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Ризван Сулејмани
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА КАКО „ЛЕПАК“ 
ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
Дебатата за децентрализацијата беше бурна и поларизирана по етничка основа.
Видувањата на двете најголеми етнички заедници во Македонија, македонската 
и албанската, беа спротивставени. Мојот став беше дека на децентрализацијата 
да не се гледа како на политички проект наметнат однадвор, туку да се третира 
како процес што, првенствено, е во интерес на граѓаните и е во функција на 
зацврстување на унитарниот карактер на државата.

Центар за управување со 
промени (ЦУП)
ГРАЃАНИНОТ НА ПРВО МЕСТО
За да можат да учествуваат со свои иницијативи и предлози, граѓаните треба да 
можат слободно да пристапат до податоци и информации на ниво на единиците 
за локална самоуправа и добиените сознанија да ги споделат со други граѓани.

Кристина Хаџи-Василева
КОЈ ЈА СФАЌА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА, 
ТОЈ ЈА СФАЌА ДЕМОКРАТИЈАТА
Оние општини што се ориентирани кон граѓаните и кои се во постојана 
комуникација со нив, се во позиција подобро да ги препознаат локалните 
потреби и поефикасно да управуваат со јавните трошоци. Од друга страна, 
пак, процесот на децентрализација ја зголемува можноста за вклучување на 
граѓаните во процесите на креирање политики и донесување одлуки.

ОСУМ ДЕМОКРАТСКИ ПРИНЦИПИ 
ВО ПРАКТИКУВАЊЕ НА 
ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ

Александар Цветкоски
„ЛЕТ ВО МЕСТО“ НА ФИНГИРАНАТА
 СОРАБОТКА
Соработката меѓу НВО-секторот и локалните самоуправи, како и секоја 
соработка на несродни ентитети што не ги поврзува ист интерес – не е лесна 
работа. Ако искрено говориме, барем во овој момент, такво нешто речиси и 
да не постои, освен како фингирана соработка, која повеќе служи за „вежбање 
демократија“, отколку за подобрени услуги кон граѓаните.

Харалд Шенкер
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА: НИКОЈ НЕ СМЕЕ 
ДА БИДЕ ЗАПОСТАВЕН
Ако во едно село останале само неколкумина, има ли смисла да се проширува 
селската водоводна мрежа? Дали економската ефикасност е водилката на 
развојот, или се тоа човековите права и правото за пристап до вода за пиење? 
Велиме: никого не оставаме запоставен. Но, тоа често има цена што не секоја 
власт е подготвена да ја плати.



Дваесет и седум години по падот на комунизмот, секторот на граѓанското општество во Македонија, 
составено од 4.000-5.000 активни невладини и други цивилни организации, сè уште се бори за сопствената 
институционална стабилност, за континуирано и одржливо финансирање, за засилување на својата кадровска 
и вредносна база, како и за поширока поддршка и вклучување на граѓанството. Сепак, овој сектор игра витална 
улога во развојот на плуралната демократија во земјата, предизвикана од автократски владетели и режими, 
вооружени конфликти, континуирана економска и социјална криза и бранови на политичка и граѓанска 
апатија, заменети со големи возбуди, стравови и вознемирувања. Во последните десетина години, најголемиот 
дел од прогресивните граѓански организации кои се залагаа за отворено и отчетно демократско општество 
беа подложени на интензивни и систематски притисоци, закани и малтретирања кои доаѓаа од државните и 
партиските структури на национално и на локално ниво. Граѓанскиот сектор беше доведен до самите граници 
на својата издржливост и отпорност. Некои не ја преживеаја таа агресивна кампања, други подлегнаа на своите 
клиентелистички интереси. Истовремено, таквиот третман сепак доведе до зголемување на цивилната кохезија 
и, конечно, масовна граѓанска мобилизација на незадоволството против автократскиот режим.

Демократските подеми и падови во Македонија не дозволија вистинско процветување на онаа област во 
државата којашто е темелот на секое демократско општество: полнокрвно и супстанцијално функционирање 
на локалната самоуправа, со автономни финансиски, материјални, политички, кадровски и други ресурси. 
Законската регулатива постојано се подобруваше, особено од 2001 година наваму, но економските, социјалните 
и политичките ограничувања продолжуваа да бидат голема пречка за целосно остварување на она што беше 
и е запишано во законите. Граѓаните и понатаму остануваат недоволно вклучени во процесите на владеењето 
на локално ниво, почнувајќи од планирањето на локалното управување, буџетирањето на активностите, до 
контролата за тоа како се трошат заедничките, локални пари. 

Сега е Македонија повторно исправена пред уште едни локални избори кои имаат карактер на „историски“! 
Резултатите од овие избори веројатно ќе им „пресудат“ на цели лидерски и партиски елити на македонската 
политичка сцена, што значи дека сме повторно во ситуација „крупните“ национални теми да ги засенат 
локалните визии и програмите за локален развој на кандидатите за советници и градоначалници. Се чини дека 
Македонија повторно ќе гласа за платформите и лидерствата на партиите, а не за конкретните кандидати по 
општините. 

Тоа значи дека, како и да излезат постизборните математики, ќе треба да вложиме многу труд и знаење толку 
неопходниот локален развој да го сместиме во локален контекст, со засилување на локалните, наместо 
на националните капацитети и со интегрирање на локалните граѓански енергии заедно со приватниот 
сектор, меѓународната донаторска и проектна помош и со националните државни програми, агенции 
и институции. Тој трансфер на моќ од национално на локално ниво ќе  пресуди на македонската 
демократија во годините пред нас. И ни помалку, ни повеќе од тоа. Бидејќи, важно е демократијата 
да се негува, осмислува и практикува на национално, државно ниво, но таа секогаш функционира 
локално, бидејќи таму живее „предметот“ на нејзиниот интерес – граѓаните.

Д-р Сашо Орданоски
Уредник на Форум Аналитика

ДЕМОКРАТИЈАТА ФУНКЦИОНИРА ЛОКАЛНО
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Прашањето на децентрализацијата, како 
предуслов за поголема демократизација 
на една држава, но и како механизам за по-

стигнување економски и политички цели, речиси 
секогаш е актуелно. Оваа расправа не е својствена 
само за Македонија, туку тоа е дебата и во Европа и 
во светот, каде што се третира како процес на „гло-

бализација и децентрализација“. Најактивен фактор 
за ова прашање на нашиот континент е Советот на 
Европа, организација што ја промовира идејата за 
децентрализација и регионализација, како компен-
зација за дефицитот на демократија што се појавува 
во Европската Унија, како и механизам за обезвлас-
тување на бирократијата во Брисел.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА КАКО 
„ЛЕПАК“ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ 
НА ГРАЃАНИТЕ

Д-р Ризван Сулејмани*

Д-р Ризван Сулејмани е професор на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, поранешен пратеник (1996-2002) од редовите на Партијата за 
демократски просперитет (ПДП), а потоа и заменик министер за одбрана и министер за локална самоуправа во владата на СДСМ и ДУИ (2002-2006), во 
време на најголемите реформи на локалната самоуправа и процесот на децентрализација во Македонија, по конфликтот во 2001 г.

Во нашата држава темата беше многу актуелна, а 
дискусиите беа гласни и, на моменти, жолчни по 
2001 г., посебно во периодот од 2002-2006 кога се 
донесуваше Законот за локална самоуправа и, осо-
бено, Законот за територијална организација на 
локалната самоуправа. За поблиску да ја отсликам 
таа дебата, ќе се повикам на моите ставови што, во 
тоа време, ги застапував од позиција на активен 
политичар, во улога на носител на одлуки. Имено, 
во својство на министер за локална самоуправа во 
периодот од 2004-2006 г., вo предговорот на влади-
ниот „Детален план за трансфер на надлежностите 
и ресурсите во процесот на децентрализацијата“ на 
Министерството за локална самоуправа, во 2005 г. 
напишав дека „децентрализацијата е наш избор, не 
е наша судбина“. Наш избор се и Европската Унија 
и НАТО. Која беше целта на оваа изјава? Во тоа вре-
ме се водеше интензивна политичка дебата, во која 
безброј пати се поставуваа прашањата за тоа што 
ќе ни е децентрализацијата, кому ќе му служи, дали 
е таа некакво наметнато решение под притисок од 
воениот конфликт во 2001-ва, дали е наметнат про-

ект од странскиот фактор, дали се прави на штета 
на Македонците, а во корист на Албанците, и дали 
со спроведувањето на децентрализацијата, држа-
вата ќе стане поинтегрирана внатре, во своите гра-
ници, или со тоа ќе се отвори процес за дезинтегра-
ција? Дебатата за децентрализацијата беше бурна и 
поларизирана по етничка основа. Видувањата на 
двете најголеми етнички заедници во Македонија, 
македонската и албанската, беа спротивставени. 

Со моите ставови се обидував децентрализацијата, 
што е можно повеќе, како процес да се оттргне од 
политиката и да се насочи за дискусија во научни-
те и во интелектуалните кругови. На неа да не се 
гледа како на политички проект наметнат однад-
вор, туку да се третира како процес што, првен-
ствено, е во интерес на граѓаните и е во функција 
на зацврстување на унитарниот карактер на држа-
вата. Објаснувањето беше следно: 
ако за членство во ЕУ и во НАТО 
земјата треба да е демократски, по-
литички и безбедносно стабилна, 

Ако, во суштина, 
се анализира 
првиот маке-
донски Устав, 
односно поли-
тичкиот систем 
во самостојна 
Македонија уре-
ден со таквиот 
највисок држа-
вен акт, несом-
нено ќе дојдеме 
до констатација-
та дека тој не 
соодветствува-
ше со општест-
вената реалност 
во државата. 
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тогаш тоа може да се постигне и преку успешната 
децентрализација. Тоа значеше дека процесот на 
децентрализација е наш избор, а не наша судбина.  
Како и обично, политичките изјави некогаш можат 
да бидат далеку од научно заснованата мисла, но 
затоа науката и научните методи се тие што ги до-
кажуваат или ги отфрлаат политичките ставови. И 
денес некои од погоре неодговорените прашања 
ги поставувам од една друга перспектива, не како 
политичар, туку како човек и научник што подолго 
ја следи оваа проблематика.

Зошто денес повторно се актуализира расправата 
за децентрализацијата и за учеството на граѓаните 
во неа? 

Република Македонија е на прагот на локалните из-
бори кога, по обичај, се отвораат темите поврзани 
со децентрализацијата, за успехот и неуспехот на 
носителите на власта по општините, за уставната и 
законската основа, како и за прашања поврзани со 
квалитетот и цената на услугите и слично. Овој пат 
се очекува кампањата да се одвива во поинаква ат-
мосфера од претходните. Досега политичките пар-

тии беа забарикадирани во своите 
етнички ровови и за нив поважно 
беше од која етничка заедница е 
градоначалникот, а не квалитетот 
на услугите што ќе им ги испорача 
на граѓаните. Овој пат се очекува 
партиите и кандидатите да бидат 
растоварени од етничките теми и 
да се концентрираат на ветувања-

та за услугите што ќе им ги нудат на граѓаните, но и 
како постојните состојби да ги подобрат во иднина. 
Во таа насока, дури, има веќе и предизборни меѓу-
етнички коалиции и заеднички кандидати, иако тоа 
јавно и не секогаш се признава. 

