 

на овие приходи во општинскиот буџет поради кои што не ја постигнува 

проекцијата на планираниот буџет во однос на приходите.      

 

Индикатор 1.4. Локална контрола врз трансферите од централната власт 

Овој индикатор го покажува степенот на самостојност на општината од аспект на 

трошењето на средствата што се добиени како трансфери од централната власт и се 

добива како сооднос меѓу трансферите во основниот буџет и вкупните трансфери. 

Колку е поголем соодносот толку е поголема и оценката на индикаторот. Вредностите 

на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 0,094 и 0,084.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

контрола на 9%, или 39 милиони денари од трансферите од централна власт. Тоа 

се средствата кои што се префрлаат по основ на распределба на приходи од 

данок на додадена вредност. Доколку се земе во предвид и начинот на 

понатамошно трошење на овие 39 милиони, каде  75% од нив се одливаат од 

општината под ставка ’плаќање по судски решенија’, може да се заклучи дека 

општината неможе да обезбеди поголема самостојност во трошење на 

средствата добиени како трансфери.    
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Индикатор 1.5. Соработката помеѓу општината и централната власт 

Овој индикатор укажува на тоа во колкава мера централната власт ги следи 

активностите на општините во донесувањето на урбанистичката документација. Со 

оглед на фактот дека општините, според законската регулатива, се должни од 

соодветните министерства и државни агенции да бараат и да добијат согласност за 

нивната урбанистичка документација или за други активности поврзани со 

урбанистичкото планирање, овој индикатор го дава односот помеѓу побараните 

согласности од страна на општините и согласностите добиени од централната власт. 

Колку е поголем овој индикатор толку е поголема соработката помеѓу општината и 

централната власт. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 0,47 и 0,26.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека соработката со 

централна власт доби средна оценка за 2011 година, соработката се намалува во 

првата  половина на 2012, но не поради промена на односот туку поради 

намалениот обем на работа. Подобрувањето на соработката во 2011 година се 

должи на стапувањето на сила на  Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти. 

 

Индикатор 1.6. Промена на населението – демографски индикатор 

Демографскиот фактор има големо влијание при планирањето на локалниот 

економски развој, а истото во најголем дел зависи од демографските политики што се 

применуваат и рамномерниот развој. Индикаторот се пресметува со делење на 

разликата од бројот на населението во тековната година и бројот на населението пред 

4 години, поделена со бројот на населението од тековната година. Вредностите на 

индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 0,02 и 0,02. 

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека има благо позитивно 

поместување односно зголемување на бројот на насление во општината, има 

изразито движењето на населението на релација село-град, и се поприсутен 

одлив на работна сила кон главниот град на републиката.  

 

Индикатор 1.7. Иницијативи за отворање на нови училишта  

Една од целите на пренесувањето на сопственоста и на надлежноста за управување 

со училиштата на општинско ниво беше и таа дека одлуките за училишната мрежа 

треба да се донесуваат на локално ниво. Општината, по претходно изработени 

анализи и по одобрување од Министерството за образование и наука (МОН), може да 

му предложи на Советот на општината да донесе одлука за основање нови или за 

затворање на постојните училишта или струки во средното образование. Овој 

индикатор покажува колку општината ја практикува оваа надлежност. Вредностите на 

индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 1 и 1.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека и покрај повеќе 

годишниот присутен проблем во образованието во нашата општина, нема 
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иницијативи за нови училишта или друг вид на реструктуирање во основното и 

средното образование. Иницијативите за отварање на нови училишта кои беа 

присутни пред 2011 година се замрени, а како главна причина за тоа се 

вбројуваат финансиите потребни за реализација на иницијативите, 

непостоењето на капитални приходи за образование, повеќегодишното 

натрупување на долгови и слабата поддршка од централните власти.  

 

Индикатор 1.8. Сопственост над училишните објекти 

Една од промените што ги донесе децентрализацијата е и пренесувањето на 

сопственоста над училишните објекти на име на општината. Одлуката за ова беше 

донесена заеднички, за сите училишта во Република Македонија, а секоја општина е 

должна поединечните објекти да ги пренесе на свое име преку службата на 

катастарот. Поради различни причини, овој процес не е многу лесен за изведување, па 

овој индикатор треба да покаже колку општините биле успешни во овој потфат. 

Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 

100% и 100%.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека преносот на  

сопственоста над училишните објекти општина Струга го има извршено успешно 

и тоа за сите објекти. 

 

 

2.3 Подиндекс на финансиската состојба на ЕЛС 
 

Тежинскиот фактор на овој подиндекс е 31/100, т.е. овој подиндекс учествува со 

тежина 31% во вкупната вредност на ИФД, што значи дека според мислењата на 

одговорните државни службеници и на градоначалниците овој подиндекс, т.е. 

фискалната децентрализација е најбитниот фактор за успешна децентрализација.  

Вредноста на овој подиндекс, индикаторите што се користат, како и податоците за 

пресметка, заедно со соодветните оценки за периодот 2011 и 2012 (јан-јун) година се 

прикажани во табелата подолу:  

Р.б Надлежност Име на индикаторот Податоци за пресметка Оцена 

ПИ 2 - Подиндекс за финансиската состојба на општината 2011 2012 

1 Финансии 

Учество на општински 
расходи во вкупната 

јавна потрошувачка во 
РМ по жител 

вкупните расходи на општината по жител се делат 
совкупните расходи на буџетот на рм / жител 

3 1 

2 Финансии 

Учество на приходи во 
основниот буџет во 
однос на вкупните 

приходи 

однос на приходите во основниот буџет и 
вкупните приходи 

2 1 
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3 Финансии 
Учество на капитални 
расходи во вкупните 

расходи 

однос на kапиталните расходи врз вкупните 
расходи 

1 1 

4 Финансии 

Учеството на 
сопствени средства 
во финансирање на 
програми / области 

однос на вкупните расходи по области/програми и 
вкупните трансфери од централната власт за тие 

области/програми 
3 3 

5 Финансии 
Капиталните расходи 

на општината по 
жител 

однос на вкупните капитални расходи и бројот на 
жители во општината 

2 1 

6 Финансии 
Локалните расходи по 

вид на економски 
ставки 

се добива како однос на т.н. развојни расходни 
ставки (46+47+48) и оперативно-административни 

ставки (40+41+42) 
1 1 

7 Финансии 
Расположливост на 

оперативните 
приходи 

однос на т.н. оперативни приходи (даночни и 
неданочни) и вкупните приходи на општината на 

годишно ниво 
3 2 

8 Финансии 
Структура на 

приходите 
однос на вкупните приходи и приходите од 

трансфери и донации 
3 3 

9 Финансии Приходи по жител 
однос на вкупни приходи и број на жители во 

општината 
4 1 

 

Индикатор 1.1. Учество на општинските расходи во вкупната јавна потрошувачка 

по жител во РМ. 

Овој индикатор покажува колкави се расходите по жител во општинскиот буџет, во 

споредба со расходите по жител во буџетот на Република Македонија и тој се добива 

кога вкупните расходи на општината/жител ќе се поделат со вкупните расходи на 

буџетот на РМ/жител. Колку е поголема оваа вредност толку е поголема и оценката на 

индикаторот. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 0,127 и 0,060.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека нашата општина се 

наоѓа во групата на средно-сиромашни општини според расходите по жител. 

Расходите по жител во општинскиот буџет се 12% од расходите по жител од 

буџетот на Р.М., односно општината троши 8 пати помалку пари по жител во 

однос на државата. Националните власти треба да обрнат поголемо внимание и 

средства за надминување на овој дисбаланс во јавната потрошувачка по 

општини и региони. 

 

Индикатор 1.2. Учество на приходите во основниот буџет во однос на вкупните 

приходи на општината 

Овој индикатор покажува колкав дел од вкупните приходи на општината се приходи во 

основниот буџет и се добива како сооднос меѓу приходите во основниот буџет и 

вкупните приходи.  

Колку е поголема оваа вредност толку е поголема и оценката на индикаторот. 

Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 

0,317 и 0,297.  
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Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека учеството на 

основниот буџет (составен од приходи прибрани од страна на општината) од 

32% за 2011 и 30% за првата половина на 2012 година во однос на вкупите 

приходи на општината укажува на постоење на ниското нивно на самостојност 

при одлучување за трошењето на средства од општинскиот буџет. Кога ќе се 

земе во предвид проекцијата на предлог буџетот кој е за скоро 100 милиони 

денари повеќе од реализацијата на буџетот, доколку општината биде поуспешна 

во прибирањето на надоместоците кои се јавуваат како приходи во буџетот, 

може да ја подобри својата самостојност. Но сепак тоа се однесува на оние 32% 

од буџетот, додека за останатите 68% средства општината само ги насочува кон 

соодветнте институции. 

