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ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР НА ЗИП ИНСТИТУТ  
 

 

 

 

 

 

Ппшитувани, 

Стратещкипт план за перипдпт 2017 – 1021 гпдина, ЗИП Институт гп ппдгптви за да претставува 

наспка кпн целите щтп сакаме да ги пствариме вп претстпјнипт шетири гпдищен перипд. Какп 

главни цели на кпи ќе се кпнцентрираме вп нащата рабпта се предвидени: 

Стратешка цел 1: Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на пдржливи рещенија за прпблемите 

вп лпкалнп нивп 

Стратешка цел 2: Придпнес кпн развпјпт на граданскп ппщтествп на лпкалнп нивп 

Стратешка цел 3: Придпнес кпн ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на 

шпвекпвите права  

Стратешка цел 4: Прпмпција на вреднпстите на ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп  

 

Сметаме дека ЗИП Институт, сп свпетп искуствп, мптивиранп шленствп и залпжби за 

демпкратизацијата и интеграцијата на Македпнија вп ЕУ ќе ги пствари планираните цели. Тпа ќе 

придпнесе за ппуспещнп изврщуваое на текпвните актинпсти, а секакп и преку адресираое на 

најшестите прпблеми сп кпи се сппшува нащетп ппщтествп, сп рабпта на терен вклушувајќи пбуки и 

кпнкретни активнпсти за развпј на заедницатавп Република Македпнија. 

На пвпј нашин, ЗИП Институт ќе даде свпј придпнес вп развпјпт на демпкратските прпцеси вп 

Република Македпнија, и вп регипнпт на Југпистпшна Еврппа, и ќе ја нагласува нејзината важнпст 

преку адресираое на најшестите прпблеми сп кпи се сппшува нащетп ппщтествп и лпкланите 

заеднци. 
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1. ВОВЕД 

 
Стратещкипт план на ЗИП Институт (ЗИП) е дпкумент вп кпј се претставени целите, наспките, 

активнпстите и пптребните средства за перипд пд шетири гпдини (2017-2021). Вп спгласнпст сп 

Стратещкипт план, ЗИП Институт ќе изгптвува и гпдищни планпви преку кпи ќе ги 

ппераципнализира активнпстите за пстваруваое на стратещките цели.  

 

ЗИП Институт е пснпван вп 2011 гпдина, какп независна, невладина прганизација щтп се стреми 

кпн ппдпбруваое на демпкратските прпцеси, владееоетп на правптп и развитпкпт на граданскптп 

ппщтествп вп Република Македпнија, преку напдаое кпнкретни рещенија на главните 

ппщтествени, спцијални  и системски прпблеми. 

Клушна пдлика на рабптата на ЗИП Институт се деталните и сеппфатни анализи, иницијативи и 

акции на лпкалнп, наципналнп и регипналнп нивп, и ппврзуваоетп на прпцесите на истражуваое 

и анализа сп кпнкретни рещенија и креираое на пплитики.  

ЗИП се стреми да стане гласнпгпвпрник на прпцеспт на демпкратизација вп земјата и вп регипнпт 

на Југпистпшна Еврппа, и ја нагласува нејзината важнпст преку адресираое на најшестите 

прпблеми сп кпи се сппшува нащетп ппщтествп, сп рабпта на терен вклушувајќи пбуки и кпнкретни 

активнпсти за развпј на заедницата. ЗИП е специјализиран вп две клушни пбласти: впведуваое на 

нпви нашини на нефпрмалнп пбразпвание првенственп кај младите луде; и истражуваое на 

рефпрмите вп јавната администрација и лпкалната сампуправа. 

Спгласнп Статутпт на ЗИП Институт, ппсебни цели и задаши на ЗИП Институт се: 

 

┗ Демпкратизација на македпнскптп ппщетствп 

┗ Владееое на правптп и дпбрп владееое 

┗ Активен градански сектпр 

┗ Активни градани 

┗ Зајакнуваое на граданската свест  

┗ Инклузивни пплитики  

┗ Спрабптка и дплгпрпшен дијалпг меду невладинипт сектпр и државните институции 

┗ Прпмпција на нефпрмалнп пбразпвание 

┗ Прпмпција на пдржливи прпцеси на фпрмалнп пбразпвание 

┗ Мултиетнишкп, мултикултурнп ппстпеое и спживпт 

┗ Прпмпција на мпжнпстите за регипнална спрабптка 

┗ Прпмпција на мпжнпстите за еврпинтеграција  

Статутпт на ЗИП ИНСТИТУТ ја дефинира прганизациската и управувашката структура на ЗИП 

ИНСТИТУТ.  

 

Највиспкп управнп телп на ЗИП ИНСТИТУТ е Спбраниетп, кпе гп спшинуваат пет шленпви. 

Членпвите на Спбраниетп се избирани пд страна на  Изврщнипт пдбпр (ИО). 

ИО брпи 5 шленпви, кпј е ракпвпден и претставуван пд претседателпт, кпј е и претстедател на 

Спбраниетп на здружениетп. ИО за свпјата рабпта е пдгппрен пред спбраниетп. 
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2. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 

 
Прпцеспт на стратещкп планираое на ЗИП ИНСТИТУТ беще спрпведен вп перипдпт пд април дп 

јуни 2017 гпдина и беще ракпвпден пд страна на шленпвите на изврщната канцеларија, а рабптата 

беще кппрдинирана пд надвпрещен кпнсултант сп дплгпгпдищнп искуствп за ракпвпдеое сп 

прпцесите на стратещкп планираое. Прпцеспт на изгптвуваое се спстпеще пд ппвеќекратна 

анализа на мпменталната спстпјба и пптребите и планпвите на ЗИП ИНСТИТУТ. Кпнсултатнпт 

ппдгптви предлпг прпграма за израбптка на стратещкипт план сп активнпстите кпи би пвпзмпжиле 

шленпвите и перспналпт на ЗИП ИНСТИТУТ да ги презентираат свпите видуваоа и ставпви. 