Имајќи го ова предвид, со сигурност можеме да 
констатираме дека во последно време Република 
Македонија влегува во далеку помирни политички 
води, кога етничките бариери полека, но сигурно, 
се рушат, а граѓаните при политичката определба 
сè повеќе се групираат по идеолошка и интересна, 
наместо по етничка основа. Затоа и ценам дека е 
поволен момент повторно да се отвори оваа дебата 
и да се даде одговор на прашањата што тогаш, мо-
жеби, не ги одговоривме. Уште повеќе што помина 
доволно долг период, по кој со емпириски подато-
ци можат да се потврдат или да се отфрлат некои 
од поставените тези, макар тие биле политички и 
за дневна употреба. Преку една подетална анали-
за може  да се даде одговор на прашањата за тоа 
кои мерки и активности треба да се преземат за 
една мултиетничка и мултиконфесионална држава, 
фрагментирана по многу основи, долгорочно по-
литички и безбедносно да се стабилизира. Дали за 
да се постигне тоа, е доволна само децентрализа-
цијата? Што е со рамномерниот развој на различ-
ните општини и региони? Која е нивната улога  во 
создавањето „леплива“ смеса помеѓу заедниците, за 
тие да останат заедно, а истовремено да ги сочува-
ат своите посебности и разлики? Која е улогата на 
Охридскиот рамковен договор во тој процес? Дали 
по сите промени, посебно по најновите, каде што 

Правно-
политичките 

механизми што 
беа поставени 

во тој Устав 
останаа 

делотворни и по 
вметнувањето 

во него на 
решенијата од 

Охридскиот 
рамковен 

договор, при 
што секоја 

македонска 
партија што ја 

предводеше 
власта имаше 
можност да ги 

контролира сите 
институции во 

државата.

етничкиот „мраз“ попушта за сметка на создавање 
една заедница на еднакви граѓани, прашањето за 
децентрализацијата треба да биде повторно отво-
рено? И, најбитно, како локалната самоуправа може 
да помогне во понатамошно рушење на етничките 
бариери за сметка на поголема социјална кохезија 
помеѓу заедниците?

Да се обидеме да дадеме одговор барем на дел од 
овие многубројни прашања.

ШТО СЕ ДОБИВА СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА, 
НО И КОИ СЕ ПРЕДИЗВИЦИТЕ?  
Во последните години, неколку меѓународни орга-
низации, како Организацијата на локалните власти, 
Светската банка, Советот на Европа и други, преку 
јавни дебати и форуми сакаа да дадат одговор на 
предизвикот наречен локална самоуправа. Теоре-
тичарите ќе констатираат дека локалната власт е 
лабораторија на живеењето во која перманентно 
се учи; се учи за односите помеѓу демократијата и 
добрите услуги за граѓаните, се учи аранжирање-
то на демократијата. Некои, пак, ќе речат дека, ако 
децентрализацијата значи поголема демократија, 
тогаш ефикасноста не е компатибилна со демокра-
тијата. Односно, дека поголема демократија значи 
помала ефикасност и, обратно, недостатокот од де-
мократија во системот вообичаено овозможува не-
гова поголема ефикасност. Ови дилеми, се разбира, 
не се денешни. Од постоењето на првиот облик на 
државата до денес, се трага по модел што ќе овоз-
можи да дојдат до израз сите човечки потенцијали. 
Модерните држави се еден добар пример за таа 
потрага, иако глобализацијата и децентрализација-
та, по сè изгледа, создаваат едно „триење“ во еден 
биполарен свет на глобалното и на локалното. Ло-
калната власт треба да се подготви за да премине 
во предност.1

Предизвиците на глобализацијата, посебно ерата 
на мултиполарниот свет, наметнува интеграција на 
државите според одредени вредности за да можат 
да бидат конкурентни со новонастанатите центри 
на одлучување. Европа е најдобриот модел за тоа. 
Историски, целта што беше поставена уште од тат-
ковците на оваа идеја еволуира и достигнува нови 
дострели приспособувајќи се на новонастанатите 
околности. Европската Унија од идејата за реша-
вање на историските проблеми и конфликти на 
Стариот континент, прераснува во глобален играч 
во еден мултиполарен свет што е на повидок. Како 
што ЕУ расте и се развива, се добива впечаток дека 
се губи нешто многу важно за оваа организација. 
Се појавува дефицит на демократија, а човековите 

1  Rose, Lawrenc E. 1999. “Citizens (Re)orientations in the Walfare State: 
From Public to Private Citizens?” in Citizens and Transition in Europe 
Welfare State, edit by J. Bussemaker. London: Routledge.

права како да се губат од вид во напливот на по-
пулизмот и ксенофобијата. Сè повеќе се поставува 
прашањето како демократски ќе се владее во една 
мега-Европа? Дали, во такво големо здание, ќе 
може да дојде до израз волјата на човекот поеди-
нец и на разните маргинални групи, затрупани со 
бирократија испреплетена во безброј процедури? 
Во вакви околности главниот предизвик за Унијата 
е како, истовремено, да биде и голема и мала – до-
волно голема за да се справи со предизвиците на 
глобалниот свет, но и доволно мала за да биде дос-
тапна за поединецот и за разните маргинализирани 
групи и заедници? Како да се надополни недостато-
кот од демократија што се јавува како неминовност 
од глобализацијата и интеграцијата? 

Многу од аналитичарите решението го гледаат во 
еден меѓупростор во кој треба да се надополнат 
две празнини, оние на ефикасноста и демократич-
носта. Спасот се гледа во регионите, во „средната“ 
власт (меѓу локалната и националната), односно во 
уште едно пониско ниво, поблиско до граѓаните и 
нивната локална власт, за да може да дојде до израз 
индивидуата, односно да се зголеми демократскиот 
капацитет. За овие опции денес се разговара во де-
мократскиот свет и во Европа. 

Така станува појасно зошто локал-
ната власт сè повеќе се наметнува 
како клучен елемент во нашиот 
политички систем. Општината e 
таа која во голема мера дава услу-
ги на граѓаните, битни во нивното 
секојдневие. Оттука, исклучително 
e важно како ќе бидат дизајнирани 
локалните власти за да ги исполнат 
сè повисоките стандарди што се ис-
правуваат пред нив. Дали ни е по-
требна локална власт не е прашање 
што бара одговор, бидејќи тоа само 
по себе се разбира. Но, важно е да 
се каже во кои димензии и според 
кои критериуми таа локална власт 
треба да се дизајнира.2

ЦЕНТРАЛНА НАСПРОТИ ДЕЦЕН-
ТРАЛИЗИРАНА ВЛАСТ ВО ЕДНА 
МУЛТИЕТНИЧКА ДРЖАВА
Дебатата за тоа дали е подобар 
централизиран или децентрализиран политички 
систем, секогаш е актуелна, посебно кај мултиет-

2 Овие прашања пошироко можат да се консултираат во работата 
на Steering Committee on Local and Regional Democracy (CDLR), во 
нивниот извештај од декември 2001: “Relatioship Between the Size 
of Local and Regional Authorities and Their Efectiveness and Economy 
of their Action”, The Size of Local and Regional Auhorities: Its Impact 
on Service Delivery and Demockratic Quality.

Моќниците од 
власта посаку-
ваа и сè уште 
посакуваат по-
делено општест-
во на „патриоти“ 
Македонци и 
„патриоти“ 
Албанци, за низ 
тој процес на 
контролирана 
конфронтација 
тие да про-
должат целосно 
да го зашемету-
ваат вреднос-
ниот систем, да 
ја задолжуваат 
државата, а со 
тоа уште повеќе 
да ги осирома-
шат граѓаните, 
за уште долго да 
владеат со нив. 
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ничките држави. Затоа е нормално што таа дилема 
и во нашата земја, од време на време, се отвора 
како прашање. Обично, оние што се за поголема 
ефикасност на државата бараат централизиран по-
литички систем; додека оние што преферираат по-
голема демократија, слобода и поголема можност 
за влијание врз носењето одлуки, се за подецен-
трализирана власт. Во нашиот случај оваа дебата е 
засенета од фактот што Македонија е мултиетничка 
држава, па затоа децентрализацијата кај одредени 
кругови не се гледа како можност за поголема кон-
трола на граѓаните како се трошат нивните пари и 
можност за нивно директно учество во носењето 
одлуки во тој процес, туку преовладува скепсата, 
одново поставувајќи го прашањето дали зад идеја-
та за децентрализација има некоја скриена цел, не-
каков заговор. Ова влијае дебатата да се политизи-
ра и, често, да стане деструктивна. Сепак, без оглед 
на сè, секој во одбрана на својата теза ќе наброи 
свои аргументи. Во оваа пригода, ќе наброиме од-
редени аргументи во прилог на централизацијата и 
некои во корист на децентрализацијата, преземени 
од познатиот политиколог Ендру Хејвуд  (Andrew 
Heywood). Хејвуд ги набројува следниве аргу-
менти за централизирано владеење: национално 
единство, усогласеност, еднаквост благосостојба. 
Наспроти ова се аргументите за децентрализација: 

партиципација, отвореност, леги-
тимност, слобода.3

Без разлика кој каква опција брани, 
ќе мора да констатираме дека де-
нес во практиката тешко се наоѓа 
класична централизирана или де-
централизирана држава. Во најго-
лемиот дел од модерните држави 
се прават напори односите меѓу 
централната и локалната власт да 
бидат регулирани како односи на 
рамнотежа. За ова главно влијаеле 
историските, културните, политич-
ките и економските фактори. Но, во 
секоја држава најважно е уставното 
уредување, а посебно изворот на 

суверенитетот. Уставот ги дава рамките за односот 
меѓу локалната и централната власт, но врз овој од-
нос влијаат и други фактори. Таков е и случајот со 
Република Македонија.

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗА-
ЦИЈАТА ВО ЕВРОПА 
Како и секаде, и европските земји процесот на де-
централизација ќе го поттикнат во одреден поли-
тички и економски контекст. Без да навлеземе дла-
боко во историјата на овој процес, ќе се задржиме 
на поблиското минато. 

3   Endru Hejvud “Politika” , 2004, Clio , Beograd, стр. 306.

По Втората светска војна, земјите од Европа се 
соочуваат со предизвикот како да се справат со 
последиците од војната: големи разурнувања, си-
ромаштија, уништени економии итн. Поголемиот 
број држави спасот го видоа во ефикасни држав-
ни и јавни инвестиции, преку централизација на 
институциите и власта. Тој пристап, на почетокот, 
даде резултати, што овозможи релативно успешно 
и брзо да ги санкционираат последиците од вој-
ната и да дојдат до висок економски раст. Но, во 
седумдесеттите години од минатиот век, државите 
од Европа се соочија со големите, скапи и трома-
ви бирократии, кои имаат негативни последици по 
општиот развој и по фискалните политики.

Организацијата за економска соработка и развој 
(OECD), спасот го виде во реформите на админи-
страцијата, и тоа во два брана што започнаа во 70-
тите години и траеја до доцните 90-ти години од 
минатиот век. Првиот бран беше воден под мотото 
„Направи повеќе за помалку“, што значеше поголе-
ма контрола врз парите што ги троши владата, а кои 
понатаму беа проследени со подобрување на услу-
гите и односите со граѓаните.4 

Од втората половина на 80-тите години, откако 
фискалните дефицити значително се намалија, во 
повеќето земји од OECD се постави втората цел, 
„подобро владеење“. Оваа цел се концентрира на 
подобрување на услугите, подобри односи меѓу 
институциите, деволуција на одговорноста на по-
ниско ниво на владеење, поблиску до граѓаните, 
подобар пристап до владините информации и по-
голема транспарентност.

Развојот на новите технологии во информирањето, 
го зголеми притисокот на јавноста за да се приста-
пи кон втората фаза во реформите, каде што граѓа-
ните целосно ќе бидат вклучени во процесот на до-
несување одлуки за нивните потреби. Тие бараа по-
ефикасна и поефективна власт, на ниво на даватели 
и корисници на услугите. За да можеше да се случи 
тоа, врз давателите на услугите се наметна потреба 
да бидат поодговорни, преку поголема транспа-
рентност, партиципација, задоволување на барања-
та на „клиентите“ и пристапност кон услугите.