 

Индикатор 1.3.Учество на капиталните расходи во вкупните расходи 

Овој индикатор покажува колку од вкупните расходи на општината се наменети за 

капитални расходи и се добива како сооднос меѓу капиталните расходи и вкупните 

расходи. Колку е поголем соодносот толку е поголема и оценката за индикаторот. 

Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 

0,074 и 0,049.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

добиено најниска оценка во учеството на капиталните расходи, што укажува на 

фактот дека општината сиот свој финансиски и човечки капитал го вложува во 

тековно одржување и опстојување на општинскиот систем.  

 

Индикатор 1.4. Учество на сопствените средства во финансирањето на 

програмите/областите  

Овој индикатор укажува на тоа со колку дополнителни сопствени средства општината 

учествува во финансирањето на програмите од различни области (патишта и улици, 

образование, социјална заштита, противпожарна заштита, комунални дејности, 

култура, спорт и др.) и се добива како сооднос меѓу вкупните расходи по 

области/програми и вкупните трансфери за тие области/програми од централната 

власт. Колку е поголем соодносот толку е поголема и оценката на индикаторот. 

Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 

1,488 и 1,462.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

средна оценка за своето учество во финансирање на програмите на општината. 

Учеството од 33% од сопствените средства во финансирањето на програмите од 

различни области е доволно за тековно функционирање на програмите без 

особено осврнување на нивната развојна компонента. 
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Индикатор 1.5 Капитални расходи по жител на општината  

Овој индикатор дава проценка за висината на капиталните инвестиции по жител во 

општината. Се добива како сооднос меѓу вкупните капитални расходи и бројот на 

жители во општината. Колку е поголем соодносот толку е поголема и оценката на 

индикаторот. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 730 денари по жител и 240 денари по жител.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека вложените средства 

по жител неможат да обезбедат видливи резултати дека се инвестира во 

заедницата. Оценката за овој индикатор се движи од ’под 500 ден’ до ’над 2000 

ден’. Во првата половина на 2012 година се забележува драстичен пад на 

капиталните инвестиции по жител во споредба со и така скромните инвестиции 

во 2011 година. Во 2010 година во Струмица имало 5385 денари капитални 

расходи по жител, додека во Боговиње 873 денари по жител. 

 

Индикатор 1.6 Локални расходи според видот на економските ставки 

Овој индикатор укажува на развојната компонента на буџетот на општината, т.е. 

колкав дел од буџетот се троши за развојните потреби, и се добива како сооднос меѓу 

т.н. развојни расходни ставки (46+47+48) и оперативно-административните расходни 

ставки или т.н. тековни трошоци (40+41+42). Колку е поголем соодносот толку е 

поголема и оценката за индикаторот. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 

(јан-јун) респективно изнесуваат 0,144 и 0,126.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

најниска оценка во креирање на развојната компонента на буџетот. Од вкупниот 

буџет на општината само 13% се трошат под ставката за развојни расходи, 

додека 87% за тековни трошоци. Ова укажува дека општината и централните 

власти, што се однесува до општина Струга, за приоритет го имаат 

„потхранувањето“ на општинскиот систем, сервисирање на платите на 

државните службеници и вработените во образованието, додека развојот 

останува да се предвиди во некоја следна година. 

  

Индикатор 1.7 Расположливост на оперативните приходи 

Овој индикатор го дава соодносот меѓу т.н. оперативни приходи (даночни и неданочни) 

и вкупните приходи на општината на годишно ниво. Колку е поголем соодносот толку е 

поголема и оценката на индикаторот. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 

(јан-јун) респективно изнесуваат 0,255 и 0,213.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината поседува 

среден капацитет на расположливост на оперативните приходи, но со 

подобрување во наплатата на даночните надоместоци оваа ситуација може да се 

подобри. 
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Индикатор 1.8. Структура на приходите 

Овој индикатор укажува на тоа колкав дел од вкупните приходи на општината се 

приходи од трансфери и од донации и се добива како сооднос меѓу вкупните приходи 

и приходите од трансфери и од донации. Колку е поголем соодносот толку е поголема 

и оценката на индикаторот. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 1,364 и 1,313.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека 68% од приходите во 

буџетот на општината се приходи од трансфери и донации,од кои 91% се 

дотации од централната власт, 8% трансфери по основ на приходи од ДДВ, и 1% 

трансфери по основ на донации. Ова повторно укажува на ориентираност кон 

„тековно одржување“  на општината и висок степен на зависност од централната 

власт.  

 

Индикатор 1.9. Приходи по жител 

Овој индикатор го покажува соодносот на вкупните приходи во буџетот на општината и 

бројот на жителите во општината. Колку е поголем соодносот толку е поголема и 

оценката за индикаторот. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 9821 денари по жител и 4882 денари по жител.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека според приходите по 

жител нашата општина се вбројува во групата општини со поголоеми приходи по 

жител, веднаш по групата општини со приходи по жител од над 11000 денари.  

Овој податок го отвара прашањето на правилна распределба на овие приходи. 

Доколку сумата 4882 денари приходи по жител утврдена за првата половина на 

2012 година ја помножиме со 2 , ќе добиеме произволна сума од 9764 денари за 

приходи по жител за целата 2012 година. Според вредноста може да се 

претпостави дека 2012 нема да се разликува во споредба со 2011 во однос на 

приходите по жител.  

 

2.4 Подиндекс за перформансите на општината 
Тежинскиот фактор на овој подиндекс е 24/100, т.е. овој подиндекс учествува со 

тежина 24% во вкупната вредност на ИПД. Со оглед на големиот број на надлежности 

кои им се делегирани на општините, бројот на индикаторите во овој подиндекс е 

значително поголем од бројот во другите подиндекси, а со цел да се добие 

порепрезентативна целокупна оценка за целиот процес на децентрализација. Во 

спротивно, за подетален мониторинг се препорачува фокусот да се става на една 

конкретна надлежност (на пример, образование) при што и резултатите би биле 

попрецизни и со можност да се направи споредба за спроведувањето на 

децентрализацијата во различните надлежности.  

Вредноста на овој подиндекс, индикаторите што се користат, како и податоците за 

пресметка, заедно со соодветните оценки за периодот 2011 и 2012 (јан-јун) година се 

прикажани во табелата подолу:  
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 Р.б Надлежност Име на индикаторот Податоци за пресметка Оцена 

ПИ 3 - Подиндекс на перформансите на општината  2011 2012 

1 ЛЕР 
Степен на 

невработеност 

1.Бројот на невработени лица  2.Вкупен број на 
економски активното население 

Се пресметува 1/2 
3 3 

2 ЛЕР 
Степенот на 
сиромаштија 

Се пресметува според методологијата на РЗС 1 1 

3 ЛЕР 
Приходи по 

домаќинство 

1.Број на домакинства 2.Број на вработени 
3.Просечна исплатена плата во РМ за последниот 

пресметковен период 
Се пресметува (2/1)*3 

3 3 

4 Урбанизам 
Ефикасноста во  

издавањето одбрение 
за градење 

1.Број на издадени Одобренија за градење 
 2. Број на поднесени Барања за Одобрение за 

градење 
Се пресметува 1/2 

4 2 

5 Урбанизам 

Перформансите на 
урбанистичка и на 

градежната 
инспекција 

1.Број на реализираните решенија за уривање на 
бесправно изградените објекти  

2.Број на донесените решенија за уривање на 
бесправно изградените објекти 

Се пресметува 1/2 

1 1 

6 Урбанизам 
Легализација на 

бесправно 
изградените објекти 

1.Број на поднесени барања за легализација со 
комплетна документација (елаборати) 

2.Број на издадени решенија за легализација  
3. Број на одбиени барања (нема можност за 

легализација). 
 Се пресметува (2+3) / 1 

2 2 

7 ЛЕР 
Стратешко 
планирање 

1.Општината има полноважен стратешки план 
 2.Општината има полноважен Акционен план 

 3.Општината има листа на приоритетни проекти 
усвоена од советот  

4.Општината има полноважни секторски стратегии 
 5.Општината има полноважни Акциони планови за 

Секторските планови 

1 1 

8 Спорт Спорт и рекреација 

1.Вредност на реализираните средства во 
претходната година за финансирање на спортски и 

рекреативни активности  
2.Број на жители 

Се пресметува 1/2 

1 1 

9 
Основно 

образование 

Учество на 
сопствени општински 

средства за 
финансирање на 

вкупните расходи за 
образование 

Се добива кога ќе се соберат сите Сопствени 
средства кои општината ги вложила за образование 

(тековно одржување, инвестициони вложувања, 
ситен инвентар) и ќе се стават во однос со Вкупно 

реализираните средства за образование (сопствени 
+ дотации од централна власт + донации) 

2 2 

10 
Основно 

образование 
Капитални расходи за 

образование 

1. Вкупни капитални расходи за основно 
образование  2. Вкупни општински капитални 