 

Самипт прпцес заппшна сп спрпведуваое на прпценка на пптребите пд страна на на шленпвите на 

ЗИП ИНСТИТУТ и перспналпт на ИК, заеднп сп ангажиранипт кпнсултант, вп спгласнпст сп 

метпдплпгијата на Интегриран Организациски Мпдел (ИОМ) сп цел да се идентификуваат 

пбластите и припритетите на делуваое какп и пптребата за дппплнителна ппддрщка и 

институципнален развпј. За време на двпденвената рабптилница за стратещкп планираое беа 

утврдени клушните цели на развпј, предизвици, преднпсти и слабпсти на ЗИП ИНСТИТУТ вп мај 

2017. Рабптилницата заппшна сп прпцеспт на визипнираое, пп щтп беще спрпведена анализа на 

надвпрещнптп ппкружуваое, какп и идентификација и анализа на внатрещни јаки и слаби страни 

на ЗИП ИНСТИТУТ, и анализа на ппкружуваоетп пднпснп анализа на надвпрещни мпжнпсти и 

закани (SWOT анализа). Пптпа беще израбптена Матрица на стратещка приентација кпја се базира 

на анализа на јаките и слабите страни, мпжнпстите и заканите (SWOT), щтп резултираще сп нацрт 

стратещки цели и наспки. Вп прпдплжение беа прганизирани и две еднпдневни рабптилници вп 

прпстприите на ЗИП ИНСТИТУТ вп Скппје, за дппрецизираое на пдредени аспекти, избрабптка на 

детален план на активнпсти за три гпдини и бучет какп и за кпмплетираое на стратещкипт план.  

3. ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ 

 

▶ ВИЗИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ 
 

ЗИП Институт има за цел да служи какп катализатпр за ппзитивни ппщтествени прпмени, преку 

прпактивен пристап кпн рещаваое на прпблемите вп прпцесите на демпкратизација и има визија 

за Република Македпнија какп виспкп развиена демпкратска земја, шленка на Еврппската Унија, сп 

спцијалнп активни градани сп развиена ппщтествена, кплективна свест.  

 

▶ МИСИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ 
      

ЗИП Институт е независна, невладина прганизација щтп се стреми кпн ппдпбруваое на 

демпкратските прпцеси, владееоетп на правптп и развитпкпт на граданскптп ппщтествп вп 

Република Македпнија, преку напдаое кпнкретни рещенија на главните ппщтествени, спцијални  и 

системски прпблеми.  

Клушна пдлика на рабптата на ЗИП Институт се деталните и сеппфатни анализи, иницијативи и 

акции на лпкалнп, наципналнп и регипналнп нивп, и ппврзуваоетп на прпцесите на истражуваое 

и анализа сп кпнкретни рещенија и креираое на пплитики.  
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Преку спрабптка сп засегнати страни, државни, невладини и регипнални институции, ЗИП Институт 

има мисија да ги зајакне демпкратските прпцеси вп Република Македпнија, да ги идентификува 

ппщтественп девијантните ппјави и да сугерира рещенија за нив, да ги набљудува прпцесите на 

ппшитуваое и защтита на шпвекпвите права и да придпнесе кпн пбезбедуваое на најсппдветни 

рещенија на прпблемите на граданите и институциите вп македпнскптп ппщтествп.  

Една пд пснпвните вреднпсти на ЗИП Институт е ппщтествената и спцијалната инклузивнпст. Преку 

свпјата рабпта, ЗИП Институт секпгащ се труди да дппре дп ранливите и маргинализирани 

заедници, ги ислуща нивните пптреби и ги вклуши вп прпнапдаоетп на видливи рещенија на 

нивните прпблеми. Сп пглед на тпа дека спцијалната инклузија и премпстуваоетп на разликите се 

стплбпт на рабптата на Институтпт, преку балансиран пристап, ЗИП придпнесува кпн спживпт меду 

разлишнпстите.  

 

▶ КЛУЧНИ АКТИВНПСТИ  
 

┗ Истражуваое и анализи вп разлишни ппщтествени прпблеми и ппјави  

┗ Исппрака на услуги за ппддрщка на јавни институции, здруженија и бизнис сектпрпт 

┗ Развпј на капацитети на клушните шинители  

┗ Ппдпбруваое на релациите ппмеду разлишните заедници на лпкалнп нивп 

┗ Развпјпт на граданскп ппщтествп на лпкалнп нивп 

┗ ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на шпвекпвите права  

┗ Ппнуда на мпжнпсти ппврзани сп ЕУ за млади   

┗ Следеое на спрпведуваоете на регулативта  

┗ Застапуваое и лпбираое за дпнесуваое  спрпведуваое на регулатива     

 

▶ ВРЕДНПСТИ И ПРИНЦИПИ  
 

┗ транспарентнпст 

┗ птшетнпст 

┗ еднаквпст 

┗ ппшитуваое на разликите 

┗ успгласенпста сп пплитиките на ЕУ 

┗ депплитизација 

┗ рабпта на терен  

┗ кпнституентите на ЗИП се активнп вклушени вп разни активнпсти на прганизацијата  
 

 

▶ ГЕПГРАФСКИ ППФАТ 
 

Република Македпнија  
 
 

▶ ЦЕЛНИ ГРУПИ 
 

┗ единици на лпкална сампуправа и други државни институции 

┗ спцијални претпријатија и прганизации кпи рабптат на спцијалнп претприемнищтвп 
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┗ млади пд 14 дп 30 гпд. 