Со распадот на комунизмот кон крајот на двае-
сеттиот век, на површина се исфрлија многу про-
блеми пресликани и во конфликти од меѓуетнички 
карактер. Драматичната ситуација во поранешна 
Југославија уште еднаш го отвори пакетот пра-
шања поврзани со децентрализацијата, како можно 
решение за повеќето од проблемите. И со оглед 
на овие искуства, Европскиот совет и Европскиот 
парламент во упатствата за нови територијални по-

4  Frederic Bouder “Public Administration Improvments in OECD 
Countries”, Chapter 20 p.704, Internet download.

Преку 
објавувањето 
на „бомбите“, 
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нишки на 
кохезивност по 
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делби (бр. 32003R1059, од мај 2003), во точката 10 
прецизираат: „Неадминистративните единици мо-
раат да ги рефлектираат економските, социјалните, 
историските, културните, географските или околно-
стите на средината.“5

Од сето наведено следува дека, прво, децентра-
лизацијата се актуализира во одреден политички 
и економски контекст; и, второ, дека контекстот ја 
одредува целта што треба да се постигне со рефор-
мата. Од погоре изнесеното, јасно се гледа дека 
првата цел била ефикасноста на администрација-
та, со намалување на нејзините трошоци, потоа се 
одело на зголемување на демократскиот капацитет 
во една држава, за на крајот децентрализација-
та да биде во функција на решавање меѓуетнички 
проблеми. Очигледно, децентрализацијата е мул-
тифункционален механизам за решавање повеќе 
политички и економски проблеми, но и за добро 
владеење и зголемување на демократскиот капа-
цитет на една држава.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА 
ПРЕД 2001 Г.
Не навраќајќи се премногу во историјата, по оса-
мостојувањето на државата, децентрализацијата 
во Македонија има приближно ист тек како и оној 
во земјите од Европа. По прогласување на неза-
висноста на Република Македонија, со наследени 
институции од поранешниот систем, со нерешени 
меѓуетнички односи и со многу конфликти во со-

5  Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of 
the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common clas-
sification of territorial units for statistics (NUTS).  Official Journal L 154, 
21/06/2003 P. 0001-0041.

седството, носителите на политичката власт пре-
ферираа централизирана власт, со убедување дека 
така поефикасно ќе се справат како со меѓуетнич-
ките односи во државата, така и со надворешните 
опасности. 

Со оваа констатација не се согласуваа сите заедни-
ци. Најголемата заедница во државата по македон-
ската, албанската, преку свои легитимно избрани 
претставници остро се спротивставуваше на оваа 
идеја. Тие беа за поголема децентрализација, со 
која се очекуваше да се зголеми партиципацијата 
на Албанците во политичкиот живот и во институ-
циите на системот, односно дека така полесно ќе 
бидат решени натрупаните меѓуетнички проблеми.  
Иако со Уставот од 1991 г. беа дадени одредени ре-
шенија за децентрализацијата, во практиката и та-
квите одредби не беа спроведени. 

Пo политичката и безбедносната криза што ја зафа-
ти Македонија во 2001 г., значително беше проме-
нет концептуалниот приод воспоставен со рефор-
мата од 1991 г., со интензивирање на процесот за 
децентрализација. Базиран врз Уставот од 1991 г., 
вo 1995 г. беше донесен првиот системски Закон 
за локална самоуправа6. Во член 17 од Законот беа 
наброени 32 конкретни работи што требаше да ги 
вршат единиците на локалната са-
моуправа. Во пакет со овој закон 
беа донесени и Законот за терито-
ријална поделба и утврдување на 
подрачјето на единиците за локал-

6  „Службен весник на РМ“ бр. 52/95

Прогласената 
аболиција 
од страна на 
претседателот 
Иванов беше 
критичната 
точка од која 
започнаа 
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нарече „Шарена 
револуција“.
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на самоуправа7. Законот за локалните избори, пак, 
е донесен во 1996 г.8 

Но, со сите овие новодонесени закони и во нив 
предвидените надлежности – како што проникливо 
забележа еден тогашен градоначалник – општини-
те наместо да бидат место за решавање проблеми, 
станаа „рамо за плачење“. Со донесувањето на Зако-
нот за Градот Скопје и Законот за уредување на од-
носите меѓу новите единици за локална самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои 

произлегуваат, се затвори закон-
ската рамка.9 Во 1996 г. Република 
Македонија ја потпиша Европската 
повелба за локална самоуправа, а на 
14 мај 1997 г.10 без никакви резерви 
оваа Повелба беше ратификувана во 
Собранието, со што државата се об-
врза во целост да ги имплементира 
и да ги почитува нејзините начела во 
својот правен поредок. 

Иако, на прв поглед, изгледа дека 
децентрализацијата во Македонија 
е завршена и дека функционира, во 
практиката работите се поинакви. 
Локалната самоуправа низ општи-
ните ниту од далеку не ги задоволу-
ва потребите на граѓаните. Надлеж-
ностите што со Устав им беа пре-
несени на општините, при нивната 
операционализација секогаш беа 

проследени со додавката „во согласност со закон“ 
коишто, во суштина, никогаш и не беа имплементи-
рани. Општините сè повеќе наликуваа на канцела-
рии за жалби и поплаки на граѓаните11, наместо да 
ги решаваат нивните проблеми. 

Од тие причини, кон крајот на 1999 г., владата прис-
тапи кон подготвување Стратегија за реформа на 
локалната самоуправа.

2001-ТА И ПО НЕА
Охридскиот рамковен договор, постигнат на 11 ав-
густ 2001 г., ја третира децентрализацијата на влас-
та според принципот на деволуција, со насоки како 
таа да се операционализира и да се примени. Со 
постигнувањето на Договорот се изменија 15 члена 
од Уставот на Република Македонија, но се поста-
вија и неколку принципи врз чија основа требаше 
да се преуреди политичкиот систем на државата. 

7  „Службен весник на РМ“ бр. 49/96
8  „Службен весник на РМ“ бр. 46/96
9  „Службен весник на РМ“ бр. 59/96
10  „Службен весник на РМ“ бр. 23/97
11 Зоран Шапуриќ, „Децентрализација на власта во Република 
Македонија“, докторска дисертација (2005), поранешен 
градоначалник на Општина Кисела вода.

Во Точката 1.5 од Договорот стои дека „развојот на 
локалната самоуправа е од суштинско значење за 
поттикнување на учеството на граѓаните во демо-
кратскиот живот и за унапредување и почитување 
на идентитетот на заедниците“.

Тоа значи дека, според Договорот и новата поли-
тичка реалност во Македонија, преку развивањето 
на локалната демократија требаше да се постиг-
нат најмалку две цели: да се зголеми учеството на 
граѓаните во демократскиот живот и да се унапре-
ди почитувањето на идентитетот на заедниците. 

Во таа насока, по 2001 г., како појдовна точка во 
процесот на децентрализација беа два документа, 
Охридскиот рамковен договор и Стратегијата за ре-
форма на локалната самоуправа, од 1999 г., којашто 
произлегуваше од анализата на севкупните состој-
би во локалната самоуправа, усвоена од тогашната 
влада на Република Македонија12. Во јануари 2002 г., 
како резултат на политичкиот консензус и изразе-
ната политичка волја на сите релевантни политич-
ки субјекти во државата, врз база на овие два доку-
мента беше донесен новиот Закон за локална само-
управа13 што претставува основа за интензивирање 
на процесот за децентрализација во Македонија.

Со овој системски закон се поставија основите на 
новиот систем за локална самоуправа во државата, 
се уредија надлежностите на единиците на локал-
на самоуправа, учеството на граѓаните во одлучу-
вањето на локално ниво, организацијата и работата 
на органите на единиците на локална самоуправа, 
начинот на нивното финансирање, заштитата на ло-
калната самоуправа, употребата на јазиците и други 
прашања од значење за локалната самоуправа.

Во август 2004 г. беше донесен нов Закон за тери-
торијална организација на локалната самоуправа 
во Република Македонија14. Со овој закон се осно-
ваа вкупно 84 општини, се утврдија подрачјата на 
општините и на Градот Скопје како посебна едини-
ца на локалната самоуправа, се утврдија имињата, 
седиштата и границите на општините, се определи 
видот и имињата на населените места, се уреди 
спојувањето, поделбата и промената на границите 
на општините и на Градот Скопје, како и други пра-
шања што се однесуваат на територијалната орга-
низација на локалната самоуправа. Со посебен за-
кон, пак, донесен во истата 2004 г., детално се уреди 
организацијата на Градот Скопје, како посебна еди-
ница на локалната самоуправа.

Првиот закон со кој се уреди финансирањето на 

12   Седница на Владата на РМ одржана на 23.11.1999 г.
13   „Службен Весник на РМ“ бр. 5/02
14   „Службен Весник на РМ“ бр. 55/04
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единиците на локалната самоуправа беше донесен 
кон крајот на 2004 г.15. Со тој закон се уредија изво-
рите на финансирање на општината, се утврдија и 
се пропишаа наплатата на приходите на општини-
те, начинот на нивно задолжување и нивниот буџет, 
сметководствената евиденција, контролата и реви-
зијата, финансиската нестабилност на општината и 
спроведувањето на фискалната децентрализација.

На седница одржана на 22.11.2004 г.16, Владата на 
Република Македонија ја усвои Програмата за 
спроведување на процесот на децентрализација во 
периодот 2004-2007 г. и Акцискиот план за нејзина 
реализација. Програмските активности се однесу-
ваат на трансферот на надлежностите, ги третираат 
вработените, средствата за работа и имотот од цен-
трално на локално ниво и на зајакнување на капа-
цитетите на општините за успешно преземање на 
пренесените надлежности.

Во април 2005 г. Владата го усвои Деталниот план за 
трансфер на надлежности и ресурси17. Активности-
те во овој документ се планирани за период од мај 
2005 г. до мај 2006 г., со што и започна имплемента-
цијата на оваа реформа.  

Со тоа се заокружи еден добар дел од активностите 
што беа предвидени. Тоа беше почетокот, но не и 
крајот на децентрализацијата. Таа и денес и во ид-
нина ќе биде преокупација како на политичарите, 
така и на теоретичарите и аналитичарите. Во која 

15   „Службен Весник на РМ“ бр. 61/04
16  Заклучок бр. 23-4158/1  
17   Заклучок бр. 19-1354/1 од 25.4.2005

насока ќе се води дебатата, ќе зависи 
од контекстот, од предизвиците и од 
потребите на граѓаните, согласно со 
техничко-технолошкиот развој што по 
дефиниција ќе генерира нов социо-
културен предизвик.

ГРАЃАНСКО-ЕТНИЧКА КОХЕЗИЈА
Како што веќе нагласивме, процесот на 
децентрализација на државата ќе биде 
комбинацијата на двата документа: 
Стратегијата за реформи на локалната самоуправа 
од 1999 г. и Охридскиот рамковен договор од 2001 
г. Со децентрализацијата требаше да се постигнат 
две цели: првата цел беше доброто владеење, што 
ќе се добие преку поголемо учество на граѓаните 
во донесување одлуки од нивен интерес и со по-
голема контрола врз работата на општините ќе се 
зголеми демократскиот капацитет и ќе се добие 
поизбалансиран однос на властите; и, втората цел, 
со повисок политички дострел, да им овозможи на 
заедниците поголем пристап до ресурсите преку 
поголемо учество во одлучувањето, до зачуву-
вање и развивање на нивните културни и етнички 
посебности. Овие две компоненти требаше да го 
создадат „лепакот“ на поврзување на заедниците, 
во ситуација кога земјата ризикуваше да се подели 
по етничка линија. 

Ако првата компонента има повеќе граѓански дух, 
втората имаше повеќе комунитарна, етничка од-
лика. Реформата како крајна цел требаше да про-
изведе децентрализацијата, во комбинација со не-
кои други компоненти, да биде средство за побрза 
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интеграција на Македонија во ЕУ и во НАТО, а при 
тоа да се оствари поголема политичка стабилност 
и внатрешна интеграција во државата. Во еден мој 
поранешен труд како аргументи дека децентрали-
зацијата е „лепакот“ на поврзување, а не „раствору-
вачот“ што ќе поттикне на декомпонирање на една 
мултиетничка држава, наброив:

•	 Прво, децентрализацијата од типот на деволу-
ција базирана врз принцип на супсидијарност 
не навлегува во поделбата на суверенитетот на 
државата помеѓу одредени територии во држа-
вата или меѓу заедниците, туку, напротив, држа-
вата и понатаму го задржува својот унитарен 
карактер;

•	 Второ, широката лепеза на пренесени надлеж-
ности од централно на локално ниво придоне-
сува за избалансиран однос на политичката и 
економската моќ помеѓу централната и локална-
та власт, што, од друга страна, создава поголема 
можност заедниците директно да учествуваат 
во носењето одлуки во однос на прашањата од 
нивен интерес и во управувањето со достапните 
ресурси;

•	 Трето, заедниците на ниво на локалната власт 
имаат голема можност да го развиваат и да го не-
гуваат својот национален и културен идентитет;

•	 Четврто, мултиетничкиот состав на заедниците 
во општините е добар простор за комуникација 
и соработка меѓу заедниците во институциите, 
но и во секојдневниот живот;

•	 Петто, бидејќи припадници од едната и од дру-
гата заедница, оние на македонската и на албан-
ската, често живеат како малцинства во етнички 
мешаните општини, тоа ја зголемува меѓусебната 
одговорност за нивните постапки и односот кон 
етничките малцинства во сопствените општини, 
односно таквата ситуација претставува „вага на 
демократичноста на заедниците во своите соп-
ствени редови“. 

