
Анкета
Проблеми и
приоритети на
жителите во
општина Центар



1. Вовед и
методологи�а
 НВО Инфоцентарот, како членка на Форумот за граѓански ди�алог (ФГД), од 15
до 25 ноември 2022 година, спроведе онла�н анкета за жителите на општина
Центар.
 
 Анкетата имаше цел да ги детектира на�големите проблеми со кои се
соочуваат жителите на оваа скопска општина, како и да го сондира мислењето
на граѓаните за клучните приоритети во нивната локална заедница, на кои
општинската власт треба да работи во наредниот период.
 
 За потребите на сондажата на �авното мислење беше подготвен структуриран
прашалник, во ко� на секое прашање беа понудени повеќе одговори.
Прашањата беа формирани врз основа на детектираните проблеми и
приоритети од онла�н анкетата и консултациите со граѓаните на општина
Центар во 2022 година, пред одржувањето на локалните избори.
Испитаниците, на секое од понудените прашања можеа да заокружат повеќе
од еден одговор, а имаа можност и да дадат дополнителен коментар.
Прашалникот беше поставен на GoogleForms, а жителите на општина Центар
го пополнуваа анонимно. 
 
 Форумот за граѓански ди�алог го сочинуваат девет граѓански организации
(НВО Инфоцентар, Центар на заедницата на општина Струга, Гласен Текстилец,
Мултикултура, Идеа ЈИЕ, Младински културен центар-Битола, Центар за разво�
на медиуми, Спектар и Граѓанска иници�атива на жени од Свети Николе) кои со
своите активности насто�уваат да го поттикнат вклучувањето и учеството на
граѓаните во креирањето и спроведувањето политики и услуги на локално
ниво.
 
 Оваа сондажа на �авното мислење е реализирана со поддршка на
меѓународниот центар Улоф Палме од Шведска, во рамки на проектот
„Граѓанска али�анса за прогресивни промени на локално ниво“.



2. Резиме на клучни
наоди од анкетата
Во периодот од 15 до 25 ноември 2022 година, анонимниот онла�н анкетен
прашалник го пополни�а вкупно 823 испитаници.

Речиси две третини односно 61.8% од испитаниците се жени.

На�бро�ни (59.3%) се испитаниците на возраст од 36 до 55 години.

Високи 81.2% сметаат дека на�голем проблем во урбанизмот е прекумерната
градба на сметка на �авниот простор.

За 73.4% на�голем проблем во областа на животната средина, е недостигот од
зелени површини и паркови, а веднаш потоа е загадувањето на воздухот (72.7%).

Во областа на инфраструктурата, убедливо на�голем проблем е недостигот на
паркинг места особено за резидентите на општината (71.7%).

За 51.9% голем проблем е и лошиот квалитет на сообраќа�ници, улици и
тротоари.

За 72.4% на�голем проблем во областа на комуналните услуги претставува
нехигиента на �авните површини. 

За 52.7% од „центарци“ исклучително голем проблем претставуваат и уличните
кучиња и негрижата за нив.

Од аспект на транспарентноста на општинските власт, за 65.9% на�голем проблем
претставува доминаци�ата на приватниот над �авниот интерес во издавањето
градежни дозволи. 

Клучни приоритети за 2023 година се: решавање на проблемите со сообраќа�от
(67.2%), нови паркови и зелени површини (54.3%), подобрување на комуналната
хигиена (43.7%).

На�ефикасна форма на граѓанско учество се �авните расправи (62.2%) и собирите
во урбаните заедници (53.1%).

На�малку ефикасна форма на граѓанско учество се буџетските форуми (16.2%).

Високи 64.5% би учествувале на средба за клучните проблеми и приоритети во
општината, додека негативен одговор дале само 10%.
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3. Резултати 
од анкетата
  Во периодот од 15 до 25
ноември 2022 година,
анонимниот онла�н
анкетен прашалник го
пополни�а вкупно 823
испитаници.
 
  Речиси две третини
односно 61.8% од
испитаниците се жени,
37.2% се мажи, а 1% се
из�асниле во категори�ата
„друго“.

  На�големиот процент 
од испитаниците (59.3%) 
спаѓаат во возрасната група 
од 36 до 55 години, 
20.9% се постари 
од 56 години, 
а 19.4% се на возраст 
од 19 до 35 години. 

Ко� е вашиот пол? (823 одговори)

На  ко�а возрасна група припаѓате?
(823 одговори)



  На прашањето кои се на�големите проблеми со кои се соочуваат 
како жители на општина Центар во областа на урбанизмот, огромното
мнозинство од 81.2% од испитаниците се из�асниле дека за нив 
на�голем проблем претставува „прекумерната градба на сметка 
на �авниот простор“.