┗ лпкални и странски дпнатпри 

┗ маргинализирани групи (рпми и други малцинства, лица пд рурални средини) 

┗ Медиуми 

┗ Државни и владини институции 

┗ Градански прганизации 

┗ Кпмпании 

┗ Градани  
 

▶ ПАРТНЕРСТВА И СПРАБПТКА 
 

┗ Медиуми 

┗ Институции на изврщна власт  

┗ Единици на лпкална сампуправа (ЕЛС) 

┗ Заедница на единиците на лпкална сампуправа (ЗЕЛС) 

┗ Амбасади вп Република Македпнија 

┗ Дпмащни и странски фпндации и медунарпдни институции 

┗ Градански прганизации  

┗ Институти за истражуваое  

┗ Бизнис аспцијации и кпмпри 

┗ Македпнската Академија на Науките и уметнпстите (МАНУ)  

┗ Медунарпдни и регипнални прганизации  
 

 

▶ СЛПГАН: 

Глпбалнп знаеое – лпкалнп влијание! 

4. АНАЛИЗА НА НАДВОРЕШНО И ВНАТРЕШНО ОПКРУЖУВАЊЕ - SWOT АНАЛИЗА 

на ЗИП ИНСТИТУТ 

 

▶ ВНАТРЕШНА АНАЛИЗА 
 
Strengths (Силни страни) 
 

1. Силна мисија кпја е ппддржана пд засегнатите страни и перспналпт. 

2. Прпдуктите и услугите секпгащ ги адресираат пптребите на целните групи. 

3. На пдлишен нашин ги претставуваат пптребите на целните групи /регипни каде рабптат. 

4. ЗИП ги негува разлишнпстите и вп тимпт и вп реалциите сп целните групи (рпдпви, етнишки, 
религипзни и слишнп).  

5. Ппстпи минимум пптребен перспнал за пстваруваое на рабптните ангажмани.  

6. Фпкус кпн дплгпрпшнп планираое на активнпстите и рабптните ангажмани. 

7. Структурата на прганизација е сппдветна.  
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8. Сите се заппзнаени сп рабптата на другите, иакп ппстпи распределба на задаши вп 
зависнпст пд прпектпт на кпј щтп се рабпти. Тимпт е флексибилен и нуди ппддщка дпкплку 
има пптреба.  

9. Имаат дпбар пристап и релации сп претставници на медунарпдните прганизации, 
амбасади и дпнатпри, щтп е предуслпв за склушуваое на партнерства.  

10. Имаат дпбар пристап и квалитет на направените анализи /истражуваоа. 

11. ЗИП е транспартена и птшетна прганизација.  

 
Weaknesses (слаби страни) 

 
1. Недпстасува кпнтинуитет вп даваое на пдредени услуги (ппради недпстатпк на финансии). 

2. Сеущте нема ппнуда на услуги на прганизацијата на птвпрен пазар вп пднпс на тендерите 
за услуги.  

3.  Има пптреба пд развпј на ппдпбар пристап кпн медиумите (традиципнални + спцијални). 

4. Има пптреба за развпј на внатрещните капацитети (перспнал и згплемуваое на рабптните 
пдгпвпрнпсти). 

5. Има пптреба пд перспнал и спрабптници за истражуваое и пищуваое на прпекти. 

6. Нема дпвплнп финанции на дплг рпк. 

7. Има пптреба пд ппвеќе активнпсти за застапуваое и лпбираое.  

8. Има пптреба пд ппнатампщен развпј на рабптни прпцедури.  

9. Има пптреба пд ппдпбруваое на планираоетп на време и ресурси.  

10. Има пптреба пд ппвеќе иницијативи и прпактивнпст на самипт тим, вп пднпс на 
предлагаое на идеи за прпекти и реализација на активнпсти.  

11. Има пптреба пд спфтвер за административнп и финансискп ракпвпдеое сп ппвеќе 
дпнатпри и извпри на сретства.  

 

▶ НАДВПРЕШНА АНАЛИЗА  
 
Opportunities (Позитивни надворешни фактори) 

 
1. Има пптреба пд ппдрщка на фпрмални и нефпрмални групи на лпкалнп нивп. 

2. Вп мпментпв има дпвплна ппнуда на дпнатпрски прпграми за финансираое на прпекти.  

3. Целните групи/институции се задпвплни пд квалитетпт на услугите кпи ги дава ЗИП. 

4. Дпнатприте се мнпгу задпвплни пд нашинпт на рабпта на ЗИП. 

5. ЗИП гп применува принциппт на ппзитивна дискриминација вп свпетп рабптеое.  

6. Има пптреба пд следеое на спстпјбите и регулативата вп пбласта на насилнипт 
екстремизам.  
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7. Има пптреба пд рабпта вп сферата на пбразпваниетп.  

8. Има пптреба пд рабпта вп сферата на шпвекпвите права.  

9. Ппстпи пптреба пд ппмагаое и ппдпбруваое на спрабптката сп единиците на лпкалната 
сампуправа.  

10. Ппстпи пптреба за ппддрщка на руралнипт развпј. 

11. Ппстпи пптреба пд активнпсти ппврзани сп сексуалнп пбразпвание и здравственп 
пбразпвание, пспбенп кај маргинализираните заедници.  

 
Threats (негативни надворешни фактори) 
 

1. Има гплемп преппкривое на услугите кпи ги нудат ГОи. 

2. Целните групи/кприсници не секпгащ имаат интерес за темите/прпдуктите кпи ЗИП ги 
нуди. 

3. Медиумите не се мнпгу заинтересирани за прганизаципните активнпсти, дпкплку нема 
кпнтрпверзни вести, пднпснп активнпсти. 

4. Пплитишката ситуација негативнп влијае врз рабптата на ЗИП (државните институции не 
даваат дпвплнп/впппщтп/тпшни инфпрмации и не се заинтересирани за спрабптка – сепак 
зависи пд институција дп институција) 

5. Ппстпи страв кај државната администрација (вп пднпс на спрабптката сп ГОи, а сп тпа и сп 
ЗИП) 

6. Ппстпи изразен клиентелизам вп НВО сектпрпт и има ГОи кпи гп рущат угледпт и 
кредибилитетпт на сектпрпт.  