На овие ставови стојам и денес, но дали е ова до-
волно објаснување? Секако дека не е!

Овој пристап, како фундаментален критериум за 
оценување го зема колективитетот или етничката 
припадност на граѓаните, а при тоа игнорира многу 
други фактори. На пример, каде се индивидуалните 
човекови права, каде е правото и правната држа-
ва која треба да важи и да функционира на целата 
територија и за секого еднакво во државата? Што 
станува со рамноправноста и еднаквите можности 

за сите? Каква е можноста да се има пристап до сите 
центри на моќ? 

Очигледно дека анализата не е целос-
на и бара дообјаснување. Уште повеќе, 
кога бараме формула како заедници-
те да се претопат во едно заедничко 
општество. Што значи, неопходни се и 
дополнителни елементи што „лепакот“ 
за поврзување помеѓу заедниците ќе 
го претворат во претопувач на заедни-
ците во едно единствено општество.   

НИЗ „ЕКВАЛИЗАЦИЈА“ ДО ФЕР 
ТРКА
Процесот на деетнизација на полити-
ката и општеството, за сметка на иде-
ологизацијата на политиката која како 
краен ефект треба да произведе еден 
заеднички демос, место поделени 
етноси, е многу комплексен. Во мул-
тиетничката Република Македонија, со 
нејзините историски недоречености, 
овој процес е уште потежок. Со оглед 
на комплексноста на државата, што ја 
прави тешко разбирлива за пошироките маси, оваа 
операција кај нас се промовира како интеграција 
во Европа преку „европеизација на државата“. Во 
овој процес се изведува преку повеќе дополни-
телни механизми во системот што како крајна цел 
ќе треба да произведе една „европска држава“. Под 
поимот „европеизација“, во овој случај, ќе подраз-
береме еден комплексен процес на понатамошна 
демократизација до профункционирањето на пра-
вото, создавањето еднакви шанси и можности за 
сите, па сè до „еквализација“ или порамнување, на 
што посебно ќе се осврнам.

Веднаш да потенцирам дека „еквализација“ не значи 
„еднаквост“. Таквото сфаќање би нè одвело во сосе-
ма друг правец. Како попластично да ја објасниме 
„еквализацијата“? На пример, ако двајца трчаат да 
стигнат на иста цел, а едниот веќе создал предност 
(од историски или други причини) што е недостиж-
на за вториот, тоа ја прави трката нерамноправна 
(неконкурентна), па треба да се направат напори 
овие два натпреварувачи да имаат исти шанси за 
успех. Тоа не значи дека оној што трча побрзо тре-
ба да го забавиме за да биде стигнат од овој што не 
може да трча со него, а уште помалку треба побав-
ниот да го возиме со количка за да стигнат двајцата 
истовремено. Бидејќи така, во суштина, ништо не 
сме добиле: во првиот случај не сме му дозволи-
ле ниту на способниот да дојде до израз, ниту на 
послабиот да се оспособи и да се развие; во вто-
риот случај воопшто и нема трка, натпревар, затоа 
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што послабиот го третираме како неспособен, па 
ништо не менуваме во неговиот живот оставајќи го 
со својата неспособност да биде товар на општест-
вото. Затоа, „еквализацијата“ е покомплексен про-
цес што подразбира на поспособниот да му да-
деме можност да се развие преку оспособување 

на послабиот, за обајцата да бидат 
поконкурентни и да придонесат во 
целокупниот развој на општеството. 

Со тоа, натпреварот ќе направиме 
да биде со исти стартни претпостав-
ки (рамноправна конкуренција). Зо-
што ова е важно? 

Македонија не е само поделена по 
национална, по верска и по јазична 
основа. Таа има големи разлики и во 
однос на економскиот, социјални-
от, информативниот и образовниот 

систем. За да се спречи натамошно продлабочу-
вање на овие разлики и да се направат напори да 
се дојде до изедначување на можностите, потреб-
на е дополнителна програма и активности, проект 
што можеме да го наречеме „еквализација“, поим 
што кај нас се упростува и се третира како „пози-
тивна дискриминација“. Елиминирајќи ја можноста 
за супремација на една заедница врз друга, ќе ја 

елиминираме и можноста фрагмен-
тираното општество да биде кон-
фликтно општество. Во спротивно, 
генерирањето на конфликтот може 
да биде не врз етничка основа, туку 
врз основа на социјалните разлики, 
но во услови на недоверба меѓу за-
едниците може лесно да прерасне 
во меѓуетничка или верска кавга. 
Впрочем, кога Хоровиц зборува за 
можни извори на конфликт во му-
лтиетничките држави, акцентот го 
става врз нееднаквиот пристап до 
пазарот на трудот и нееднаквиот 
пристап до ресурсите, а дури по-

тоа ги евидентира етничките и културните разлики 
како извори на конфликт. Односно, класната стра-
тификација во државава треба да има чист соција-
лен предзнак и да не асоцира етничка нееднаквост 
или дискриминација. 

Што значи ова поконкретно? Како помага „еквали-
зацијата“ во демократизацијата на општеството?

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ИЗВОРИ НА КОНФЛИКТИ
На почетокот од деведесеттите, сè до 2001 г., Алба-
нците и некои од помалите заедници не учествуваа 
во институциите на системот, не беа образовани, 

па „сите“ припаѓаа на една иста класа, земјоделска, 
рурална, односно необразована, и ја сочинуваа 
нископлатежната работна сила во државата. Во 
такви околности, лидерите со етнички политички 
програми, кои нудат брзи и едноставни решенија, 
наоѓаат простор класните разлики да ги користат 
за етничка мобилизација. Таквата маса е емоцио-
нално ранлива и нема капацитети на критичко 
оценување на политичките процеси. Кога емоци-
ите ќе го засенат разумот, таа маса прераснува во 
толпа, а целата моќ се префрлува кај лидерите или 
кај една мала група која прераснува во олигархија, 
што потоа тешко се деконструира. Што значи, по-
литичките организации прераснуваат во затворени 
политички партии со низок внатрешен демократ-
ски капацитет. Ако на тоа се додадат и ресурсите и 
вештините што, низ практикување на власта, би ги 
развивала една партија, тешко дека може да дојде 
до демократизација не само на партиите, туку на 
општеството како целина.
Хомогенизацијата на една заедница врз етничка 
основа, без разлика на целите што таа ги поставу-
ва, вештите политичари лесно ќе го интерпретира-
ат како опасност за другата заедница и ќе бараат 
мобилизација и на својата заедница врз етничка 
основа. По принцип на врзани садови, двете поли-
тички групации во меѓусебната политичка битка се 
потхрануваат, односно се помагаат и се одржуваат 
во живот. Како што се заострува политичката рето-
рика, така се продлабочува поделбата на општест-
вото по етничка основа. Таква атмосфера владее 
подолго време во Република Македонија. 

Во вакви околности, единството во општеството 
се одржува преку заеднички проекти. Во нашиот 
случај, заедничкиот проект за кој има консензус 
и има согласност меѓу заедниците е интеграција-
та на земјата во НАТО и во ЕУ. Кога овој проект не 
може да се реализира, „стегите“ на заедништвото 
попуштаат и лесно може центрипеталните и цен-
трифугалните сили да се дебалансираат и, наместо 
да гравитираат кон центарот, тие се оддалечуваат. 
За да се избегне понатамошна општествена пола-
ризација, треба да се работи на два колосека, а тоа 
е повторно ставање во полна функција на проектот 
членство во НАТО и во ЕУ; и декомпонирање, или 
трансформирање на социјалната стратификација 
од моноетничка во мултиетничка. Затоа е потребен 
инструмент на „еквализација“ или „изедначување“. 

Во нашиот случај, во делот на локалната власт, еден 
таков инструмент е рамномерниот регионален раз-
вој, кој е директно поврзан со локалниот развој и 
општината. Што значи, регионалниот развој како 
инструмент за „еквализација“ треба до добие нова 
димензија, што покрај класичните индикатори и 
мерки за оценување, траба да поведе сметка и за 
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културолошките и историските разлики. Општини-
те треба да се оспособат за новиот предизвик, со 
поголема моќ на одлучување во тие политики. На 
тој начин, овие два процеса, кои на прв поглед из-
гледаат како спротивставени, ќе добијат заедничка 
допирна точка. Децентрализацијата преку „еквали-

зацијата“ ќе помогне во демократизацијата што, пак, 
од друга страна, ќе биде во функција на процесот 
на европеизација. Ова последното,  европската и 
евроатлантската интеграција, ќе поттикнат поната-
мошна децентрализација. Така, полека, но сигурно, 
влегуваме во затворен процес на стабилизација.

Со новоформи-
раното Спе-
цијално јавно 
обвинителство, 
Груевски стана 
несигурен за 
содржината 
на таа правна 
разврска, затоа 
што СЈО изле-
зе од неговата 
контрола врз 
правосудниот 
систем во Маке-
донија.
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Покрај фактот што Законот за локална самоуправа 
беше усвоен во 2002 г., вистинската децентрализа-
ција на надлежности започна на 1 јули 2005 г., со 
усвојувањето на Законот за финансирање на еди-
ниците на локалната самоуправа1 при што надлеж-
ностите што беа префрлени од ниво на централна 
власт на ниво на локална власт, добија финансиска 
поддршка. Законот го претстави фазниот пристап 
во процесот на фискалната децентрализација и 
беше насочен кон поставување финансиски меха-
низми за локалните власти базирани врз транспа-
рентни и објективни критериуми и мерки.

Токму затоа прашањето за комуникацијата на ло-
калните самоуправи со граѓаните е од клучна важ-
ност за тоа како ќе се развива една општина и дали 
ќе нуди благосостојба или ќе се претвори во расад 
на иселеници во други градови и држави, кои нудат 
подобри услови за живот. 

1  Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа, 
Службен весник бр. 61/04, 13.9.2004.

КАКО, СПОРЕД ЗАКОНОТ, Е ПРОПИШАНО 
ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО ВО ВЛАСТА?
Непосредното учество на граѓаните се дефинира 
како индивидуално или колективно учество на 
населението на општината во донесувањето од-
луки во врска со прашања од локално значење, на 
различни нивоа на одлучување. Граѓаните можат 
директно да учествуваат во овој процес преку не-
колку механизми приложени во Законот2. Трошо-
ците за спроведување директна партиципативност 
на населението во процесот на донесување одлуки 
треба да бидат покриени од општинскиот буџет.

Законот утврдува дека граѓанското учество може 
да биде во форма на граѓанска иницијатива, како 
собир на граѓани, преку референдум, по пат на по-
днесување претставки и предлози 
или низ јавни трибини и анкети.

2  Закон за локална самоуправа, 
Службен весник на Република Македонија 
бр.5, 29 јануари 2002.
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Граѓанското учество и децентрализацијата се 
тесно поврзани процеси во демократијата. 
Успешен процес на децентрализација бара 

учество на локалната заедница во процесот на 
донесување одлуки и креирање политики. Оние 
општини што се ориентирани кон граѓаните и кои 
се во постојана комуникација со нив, се во позиција 
подобро да ги препознаат локалните потреби и по-

ефикасно да управуваат со јавните трошоци. Од 
друга страна, пак, процесот на децентрализација 
ја зголемува можноста за вклучување на граѓаните 
во процесите на креирање политики и донесување 
одлуки. Следствено, размената помеѓу локални-
те власти и граѓаните треба да се изведува преку 
институционални механизми, кои можат да бидат 
приспособени и подобрени со текот на времето.