расходи 
Се пресметува 1/2 

3 1 

11 
Основно 

образование 

Распределба на 
средствата за 

образование помеѓу 
училиштата според 

критериуми 

Одлука на Советот на општината за мерилата и 
криетриумите за распределба на средствата 

3 3 

12 
Социјална 
заштита 

Капитални расходи за 
социјална заштита 

1. Вкупни капитални расходи за социјална заштита  
2. Вкупните општински капитални расходи 

Се пресметува 1/2 
1 1 
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13 
Основно 

образование 

Ефективност во 
обезбедување на 
ученички превоз 

Навременост на извршувањето на јавната набавка; 
Редовно обезбедување на услугата 

2 4 

14 
Основно 

образование 

Ефективност во 
обезбедување на 

огрев за училиштата 

Навременост на извршувањето на јавната набавка; 
Редовно обезбедување на услугата 

1 2 

15 
Основно 

образование 

Организациски 
капацитет на 
општината за 
управување со 

локалниот образовен 
систем (клучен 

индикатор) 

Број на вработени кои работат на образование; 
Организациска поставеност на образованеото во 

рамките на општинската организација и начинот на 
комуникација на општинската организација со 

училиштата 

2 2 

16 
Социјална 
заштита 

Организациски 
капацитет на 
општината за 
управување со 
социјалната 

заштита на локално 
ниво 

Број на вработени кои работат на социјална 
заштита; Организациска поставеност на социјаната 
заштита во рамките на општинската организација и 

начинот на комуникација на општинската 
администрација со локалните установи 

3 3 

17 Култура 
Поддршка на локални 
културно-уметнички 

друштва 

1. Вкупен број на активни културно-уметнички 
друштва 

 2. Број на локални културно-уметнички друштва за 
кои општината обезбедила финансиска и техничка 

поддршка 
 Се пресметува 2/1 

5 5 

18 Култура 

Број на локални 
културни 

манифестации 
поддржани од 
општината 

1. Вкупен број на културни манифестации во 
општината 2. Број на локални манифестации 
влезени во годишната програма за култураСе 

пресметува 2/1 

1 1 

19 Комунални 
Водоснабдување и 

канализација 

1. Бројот на домакинства приклучени на систем за 
водоснабдување и канализација 2. Вкупниот број на 

домакинства на ниво на општина 
Се пресметува 1/2 

5 5 

20 Комунални 
Управување со 

отпадот 

1. Бројот на домакинства кои добиваат редовни 
услуги за отпад  2. Вкупниот број на домакинства на 

ниво на општината 
Се пресметува 1/2 

5 5 

21 Комунални Јавно осветлување 
1. Број на сијалични места во општината 2. Бројот на 

жители во општината 
Се пресметува 1/2 

4 4 

22 Комунални 
Локални патишта и 

улици 

1. Должина на асфалтирани (поплочени) патишта и 
улици 2. Вкупна должина на локалните патишта и 

улици 
1/2 

1 1 

23 Комунални 
Наплата на 

комуналните услуги 
1. Реално наплатени сметки 2. Фактуриран износ 

1/2 
3 2 

24 Комунални 
Финансирање на 

комунални дејности 

1.Реализирани средства според програмата за 
комунални дејности 2. Вкупен буџет на општината 

Се пресметува 1/2 
4 3 

25 
Животна 
средина 

ЛЕАП 
1. Број на имплементирани мерки од ЛЕАП-от и 2. 

Вкупен број на предвидени мерки 
Се пресметува 1/2 

1 1 

26 
Животна 
средина 

Енергетска 
ефикасност 

Превземени активности за ЕЕ мерки (користење на 
ЕЕ сијалици, користење на обновливи извори на 

енергија, подобрување на изолацијата...) 
1 1 

27 
Животна 
средина 

Финансирање на 
заштитата на 

животната средина 

1. Реализирани средства според програмата за 
животна средина и 2. Вкупен буџет на општината 

Се пресметува 1/2 
1 1 
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Индикатор 3.1. Стапка на невработеност 

Овој индикатор ја дава стапката на невработеност и се пресметува по класичен метод, 

како сооднос меѓу бројот на невработени лица и вкупниот број економски активно 

население. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 0,43 и 0,43.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината се наоѓа 

во средната група на општини во Република Македонија по стапка на 

невработеност карактеристична за руралните општини, односно ја дели истата 

судбина на постранзициски заедници во кои настанало драстична промена во 

дејностите и гранките од кои истата опстојувала.  

 

Индикатор 3.2. Степен на сиромаштија 

Овој индикатор го дава бројот на сиромашно население, а за негово одредување се 

користени официјалните податоци од Државниот завод за статистика за 2011 година, 

кои – за жал – не се однесуваат посебно на секоја општина, туку ги групираат 

општините во три категории: рурални, урбани и општини во Град Скопје, и даваат 

просечни вредности за степенот на релативна сиромаштија според видот на 

општината. Според тие податоци, во руралните општини, степенот на сиромаштија 

изнесува 48%, во урбаните општини - 40%, а во општините во Град Скопје - 12%. 

Оттаму, вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 0,48 и 0,48.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општина Струга е во 

групата општини со висок степен на сиромаштија карактеристичен за руралните 

општини. Општина Струга е рурална општина во која 75% од населението живее 

во села или населени места.  

   

Индикатор 3.3. Приходи по домаќинство 

Овој индикатор дава пресметковна (не директно мерена) вредност за приходите по 

домаќинство. Притоа, користени се официјалните податоци од Државниот завод за 

статистика, кои се однесуваат на: бројот на домаќинствата (попис од 2002 година), 

бројот на вработените и просечната плата исплатена во РМ (декември 2011 година), 

која изнесува 21.145 денари. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 13.809 денари и 13.487 денари по домаќинство.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината се наоѓа 

во средната група на општини во Р.М. по приходи по домаќинство. Доколку се 

земе во предвид бројот на вработени може да се каже дека има помалку од еден 

вработен по домаќинство во просек. Од ова може да се дојде и до индиректен 

заклучок дека во опстојувањето на домаќинствата значајна улога имаат и 

пензионерите. 
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Индикатор 3.4. Ефикасност во издавањето одобрение за градење 

Соодносот помеѓу бројот на поднесени барања и бројот на одобрени барања ја 

покажува ефикасноста на анализираните општини во издавањето одобренија за 

градење. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 0,81 и 0,39.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината ефикасно 

ја извршува оваа обврска, бележи пад на ефикасноста во 2012 година која се 

очекува де се подобри во втората половина на 2012 година. 

  

Индикатор 3.5. Перформанси на урбанистичката и градежната инспекција 

Соодносот помеѓу реализираните решенија за уривање на бесправно изградени 

објекти и бројот на донесени решенија за уривање на бесправно изградени објекти 

покажува како анализираните општини се справуваат со бесправно изградените 

објекти. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 0,0 и 0,0.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

најниска оценка во оваа област. Неделувањето во оваа насока може и да се 

протолкува како пречутно одобрување на бесправно изградените објекти или 

милостливост од страна на општината во исчекување на Законот за 

постапување со бесправно изградените објекти. 

 

Индикатор 3.6. Легализација на бесправно изградените градби 

Во февруари 2011 година беше донесен Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти. Законот е со важност од шест години од денот на влегувањето во 

сила и со него се уредуваат условите, начинот и постапката за евидентирање, 

утврдување на правен статус и за санкционирање на бесправно изградените објекти. 

Предмет на Законот се бесправните објекти на кои до денот на влегувањето во сила 

на Законот, се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и кои 

претставуваат градежна и функционална целина.  

Овој индикатор ја мери успешноста на општините да одговори на поднесените барања 

за легализација на бесправно изградените објекти на нејзината територија. Се 

пресметува како количник од збирот на издадени решенија за легализација и 

одбиените барања и вкупниот број на поднесени барања со комплетна документација. 

Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 

0,253 и 0,250.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека само една четвртина 

од поднесени барања за легализација со комплетна документација биле 

легализирани, додека со нерешен статус останати се три четвртини од 

поднесените барања за легализација со комплетна документација. 
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Индикатор 3.7 Стратешко планирање на локалниот економски развој 

Овој индикатор утврдува колку општините поседуваат официјални развојни документи 

за ЛЕР, како што се Стратегиите за локален развој со вклучен профил и акционен 

план за нивна имплементација, потоа Стратегиите/плановите за рурален развој, за 

развој на малите и средните претпријатија, за развој на туризмот, комуналната 

инфраструктура, образованието, локалните еколошки акциони планови, итн. Оценката 

за овој индикатор се добива во зависност од постеоњето или непостоењето на 

полноважни стратешки документи. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-

јун) респективно изнесуваат 1 и 1.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

добиено најниска оценка за стратешко планирање како за целата општина така и 

за стратешкото планирање по области. Општината има Стратегија за одржлив 

развој на општина Струга но таа се однесуваше на период од 2006 до 2011 

години и за неа нема извештај за степенот на нејзино спроведување. Општината 

подготвува Развојни планови за период 2011 до 2015 година, но тоа е листа на 

приоритетни проекти усвоени од страна на советот од кои 90% од нив се водат 

под категорија ’квази сигурни’, што значи дека нивното финансирање е 

несигурно и неизвесно. Општината нема локални еколошки акциони планови. 

