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СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ВЕБ АПЛИКАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА АНАЛИЗА И 
ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА ПОДАТОЦИ ПО ПОВИК БР.0804-07/2017 НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ 
 
1. ВОВЕД 
 
Проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на 
вредности на добро управување“ е финансиран од Делегација на Европска Унија во Р. 
Македонија, во рамките на ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското 
општество и Медиуми 2015, приоритет 2: ,,Поддршка на граѓанското општество во 
надзор и мониторинг на јавните институции“.  
 
Општата цел на проектот е да се зголеми влијанието на граѓанските организации за 
имплементација на принципите за јавна администрација од страна на единиците на 
локалната самоуправа, како предуслов за транспарентно, ефективно и демократско 
управување.  
 
Проектот се фокусира на воспоставување на мониторинг стандарди за добро 
управување на локално ниво, кои ќе се користат од страна на локални граѓански 
организации за следење на работата на единиците на локалната самоуправа во 
Република Македонија и изработка на мониторинг извештаи.  
 
Според тоа, во рамките на проектот се очекува да биде прибрана голема количина на 
податоци во врска со различни области на работа на општините во земјата. 
 
 
2. ОПИС НА ВЕБ АПЛИКАТИВНОТО РЕШЕНИЕ 
 
За целите на обработка и презентирање на прибраните податоци, потребно е да се 
изработи софтверско решение, односно да се изработи веб апликативно решение кое 
ќе служи за прибирање, анализа и визуализација на податоците.  
 
Целта на решението е да им овозможи на регистрираните надворешни корисници 
(локални граѓански организации) да внесуваат податоци за резултатите на работата на 
општините по однапред дефинирани индикатори, додека крајните корисници 
(посетителите на веб порталот) да имаат можност да ги прегледаат резултатите на 
општините преку визуелизации и табеларни прегледи на податоци. Притоа, 
посетителите треба да имаат можност да ги споредуваат резултатите на повеќе 
општини и да добијат повеќе сознание за работата на различните општини. 
 
Согласно на тоа, веб решението треба да понуди администраторски дел и јавен дел за 
посетители.  
 
2.1. Администраторски дел  
 
Администраторскиот дел на софтверот треба да овозможи администрација на 
корисниците на системот, вклучувајќи додавање на нови корисници, менување на 
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податоци за корисници и бришење на корисници, како и додавање на кориснички 
привилегии. 
 
Во администраторскиот дел треба да се овозможи додавање, менување и бришење на 
групи на индикатори и индивидуални индикатори по кои ќе се врши мониторирањето 
од страна на надворешните корисници, односно врз основа на кои ќе се внесуваат 
податоци. Индикаторите треба да се постават по одредени критериуми врз основа на 
што софтверот треба да прави анализи, крос-табулации и визуелизација на 
податоците. Индикаторите ќе бидат точно дефинирани во т.н. „Стандарди за добро 
управување во единиците на локалната самоуправа“, изработени во рамките на 
проектот. 
 
Надворешните корисници со доделените привилегии ќе може да внесуваат податоци 
за сите индикатори, во рамките на сите дефинирани групи и за сите доделени 
општини. Имено, податоците по индикатори треба да се внесуваат за вкупно 81 
општина, колку што се општини во Република Македонија. 
 
За внесот на податоци треба да се овозможи клиентска валидација, во зависност од 
индивидуалниот индикатор, со цел намалување на можностите за грешки при внес. 
 
Администраторот треба да има можност да ги прегледува внесените вредности од 
страна на надворешните корисници, и да ги корегира таму каде што е потребно.  
 
Преглед на модули во администраторскиот дел 
 

 Модул за администрација на корисници на системот 
o Листа на сите корисници 
o Додавање нови корисници, е-пошта, лозинка 
o Менување на податоци за корисници 
o Бришење на корисници 

 Модул за администрација на групи на индикатори 
o Преглед / Додавање  /  Менување / Бришење 

 Модул за администрација на индикатори 
o Преглед / Додавање  /  Менување / Бришење 
o Индикаторот ќе има опција да се прикажува на посетителите или да не се 

прикажува 

 Модул за преглед и корекција на внесени индикатори 
o Преглед на внесени вредности  
o Менување на внесени вредности на индикаторите 

 Модул за внес на податоци 
o Додавање на податоци по индикатори, групи на индикатори и општини 
o Менување на внесени податоци по индикатори, групи на индикатори и општини 
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2.2. Јавен дел за посетители 
 
Потребно е да се изработи јавен дел на апликацијата, каде посетителите може да се 
информираат за резултатите на сите општини во Република Македонија согласно 
податоците по различните индикатори.  
 
Притоа, посетителите ќе може да ја изберат општината/општините за која/кои сакаат 
да гледаат податоци, со кликнување на интерактивна географска мапа на Република 
Македонија.   
 
При избор на општината треба да се прикажува засебна страна со резултати согласно 
податоците по индикатори. Приказот на податоците по индикаторите треба да биде во 
форма на графички визуализации, во зависност од типот на индикаторот. Приказот 
исто така треба да биде табеларен заради дополнителни анализи на посетителот. 
 
Корисникот ќе може да избира индикатори врз основа на кои веб апликативното 
решение ќе треба динамички да ги креира и прикажува визуализациите.  
 
Корисникот треба да има можност да превземе датотека во отворен формат (CSV) со 
резултатите по индикаторите за сите општини или индивидуално по општина. 
Корисникот ќе може да ги филтрира резултатите по година на евалуација. 
 
Корисникот треба да има можност да прави компарација на резултатите на повеќе 
општини (споредба на до 4 општини), со прикажување на компаративни визуелизации, 
како и компаративна табела (матрица) каде може да се споредат индикаторите за 
избраните општини. 
 

 
Преглед на модули во јавниот дел за посетители 

  

 Интерактивна географска мапа на Р. Македонија со можност за избор на една или 
повеќе општини 

 Преглед на резултати по индикатори за индивидуална општина, со динамичко 
прикажување на визуализации и табели во зависност од изборот на индикатори 

 Преглед на компаративни резултати по неколку општини (лимит до 4), со 
динамичко прикажување на визуализации и табели во зависност од изборот на 
индикатори 

 
 

3. ХОСТИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
 
Понудувачот треба да направи регистрација на домен за веб решението и да обезбеди 
хостирање и одржување на решението во времетраење од една година. 
 