КОЈ ЈА СФАЌА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА, 
ТОЈ ЈА СФАЌА 
ДЕМОКРАТИЈАТА
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Текстот е заснован врз податоци од „Анализа на постоечките практики на користење на механизмите за 
консултација со граѓаните во креирањето на локалните политики и нивната ефикасност“, Кристина Хаџи-
Василева, Штип: Фондација за развој на локалната заедница, 2017. 
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Дел од општините користат анкети за да ги дознаат 
потребите на граѓаните поврзани со „не толку сери-
озни“ проблеми какви што се избор на изведувачи 
за време на општински настани, избор на изгледот 
на грбот на општината или, пак, какво е задовол-
ството од некоја активност спроведена од општи-
ната. Најчесто се спроведуваат преку веб-страни-
ците на општината.

Иако е очигледно дека јавните собири се законска 
обврска при усвојување на урбанистичките плано-

ви и се организираат за таа цел, овие алатки исто 
така се користат и за презентација на програмите 
и фондовите на националните институции (минис-
терства, агенции), по иницијатива на граѓански ор-
ганизации за теми што се релевантни во нивната 
соработка со локалните власти, како и со политич-
ките партии за консултирање со нивните членови 
за нивните потреби и проблеми. Градоначалниците 
и општинската администрација, како и советници-
те, присуствуваат на поголемиот дел од овие наста-
ни. Слично на ова, политичките партии спроведу-

Собирот на граѓани го свикува градоначалникот 
на општината, по сопствена иницијатива, на ба-
рање на Советот или на барање од најмалку 10% од 
граѓаните регистрирани во Избирачкиот список на 
општината, односно на месната или урбаната заед-
ница за која е свикан собирот. Градоначалникот е 
должен да го свика собирот во рок од 30 дена по 
приемот на барањето. Органите на општината се 
должни во рок од 90 дена од денот на одржување-
то на собирот да ги разгледаат заклучоците и да ги 
информираат граѓаните за своите решенија.

Референдумот на локално ниво се распишува од 
страна на Советот, за прашања под негови ингерен-
ции, на негова иницијатива или на барање од нај-
малку 20% од граѓаните на општината. Одлуката ус-
воена на референдумот е обврзувачка за Советот. 

Референдум на локално ниво може 
да се распише за донесување по-
ниски правни акти, за прашања што 
треба да се уредат во општината, за 
преиспитување акти на општина-
та, кои претходно се донесени, или 
за прашања што не се регулирани 
со правните акти. Одлуките се сме-
таат за донесени ако се изгласани 
од мнозинството од вкупниот број 
граѓани што гласале, доколку по-
веќе од половината од вкупниот 
број граѓани запишани во изводот 
од Избирачкиот список за општи-
ната излегле на гласање. Советот на 

општината е должен во рок од 60 дена по објаву-
вањето на резултатите од референдумот, да го уре-
ди прашањето по кое се одлучувало на референду-
мот во согласност со резултатите од референдумот.

КАКО СЕ КОРИСТАТ АЛАТКИТЕ ЗА ГРАЃАНСКО 
УЧЕСТВО?
Досега во Македонија, од независноста до денес, 
можат на прстите од двете раце да се избројат одр-
жаните референдуми на локално ниво. Таков беше 
референдумот во општината Центар, во 2015 г., за 
заштита на Градскиот трговски центар во Скопје од 
„облекување“ со барокна фасада. Општина Штип 
има организирано референдум, парите собрани со 
донации од граѓаните за реката Козјачка, да бидат 
наменети за брана на реката Отиња. Референдумот 

беше неуспешен и донациите сè уште се наоѓаат на 
сметка на општината и се употребуваат за покри-
вање на буџетските дупки. И во случајот со рефе-
рендумот во Новаци (2003), за воведување канали-
зациска мрежа во селото Новаци; и во случајот со 
Радовиш (2009), за самофинансирање на градскиот 
пазар од страна на граѓаните – референдумите се 
неуспешни.

Од другите средства утврдени со Законот3 (граѓан-
ските претставки/предлози, јавните собири и анке-
ти/истражувања) граѓанските претставки и предло-
зи се користат во сите општини. Вообичаено, тие се 
користат од граѓаните за барање финансиска под-
дршка во случај на природни катастрофи, потешки 
социјални потреби како и финансиска поддршка за 
спорт и културни настани. Доста често тие се ко-
ристат за адресирање различни проблеми со гра-
дежната инспекција, урбанистичкото планирање и 
прашањата што ја засегаат работата на општината. 
Овие предлози и претставки се разгледуваат од 
различни сектори во општината или од градона-
чалникот (особено во руралните општини), а потоа 
се презентирани и усвоени од Советот.

3 Ibid.

Графикон 1: Дали Вашата општина ги вклучува граѓаните во донесувањето одлуки? 
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Пита-графикон 1: Дали сте учествувале во донесувањето одлуки во Вашата општина? 
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урбанистички план (ДУП)6 и да се зачуваат зелените 
површини во општината; и другата иницијатива, во 
населбата Тафталиџе, за да се запре изградбата на 
градежни објекти на зелената површина што граѓа-
ните ја користеле како парк. Во Аеродром, пак, по 
притисокот од јавноста по вжештената дебата на 50 
граѓани што присуствуваа на јавната расправа за 
ДУП за одредена населба во општината, неговото 
донесување беше суспендирано. 

Што се однесува до референдумот во Општина 
Центар за Градскиот трговски центар, тој беше ини-
циран од граѓански организации, но на крај беше 
распишан по иницијатива и одлука на Советот на 
општината, без дополнително чекање да се собе-
рат 20% од потребните потписи, со цел да се добие 
време. 

Едно од прашањата што овие форми на учество го 
покренуваат е во врска со Избирачкиот список, за 
кој се смета дека не ја одразува реалноста со го-
лемиот број иселени лица во одредени општини и 
практично ја оспорува зададената бројка, односно 
процентот на гласачи што се неопходни за да се 
спроведе легално процедурата на механизмите за 
граѓанско учество, што е пропишано со закон. Про-
блемот овде, според многумина, е фактот што прет-
седателот на државата се избира со 40 проценти 
од гласачите, додека за референдумот се потребни 
51%. Според пресметките на една граѓанска орга-

6  http://lokalno.mk/inicijativata-za-spas-na-zeleniloto-vo-kar-
posh-4-dosega-sobra-2-300-potpisi/

низација од Скопје, потребно е на 42 секунди по 
едно лице да се потпишува во одредена единица 
на Министерството за правда, за да можат да бидат 
собрани потребните потписи за покренување ре-
ферендум, во законски назначениот рок!

Во ваков контекст интересна е „експлозијата“ на 
локални референдуми во последниве неколку ме-
сеци. Особено што, иако се локално распишани, се-

пак се однесуваат на теми што се со национална „те-
жина“. Освен најавените референдуми за мигранти-
те, кои, во основа, се дискриминирачки и служат за 
политичка манипулација, во околу шест општини 
досега се организираа(т) и референдуми за (не)
изградба на рудници. Интересно е што давањето 
концесија за рудници е надлежност на централната 
власт, но локалното население сака да се изјасни по 
тоа прашање.

Во неколку наврати, темите што ги поттикнаа луѓето 
на акција беа од национално значење и надлеж-
ност, како што беше граѓанската иницијатива во 
Дебар против градење брана на реката Радика, со 
цел да се зачува природата. Беа собрани 10.000 пот-
писи од граѓаните и, во овој случај, локалната власт 
застана на страната на граѓаните. Иницијативата 
беше успешна и акцијата беше запрена.

Може да се заклучи дека претставките и предло-
зите се доста често користени од граѓаните, инди-
видуално, но и од некои невладини организации. 

ваат анкети, пет-шест пати во годината, со цел да ги 
информираат центрите на партијата за подготовка 
на изборни програми. Но, кај анкетите и јавните со-
бири, граѓаните честопати имаат тешкотии да раз-
граничат дали тие се нарачани и организирани од 
општината или од одредена политичка партија.

На прв поглед, може да се каже дека ниту еден 
градоначалник досега не иницирал  користење на 
алатките за консултација со граѓаните, утврдени со 
Законот за локалната самоуправа4 и допрецизира-
ни со Законот за референдум5. Сепак, факт е дека 
тие се користат, но ослободени од законски проп-
ишаните услови. Па, така, општините организира-
ат и јавни расправи, прифаќаат на разгледување 
и граѓански иницијативи без оглед што тие не ги 
исполнуваат законски пропишаните услови што 
бараат, за да се покрене граѓанска иницијатива, да 
биде поддржана од најмалку 10% од гласачите на 
општината, односно од месната заедница што е за-
сегната за прашањето. Тоа што може да се сфати од 
практиката и од анализите е дека некои форми на 
граѓанско учество се користат на локално ниво, но 

4  Ibid.
5  Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување 
на граѓаните, Службен весник бр. 81, септември 2005.

лишени од правни препораки за проценти и бро-
еви. 

Како резултат на погоре кажаното, многубројни 
иницијативи се поднесени од граѓани за прашања 
што ја засегаат заедницата, најмногу во форма на 

потпишани петиции. Такви беа иницијативите во Те-
тово, Битола, Чаир/Скопје во врска со загадувањето 
(на воздухот), во Куманово поради преселување на 
Центарот за зависници од дрога и алкохол, во Штип 
за воведување платен паркинг, во Струга стануваше 
збор за реконструкцијата на кејот на реката, во Ох-
рид иницијативата се однесуваше за решението за 
сообраќајот преку националниот парк Галичица, во 
Карпош и во Аеродром за зачувување на зелените 
површини и многу други. 

Постојат и неколку слични случаи во Скопје, кога 
граѓаните, организирани на ниво на населено ме-
сто или општина, се обидоа да иницираат проме-
ни во врска со прашања што влијаат врз нивниот 
секојдневен живот. Две иницијативи се одржаа 
во Карпош, една за населбата Карпош 4, каде што 
граѓаните не успеаја да соберат 5.900 потписи за 
да се запре процесот на донесување на Деталниот 

Графикон 2: На кој начин општината ги вклучува граѓаните? 
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Сепак, дури и месните заедници не се толку моќ-
ни кога е во прашање поддршката на граѓанските 
иницијативи. Таков беше случајот со изградбата на 
зградите во центарот на Скопје (зад локацијата „Ав-
томакедонија“), кога и покрај граѓанските протести 
спроведени преку месните заедници, зградите се-
пак беа изградени.

Користењето на социјалните медиуми како алатка 
се зголемува и сите општини се трудат да го сле-
дат овој нов тренд. Поголемиот дел од општините 
имаат официјални веб-страници што се користат за 
информирање на јавноста. Дополнително, повеќе-
то општини, како и нивните градоначалници, има-
ат официјални фејсбук-профили. Комуникацијата 
со граѓаните преку Фејсбук е постојана и повеќе-
то претставници на општините сметаат дека таа е 
подинамична на овој начин, бидејќи оваа алатка ја 
користи голем дел од населението поради брзиот 
пристап до информации, со можност за директна 
комуникација преку пораки и неговата дигитална 
компонента (слики, видео, презентации).

Законот за просторно и урбанистичко планирање8, 
кој предвидува јавна дискусија за новопредложе-
ните урбанистички планови и нивни промени, е по-
читуван од сите општини. Некои новинари објасну-
ваат дека тие дури добиваат и писмени покани за 
известување од дискусиите, а поканите треба да ги 

8  Закон за просторно и урбанистичко планирање, Службен 
весник бр. 199, 30.12.2014.