 

 

Индикатор 3.8 Спорт и рекреација  

Овој индикатор пресметува колку општината вложува во масовниот спорт и 

рекреацијата. Се пресметува врз основа на реализираните средства за финансирање 

на спортски и рекреативни активности нормирани со бројот на жители во општината. 

Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 19 

денари по жител и 9 денари по жител.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општина Струга има 

далеку најниска оценка за вложувања во спортот по македонски стандарди. Како 

критериум за оценка се земени вредностите на вложувања ’под 300 денари’ како 

најниска, и вложувања ’над 1000 денари’ по жител како критериум за највисока 

оценка. Ваквиот крајно низок степен на вложувања е неприфатлив имајќи ја во 

предвид спортската традиција на градот и успесите на спортистите во 

изминатите 60 години. 

 

Индикатор 3.9 Учество на сопствените средства на општината во вкупните 

трошоци за образование 

Овој индикатор ни покажува колкаво е учеството на општината со финансиски 

средства од сопствени извори во финансирањето на надлежноста образование.  

Се добива кога ќе се соберат сите сопствени средства што општината ги вложила за 

образование (тековно одржување, инвестициони вложувања, ситен инвентар) по 

ученик и ќе се стават во однос со вкупно реализираните средства за образование по 

ученик, според завршната сметка на општината. Вредностите на индикаторот за 

2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 0,009 и 0,007.  
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Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

најниска оценка за учеството со сопствени средства во вкупните трошоци на 

образованието. Општината учествува со 0,9% сопствени средства од вкупната 

сума предвидена за образование. 

 

Индикатор 3.10. Капитални расходи наменети за образование: процент од 

вкупните општински капитални расходи наменети за капитални вложувања во 

образованието 

Од овој индикатор гледаме колку капитални расходи биле наменети за образование во 

однос на вкупните капитални расходи на општината. Индикаторот е пресметан како 

сооднос меѓу вкупните капитални расходи за средно и за основно образование 

(сопствени или преку капитални дотации од МОН) и вкупните општински капитални 

расходи. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 0,055 и 0,00.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека и во оваа област 

општината добила најниска оценка. Капиталните расходи наменети за 

образование изнесуваат 5,5% од вкупните капитални расходи на општината. 

Додека вкупните општински капитални расходи изнесуваат 7,4% од вкупниот 

буџет на општина Струга. 

 

Индикатор 3.11 Ефективен финансиски менаџмент на локалниот образовен 

систем 

Овој индикатор го покажува нивото на способност на општинската администрација за 

ефективно менаџирање со средствата за образование, односно, врз основа на што и 

како се распределуваат и се трансферираат тие средства, дали се води грижа за 

трошоците, итн. Го мериме како кумулативен збир од неколку варијабли: постоење 

одлука на Советот на општината за мерилата и за критериумите за распределба на 

средствата помеѓу училиштата во општината; воспоставени локални процедури за 

регулирање на буџетското работење и планирање на училиштата; анализи на 

финансиската состојба и на потребите на училиштата, направени врз основа на 

организациски, финансиски и други показатели; изготвени елаборати за 

рационализација на трошоците во училиштата и навременост во трансферите на 

финансиските средства до училиштата. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 

(јан-јун) респективно изнесуваат 3 и 3.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека распределбата се 

врши според преговори со училиштата и интерни анализи. Критериум за 

распределба на финансиските средства е бројот на ученици, бројот на 

паралелки и бројот на подрачни училишта. Со оглед на тоа што 92% од вкупните 

средства за образование се наменети за плати и придонеси, се поставува 

прашањето што има останото за менаџирање.  

Ова е проблем на кој што локалните и национални власти треба заеднички да 

пристапат кон решавање со цел да се обезбеди долгорочен развој и квалитет во 

образованието.  
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Индикатор 3.12 Социјална заштита 

Индикаторот мери дали и колку општината вложува во капитални инвестиции во 

објекти од социјалната сфера. Се добива како како количник од вкупните капитални 

расходи за социјална заштита и вкупните општински капитални расходи. Вредностите 

на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 0 и 0.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека нема вложувања во 

капитални инвестиции од социјална заштита. 

 

Индикатор 3.13 Ефективност во обезбедувањето бесплатен ученички превоз 

Овој индикатори ја покажува ефикасноста на општините во обезбедувањето превоз за 

учениците. Се мери преку комбинација на неколку варијабли: начинот на 

спроведување на јавните набавки; редовноста во обезбедувањето превоз за 

учениците; причините за евентуалните доцнења и (не)прекинувањето на наставата 

поради необезбеден превоз. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 2 и 4.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека во 2011 година 

општината имала проблеми од повеќе аспекти при обезбедување на бесплатен 

ученички превоз, додека во 2012 година значително  ја подобрува испораката на 

оваа услуга преку поголема соработка со училиштата во сите фази од 

постапката за обезбедување и користење бесплатен превоз.  

 

Индикатор 3.14 Ефективност во обезбедувањето бесплатен огрев 

Овој индикатори ја покажува ефикасноста на општините во обезбедувањето огрев за 

училиштата. Се мери преку комбинација на неколку варијабли: начинот на 

спроведување на јавните набавки; редовноста во обезбедувањето огрев; причините за 

евентуалните доцнења и (не)прекинувањето на наставата поради необезбеден огрев. 

Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 1 и 2.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината се 

соочувала со поголеми проблеми во 2011 година, додека во 2012 ја подобрила 

испораката на оваа услуга преку воспоставување поголема соработка со 

училиштата во сите фази од постапката за обезбедување и користење бесплатен 

огрев. 

 

Индикатор 3.15 Организациски капацитет за управување со локалниот образовен 

систем и услуги 

Не може да има резултати во која било дејност, а особено во една масовна услуга 

како што е образованието, без притоа да се ангажираат соодветни човечки ресурси, 

кои ќе го организираат и ќе го менаџираат спроведувањето на таа услуга. Поради тоа, 

овој индикатор го мери човечкиот потенцијал ангажиран од страна на општинската 

администрација за образование (дали има лице кое работи на образованието, дали 

тоа го прави ексклузивно или делумно, дали постои општински инспектор за 
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образование и како општината организациски комуницира со училиштата што се во 

нејзина надлежност). Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 2 и 2.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека нема лице кое има 

ексклузивни работни обврски за образование. Општината остварува одлична 

комуникација со сите основни и средни училишта, тоа го прави директно преку 

директорите, советот на родители и наставниците. Испекторите што вршат 

надзор се државни просветни инспектори, во овој период општината нема 

локален инспектор за образование.  

 

Индикатор 3.16 Организациски капацитет за управување со социјалната заштита 

на локално ниво 

Слично на индикаторот 3.15 овој индикатор го мери човечкиот потенцијал ангажиран 

од страна на општинската администрација во делот на социјалните услуги (дали има 

лице кое работи на оваа надлежност, дали тоа го прави ексклузивно или делумно, како 

општината организациски ги спроведува надлежностите од социјалната сфера, 

соработката со социјалните установи – на дневна основа, преку редовни извештаи 

итн...). Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно 

изнесуваат 3 и 3.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

вработено лице кое делумно работи на социјална заштита, а се применуваат два 

начини на комуникација со установите. Секторот за здравствена, социјална и 

детска заштита редовно поднесува до Советот на општина Струга за усвојување 

„Програма за активностите на општина Струга во областа на здравството и 

социјална заштита“, но не поднесува извештај за реализација на програмата 

преку што би можело да се утврди степенот на реализација на предвидените 

активности.  

 

Индикатор 3.17 Подршка на локални културно-уметнички друштва  

Овој индикатор дава информација за подршката што локалната власт ја обезбедува за 

културно-уметничките друштва на нејзината територија. Подршката се мери преку 

финансиска и техничка подршка (обезбедување простор и услови за работа, опрема, 

телефонски и/или интернет приклучок, обезбедување превоз за настапи итн...). Се 

добива како количник од бројот на културно-уметничките друштва кои добиле подршка 

од општината и вкупниот број на регистрирани и активни друштва. Вредностите на 

индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 1,0 и 1,0.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека има највисока оценка 

во подршка на локални културно-уметнички друштва, односно скоро сите вакви 

друштва добиле финансиска помош. Сумата која што ја добиле е симболична и 

краткорочно решава одредени проблеми со кои се соочуваат друштвата.  