7. Засилена кпнкуренција пд слишни прганизации. 

8. Ушествптп на граданите вп иницијативи на лпкалнп и наципналнп нивп е незадпвплителнп. 

9. Бирпкратските прпцеси гп птежнуваат рабптеоетп на ГОи.  

5. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, НАСОКИ и АКТИВНОСТИ  

 

Стратещки цели1 на ЗИП ИНСТИТУТ 

1. Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на пдржливи рещенија за прпблемите вп лпкалнп 
нивп 

2. Придпнес кпн развпјпт на граданскптп ппщтествп на лпкалнп нивп 
3. Придпнес кпн ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на шпвекпвите права 
4. Прпмпција на вреднпстите на ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп  

 
 
 

                                                            

1 Стратещките цели се пбележани сп еден референтни брпј (пр. 1, 2, 3 и 4)  
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Стратещки цели и наспки2 на ЗИП ИНСТИТУТ 

Стратещка цел 1: Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на пдржливи рещенија за прпблемите 

вп лпкалнп нивп 

Насоки за СЦ 1: 

1.1. Истражуваое на пптребите на лпкалните шинители (ЕЛС, ГОи, јавни институции итн.) и 

пбласти на делуваое за адресираое на прпблемите вп лпкалнп нивп 

1.2. Развпј на услуги за ппддрщка на ЕЛС    

1.3. Развпј на капацитетите на клушните шинители на лпкалнп нивп вп пднпс на адресираое на 

прпблемите сп кпи щтп тие се сппшуваат  

1.4. Ппддрщка на руралнипт развпј  

1.5. Ппдпбруваое на услпвите за живпт на маргинализираните заедници 

1.6. Ппдпбруваое на релациите ппмеду разлишните заедници на лпкалнп нивп 

 
Стратещка цел 2: Придпнес кпн развпјпт на граданскп ппщтествп на лпкалнп нивп 
 
Насоки за СЦ 2: 

2.1. Прпмпција на улпгата на ГОи и граданскипт сектпр  
2.2. Истражуваоа за транспаретнпста и птшетнпста на граданскипт сектпр 
2.3. Мапираое на услугите на ГОи на лпкалнп нивп и нивнптп прпмпвираое 
2.4. Развиваое на механизми за лпкална транспарентнпст   
2.5. Развпј на капацитетите на лпкалните ГОи за нивнп пдржливп рабптеое   
2.6. Развпј на лпкални и регипнални мрежи на ГОи  

2.7. Ппддрщка на фпрмални и нефпрмални групи на лпкалнп нивп  

 

Стратещка цел 3: Придпнес кпн ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на 

шпвекпвите права 

Насоки за СЦ 3:  

3.1. Истражуваоа на разлишни аспекти на ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на 
шпвекпвите права  

3.2. Прпмпција на пптребата пд ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на 
шпвекпвите права 

3.3. Развпј на ефикасна и ефективна јавна администрација   
3.4. Следеое на трпщеоетп на јавните пари 
3.5. Кпст-бенефит анализа на јавни пплитики  
3.6. Следеое на спрпведуваоете на регулативите вп пднпс на независнпста на судската власт вп 

РМ  
3.6.1. Спрабптка сп нарпден правпбранител и судпви 

 
 
 

 

                                                            

2 Стратещките наспки се пбележани сп два референтни брпја (пр. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. итн) 
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Стратещка цел 4: Прпмпција на вреднпстите на ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп  
 
Насоки за СЦ 4:  

4.1. Ппнуда на мпжнпсти ппврзани сп ЕУ за млади   

4.1.1.  Овпзмпжуваое на размена на млади пд МК кпн ЕУ и пбратнп пд ЕУ кпн РМ 

4.1.2. Организиарое на инфп сесии за мпжнпсти за студираое вп ЕУ 

4.1.3. Претставуваое на ЕУ на среднпщкплска младина 

4.1.4. Ппсредствп за пракса на млади вп претпријатија вп РМ/ЕУ 

4.2. Ппмпщ и ппддрщка на ппщтините за збратимуваое или партнерства на ппщтини пд МК и 

ЕУ  

4.3. Впсппставуваое на спрабптка сп дијасппрата пд РМ вп Еврппските земји 

Стратещки цели, наспки и активнпсти3 на ЗИП ИНСТИТУТ 

Стратещка цел 1: Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на пдржливи рещенија за прпблемите 

вп лпкалнп нивп 

 

Насоки за СЦ 1: 

 

1.1. Истражуваое на пптребите на лпкалните шинители (ЕЛС, ГОи, јавни институции, итн) и пбласти 

на делуваое за адресираое на прпблемите вп лпкалнп нивп 

1.1.1. Ппдпгптпвка на инструменти за пценка 

1.1.2. Реализација на истражуваоа 

1.1.3. Ппдгптпвка на извещтаи сп преппраки 

 

1.2. Развпј на услуги за ппддрщка на ЕЛС    

1.2.1. Ппдпгптпвка на прптпкпл на услуги  

1.2.2. Тестираое на услугите 

1.2.3. Исппрака на услуги за ппддрщка на ЕЛС    

1.2.4. Оценка на квалитетпт на услугите 

 

1.3. Развпј на капацитети на клушните шинители на лпкалнп нивп за адресираое на прпблемите сп 

кпи се сппшуваат  

1.3.1. Анализ а на преппраки пд претхпдни пценки/ Ппдгптпвка на Оцека на пптреби за нпви 

пбласти/шинители 

1.3.2. Ппдгптпвка на курикулум  за развпј на капацитети 

1.3.3. Исппрака на активнпста за развпј на капацитетити 

1.3.4. Оценка на квалитетпт на активнпста за развпј на капацитетити 

 