потпишат како доказ дека се примени. Сепак, граѓа-
ните се жалат дека овие дебати се организирани 
формално, само колку да се задоволат законските 
прописи. Јавните огласи се, по правило, поставени 
на огласната табла на општината додека времен-
скиот период за проверка на планот е вообичаено 
две недели и во рамките на работното време. Еден 
таков случај, кој се здоби со многу интерес од стра-
на на локалните медиуми, е про-
блемот со паркот во Штип. Парче 
зеленило што се наоѓа меѓу неколку 
станбени објекти и кое служи како 
мало паркче за жителите на оваа на-
селба беше продадено на приватни 
инвеститори за изградба на нови 
згради на негово место. Граѓанските 
организации што поведоа иниција-
тива против градбата посочуваат 
дека формално, според документи-
те, целата процедура за промените 
во урбанистичкиот план е испочитувана, па дури 
вклучува и писмена поддршка од месната заедни-
ца. Како и да е, жителите дознале за овој договор 
кога огласот за јавна набавка на земјата бил објавен 
и сега ја оспоруваат одлуката, тврдејќи дека тие не 
биле консултирани. Примери како овој има во сите 
региони од државава, вклучувајќи и слични случаи 
во скопските општини Аеродром и Карпош.

Интересно е што директната комуникација на граѓа-
ните со советниците не е актуелно прашање и рет-

Но, честопати граѓаните велат дека 
своите проблеми ги решаваат по-
добро преку приватните врски и 
пријателства, додека граѓанските 
организации имаат и добри и лоши 
искуства. Во Виница, на пример, по 
предлогот на граѓанска организа-
ција, беше иницирано јавно-при-
ватно партнерство и уличните све-
тилки беа заменети со „штедливи“ 
светилки.

ШТО ДРУГО Е НА РАСПОЛАГАЊЕ? 
Покрај спротиставените ставови на темата дали про-
тестите се сметаат како алатка за граѓанско учество, 
слободно можеме да заклучиме дека „правни форми 
на директна акција, какви што се бојкотите, граѓански-
те иницијативи и демонстрациите, станаа стандарден 
дел од граѓанскиот репертоар на политичко однесу-
вање во модерните плуралистички демократии“7.  Во 
таа смисла, не може да се избегне спомнувањето на 
„Шарената револуција“, која ја одбележа сферата на 
активизам на граѓаните во Македонија во текот на 
2016 г. Илјадници луѓе во главниот град Скопје и во 
некои други големи градови во Македонија ги презе-
доа улиците и ги бојосуваа зградите на државните ин-
ституции три месеци последователно и притоа бараа 
оставка на корумпираната влада.

Покрај законски пропишаните форми на вклучу-
вање на граѓаните, локалните власти имаат на 

7  Kaase and Newton (1995) - “Beliefs in Government“, Max Kaase and 
Kenneth Newton, Oxford University Press, Oxford, 1995.

располагање многу други алатки и механизми за 
консултирање со граѓаните, кои се воведени од 
меѓународни организации, донаторски програми, 
здруженија на локалните власти и граѓански орга-
низации. Такви се форумите во заедницата, дено-
вите на градоначалникот, деновите на идеи, разни 
совети (совет на млади; економско-социјален совет 
итн.), социјални медиуми, локални медиум, куќни 
совети, директни телефонски линии и сл.  

Една од најупотребуваните алатки за консулта-
ција со граѓаните остануваат граѓанските собири 
на ниво на урбани или рурални месни заедници. 
Сите градоначалници активно ја употребуваат оваа 
алатка за различни цели, почнувајќи од комунални 
работи, до одлучување за општинскиот буџет. Во 
врска со транспарентноста на ваквите јавни соби-
ри, мислењата се поделени. Некои ги перципираат 
како состаноци организирани од политички пар-
тии, на кои се донесуваат одлуки што се во корист 
само на најлојалните членови на партијата и служат 
како пропаганда за политичките партии; додека 
други ги перципираат како начини за справување 
со проблеми важни за локалната средина. Транспа-
рентноста е засенета од фактот дека повеќето прет-
седатели на месни заедници се избрани про-фор-
ма, отсуствуваат законски надлежности за нивната 
работа и речиси сите се мажи. Сепак, поголемиот 
дел граѓани, особено во руралните општини, смета-
ат дека месните заедници можат да бидат корисни 
доколку се организираат според правила и пропи-
си и доколку се отстрани влијанието на политички-
те партии од нивната работа. 

Графикон 3: Кој облик на учество сметате дека е најсоодветен за Вас? 
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задлабочувајќи се во причината, но во исто време 
признавајќи дека жените потешко се мобилизираат 
за учество во јавните трибини и општинските фо-
руми во неговата општина. Неколкумина други гра-
доначалници ми го имаат потврдено овој заклучок, 
бидејќи се чинеше дека не беа свесни за изјавата 
дека организираат состаноци со граѓани во џамии, 
кафулиња и други места што најчесто не се посету-
вани од жените во овие заедници. Во вакви случаи, 
се чини дека социјалните медиуми (главно Фејсбук) 
се еден од ретките начини за вклучување на жени-
те, што е потврдено и со други анализи.

Жените во Македонија, во просек, трошат три часа 
повеќе во однос на мажите во домашна работа10. 
Овој сооднос може да биде и поголем, на сметка на 
жените, во зависност од тоа дали жената е мажена 
или не, дали е вработена, колку деца има и на која 
возраст се наоѓа. Затоа, формите на учество што ба-
раат од жените да излезат од дома (јавни собири, 
трибини и средби) не се често прифатени од нив, 
бидејќи претставуваат дополнителен товар врз 
нивното, и така ограничено, време. Во некои среди-
ни, каде што не е вообичаено жените да се вклучу-
ваат во јавниот живот, информациите ги добиваат 
преку мажите во семејството (сопруг, татко, брат, 
син). Затоа, за да можат жените со самодоверба да 
го изнесат своето мислење и да влијаат врз квали-
тетот на управувањето и донесувањето одлуки во 
нивните заедници, процесот треба да се насочи кон 
развивање посебни пристапи приспособени на со-
одветниот контекст. Притоа, треба да се има пред-

10  Анкета за користење на времето 2014/2015, Завод за 
статистика на РМ, Скопје, декември, 2015.

вид дека жените во една заедница 
не претставуваат хомогена група и 
затоа треба да се имаат предвид и 
поединечните и колективните аспе-
кти во процесот на нивно вклучу-
вање.  Овде е важно да се напомене 
дека барањата за еднакви права и 
можности за контрола врз одлуки-
те од страна на жените, честопати 
се сфаќаат како закана, бидејќи ги 
предизвикуваат привилегиите и 
постојните односи на моќ во едно 
општество. За среќа, овие односи 
на моќ можат да се променат. 

Кај жените постои неинформираност или недовол-
на информираност за надлежностите и за клучните 
процеси и улогата на единиците за локална само-
управа. Ова е особено видливо кај жените од ру-
ралните средини, од кои некои се и физички огра-
ничени во можноста да се информираат и самите 
(немање јавен превоз). Дури и во општините кај кои 
се забележува повисок степен на информирање, 
информациите не стасуваат до голем број жени. По-
големиот број жени се информираат од локалните 
медиуми и преку неформални контакти, поради 
што информациите што ги добиваат се ограничени 
и „процесирани“ во контекст на дневнополитички 
теми. Дел од жените се повеќе информирани (ова 
се однесува на вработените, активните и жените од 
урбаните средини), но не ги користат информации-
те за каков било ангажман, ниту, пак, ги споделуваат 
на организиран начин. Дополнително на неинфор-
мираноста се забележува и мало разбирање како 

ко се дискутира. Се има впечаток дека советниците 
не комуницираат со граѓаните, бидејќи советници-
те ги дискутираат проблемите во своите политички 

партии. Па, така, за време на седни-
ците на општинскиот совет само ги 
пренесуваат ставовите на политич-
ките партии, при што советниците 
немаат „сопствено“ мислење. Иску-
ството од следење на седници на 
советите покажуваат дека на седни-
ци на општинските совети најчесто 
само се гласа по точките на дневен 
ред, а многу ретко и се дискутира. 

Иако правото на граѓаните и на јав-
носта за учество на седниците на 
Советот е загарантирано со закон и 
општински статути, тоа значително 
малку се применува во практика. 
Ова се случува како недостиг на 

навика на граѓаните и е засновано на мислењето 
дека општинските советници се директно избрани 
од граѓаните за да ги застапуваат и да донесуваат 
одлуки во нивно име. Малку општини се обидува-
ат да мобилизираат повеќе граѓани за учество на 
седниците на општинскиот совет преку навремено 
информирање и употреба на различни методи на 
мобилизација, но како и да е, тие изјавуваат дека 
граѓаните најчесто учествуваат кога се разгледува-
ат проблеми што имаат директно влијание врз нив 
или, пак, кога се во прашање нивните пријави и ба-
рања. Понекогаш, на седниците на општинскиот со-
вет учествуваат претставници на месните заедници 

или на граѓанските организации. 
Општината има обврска јавно да ги 
објави дневниот ред  и одлуките на 
седниците на општинскиот совет, но 
тоа не секогаш се случува. Таа треба 
да го овозможи и да го олесни прис-
тапот на граѓаните на седниците, 
што ретко се случува. 

Еден од предизвиците со кои се со-
очуваат граѓаните во речиси сите 
општини е транспарентноста на 
буџетот. И покрај тоа што општини-
те знаат да ги објават буџетите на 
општинските веб-страници како и 
плановите и договорите за јавни 
набавки, важно е да се каже дека е 
тешко да се следат буџетите, бидејќи 

се направени во формат што не е разбирлив за 
граѓаните. Индексот на транспарентност, во пот-
категоријата транспарентност на буџетите, општи-

ните го исполнуваат со 49%9. За ова секако клучно 
влијание има необјавувањето на граѓански буџети 
од страна на општините, како кварталните и полу-
годишните извештаи за трошењето на буџетот во 
формат разбирлив за јавноста. Граѓанскиoт буџет 
е документ што има за цел транспарентно да ги 
претстави информациите содржани во годишниот 
буџет на општината и да ги информира граѓаните 
на едноставен начин, преку графикони и илустра-
ции на буџетот, да го разберат планирањето и рас-
пределбата на општинските средства. Граѓанскиот 
буџет им помага на граѓаните да разберат кои се 
изворите на приходите во буџетот на општината и 
за кои приоритети се трошат нивните пари. 

Во таа насока, едукацијата на граѓаните и подигање-
то на свеста се важни аспекти на транспарентноста 
на буџетот. Новинарите од локалните медиуми и 
самите изјавуваат дека одбиваат да присуствуваат 
на седниците на Советот кога тема на дискусија е 
буџетот, бидејќи имаат тешкотии при разбирање на 
темата, а не сите медиуми имаат новинари специја-
лизирани за економски теми. Друг важен аспект 
е дека буџетот е веќе договорен на седниците на 
општинската комисија за финансии и буџет, кога 
власта и опозицијата ги усогласуваат своите ставо-
ви за буџетот, и тој потоа само формално се усвојува 
за време на седниците на Советот. 

Сличниот предизвик важи и за урбанистичките пла-
нови, каде што покрај формалноста на процедурата 
што се презема, факт е дека граѓаните се соочуваат 
со тешкотии при разбирање на цртежите и технич-
ките документи што им се ставаат на располагање 
за разгледување и коментирање. Како резултат на 
тоа, интересот да учествуваат на ваквите настани е 
многу мал. Вообичаено, на овие собири се појаву-
ваат луѓето што се директно засегнати со специфи-
чен проблем.

УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ
Една од клучните разлики што само мал број гра-
доначалници ја разбираат е дека, за да ги слушнат 
потребите на специфичните групи граѓани, нео-
пходно е да се користат посебно приспособени 
пристапи. Во тој правец, ромската популација и же-
ните од руралните средини во Македонија се нај-
загрозени групи граѓани, како и лицата со посебни 
потреби. При разговорот со еден од градоначал-
ниците на рурална средина, тој ја сподели негова-
та радост што се должи на фактот дека жените го 
„лајкнуваат“ неговиот профил на Фејсбук, притоа не 

9   „Анализа на отвореноста на локалната самоуправа во 
Македонија и регионот“, Нада Наумовска и Данче Даниловска, 
Метаморфозис, Скопје, мај 2017. 
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ДЕМОКРАТСКИ ПРИНЦИПИ ВО ПРАКТИКУВАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ 

• Политичкото претставување е смислата на демократијата и тоа се 
постигнува низ учество на избори преку политички партии или со 
независен политички ангажман. Преку претставувањето се утврдува 
владеењето на граѓаните и различните политички тенденции во јавноста. 