Во отсуство на друга поголема финансиска и поорганирзирана подршка од 

локално или национално ниво, може да се заклучи дека општината се обидува 

да им помогне на културно-уметничките друштва.  
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Индикатор 3.18 Број на локални културни манифестации подржани од општината  

Овој индикатор дава информација за подршката што локалната власт ја обезбедува за 

организирање на културни манифестации на нејзината територија. Подршката се мери 

преку финансиска и техничка подршка (обезбедување простор и услови за работа, 

опрема, телефонски и/или интернет приклучок, обезбедување превоз за настапи 

итн...). Се добива како количник од бројот на локални културни манифестации кои се 

влезени го годишната програма за култура и вкупниот број на културни манифестации 

кои се одржуваат во општината на годишно ниво. Вредностите на индикаторот за 

2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 0,0 и 0,0.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината нема 

Програма за култура и согласно тоа неможе да се мери подршката која што 

општината ја дава на ова поле. Општинската администрација секоја година 

поднесува, а советот на општина ја усвојува „Програмата за одбележување на 

значајни настани и личности од нашето историско и културно минато“, но оваа 

програма неможе да се земе како замена за „Програма за култура“ поради 

разликите во целите и активностите на програмите.   

 

Индикатор 3.19 Водоснабдување и канализација 

Овој индикатор ја утврдува покриеноста со водоснабдување и со канализација на 

територијата на општината. Се добива како однос на бројот на домакинства 

приклучени на систем за водоснабдување и канализација и вкупниот број на 

домакинства на ниво на општина. Се искажува посебно за водоснабдувањето и 

канализацијата, а вредноста на индикаторот се добива како аритметичка средина 

(средна вредност) од двата количника (за водоснабдување и канализација). 

Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 97% 

и 97%.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има висок 

процент на покриеност во водоснабдување и канализација, со исклучок на 

неколку делови од руралната средина која што има несоодветна покриеност со 

канализација. Водоснабдувањето во општината се врши преку дури четири јавни 

водоснабдителни претпријатија од кои три се и комунални претпријатија, со што 

пристапот во решавањето на водоснабдување е сегментиран, парцијален и 

обезбедува само краткорочни резултати,креира економска нестабилност на 

претпријатијата. 

 

Индикатор 3.20. Покриеност на населението со услугата изнесување и депонирање 

на отпад 

Овој индикатор ја утврдува покриеноста со услуги за изнесување и за депонирање на 

комуналниот отпад. Се добива како однос на бројот на домакинства кои добиваат 

редовни услуги за отпад  (собирање и депонирање) и вкупниот број на домакинства на 

ниво на општината. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 97% и 97%.  
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Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има висок 

процент на покриеност на населението со услугата за изнесување и депонирање 

на отпад. Изнесувањето на отпадот го вршат пет Јавни комунални претпријатија 

од кои едното има ангажирано и приватни фирми подизведувачи. Сите 

претпријатија се соочуваат со акутна тешка економска состојба и зависат од 

приходите кои ги добиваат од страна на општина Струга за нивните услуги  во 

одржување на јавна чистота,  паркови и зеленило. Отпадот се депонира на дива 

депонија која е во близина на градот.  

 

Индикатор 3.21. Покриеност со јавно улично осветлување 

Овој индикатор го утврдува бројот на улични светилки на ниво на општина во однос на 

бројот на домаќинства во општината. Се добива како однос на бројот на сијалични 

места во општината и вкупниот број на жители во општината. Вредностите на 

индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 9% и 9%.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека со покриеност од 9% 

од вкупниот број на население, општина Струга има многу добра оценка по 

критериумот за оценување кој е утврдениот според просекот на покриеност со 

јавно осветлување во државата. Општина понатаму е одговорна во 

обезбедување квалитетна услуга, редовното и навремено санирање на штетите 

во системот и поправки на сијаличните места, навремено плаќање на сметките 

за потрошена електрична енергија за јавно осветлување и инсталирање на нови 

улични светилки.    

 

Индикатор 3.22. Степен на асфалтирани/поплочени локални патишта и улици 

Овој индикатор утврдува во колкав степен се асфалтирани (или поплочени) локалните 

патишта и улици што се во надлежност на општината. Се добива како однос на 

должината на асфалтирани или поплочени локални патишта и улици (км) и вкупната 

должина на локалните патишта и улици на ниво на општина. Вредностите на 

индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 9% и 1%.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината има 

добиено далеку најниска оценка за степенот на асфалтирани локални патишта и 

улици. Опсегот на критериумот за оценка се движи од ’помалку од 60%’ до 

’повеќе од 90%’ асфалтирани патишта од вкупната должина на патишта. Општина 

Струга прикажува дека се асфалтирани 9% од вкупната должина на локални 

патишта односно околку 4 километри годишно. Според завршната сметка на 

буџетот на општина Струга е регистрирано дека на изведувачот му е исплатена 

само половина од предвидената сума за асфалтирање улици. Во првата 

половина од 2012 година се забележува слаба активност на ова поле со 

регистрирани 1% асфалтирани патишта од вкупната должина на патишта.    
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Индикатор 3.23. Ефективност во наплатата на комуналните услуги 

Овој индикатор утврдува колку давателите на комунални услуги успеваат да ги 

наплатат побарувањата за испорачаните комунални услуги. Се добива како однос на 

реално наплатените комунални услуги од страна на давателите на услугите и вкупниот 

фактуриран износ за извршените комунални услуги. Вредностите на индикаторот за 

2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 75% и 63%.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општина Струга, 

односно Јавното комунално претпријатие во Струга кое опслужува само 28% од 

населението добива средна оценка во ефективност во наплатата на комунални 

услуги во 2011 година , додека во првата половина на 2012 година ефективноста 

во наплатата опаѓа за 12% со што и оценката се намалува за еден степен.  

 

Индикатор 3.24. Финансиска ефективност во реализацијата на програмите за 

комунални дејности 

Овој индикатор дава преглед на планираните и на реално остварените трошоци 

наменети за комуналните дејности. Во оваа насока се споредуваат планираните 

буџети на програмите за комунални дејности во оригиналните буџети и реалните 

трошоци според завршните сметки. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 

(јан-јун) респективно изнесуваат 8% и 7%.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека 8% од вкупниот буџет 

на општина Струга е искористен за исполнување на програмите за комунални 

дејности. Ова според утврдениот критериум за оценување кој се движи од 

’помалку од 1%’ до ’повеќе од 10%’ и дава многу добра оценка на општина 

Струга. Се забележува намалување на ефективноста во реализација на 

програмите во првата половина на 2012 но тоа се должи на зимскиот период кој 

е неповолен за извршување на дел од предвидените активности. 

 

 

Индикатор 3.25. Степен на реализацијата на локалниот еколошки акционен план 

(ЛЕАП) 

Овој индикатор обезбедува информации во кој обем се реализирани мерките 

предвидени со ЛЕАП. Се добива како однос на бројот на реализирани мерки од ЛЕАП-

то и вкупниот број на предвидени мерки. Вредностите на индикаторот за 2011 и 

2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 1 и 1.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општина Струга нема 

полноважен Локален еколошки акционен план, ниту пак друг вид на документ 

според кој се предвидени или спореведени мерки. Во отсуство од програма и 

акционен план единствена оценка која што може да се добие е најниската 

оценката. 

 

Индикатор 3.26. Мерки за потикнување на енергетската ефикасност  
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Индикаторот дава процена за посветеноста на општината во реализација на 

енергетски заштеди, т.е. превземени активности за ЕЕ мерки (користење на ЕЕ 

сијалици, користење на обновливи извори на енергија, подобрување на 

изолацијата...). Во зависност од тоа дали општината има или нема ЕЕ активности, 

дали ја евидентира потрошувачка на енергија во јавните објекти, превзема ЕЕ мерки 

во јавни објекти и улични ЕЕ светилки, се добива соодветната оцена. Вредностите на 

индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 1 и 1.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината покажува 

незаинтересираност во превземање активности за енергетска ефикасност, освен 

заштедата која што ја прави со намаленото и ограничено користење на јавното 

осветлување во овој период. 

 

Индикатор 3.26. Финансирање на заштитата на животната средина 

Овој индикатор утврдува колку општината вложува во заштита и унапредување на 

животната средина преку финансиските средства што ги оделува за таа намена. Се 

добива како однос на реализираните средства според програмата за животна средина 

и вкупниот буџет на општината. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 1 и 1.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека и покрај тоа што 

општина Струга се смета себе си за заедница која е во хармонија со животната 

средина и Охридското езеро, таа привилегија која што природата и ја дала не ја 

вреднува соодветно. Општината нема Програма за животна средина, во 2011 

година немала никакво финансирање во заштита на животната средина, додека 

во првата половина на 2012 година прикажува расходи за заштита во висина од 

30.720 денари.  