  За „центарци“ исклучително сериозен проблем претставуваат 
и урбанистичките планови (56%), незавршените проекти односно 
градби (31%), како и невклучувањето на граѓаните во донесувањето 
на деталните урбанистички планови (ДУП).

На�големи проблеми на жителите 
на општина Центар во областа на урбанизмот

Прекумерна градба на
сметка на �авниот простор

Проблематични
урбанистички планови

Незавршени
проекти / градби

Невклученост на граѓаните
во донесувањето на ДУП-овите

3.1 На�големи
проблеми во
урбанизмот

56 %

31,1 %

30,4 %

81,2 %



  На прашањето кои се на�големите проблеми со кои се соочуваат
како жители на општина Центар во областа на животната средина, 
за 73.4% од испитаниците на�голем проблем претставува недостигот 
од зелени површини и паркови, а веднаш потоа следи загадувањето 
на воздухот (72.7%).

  За речиси половината од испитаниците (47.5%) еден од на�големите
проблеми претставува и прекумерната бучава (од сообраќа�, 
угостителски об�екти, гласни граѓани, клима уреди и др.).

3.2 На�големи
проблеми во
животната средина

72,7 %

47,5 %

76,4 %

На�големи проблеми на жителите на општина Центар 
во областа на животната средина

Недостиг од паркови
и зелени површини

Загадување
на воздухот

Прекумерна
бучава



  Во областа на инфраструктурата, според испитаниците, убедливо
на�голем проблем претставува недостигот на паркинг места, 
особено за резидентите на општината (71.7%).

  За 51.9% од испитаниците друг голем проблем е лошиот квалитет
на сообраќа�ници, улици и тротоари, потоа следи узурпаци�ата на �авниот
простор со урбана опрема (тераси на угостителски об�екти и др.) – 41.2%,
како и недоволниот бро� пешачки и велосипедски патеки, особено 
надвор од главните сообраќа�ници – 40.3%.

На�големи проблеми на жителите на општина 
Центар во областа на инфраструктурата

Недостиг од паркинг места
за резидентите на општината

Лоши, неквалитетни
сообраќа�ници, улици и друго

Узурпаци�а на �авниот простор 
со урбана опрема

Недоволно велосипедски 
и пешачки патеки, надвор 
од главните сообраќа�ници

Густ сообраќа�

3.3 На�големи
проблеми во
инфраструктурата

51,9 %

41,7 %

41,2 %

40,3 %

71,7 %



  Огромното мнозинство (72.4%) од испитаниците посочуваат дека 
за нив на�голем проблем во областа на комуналните услуги претставува
нехигиента на �авните површини. 

  За 52.7% од „центарци“ исклучително голем проблем претставуваат
уличните кучиња и негрижата за нив, потоа следи лошото управување 
со отпадот (43.4%), несобирањето кабаст отпад (33.5%), како и лошото
улично осветлување (28.9%).

На�големи проблеми на жителите на општина 
Центар во областа на комуналните услуги 

(Не)хигиена на
�авните површини

Улични кучиња 
и негрижата за нив

Лошо управување
со отпадот

Лошо улично
осветлување

(Не)собирање на
кабаст итоад

3.4 На�големи
проблеми во
комуналните услуги

52,7 %

43,4 %

33,5 %

28,9 %

72,4 %



  Во сферата на транспарентноста и отчетноста на општинските власти, 
за 65.9% од испитаниците на�голем проблем претставува доминаци�ата
на приватниот над �авниот интерес во издавањето градежни дозволи. 

  Мнозинството испитаници (53.8%) сметаат дека општинската
администраци�а и општинските инспектори не се ефикасни во сво�ата
работа. Високи 40.9% се из�асниле дека постои недоволна комуникаци�а,
консултации и вклучување на граѓаните од страна на општинската власт,
36% не се задоволни од квалитетот и достапноста на општинските услуги,
а 28.4% сметаат дека нема доволно транспарентост во трошењето
на општинските пари. 

На�големи проблеми на жителите на општина 
Центар во областа на комуналните услуги 

Доминаци�а на приватниот над
�авниот интерес во издавањето 

на градежни дозволи

Неефикасна општинска
администраци�а

Недоволна комуникаци�а,
консултации и

 вклучување на граѓаните

Недоволен квалитет и достапност
на општинските услуги

Нетранспарентност во трошењето
на општинските средства

53.8 %

40,9 %

36 %

28,4 %

65,9 %

3.5 Транспарентност
и отчетност 



  Трибините (28.6%), проектните форуми (21.4%) се исто така, перцепирани
како корисни форми за вклучување на граѓаните. 