1.4. Ппддрщка на руралнипт развпј  

1.4.1  Ппддрщка на месните заедници  

1.4.2. Ппддрщка за настани (фестивал на грпзје, пдблежуваое на денпви) 

1.4.2.  Мали инфраструктурни интервенции 

                                                            

3 3 Стратещките наспки се пбележани сп три референтни брпја (пр. 1.1.1, 1.1.2., 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. итн) 
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1.5. Ппдпбруваое на услпвите за живпт на маргинализирани заедници 

1.5.1. Истражуваое  

1.5.2. Кпмуникација сп цел групи 

1.5.3. Акција (рабптилници за жив. Вещтини 

 

1.6. Ппдпбруваое на релациите ппмеду разлишните заедници на лпкалнп нивп 

1.6.1. Ппсети на верски хрампви 

1.6.2. Обуки рабптилници за мед.пднпси  

1.6.3. Активнпсти каде щтп се дружат  

 
Стратещка цел 2: Придпнес кпн развпјпт на граданскп ппщтествп на лпкалнп нивп 
 

Насоки за СЦ 2: 

 

2.1. Прпмпција на улпгата на ГОи и граданскипт сектпр 

2.2 Истражуваоа за транспаретнпста и птшетнпста на гр.сектпр 

2.3. Мапираое на услугите на ГОи на лпкалнп нивп и нивнп прпмивираое 
2.4. Развиваое на механизам за лпкална транспарентнпст   
2.5. Развпј на капацитети на лпкални ГОи за нивнп пдржливп рабптеое   
2.6. Развпј на лпкални и регипнални мрежи на ГОи  

2.7. Ппддрщка на фпрмални и нефпрмални групи на лпкалнп нивп  

 

Стратещка цел 3: Придпнес кпн ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на 

шпвекпвите права  

 

Насоки за СЦ 3: 

 

3.1. Истражуваоа на разлишни аспекти на ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на 
шпвекпвите права  

3.2. Прпмпција на пптребата пд ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на шпвекпвите 
права 

3.3. Развпј на ефикасна и ефективна јавна администрација   
3.4. Следеое на трпщеоетп на јавните пари 
3.5. Кпст-бенефит анализа на јавни пплитики  
3.6. Следеое на спрпведуваоете на регулативта кпја пбезбедува на независнпст на судствата власт 

вп РМ  
3.6.1. Спрабптка сп нарпден правпбранител и судпви  

 
Стратещка цел 4: Прпмпција на вреднпстите на ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп  
 
Наспки за СЦ 4: 

4.1. Ппнуда на мпжнпсти ппврзани сп ЕУ за млади   

4.1.1. Овпзмпжуваое на размена на млади пд МК кпн ЕУ и пбратнп пд ЕУ кпн М 

4.1.2. Организиарое на инфп сесии за мпжнпсти за студираое вп ЕУ 

4.1.3. Претставуваое на ЕУ на среднпщкплска младина 

4.1.4. Ппсредствп за пракса на млади вп претпријатија вп РМ/ЕУ 

4.2. Ппмпщ и ппддрщка на ппщтините за забратимуваое или партнерства на ппщтини пд МК и ЕУ  

4.3. Впсппставуваое на спрабптка сп дијасппрата пд РМ вп Еврппски земји 
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6. ОРГАНИЗАЦИСКА и УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА 
 
Статутпт на ЗИП ИНСТИТУТ ја дефинира прганизациската и управувашката структура на ЗИП 

ИНСТИТУТ.  

 

Највиспкп управнп телп на ЗИП ИНСТИТУТ е Спбраниетп, кпе гп спшинуваат пет шленпви. 

Членпвите на Спбраниетп се избиранп пд страна на  Изврщен пдбпр (ИО). 

ИО брпи 5 шленпви, кпј е ракпвпден и претставуван пд претседателпт, кпј е и претстедател на 

Спбраниетп на здружениетп. ИО за свпјата рабпта е пдгпвпрен пред Спбраниетп. 

 

Иакп недефинирани сп статутпт, секпјдневните задаши на прганизацијата ги реализира тим на 

прпфесипналнп ангажиран перспнал кпја рабпти на реализација  на разлишни прпекти и 

активнпсти. Структура на прганизацијата е дадена на сликата ппдплу:   

 

 
 
 
 

СПБРАНИЕ  

ИЗВРШНА 

КАНЦЕЛАРИЈА 

 

ИЗВРШЕН 

ПДБПР на РВ 

5 шлена  

( 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на ИП 
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7. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ, ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

СТРАТЕШКИОТ ПЛАН  

 
 

7.1. ПРЕДВИДЕНИ И ППТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 

За реализација на стратещкипт план, пптребнп е да се пбезбедат дпвплнп ресурси за навременп 

ппдмируваое на предвидените трпщпци вп пднпс на рабптата на ЗИП ИНСТИТУТ. Спгласнп 

прпцеспт на развпј на стратещкипт план, направен е детален бучет пптребен за негпвп 

спрпведуваое, претставен вп ппглавје 6.  

 

За рабптата на ЗИП ИНСТИТУТ, секпја гпдина се издвпјуваат средства за расхпдите спгласнп 

пдпбренипт бучет.  

 

Акп се земат вп предвид прпектираните вреднпсти на бучетпт пптребни за реализација на 

стратещкипт план, и пна щтп ЗИП ИНСТИТУТ гп дпбива какп средства пд шленарината и пд прпекти, 

мпже да се заклуши дека ЗИП ИНСТИТУТ се сппшува сп недпстатпк на финански средства за 

реализација на сите планирани активнпсти. 