 

 

 

2.5 Подиндекс на транспарентност и отчетност 
 

Тежинскиот фактор на овој подиндекс е 17/100, т.е. овој подиндекс учествува со 

тежина 17% во вкупната вредност на ИПД, што значи дека според мислењата на 

одговорните државни службеници и на градоначалниците на партнер-општините овој 

подиндекс има најмало значење за успешноста на перформансите на 

децентрализација.  

Вредноста на овој подиндекс, индикаторите што се користат, како и податоците за 

пресметка, заедно со соодветните оценки за периодот 2011 и 2012 (јан-јун) година се 

прикажани во табелата подолу: 

Р.б Надлежност Име на индикаторот Податоци за пресметка Оцени 
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ПИ 4 - Подиндекс за транспарентност и отчетност на општината 2011 2012 

1 
Транспарентност 

и отчетност 
Официјални 
процедури 

Број на услуги за кои е развиена официјална 
процедура (одлука на Совет или решение на 

Градоначалник) 
2 2 

2 
Транспарентност 

и отчетност 

Информираност и 
вклученост на 

граѓаните 

Број на различни форми (огласна табла, веб, 
собир на граѓани, јавни трибини, летоци, 

локални медиуми...) преку кои граѓаните се 
информираат за работата на општината 

2 3 

3 
Транспарентност 

и отчетност 

Пристап до 
информации од јавен 

карактер 

Форми и начини за пристап до информациит 
од јавен карактер 

1 1 

Индикатор 4.1. Постоење на официјални процедури со кои се испоралуваат 

услугите кон граѓаните  

Со овој индикатор се мери колку општината го институционализирала давањето на 

разните услуги од нејзина надлежност и дали информациите се лесно јавно достапни 

(на пример, веб страната на општината). Во зависност на бројот на официјалните 

процедури (донесени со одлука на Советот или решение на Градоначалникот) како и 

достапноста на информациите се добива вредноста на индикаторот. Вредностите на 

индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 2 и 2.   

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека постојат мал број на 

официјални донесени процедури и истите не се објавуваат јавно односно на 

веб-страницата на општината. 

 

Индикатор 4.2. Информираност и вклученост на граѓаните во носењето на одлуки 

Овој индикатор во себе ги вклучува: формите и начините на кои информациите за 

работата на општината се достапни на граѓаните, како и бројот на различни форми 

што ги користи општината за стимулирање на учеството на граѓаните во креирањето 

на општинските политики. Вредностите на индикаторот за 2011 и 2012 (јан-јун) 

респективно изнесуваат 2 и 3.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека во 2011 година 

користела еден начин за информирање на јавноста, а ги вклучувала граѓаните во 

мал број постапки за донесување на одлуки. Во првата половина на 2012 година 

забележано е подобрување во информирање на граѓаните при што се користат 2 

и некаде повеќе од два начини на информирање, додека степенот на вклученост 

на граѓаните во донесување на одлуки останува непроменет. 
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Индикатор 4.3. Достапност на информациите од јавен карактер  

Овој индикатор го одредува степенот на достапност на информациите од јавен 

карактер за општината и се одредува врз основа на следниве параметри: бројот на 

одговорените барања за пристап до информации од јавен карактер; дали општината 

доброволно ги објавува податоците јавно (огласна табла, веб, флаери...), дали 

постојат официјални процедури за дисеминација на јавните податоци и мерки за 

стимулирање на пристапот до јавните податоци. Вредностите на индикаторот за 

2011 и 2012 (јан-јун) респективно изнесуваат 1 и 1.  

Според вредноста на индикаторот може да се заклучи дека општината 

одговорила на дел од барањата во законски рок со што се вбројува во групата 

општини со ниска оценка. Општината има слаба достапност на информаците од 

јавен карактер, не ги објавува редовно и целосно информациите и не ја користи 

веб-страницата како алатка за информирање на јавноста за усвоените или 

реализирани програми и планови. 
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3. По што ќе се памети децентрализацијата во општина Струга 

во 2011 година? 

 

Како настани кои го одбележаа процесот на децентализација во општина Струга 

во некои од областите на надлежност ги издвојуваме следните: 

 Управувањето со градежно земјиште 

Во ноември  2011 година Владата на Република Македонија донесе одлука со 

која и се овозможи на општина Струга  да  управува со градежното земјиште 

сопственост на Р.М. Ова значеше поголема можност за планирање и 

управување со вкупното земјиште на општината, зголемување на приходите 

од продажба и закуп на земјиште во општинскиот буџет. Позитивен настан со 

коj и се даде можност на општината да се докаже дека може надлежностите 

да ги извршува совесно, успешно и во интерес на граѓаните. 

Иако општината очекувала повеќе приходи од оваа ставка во буџетот во 2011 

и 2012 година, не остварила повеќе од 10% од планираните приходи. 

Успешноста во оваа област зависи од умешноста на општинската 

администрација, од капацитетот и можностите на општината за привлекување 

инвеститори, како и од локалните и национални прилики. 

 

 

 Образование 

Познато по тоа што зафаќа 65% од буџетот на општина Струга, со најголем 

тендер на ниво на целата општина со вредност од 33 милиони денари за 

превоз на ученици, и како поле кое генерира нестабилни етнички односи, 

образованието е надлежност која врши притисок поголема отколку што тоа 

изгледа на прв поглед. Освен присутниот финансиски, етнички и 

организациски притисок, образованието генерира и долгови.  

Справувањето со предизвиците во оваа област треба да се врши во 

соработка со централните власти, со зголемување на вредноста на 

капиталните приходи во буџетот на општината наменети за образование, и со 

одговорно и совесно работење на надлежните во образованието.  

 

 

 Влијанието на легализацијата на дивоградби врз општинскиот буџет 

Со отпочнување на легализација на бесправно изградените објекти полека се 

затвора еден од поголемите проблеми на општина Струга како една од 

општините со голем број на дивоградби. Со тоа се намали и притисокот кој 

што го чувствуваше општинската администрација и инспекторите. Со 

легализацијата се обезбеди краткорочен прилив на средства во општинскиот 

буџет врз основ на ’надоместок за утврдување на правен статус на 

бесправно изградени објекти’.  

Со цел да се надокнади чувството на изиграност на оние кои што граделе по 

сите правила и прописи би требло средствата кои што се прибрани по овој 

основ да бидат ставени во посебна ставка и наменети за реинвестирање во 

заедницата. 
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 Работата на советот и општинската администрација во однос на 

Буџетот на општина Струга 

Предлог буџетот за 2011 година беше планиран не земајќи ги во превид 

реалните можности за прибирање на приходи, како и реализацијата на 

буџетот од претходната година. Буџетот како таков го изгласаа советниците 

од Совет на општина Струга. Разликата на крај од 2011 година  помеѓу 

планираниот и реализираниот буџет е 177 милиони денари, што е 

промашување во планирање на буџетот над 20%. Секое отстапување на 

планираниот буџет од реализираниот за повеќе од 5% ја наметнува 

законската потреба од усвојување на ребаланс на буџет. Ова сугерира дека 

прифатливо буџетско отстапување може да биде 5%, а се што е над тоа се 

категоризира како грешка во планирање на буџетот.   

Ваквиот начин на планирање на буџетот не е случајност бидејќи истото се 

случува за повеќе години. Карактеристично е што реализацијата на 

општинскиот буџет по години е приближно иста што сугерира на стабилност 

во приходите и расходите. Општината може со голема точност да го 

испланира буџетот за следната година, но тоа не се прави и предлог буџетот 

се формира само врз основ на предлог буџетот.   

Со вршење на ребаланс на буџетот секоја година се креира претстава дека се 

е во ред, и неможе да се утврди дали се работи за лошо планирање, 

преценување на приходите, или за слабо прибирање на даноците, 

надоместоците и давачките.  

 

Имајќи во предвид дека предлог буџетот како таков се усвојува повеќе 

години од страна на советот на општина Струга го покажува слабото влијание 

на советниците, незаинтересираноста или целосната наклонетост на 

мнозинството во советот кон општинската администрација и градоначлникот.   

 

Зошто тоа се прави на таков начин, јасен одговор треба да даде 

подготвувачот на буџетот.  
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Р.б Надлежност Име на индикаторот Податоци за пресметка Индикативни критериуми за оценка на индикаторот 

ПИ 1 - Подиндекс за Политиките на Децентрализација 1 2 3 4 5 

1 Комунални 
Применливост на 
легислативата 

Проценка на одговорните државни 
службеници и/или официјални документи 

на општината (програми, стратегии...) 

Оценка од 1 (слаба) до 5 (одлична) според исказите на одговорните 
државни службеници 

2 Комунални Процес на консултации 
Проценка на одговорните државни 

службеници и/или официјални документи 
на општината (програми, стратегии...) 