  Според испитаниците, на�малку ефикасна алатка за консултаци�а и
учество на граѓаните претставуваат буџетските форуми. За нив се
из�асниле само 16.2% од вкупниот бро� испитаници.

  На прашањето дали би учествувале на средба на ко�а би се дискутирало
за клучните проблеми и приоритети во општина Центар, високи 64.5% од
испитаниците се из�асниле позитивно. Негативен одговор дале само 10%.

На�големи проблеми на жителите на општина 
Центар во областа на комуналните услуги 

Јавни расправи

Собири во урбани
заедници

Трибини

Проектни форуми

Буџетски форуми

53,1 %

28,6 %

21,4 %

16,2 %

62,2 %

3.6 На�ефикасни форми
на граѓанско учество
  На прашањето ко�а форма на граѓанско вклучување и учество 
е на�ефикасна и на�соодветна, мнозинството испитаници одговориле дека
се тоа �авните расправи (62.2%) и собирите во урбаните заедници (53.1%).



  Листата на приоритетни прашања и проблеми на кои треба да се насочи
општинската власт во 2023 година, според испитаниците, изгледа вака:

Решавање на проблемите со сообраќа�от – повеќе паркинзи, еднонасочен
режим на сообраќа�, повеќе велосипедски и пешачки патеки, подобар
�авен превоз за намалување на користењето на возила низ центарот 
на градот – 67.2%.

Нови паркови и зелени површини – 54.3%

Подобрување на хигиената на �авните површини – 43.7%

Подобрено управување со отпадот – поредовно собирање, 
повеќе конте�нери и канти за отпадоци, можност за сортирање 
и рециклирање – 39.2%

Ревизи�а на посто�ните ДУП-ови – 39%

Транспарентни постапки за донесување ДУП-ови 
(со консултации и вклучување на граѓаните) – 34.9%

Подобрување на комуникаци�ата и вклучување на граѓаните 
(интернет-страница, онла�н-алатки, отворени денови, �авни собири, 
�авни дискусии) – 26.7%

Подобрување на општинските услуги за граѓаните – 18.7%.

Ревитализаци�а на урбаните заедници – 15.1%

3.7 Граѓански
приоритети 
за 2023 година



4. Заклучоци
Високиот одзив на анкетирани покажува дека жителите на општина Центар 
се заинтересирани да го кажат своето мислење за проблемите и приоритетите
во нивната локална заедница. 

Едновремено, граѓаните сакаат и очекуваат да бидат консултирани и вклучени 
во креирањето и спроведувањето локални политики, но само доколку нивните
барања бидат навистина слушнати и вградени во годишните програми
и буџетот на општината, и секако, реализирани.

Граѓаните на�многу сакаат да учествуваат на �авни расправи и на собири
во урбаните заедници биде�ќи овие форми на граѓанско учество 
ги сметаат за на�ефикасни.

Иако, општините на�често практикуваат буџетски форуми, за жителите 
на општина Центар оваа форма на граѓанско учество е перцепирана
 како на�малку ефикасна. 

Тоа што речиси две третини од анкетираните граѓани се жени, покажува дека
тие, повеќе од мажите, се грижат за квалитетот на живот во локалната средина,
како и дека се посвесни за �авното добро и заштитата на �авниот интерес.

Граѓаните прецизно ги детектираат проблемите со кои се соочуваат 
во средината во ко�а живеат, а она што на�многу ги загрижува е узурпаци�ата
на �авниот интерес од страна на економските, партиските и други 
политички центри на моќ.  

Граѓаните се на�незадоволни од: прекумерната градба на сметка на �авниот
простор, недостигот од зелени површини и паркови,  загадувањето
на воздухот, малубро�ните паркинг места, лошиот квалитет на улиците
и тротоарите, нехигиента на �авните површини, големиот бро� улични
 кучиња и негрижата за нив.

Клучните приоритети на жителите на општина Центар се решавање 
на проблемите во сообраќа�от, создавање нови зелени површини,
подобрување на хигиената и управувањето со отпадот, равизи�а 
на посто�ните ДУП-ови и транспарентен начин на нивно донесување, 
поголемо вклучување и консултации со граѓаните од страна на општинските
власти, подобрување на општинските услуги, како и ревитализаци�а 
на урбаните заедници.