 
ППТРЕБЕН БУЏЕТ за 
реализација на Стр. 
план на ЗИП ИНСТИТУТ 

За сите 4 
гпдини  

(2017-2021) 
 

Пд 1 јули 
2017 

 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Дп 30 Јуни 
2021 

 

Бучет на ЗИП 
ИНСТИТУТ (вп МКД) 

MKD 

82,323,010 

MKD 

8,796,531 

MKD 

14,751,763 

MKD 

19,029,400 

MKD 

20,904,916 

MKD 

18,840,400 

Бучет на ЗИП 
ИНСТИТУТ (вп ЕУР) 

€ 
1,338,585.5 

€ 
143,033.0 

€ 
239,866.0 

€ 
309,421.1 

€ 
339,917.3 

€ 
306,347.9 

 
Табела 2. Прпектирани изнпси на бучетпт на ЗИП ИНСТИТУТза перипдпт 2017-2021 (вп денари и вп eвра) 

 
За да се пбезбедат средства за целпснп спрпведуваое на активнпстите предвидени сп 

Стратещкипт план, задплжителнп ќе бидат пптребни дппплнителни извпри на финансираое.   

 

Истп така не треба да се забправи дека и вп нареднипт перипд, преку билатералната и 

мултилатералната развпјна ппмпщ и агенциите за медунарпдна спрабптка и развпј, мпже да се 

кпристат средства кпи би биле наменети за ппкриваое на дел на активнпстите предвидени сп пвпј 

Стратещки план. За таа цел вп рамките на ЗИП ИНСТИТУТ е пптребнп да се развијат вещтини за 

ппдгптпвка и меначираое на прпекти, нп истп така е пптребнп активнп да се лпбира пред 

претставниците на владините и медунарпдните инститиции.  

 

7.2. ППТРЕБНИ ЧПВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА СТРАТЕШКИПТ ПЛАН 
 

За да се пвпзмпжи сппдветнп ракпвпдеое сп прпцеспт на спрпведуваое на стратещкипт план, 

редпвнп следеое на спрпведуваоетп, ревидираое и надградуваое на планпт, и пбезбедуваое на 

финансиски средства, пптребнп е да се размисли за дпекипираое на ЗИП ИНСТИТУТ сп нпв 

перспнал. 
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Ппкрај ппстпјнипт перспнал, ппстпи пптреба пд најмалку два (2) изврщители вп  ЗИП ИНСТИТУТ и 

тпа за пствруваое на прпграмските задаши кпи дпсега не биле ппкриени сп перспнал (стратещка 

цел 2, 3 и 4) Дел на пдгпвпрнпстите на перспналпт би бил да следи, ппдгптвува и ракпвпди сп 

спрпведуваоетп на прпекти пд медунарпдните дпнатпрски агенции и институции, ппсебнп 

прпграмите на Еврппската Унија ( ИПА II, Еразмус Плус, Еврппа за граданите,  ЕИДХР, итн.) 

  

7.3 СЛЕДЕОЕ И ПЦЕНКА НА СТРАТЕШКИПТ ПЛАН 
 
За успещнп и дпследнп спрпведуваое на Стратещкипт план ќе се спрпведе сппдветен мпнитпринг 

вп перипдпт кпј гп ппкрива пвпј дпкумент, какп и пценка на дпстигнуваоата вп секпја гпдина. За 

таа цел ќе се фпрмира рабптна група ракпвпдена пд Изврщнипт Директпр, за да гп следат текпт и 

динамиката на спрпведуваоетп на пвпј Стратещки план. Оваа рабптна група ќе изгптвува и 

ппднесува извещтај дп шленпвите на УО и НО и ќе предлагаат неппхпдни прпмени и успгласуваоа 

за дпстигнуваое на утврдените цели. 

 

Мпнитпрингпт на спрпведуваоетп на гпдищните прпграми на активнпсти преку кпи ќе се 

реализираат и пстваруваат стратещките цели, кпнтинуиранп ќе гп врщи ЗИП ИНСТИТУТ пднпснп 

ИК. ЗИП ИНСТИТУТ текпвнп ќе ги следи предвидените активнпсти и ќе врщи евалуација на 

зацртаните цели кварталнп, сп ппднесуваое на извещтаи, кпи ќе спдржат инфпрмации за 

прпгреспт и успехпт на имплементација, какп и заклушпци и преппраки вп функција на ефективнп 

и ефикаснп спрпведуваое на планпт. За следеое на активнпстите се утврдени индикатпри преку 

кпи се мери степенпт на пстваруваое на целите какп и извпри на верификација, вп рамки на 

деталнипт план на активнпсти кпј щтп е вп прилпг на стратещкипт план. 
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8. БУЕТ ПО СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ; НАСОКИ И АКТИВНОСТИ (ЗА 2017-2021 Г.) 

 

Стратещка цел 1: Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на 

пдржливи рещенија за прпблемите вп лпкалнп нивп 

 

      

Стратешки насоки и активности за цел 1 Вкупен буџет 
(ЕУР)2017-2021 

Вкупно (ЕУР)-
2017  

Вкупно (ЕУР)-
2018 

Вкупно (ЕУР) – 
2019 

Вкупно (ЕУР) - 
2020 

Вкупно (ЕУР) - 
2021 

1.1.Истражуваое на пптребите на лпкалните шинители (ЕЛС, 

ГПи, јавни институции, итн) и пбласти на делуваое за 

адресираое на прпблемите вп лпкалнп нивп 

48,000 6,000 12,000 12,000 12,000 6,000 

1.1.1. Ппдпгптпвка на инструмент за пценка 9,600 1,200 2,400 2,400 2,400 1,200 

1.1.2. Реалиација на истражуваое  28,800 3,600 7,200 7,200 7,200 3,600 

1.1.3. Ппдгптпвка на извещтај сп преппраки 9,600 1,200 2,400 2,400 2,400 1.200 

СН 1.2. Развпј на услуги за ппддрщка на ЕЛС    81,000 18,000 18,000 18,000 18,000 9,000 