Претставување

• Партиципацијата во демократскиот процес е неопходен услов за 
функционирање на демократијата. Може да се оствари преку 
институционални или по пат на неформални облици и механизми на избор и 
насочување на избраните претставници кои ги обликуваат локалните 
политики и практики. 

Партиципација

• Авторизацијата е нераскинливо поврзана со слободните и фер избори. 
Локалните избори им даваат можност на граѓаните да ги авторизираат своите 
претставници и функционери да ги претставуваат нивните интереси во 
локалните совети или други избрани тела или да ја делегираат нивната волја 
на други органи. 

Авторизација

• Демократската легитимност е јавно препознавање и прифаќање на силата на 
авторизацијата стекната преку изборното гласање за локалните претставници 
кои носат одлуки и спроведуваат акции. Тие ги легитимираат и правилата и 
процесите во демократијата на локално ниво во име на локалното население. 

Легитимација

• Одговорноста го рефлектира начинот на кој локалната власт ги уважува и ги 
спроведува потребите, барањата и политичките преференции на граѓаните. 
Во неа се огледува колку јавните политики и нивното спроведување на 
локално ниво ја отсликуваат волјата на граѓаните. 

Одговорност

• Отчетноста се однесува на односите меѓу локалното население и нивните 
претставници во локалната власт преку механизми кои гарантираат дека 
локалните функционери одговараат за своите постапки пред граѓаните кои ги 
избрале. Таа има хоризонтална (поделба на власта) и вертикална (граѓани-
елита) димензија. 

Отчетност

• Транспарентноста го подразбира нивото на отвореност, предвидливост и 
одговорност во работењето на на локалните претставници и институции пред 
јавноста. Таа е критичен фактор за поттик и ангажман на граѓаните во 
демократскиот процес, за мониторирање на функционерите и за нивно 
одговорно и отчетно владеење. 

Транспарентност

• Солидарноста ја претставува меѓусебната поврзаност на различни луѓе во 
локалната заедница, повеќе изразуваќи ги нивните социјални, а не приватни 
поединечни врски. Таа го рефлектира нивото на општествената кохезија во 
локалната заедница и еднаквоста меѓу поединците, како и односите меѓу 
различни нивоа во општеството, за сите кои живеат во заедницата да можат да 
ги остварат своите права. 

Солидарност
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нивните секојдневни проблеми се поврзани со 
обврските на општините. Оние жени што се реша-

ваат да побараат информации, има-
ат проблем со тоа да утврдат каде, 
кому и како да се обратат.

Кај најголем број од жените, без ог-
лед на која социјална група припаѓа-
ат, владее висок степен на недовер-
ба кон општината и обесхрабреност 
за комуникација со нив. Тој висок 
степен на обесхрабреност се должи 
делумно на неуспешни обиди и/или 
претходни лоши искуства и апатија 

и незаинтересираност за каква било акција што би 
можела да ја смени, односно да ја подобри нивната 
положба. Не помалку важен е и стравот од санкција 
кај жените, кој ги спречува да се обидат поартику-
лирано да постават барање. Кај дел од жените до-
минира перцепцијата дека локалните власти поак-
тивниот граѓански ангажман би го третирале како 
„непријателски чин“, што е засновано врз искуства-
та на дел од жените.

Голем дел од жените се многу гласни во искажу-
вање на своите секојдневни проблеми, меѓутоа не 
се гледаат себеси како чинител во нивното реша-
вање. Забележлив е синдромот на очекување некој 
друг да ги идентификува и да ги реши проблемите 
(синдром „Да ми се даде“, „Некој да нè организира“), 
сеедно од кого. Личните интереси кај жените се 
доминантни и ретки се оние што имаат свест дека 
нивните проблеми засегаат и поголема заедница 
жени. Ова веројатно се должи и на сè помалата 
социјална интеракција помеѓу жените (особено кај 
тие во урбаните средини, иако е сè позабележливо 
и во руралните, што не било случај во минатото). 

Кај женската популација особено е забележлива 
незаинтересираноста, дури и одбивањето да се 
занимаваат со јавните финансии. Кај голем дел од 
нив се забележува ставот дека тие немаат право да 
се мешаат во процесите на планирање и одлуки за 
буџетот. Кај дел од најмаргинализираните, јавните 
финансии се гледаат како хуманитарна помош, ве-
ројатно поради тоа што најчесто комуницираат со 
општините заради остварување на потребите од 
областа на социјалната заштита.   

Кај мал дел од жените, без разлика дали живеат во 
урбани или во рурални средини, се забележува ин-
терес за поголем општествен ангажман. Во урбани-
те средини тоа се жени што  се повозрасни и кои 
биле порано општествено ангажирани, но поради 
различни причини се повлекле, а кои имаат прет-

ходно искуство со иницирање прашања во заед-
ницата и комуницирање со институциите за нивно 
решавање. Што се однесува до руралните средини, 
тоа се жени што имаат свест за пошироката заед-
ница и се активираат кога се соочуваат со некој 
исклучително горлив проблем во заедницата. Овој 
интерес и кај двете категории жени не е доволен 
за самоорганизирање и е условен од надворешен 
поттик. 

ПЕРЦЕПЦИИ ЗА ОТВОРЕНОСТ НА ОПШТИНИ-
ТЕ И ГРАЃАНСКА АКТИВНОСТ
Од аспект на перцепцијата на граѓаните за тоа кол-
ку се тие вклучени во одлучувањето на општинско 
ниво, односно колку општината ги вклучува, има 
поделени мислења. Од една страна, поголемиот 
број граѓани сметаат дека општината е инклузивна 
и ги вклучува. Сепак, еднакво голем е и бројот на 
оние што или велат дека општината не ги вклучу-
ва или дека едноставно не знаат дали ги вклучува. 
Претпоставувам дека оваа група граѓани веројатно 
не можат точно да сфатат што се подразбира под 
тоа „да бидат вклучени“. Исто така, голем дел од 
граѓаните и граѓанските организации сметаат дека 
остваруваат добра соработка со локалните власти. 
Интересно е дека овие мислења се споделени во 
време кога имаше растечка политичка тензија, која 
вклучуваше и јавна клевета на сметка на граѓански-
те организации и нивните членови, како и оцрну-
вање на ликот на одредени јавни фигури што рабо-
теа на grassroots активизмот. 

Во контекст на ова, значајно е да се напомене 
дека граѓаните од руралните области сметаат дека 
повеќе се вклучени во одлучувањето во своите 
општини, во споредба со оние од урбаните среди-
ни. 

Еден од најинтересните аспекти поврзан со тоа 
како општините ги вклучуваат граѓаните во проце-
сот на одлучување, покажа дека граѓаните најмногу 
сакаат форми и начини што се однесуваат на непо-
среден контакт, какви што се граѓанските собири, 
отворени денови на градоначалникот и состаноци 
на месните заедници.

Истовремено, самите градоначалници и советници 
се свесни и потврдуваат дека директниот контакт 
со гласачите е најефикасниот и најкорисниот на-
чин за комуникација, а со ова, очигледно е дека е и 
најкористениот начин. 

Наспрема перцепциите стои прашањето за реал-
ната вклученост на граѓаните во донесувањето на 
одлуките. Интересно е дека најголем број граѓани, 
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без разлика на кој регион во државата припаѓаат, 
не се активни чинители во своите заедници. Огро-
мен број граѓани прашани колку пати во текот на 
минатата (2015-2016) година учествувале во про-
цесот на одлучување, одговориле дека воопшто не 
учествувале, додека мал процент учествувале само 
неколкупати. 

Ако постои согласување меѓу двете страни (локал-
ната самоуправа и граѓаните) дека постојните и нај-
често користени алатки за учество се соодветни и 
претпочитани од двете страни, тогаш зошто нема 
граѓанско учество и како е развиена перцепцијата 
дека меѓу општините и граѓаните има добра сора-
ботка?

КВАЛИТЕТ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ ГРАЃАНИ-
ТЕ И ОПШТИНИТЕ
Тоа нè води кон ефектите од учеството. Голем дел 
од граѓаните што се одважиле да се активираат и да 
решат некое прашање што ги засега во секојднев-
ниот живот, не гледаат промени предизвикани од 
нивното учество, а некои дури гледаат дека тоа 
има негативен ефект. Се забележува дека граѓани-
те се разочарани од недостатокот на ефективност 
на нивните дејства. Од една страна, ова е разбир-
ливо бидејќи секој заслужува да добие признание 
за својот труд и сака да види резултати во разумно 
време. Од друга страна, пак, ниската стапка на ак-
тивност и интерес за поведување иницијатива, го 
поставува прашањето дали граѓаните имаат преви-
соки очекувања со барањето на непосредни резул-
тати во ретките случаи кога одлучуваат да преземат 
акција.

Граѓанските организации укажуваат на постоењето 
основна соработка со релевантни чинители преку 
обезбедување писма за поддршка, или месните за-
едници, за апликациите поднесени од граѓанските 
организации до донаторски програми, бесплатно 
користење објекти за ограничен број невладини 
организации, слична соработка за одредени наста-
ни или иницијативи (бесплатни простори, озвучу-
вање, механизација итн.).

Некои општини обезбедуваат финансиска поддрш-
ка за активностите на граѓанските организации. Ова 
се спроведува на различни начини, започнувајќи од 
доделување одредена сума пари без јавна постапка 
или делејќи ја сумата еднакво за сите граѓански ор-
ганизации во една општина, без оглед на потребите 
и целта; завршувајќи со употреба на транспарентен 
систем за распределба на средствата на граѓански-
те организации врз основа на јавни повици и по-
стапки за оценување (Струмица, Скопје). Честопати 

се случува  да се донесат одлуки за распределба на 
средства за граѓанските организации, меѓутоа тие 
потоа не ги добиваат овие средства. При ребаланс 
на општинскиот буџет, средствата се пренасочува-
ат и се пренаменуваат за прашања што општината 
смета дека се поитни и ја засегаат заедницата.

Граѓанските организации во регионот на Скопје 
сметаат дека општините се заинтересирани да ги 
ислушаат, но не се подготвени да преземат нешто 
повеќе од тоа. Повеќето невладини организации во 
државата изјавуваат дека локалните власти се заин-
тересирани за соработка со граѓанскиот сектор за 
прашања што се од помала важност или да се вклу-
чат во заеднички помали проекти или активности, 
додека поважните прашања покренати од граѓан-
скиот сектор, какви што се рециклирањето (Скоп-
скиот регион), управување со отпад и диви депо-
нии, загадување на воздухот (Тетово), остануваат 
незабележани. Оттука, резултатите од заедничката 
соработка се ефикасни на микро ниво.

Граѓанските организации се жалат дека, ако добијат 
средства за иницијативи или за проекти од локал-
ната самоуправа, многу често надлежните не се за-
интересирани за резултатите. Една организација од 
Југозападниот регион објасни дека тие аплицирале 
за средства од општината за реализација на една 
нивна идеја и добиле средства само за еден дел 
од проектот. Како и да е, тие го имплементирале и 
го споделиле извештајот со локалната самоуправа, 
вклучувајќи ги резултатите и препораките. Немало 
никаква реакција, ниту, пак, продолжение на нив-
ната иницијатива. Друга организација од истиот 
регион објасни како организирале уметнички клуб 
и снимање документарен филм, успеале да го обез-
бедат учеството на градоначални-
кот преку лични контакти, но тој не 
се појавил на јавната презентација и 
на дебатата во рамките на проектот.