Оценка од 1 (слаба) до 5 (одлична) според исказите на одговорните 
државни службеници 

3 Финансии 
Степен на овластувања за 

сопствено одлучување 

Однос на приходите за кои општината сама 
ги одредува тарифите и надоместоците и 

вкупните приходи на општината = (даночни 
+ неданочни приходи)/вкупни приходи 

< 0,10 0,11 – 0,15 
0,16 – 
0,20 

0,21 –0,30 > 0,31 

4 Финансии 
Локална контрола врз 

трансферите од централна 
власт 

Однос на трансферите во основниот буџет 
и вкупните трансфери 

< 0,10 0,11 – 0,15 
0,16 – 
0,20 

0,21 –0,30 > 0,31 

5 Урбанизам 
Соработката помеѓу 

општината и централната 
власт 

Индикаторот се пресметува со делење на 
Бројот на добиени согласности од 

министерствата поврзани со урбанизмот во 
последните три години со Бројот на 

побарани согласности од министерствата 
поврзани со урбанизмот  

<0.2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 > 0,8 

6 ЛЕР 
Промена на населението – 

демографски индикатор 

Индикаторот се пресметува со делење на 
разликата од Бројот на населението во 

тековната година и Бројот на населението 
пред 4 години, поделена со Бројот на 

населението од тековната година 

< -0,05 -0,05 – 0 0-0,01 0,01 –0,05 > 0,05 

7 
Основно 

образование 
Иницијативи за отворање на 

нови училишта 

Бројот на изготвени елаборати за 
основање нови основни училишта; бројот 
на предлози доставени до МОН; број на 
реализирани предлози (отворени нови 

училишта) 

1: не се направени елаборати нити иницијативи за промена во мрежата 
2: иницијатива за промена на мрежата е во фаза на изработка, но не е 

пратена до МОН  
3: направен е минимум еден елаборат и иницијативата е испратена до МОН 

, каде е во процес на одлучување  
4: направен е еден или повеќе елаборати, прифатени од МОН и 

иницијативата е дадена на одлука на Советот на општината  
5: направени се еден или повеќе елаборати и реализирана е барем една 

иницијатива за подобрување на училишната мрежа 
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8 
Основно 

образование 
Сопственост над училишните 

објекти 

Индикаторот се пресметува со делење на 
Вкупниот број на училишните објекти кои 

се пренесени во сопственост на општината 
(бројот на училишни објекти за кои 

општината поседува имотен лист на свое 
име) и Вкупниот број на училишните 

објекти кои се во надлежност на 
општината. 

1: помалу од 20 % од училишните објекти се пренесени во сопственост на 
општината  

2:  21 - 40 % од училишните објекти се пренесени во сопственост на 
општината  

3:  41 -60 % од училишните објекти се пренесени во сопственост на 
општината  

4:  61 - 80 % од училишните објекти се пренесени во сопственост на 
општината  

5: повеќе од 81 % од училишните објекти се пренесени во сопственост на 
општината 

 

Р.б Надлежност Име на индикаторот Податоци за пресметка Индикативни критериуми за оценка на индикаторот 

ПИ 2 - Подиндекс за финансиската состојба на општината 1 2 3 4 5 

1 Финансии 
Учество на општински расходи 

во вкупната јавна 
потрошувачка во РМ по жител 

Вкупните расходи на општината по жител 
се делат соВкупните расходи на буџетот 

на РМ / жител 
< 0,08 0,08 –0,11 0,11 – 0,14 0,14 – 0,17 > 0,17 

2 Финансии 
Учество на приходи во 

основниот буџет во однос на 
вкупните приходи 

Однос на Приходите во Основниот буџет и 
Вкупните приходи 

< 0,30 0,30 –0,35 0,35 – 0,40 0,40 – 0,45 > 0,45 

3 Финансии 
Учество на капитални расходи 

во вкупните расходи 
Однос на Kапиталните расходи врз 

Вкупните расходи 
< 0,10 0,10 – 0,15 0,15–0,20 0,20 –0,30 > 0,30 

4 Финансии 

Учеството на финансии 
сопствени средства во 

финансирање на програми / 
области 

Однос на вкупните расходи по 
области/програми и Вкупните трансфери 

од централната власт за тие 
области/програми 

< 1,00 1, 01 – 1, 30 1,31 –1,50 1,50 –1,90 > 1,91 

5 Финансии 
Капиталните расходи на 

општината по жител 
Однос на Вкупните капитални расходи и 

Бројот на жители во општината 
< 500 500 – 1.000 

1.000 –
1.500 

1.500 – 2.000 > 2.000 

6 Финансии 
Локалните расходи по вид на 

економски ставки 

Се добива како Однос на т.н. Развојни 
расходни ставки (46+47+48) и Оперативно-

административни ставки (40+41+42) 
< 0,15 0,16 –0,25 0,26 –0,35 0,35 – 0,40 > 0,41 

7 Финансии 
Расположливост на 

оперативните приходи 

Однос на т.н. Оперативни приходи 
(даночни и неданочни) и Вкупните приходи 

на општината на годишно ниво 
< 0,15 0,16 – 0,25 0,26 –0,35 0,35 –0,40 > 0,41 
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8 Финансии Структура на приходите 
Однос на Вкупните приходи и Приходите 

од трансфери и донации 
1 1 – 1,25 1,26 – 1,50 1,51 –1,80 > 1,81 

9 Финансии Приходи по жител 
Однос на Вкупни приходи и Број на жители 

во општината 
<5.000 5.001 – 7.000 7.001–9.000 

9.001 –
11.000 

> 11.001 

 

Р.б Надлежност Име на индикаторот Податоци за пресметка Индикативни критериуми за оценка на индикаторот 

ПИ 3 - Подиндекс на перформансите на општината  1 2 3 4 5 

1 ЛЕР Степен на невработеност 
1.Бројот на невработени лица  2.Вкупен број 

на економски активното население 
Се пресметува 1/2 

> 0,60 0,60 – 0,46 0,45 –  0,31 0,30 –0,16 < 0,15 

2 ЛЕР Степенот на сиромаштија 
Се пресметува според методологијата на 

РЗС 
0,48   0,392   0,128 

3 ЛЕР Приходи по домаќинство 

1.Број на домакинства 2.Број на вработени 
3.Просечна исплатена плата во РМ за 

последниот пресметковен период 
Се пресметува (2/1)*3 

< 5.000 
5.000–
10.000 

10.000– 
15.000 

15.000–
20.000 

> 20.000 

4 Урбанизам 
Ефикасноста во  издавањето 

одбрение за градење 

1.Број на издадени Одобренија за градење 
 2. Број на поднесени Барања за Одобрение 

за градење 
Се пресметува 1/2 

< 0,3 0.3-0.5 0.5-0.7 0.7-0.9 >0.9 

5 Урбанизам 
Перформансите на 
урбанистичка и на 

градежната инспекција 

1.Број на реализираните решенија за 
уривање на бесправно изградените објекти  
2.Број на донесените решенија за уривање 

на бесправно изградените објекти 
Се пресметува 1/2 

< 0,3 0.3-0.5 0.5-0.7 0.7-0.9 >0.9 

6 Урбанизам 
Легализација на бесправно 

изградените објекти 

1.Број на поднесени барања за легализација 
со комплетна документација (елаборати) 

2.Број на издадени решенија за 
легализација  

3. Број на одбиени барања (нема можност 
за легализација). 

 Се пресметува (2+3) / 1 

<0,2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 
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7 ЛЕР Стратешко планирање 

1.Општината има полноважен стратешки 
план 

 2.Општината има полноважен Акционен 
план 

 3.Општината има листа на приоритетни 
проекти усвоена од советот  

4.Општината има полноважни секторски 
стратегии 

 5.Општината има полноважни Акциони 
планови за Секторските планови 

1.(не=0; да=1) 
 2. .(не=0; да=1)  
3. .(не=0; да=1)  
4. .(не=0; да=1) 
 5. .(не=0; да=1)  

Се пресметува =1+2+3+4+5 

8 Спорт Спорт и рекреација 

1.Вредност на реализираните средства во 
претходната година за финансирање на 

спортски и рекреативни активности  
2.Број на жители 

Се пресметува 1/2 

< 300 300–500 500– 750 750–1000 > 1000 

9 
Основно 

образование 

Учество на сопствени 
општински средства за 

финансирање на вкупните 
расходи за образование 

Се добива кога ќе се соберат сите 
Сопствени средства кои општината ги 

вложила за образование (тековно 
одржување, инвестициони вложувања, 

ситен инвентар) и ќе се стават во однос со 
Вкупно реализираните средства за 

образование (сопствени + дотации од 
централна власт + донации) 

0 0-0,03 0,03-0,1 0,1-0,3 >0,3 

10 
Основно 

образование 
Капитални расходи за 

образование 

1. Вкупни капитални расходи за основно 
образование  2. Вкупни општински 

капитални расходи 
Се пресметува 1/2 

0 0-0,03 0,03-0,07 0,07-01 >0,1 

11 
Основно 

образование 

Распределба на средствата 
за образование помеѓу 
училиштата според 

критериуми 

Одлука на Советот на општината за 
мерилата и криетриумите за распределба 

на средствата 

1: нема критериуми за распределба  
2: распределба се прави врз основа на историски трошоци 