1.2.1.     Ппдгптпвка на прптпкпл на услуги  18,000 9,000 9,000    

1.2.2.      Тестираое на услугата  9,000 9,000     

1.2.3.      Исппрака на услуги за ппддрщка на ЕЛС   42,000  9,000 18,000 15,000  

1.2.4.     Пценка на квалитетпт на услугата  12,000    3,000 9,000 

СН 1.3. Развпј на капацитети на клушните шинители на лпкалнп 

нивп за адресираое на прпблемите сп кпи се сппшуваат  

81,300 14,100 16,800 16,800 16,800 16,800 

1.3.1.     Анализа на преппраки пд претхпдни пценки/ 

Ппдгптпвка на Пцека на пптреби за нпви пбласти/шинители 

6,500 900 1,400 1,400 1,400 1,400 

1.3.2.  Ппдгптпвка на курикулум  за развпј на капацитети 6,800 1,200 1,400 1,400 1,400 1,400 

1.3.3. Исппрака на активнпста за развпј на капацитетити 68,000 12,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

1.3.4. Пценка на квалитетпт на активнпста за развпј на 

капацитетитe 

8,100 900 1,800 1,800 1,800 1,800 

СН 1.4. Ппддрщка на руралнипт развпј 81,000 11,000 15,000 20,000 20,000 15,000 

1.4.1  Ппддрщка на месните заедници  23,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 



СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЗИП ИНСТИТУТ  -  ЗА ПЕРИПДПТ 2017-2021 

 

17 | С т р а н а  

 

 1.4.2. Ппддрщка за настани (фестивал на грпзје, пдблежуваое 

на денпви) 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

1.4.3. Мали инфраструктурни интервенции 33,000 3,000 5,000 10,000 10,000 5,000 

1.7. СН 1.5. Ппдпбруваое на услпвите за живпт на 

маргинализирани заедници 

45,000 4,500 10,500 10,500 10,500 9,000 

1.5.1. Истражуваое  12,000 1,000 3,000 3,000 3,000 2,000 

1.5.2. Кпмуникација сп цел групи 6,000 500 1,500 1,500 1,500 1,000 

1.5.3. Акција 27,000 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

       

СН 1.6. Ппдпбруваое на релациите ппмеду разлишните 

заедници на лпкалнп нивп 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

1.6.1.Ппсети на верски хрампви 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1.6.2.Пбуки рабптилници за мед.пднпси  5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1.6.3.Активнпсти каде щтп се дружат  15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ВКУПEН БУЏЕТ ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1       

Стратещка цел 2: Придпнес кпн развпјпт на граданскп ппщтествп 

на лпкалнп нивп 

      

Стратешки насоки и активности за цел 2       

СН 2.1. Прпмпција на улпгата на ГПи и граданскипт сектпр  67,500 7,500 15,000 15,000 15,000 15,000 

 0           

СН 2.2. Истражуваоа за транспаретнпста и птшетнпста на 
гр.сектпр 

90,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 0      

СН 2.3. Мапираое на услугите на ГПи на лпкалнп нивп и нивнп 
прпмивираое 

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 0      

СН 2.4. Развиваое на механизам за лпкална транспарентнпст   25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 0      
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СН 2.5. Развпј на капацитети на лпкални ГПи за нивнп пдржливп 
рабптеое   

64,500 4,500 15,000 15,000 15,000 15,000 

 0      

СН 2.6. Развпј на лпкални и регипнални мрежи на ГПи  50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

  0      

СН 2.7. Ппддрщка на фпрмални и нефпрмални групи на лпкалнп  58,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

        

ВКУПEН БУЏЕТ ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2 312,500 44,500 67,000 67,000 67,000 67,000 

Стратещка цел 3. Придпнес кпн ппдпбруваое на владееое на 

правптп и защтитата на шпвекпвите права 

Стратещка цел 3. Придпнес кпн ппдпбруваое на владееое на 
правптп и защтитата на шпвекпвите права  
 

      

Стратешки насоки и активности за цел 3       

С.Н. 3.1,Истражуваоа на разлишни аспекти на ппдпбруваое на 
владееое на правптп и защтитата на шпвекпвите права  
 

24,000 3,000 6,000 6,000 6,000 3,000 

3.1.1.        

С.Н. 3.2 Прпмпција на пптребата пд ппдпбруваое на владееое 
на правптп и защтитата на шпвекпвите права 

8,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 

3.2.1.        

С.Н. 3.3. Развпј на ефикасна и ефективна јавна администрација   80,000  20,000 20,000 20,000 20,000 

3.3.1.        

С.Н. 3.4  Следеое на трпщеоетп на јавните пари 75,000   25,000 25,000 25,000 

3.4.1.        

С.Н. 3.5  Кпст-бенефит анализа на јавни пплитики  36,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

3.5.1.        

С.Н. 3.6 Следеое на спрпведуваоете на регулативта кпја 
пбезбедува на независнпст на судствата власт вп РМ  

60,000   30,000 30,000  

3.6.1.        

ВКУПEН БУЏЕТ ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3 283,000 8,000 36,000 91,000 91,000 57,000 

 Стратещка цел 4: Стратещка цел 4. Прпмпција на вреднпстите на 
ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп  
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Стратешки насоки и активности за цел 4       

СН 4.1. Ппнуда на мпжнпсти ппврзани сп ЕУ за млади         

4.1.1. Ппзмпжуваое на размена на млади пд МК кпн ЕУ и 

пбратнп пд ЕУ кпн МК 

42,000 7,000 7,000 10,500 10,500 7,000 

4.1.2. Прганизиарое на  инфп сесии за мпжнпсти за 

студираое вп ЕУ 

2,500 500 500 500 500 500 

4.1.3. Претставуваое на ЕУ на среднпщкплска младина 6,300 900 1,500 1,500 1,500 900 

4.1.4. Ппсредствп за пракса на млади вп претпријатија вп 

РМ/ЕУ 

2,500 500 500 500 500 500 

СН 4.2.  Ппмпщ и ппддрщка на ппщтините за забратимуваое 

или партнерства на ппщтини пд МК и ЕУ  

6,750 750 1500 1500 1500 1500 

4.2.1.  0      

СН 4.3. Впсппставуваое на спрабптка сп дијасппрата пд РМ вп 

Еврппски земји 

16,000  4000 4000 4000 4000 

4.2.1.        

ВКУПEН БУЏЕТ ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4 76,050 9,650 15,000 18,500 18,500 14,400 

  Вкупен буџет  
(2017-2021) 

Вкупно (МКД)-
2017 

Вкупно (МКД)-
2018 

Вкупно (МКД) 
- 2019 

Вкупно (МКД) 
- 2020 

Вкупно (МКД) 
- 2021 

Вкупен прпграмски бучет (EUR) € 1,032,850.00 € 120,750.00 € 195,300.00 € 258,800.00 € 258,800.00 € 199,200.00 

Буџетски ставки за оперативни трошоци Вкупен буџет  
(2017-2021) 

Вкупно (МКД)-
2017 

Вкупно (МКД)-
2018 

Вкупно (МКД) 
- 2019 

Вкупно (МКД) 
- 2020 

Вкупно (МКД) 
- 2021 

А. ПЕРСПНАЛ 250,829.27 16,097.56 32,195.12 38,634.15 64,195.12 99,707.32 

Технишки секретар (платени спцијални придпнеси и пријавен на 
пплнп рабптнп време) 

39,609.76 2,829.27 5,658.54 11,317.07 11,317.07 8,487.80 

Прпграмски кппрдинатпр (хпнпрарнп ангажиран) 182,439.02 10,731.71 21,463.41 21,463.41 42,926.83 85,853.66 

Прпектен асистент (хпнпрарнп ангажиран) 17,560.98 1,560.98 3,121.95 3,121.95 6,243.90 3,512.20 

Лице пдгпвпрнп за пднпси сп јавнпст (хпнпранп ангажиран) 9,268.29 975.61 1,951.22 1,951.22 2,926.83 1,463.41 

Правник 1,951.22 0 0 780.49 780.49 390.24 
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Б. Текпвнп пдржуваое на канцеларија 2,559.56 253.66 891.27 507.32 604.88 302.44 

Текпвнп пдржуваое на пснпвни средства  2,091.27 195.12 774.19 390.24 487.80 243.90 

Средства за хигена, текпвнп пдржуваое 468.29 58.54 117.07 117.07 117.07 58.54 

В. Кпмуникациски и режиски трпщпци 7,170.73 878.05 1,756.10 1,756.10 1,853.66 926.83 

Впда, струја, парнп 3,902.44 487.80 975.61 975.61 975.61 487.80 

Телефпн 2,341.46 292.68 585.37 585.37 585.37 292.68 

Ппщтенски трпщпци 926.83 97.56 195.12 195.12 292.68 146.34 

Г. Трпщпци ппврзани сп рабптеоетп на прганизацијата 26,476.79 3,021.24 5,658.54 5,658.54 8,772.62 3,365.85 

Гпривп  7,609.76 878.05 1,756.10 1,756.10 2,146.34 1,073.17 

Книгпвпдител 2,341.46 292.68 585.37 585.37 585.37 292.68 

Админстративни трпщпци 2,341.46 292.68 585.37 585.37 585.37 292.68 

Патни трпщпци, паркинг, такси, билети за автпбус 9,951.22 975.61 1,951.22 1,951.22 3,902.44 1,170.73 

Други канцеларски услуги  2,045.63 387.10 390.24 390.24 585.37 292.68 

Репрезентација 2,187.25 195.12 390.24 390.24 967.74 243.90 

Д. Капитални инвестиции/набавки 18,699.19 2,032.52 4,065.04 4,065.04 5,691.06 2,845.53 

Oпрема       

Вкупен пперативен бучет (EUR) € 305,735.54 € 22,283.03 € 44,566.06 € 50,621.14 € 81,117.34 € 107,147.97 

Вкупен  прганизациски бучет (EUR) € 1,338,585.54 € 143,033.03 € 239,866.06 € 309,421.14 € 339,917.34 € 306,347.97 

 Вкупен буџет  
(2017-2021) 

Вкупно (ЕУР)-
2017 

Вкупно (ЕУР)-
2018 

Вкупно (ЕУР) - 
2019 

Вкупно (ЕУР) - 
2020 

Вкупно (ЕУР) – 
2021 
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8 РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТИРАНИОТ БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА ЗИП ИНСТИТУТ  

 

 
Буџетски категории 

Буџет (2017-2021) 

Трошоци - Организациски буџет MKD 82,323,010 

Програмски буџет                                                                                    MKD 63,520,275.00 

Оперативен буџет MKD 18,802,735.48 

  

Процент на програмски трошоци  77.16% 

Процент на оперативни трошоци  _____________22.84% 

 
Буџет во денари 

 Вкупен буџет  
(2017-2021) 

Вкупно (МКД)-2017 Вкупно (МКД)-2018 Вкупно (МКД) - 2019 Вкупно (МКД) - 2020 Вкупно (МКД) 
– 2021 

Вкупен прпграмски бучет (МКД) MKD 63,520,275.00 MKD 7,426,125.00 MKD 12,010,950.00 MKD 15,916,200.00 MKD 15,916,200.00 MKD 
12,250,800.00 

Вкупен пперативен бучет (МКД) MKD 18,802,735.48 MKD 1,370,406.45 MKD 2,740,812.90 MKD 3,113,200.00 MKD 4,988,716.13 MKD 
6,589,600.00 

Вкупен  прганизациски бучет (МКД) MKD 82,323,010 MKD 8,796,531 MKD 14,751,763 MKD 19,029,400 MKD 20,904,916 MKD 
18,840,400 
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