 3: распределбата се врши според преговори со училиштата и интерни 
анализи  

4: Постојат криетриуми и тие се јавни но не се официјано усвоени на 
Седница на Совет 

 5: Постои одлука на Советот на општината за мерилата и критериумите за 
распределба на средствата 

12 
Социјална 
заштита 

Капитални расходи за 
социјална заштита 

1. Вкупни капитални расходи за социјална 
заштита  2. Вкупните општински капитални 

расходи 
Се пресметува 1/2 

0 0-0,03 0,03-0,07 0,07-01 >0,1 

13 Основно 
Ефективност во 

обезбедување на ученички 
Навременост на извршувањето на јавната 

набавка; Редовно обезбедување на 
1: се доцни со услугата од повеќе причини и со прекин на наставата  

2: доцнење на услугата од повеќе причини, но без прекин во наставата  
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образование превоз услугата 3: имало доцнење во услугата заради ненавремено распишување на 
тендерската постапка, но немало прекин во наставата  

4: имало доцнење во услугата заради доцнење на доставувачот или 
процедурални пречки, но немало прекин во наставата 

 5: немало никакво доцнење во обезбедувањето на услугата ниту прекин во 
наставата 

14 
Основно 

образование 

Ефективност во 
обезбедување на огрев за 

училиштата 

Навременост на извршувањето на јавната 
набавка; Редовно обезбедување на 

услугата 

1: се доцни со услугата од повеќе причини и со прекин на наставата 
 2: доцнење на услугата од повеќе причини, но без прекин во наставата 
 3: имало доцнење во услугата заради ненавремено распишување на 

тендерската постапка, но немало прекин во наставата  
4: имало доцнење во услугата заради доцнење на доставувачот или 

процедурални пречки, но немало прекин во наставата  
5: немало никакво доцнење во обезбедувањето на услугата ниту прекин во 

наставата 

15 
Основно 

образование 

Организациски капацитет на 
општината за управување со 
локалниот образовен систем 

(клучен индикатор) 

Број на вработени кои работат на 
образование; Организациска поставеност на 
образованеото во рамките на општинската 
организација и начинот на комуникација на 
општинската организација со училиштата 

1: Нема лице кое има работни обврски за образование, нема инспектор за 
образование, нема лична посета на училиштата  

2: Нема лице кое има работни обврски за образование, нема инспектор за 
образование, но има директна комуникација со училиштата  

3: Вработено е лице кое делумно работи на образование; нема инспектор и 
се применуваат до два начина на комуникација со училиштата  

4: Вработено е лице кое работи на образование; има инспектор за 
образование и се применуваат три начина на комуникација со училиштата  
5: Минимум едно лице работи исклучиво на образование; постои локален 

инспектор за образование; се применуваат повеќе од три начини на 
комуникација со училиштата, меѓу кои и лични посети 

16 
Социјална 
заштита 

Организациски капацитет на 
општината за управување со 

социјалната заштита на 
локално ниво 

Број на вработени кои работат на социјална 
заштита; Организациска поставеност на 

социјаната заштита во рамките на 
општинската организација и начинот на 

комуникација на општинската 
администрација со локалните установи 

1: Нема лице кое има работни обврски за соц. заштита, нема лична посета 
на установите 

 2: Нема лице кое има работни обврски за соц. заштита, но има директна 
комуникација со установите  

3: Вработено е лице кое делумно работи на соц. заштита; се применуваат 
до два начина на комуникација со установите   

4: Вработено е лице кое работи на соц. заштита; и се применуваат три 
начина на комуникација со училиштата  

5: Минимум едно лице работи исклучиво на соц. заштита; применуваат 
повеќе од три начини на комуникација со установите и вклучен е и 

граѓанскиот сектор 

17 Култура 
Поддршка на локални 

културно-уметнички друштва 

1. Вкупен број на активни културно-
уметнички друштва 

 2. Број на локални културно-уметнички 
друштва за кои општината обезбедила 

финансиска и техничка поддршка 
 Се пресметува 2/1 

<0,2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 
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18 Култура 
Број на локални културни 

манифестации поддржани од 
општината 

1. Вкупен број на културни манифестации во 
општината 2. Број на локални 

манифестации влезени во годишната 
програма за култураСе пресметува 2/1 

<0,2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 

19 Комунални 
Водоснабдување и 

канализација 

1. Бројот на домакинства приклучени на 
систем за водоснабдување и канализација 
2. Вкупниот број на домакинства на ниво на 

општина 
Се пресметува 1/2 

<60% 60 - 70% 70 - 80% 80 - 90% > 90% 

20 Комунални Управување со отпадот 

1. Бројот на домакинства кои добиваат 
редовни услуги за отпад  2. Вкупниот број на 

домакинства на ниво на општината 
Се пресметува 1/2 

<60% 60 - 70% 70 - 80% 80 - 90% > 90% 

21 Комунални Јавно осветлување 
1. Број на сијалични места во општината 2. 

Бројот на жители во општината 
Се пресметува 1/2 

< 1% 1 – 3% 3 – 7% 7 – 10% > 10% 

22 Комунални Локални патишта и улици 
1. Должина на асфалтирани (поплочени) 
патишта и улици 2. Вкупна должина на 

локалните патишта и улици 
<60% 60 - 70% 70 - 80% 80 - 90% > 90% 

23 Комунални 
Наплата на комуналните 

услуги 
1. Реално наплатени сметки 2. Фактуриран 

износ 
<60% 60 - 70% 70 - 80% 80 - 90% > 90% 

24 Комунални 
Финансирање на комунални 

дејности 

1.Реализирани средства според програмата 
за комунални дејности 2. Вкупен буџет на 

општината 
Се пресметува 1/2 

< 1% 1 – 3% 3 – 7% 7 – 10% > 10% 

25 
Животна 
средина 

ЛЕАП 
1. Број на имплементирани мерки од ЛЕАП-

от и 2. Вкупен број на предвидени мерки 
Се пресметува 1/2 

Општината 
нема ЛЕАП 

< 15% 15-30% 30 - 50% > 50% 

26 
Животна 
средина 

Енергетска ефикасност 

Превземени активности за ЕЕ мерки 
(користење на ЕЕ сијалици, користење на 

обновливи извори на енергија, подобрување 
на изолацијата...) 

1. Нема ЕЕ активности 
2. Евидентирана потрошувачка на енергија во јавните објекти 

3. ЕЕ мерки во 2 јавни објекти 
4. ЕЕ во 3 или повеќе јавни објекти 

5. ЕЕ во 3 или повеќе јавни објекти и улични ЕЕ светилки 

27 
Животна 
средина 

Финансирање на заштитата 
на животната средина 

1. Реализирани средства според програмата 
за животна средина и 2. Вкупен буџет на 

општината 
< 1% 1 – 3% 3 – 7% 7 – 10% > 10% 
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Р.б Надлежност Име на индикаторот Податоци за пресметка Индикативни критериуми за оценка на индикаторот 

ПИ 4 - Подиндекс за транспарентност и отчетност на општината 1 2 3 4 5 

1 
Транспарентност 

и отчетност 
Официјални процедури 

Број на услуги за кои е развиена 
официјална процедура (одлука на Совет 

или решение на Градоначалник) 

1. Нема официјални процедури 
2. Процедури (1-3), но не се објавени на веб ст. 

3. Процедури (4-7) и дел објавени на веб 
4. Процедури (8-10) и дел објавени на веб 

5. Процедури над 10 и сите објавени на веб 

2 
Транспарентност 

и отчетност 
Информираност и вклученост 

на граѓаните 

Број на различни форми (огласна табла, 
веб, собир на граѓани, јавни трибини, 
летоци, локални медиуми...) преку кои 

граѓаните се информираат за работата на 
општината 

1: не се информираат граѓаните  
2: еден начин на информирање  

3: 2 и повеќе начини на информирање 
 4: 2 и повеќе начини на информирање и можност за доставување 

предлози од граѓаните  
5: 3 и повеќе начини на информирање и можност за доставување 

предлози од граѓаните преку е-маил или веб страна 

3 
Транспарентност 

и отчетност 
Пристап до информации од 

јавен карактер 
Форми и начини за пристап до 

информациит од јавен карактер 

1: Општината одговорила на дел од барањата во законски рок  
2: Општината одговорила на сите барања во законскиот рок 

 3: Општина јавно (на веб, огласна табла, летоци) ги објавува сите јавни 
информации за кои може да се барат информации 

 4: Има официјални процедури за стимулирање пристап до информации 
од јавен карактер 

 5: Има официјални процедури за стимулирање пристап до информации 
од јавен карактер и истите се јавно објавени на веб страната 

 