Постои разлика помеѓу квалитетот и 
отвореноста меѓу градоначалникот 
и самата единица на локална само-
управа. Претставници на граѓански-
от сектор објаснуваат дека соработ-
ката може да варира меѓу различни 
сектори. Граѓанските организации 
добро соработуваат со некои секто-
ри/единици во општината и тоа се 
должи на фактот што вработените 
се запознати со некои специфични 
прашања (какви што се, на пример, 
животната средина или родовата еднаквост). Други 
граѓански организации, кои имаат 10-15 години ис-

Голем дел од 
граѓаните што 
се одважиле да 
се активираат и 
да решат некое 
прашање што 
ги засега во 
секојдневниот 
живот, не гле-
даат промени 
предизвикани 
од нивното 
учество, а некои 
дури гледаат 
дека тоа има не-
гативен ефект.
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куство со работење во заедницата, се чувствуваат 
исклучени од нивните локални власти. Исто така, 
укажуваат на влошување на претходно остваре-
ните врски со локалната самоуправа и постојано 
намалување на оваа соработка. Тие чувствуваат 
дека соработката е намалена поради селективниот 
пристап кон граѓанските организации и се извршу-
ва само формално, најчесто во зависност од потре-
бите на општината (особено како доказ за аплици-
рање за донаторски средства).

КОГА САКААТ – ИНФОРМИРААТ!
Граѓаните се, главно, информирани за работата на 
нивната општина. Некои општини имаат сопствени 
електронски билтени или општински весници. Не-
кои од нив ги емитуваат седниците на Советот на 
локалните/регионалните медиуми. Мнозинството 
новинари изјавија дека имаат постојана и добра со-
работка со локалната самоуправа, добиваат навре-
мени информации, а некои дури и покани за сед-
ниците на Советот и состаноците на општинските 
комисии. Но, квалитетот на добиените информации 
зависи од темата.

Кога општината сака да сподели нешто, тоа го прави 
без проблеми, употребувајќи ги сите постојни кана-

ли, како што велат новинарите. Тие 
праќаат писмени покани, ѕвонат на 
телефони, испраќаат СМС, плаќаат 
патни трошоци на медиумите и спо-
делуваат материјали. Но, ситуацијата 
е различна кога новинарите бараат 
информации. Во такви случаи, спо-

делените информации се основни, без никакви 
детали, или пак, се бара од медиумите да поднесат 
писмени барања за добивање информации, што 
претставува проблем за нив. Вообичаено, „велико-
душноста“ за споделување информации од страна 
на општината се однесува за настани што веќе се 
случиле, па така, ова се „пост фестум“ информации.

Граѓанските организации многу често го користат 
Законот за слободен пристап до информации со 
цел да добијат информации од општинските ин-
ституции. Ова се случува кога локалните власти не 
се заинтересирани да соработуваат со граѓански-
от сектор, но мораат да ја почитуваат законската 
обврска наложена во овој закон. Во ваков случај, 
организациите се жалат дека информациите не се 
доволно исцрпни.

Граѓанските организации најчесто се консултира-
ни и вклучени од локалните власти во развивање 
стратегиски документи. Друг начин на вклученост 
зависи од потребите на општината, како што е до-
казот при аплицирање за донаторски средства, 
дека општината го вклучила граѓанското општество 
во одлучувањето. 

Многу невладини организации се поканети од 
локалните власти да учествуваат во процесот на 
развој на стратегија. Вакви случаи има во сите ре-
гиони и, главно, вклучуваат граѓански организации 
во зависност од нивното поле на експертиза, какви 
што се стратегии за млади и проблеми на млади, 
волонтирање, полова рамноправност, заштита на 
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средината, превенција од дроги, сексуално образо-
вание... На овој начин општините профитираат од 
локалната експертиза и од новите идеи предложе-
ни од граѓаните.

Кога подлабоко ја анализиравме причината за 
незадоволството од ефикасноста на користени-
те средства за учество на граѓаните, забележавме 
дека многу често постои јавна дебата во врска со 
важни проекти и интервенции во заедницата, но 
резултатите се разликуваат од договорените исхо-
ди. Граѓаните се чувствуваат манипулирани бидејќи 
конечните одлуки никогаш не ги одразуваат нивни-
те проблеми и потреби. Еден од ваквите примери, 
кој беше споделен, е за велосипедската патека во 
Битола, каде што по дебатата, конечната одлука се 
разликувала од она што било договорено со граѓа-
ните.

Многу петиции покренати од граѓаните за одреде-
ни проблеми се чини дека не го постигнале посаку-
ваниот резултат. Многу одлуки сè уште се во тек, а 
сосема малку се прегледани и модификувани како 
би ги вклучувале потребите на сите релевантни чи-
нители во заедницата. Како резултат на формалнос-
та, некои иницијативи започнуваат да изумираат, 
како и деновите предвидени за идеи или средбите 
на Советот на општината со граѓаните (Свети Нико-
ле). Општинските власти изјавуваат дека граѓаните 
се пасивни и незаинтересирани да учествуваат, но 
граѓанските организации нагласуваат дека ова е 
резултат на злоупотребената доверба.

Од друга страна, постои и неинформираност на 
граѓаните во врска со надлежностите на локалните 
власти, што ги попречува во помагањето.

ЕФЕКТИ ОД ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО
Се чини дека главното незадоволство на граѓаните, 
во однос на општинските напори за нивно вклучу-
вање, е дека тие не гледаат на локалната самоупра-
ва како на орган што ги води овие процеси. Многу 
често, тоа се донаторски иницијативи што ги спро-
ведува локалната власт.

Досега јавните дебати се покажаа како најефек-
тивен начин за справување со проблемите на 
граѓаните и треба да продолжат понатаму. Сепак, 
наместо тактика на универзален пристап, граѓан-
ските организации предлагаат подиректно креи-
ран пристап, кој се фокусира на различни групи 
граѓани и ја зема предвид поставеноста на различ-
ни социјални групи во заедницата и нивните спе-
цифични потреби. Многу често, ранливите етнички 

заедници се користат само за гласање и се подми-
туваат со храна и пари. Потоа, во наредните четири 
години од политичкиот мандат, тие се исклучени 
од сите процеси. Немаат право на глас или, пак, на 
учество. Мора да се креираат посебни механизми 
за вклучување на овие групи во донесувањето од-
луки на локално ниво.

Исто така, граѓанските организации забележа-
ле дека треба да ја подобрат нивната улога во 
општеството и да го зголемат изборното тело. Рабо-
тата врз мотивацијата на граѓаните да бидат актив-
ни, со цел да побараат отчетност од политичарите, 
обезбедува повеќе можности за тие да се вклучат, 
како и да едуцираат за разликата помеѓу политики 
и политички партии.

ЗАКЛУЧОЦИ
Сегашното законодавство и политики не успеваат 
да обезбедат лесни механизми за учество на граѓа-
ните кои, исто така, би ги земале предвид потреби-
те на различни групи граѓани. 

Пол, класа, етничка припадност, хендикеп – се со-
цијални поделби меѓусебно поврзани едни со дру-
ги, што резултира во одредени општествени одно-
си што ги прават членовите на загрозените групи 
уште поисклучени во искажувањето на нивните по-
треби. За да се откријат потребите на одредени гру-
пи граѓани, како и да се разберат нивните грижи, 
неопходно е да се користат одредени приспособе-
ни пристапи. Во тој контекст, ромската популација 
и жените од руралните средини во Македонија се 
најмногу загрозени, како и лицата со посебни по-
треби.

Учеството на граѓаните повеќе се гледа како про-
цес на информирање на граѓаните за работата на 
локалната власт, додека учеството во процесот на 
донесување одлуки е сведено на индивидуално 
однесување, а не на поголем општествен проблем.

Општините не се ограничени со закон и можат да 
развијат свои механизми за вклучување на граѓани-
те во согласност со околностите во заедницата.

Граѓанските организации не се доволно моќни да 
влијаат повеќе врз прашањата поврзани со благо-
состојба на граѓаните.

Граѓаните се демотивирани да бидат активни граѓа-
ни, бидејќи тие се често манипулирани и нивните 
иницијативи се заобиколени.
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Соработката меѓу НВО-секторот и локални-
те самоуправи, како и секоја соработка на 
несродни ентитети што не ги поврзува ист 

интерес – не е лесна работа. Ако искрено говори-
ме, барем во овој момент, такво нешто речиси и да 
не постои, освен како фингирана соработка, која 
повеќе служи за „вежбање демократија“, отколку 

за подобрени услуги кон граѓаните, за отчетност и 
за транспарентност на локалната власт. Вистинска 
соработка, барем таква за каква што им пишуваме 
на донаторите во невладините проекти и извештаи 
– нема, затоа што не постои синергија, заеднички 
цели и прифатена рамка за таквата соработка. Не 
можеме да бидеме сигурни ниту во тоа дали и колку 

Александар Цветкоски*

ГРАЃАНСКОТО УЧЕСТВО НА ЛОКАЛНО НИВО: 
„ЛЕТ ВО МЕСТО“ 
НА ФИНГИРАНАТА 
СОРАБОТКА

*М-р Александар Цветкоски, дипломиран етнолог и магистер по економски науки, со звање кустос-советник во националната установа Завод и 
Музеј Прилеп, го води Одделението за социјална и духовна култура и Музејот за тутун. Претседател е на невладината организација Асоцијација за 
граѓанска толеранција и соработка (АГТИС), а зад себе има искуство од проектно координирање на 68 невладини и 15 владини проекти. Автор е на 9 
публикации од областа на својата експертиза.

ние, невладините организации, имаме делувано на 
локалните самоуправи во подобрување на нивниот 
капацитет да ги остварат надлежностите што им се 
дадени со закон.

Приказната започна многу убаво, уште во 2002 г., 
со јавните дебати за фискална децентрализација, 
односно за Законот за финансирање на општините. 
Кога немаа пари, градоначалниците беа „душички“ 
и ја зграбија нашата помош. Реално, помогнавме 
да се добие добар закон, што им донесе конкрет-
ни пари и неконкретни надлежности, што за нив 
беше корисно, но не и за граѓаните. За медиумите, 
тогаш, темата за локална самоуправа беше мошне 
привлечна и не беше тешко да се организираат 
активности какви што, денес, не можеме ниту да ги 
замислиме. Тој ентузијазам, полека, но сигурно, се 
претвори во нешто друго.

За жал, денес, интересот за соработка главно про-
излегува од донаторските повици, кои бараат од не-

владините организации да соработуваат со општи-
ните. Општините нам ни служат да ги оправдаме 
„локалните“ проекти пред донаторите, поради тоа 
што, во спротивно, во ставката „одржливост“ ќе не-
маме што да запишеме. Општините, пак, имаат ко-
рист од таквата соработка поради тоа што ништо не 
ги чини, нема мешање во незгодните прашања за 
партизацијата на општинскиот кадар, за споил-сис-
темот при изборот на кадрите, за квалитетот на 
услугите, за ниските стандарди на имплементација 
на државните и општинските проекти, за слабиот 
квалитет на изградба на локалната инфраструктура 
и за трошењето на локалниот буџет. А, дополнител-
но, општините можат да добијат некои донаторски 
пари што, често, се програмирани во невладините 
проекти, токму наменети за општината, но и да има-
ат „доказ“ во јавноста дека општината е отворена 
кон граѓанскиот сектор. 

За да ја оствариме така проектираната соработка, 
најчесто, ние наоѓаме „силна“ врска во општината, 
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некој што ни ги завршува работите со учеството на 
општината во нашите проекти. Општината тоа, сека-
ко, ни го смета за услуга.

Ако сакаме да сме чесни кон јавноста и кон дона-
торите, можеме да кажеме само дека проектните 
настани се случиле, но вистинското влијание на 
таквиот настан и резултатите од него ги фингираме, 
затоа што тие „здружени журки“ почнуваат и завр-

шуваат на листата за присуство на 
настанот, со некаков новинарски из-
вештај од шеесетина секунди на ло-
калната ТВ, препишан од невладино-
то пишано известување за настанот. 
На самиот настан, пак, може само да 
се говори за општи работи, стотици 
пати пишани и препишани – „Локал-
ната самоуправа е темелна вредност 
на Уставот... бла-бла-бла“ – а потоа 
да поведеме киселкаста расправа 
„за ништо“, во која повторно ќе се 

констатира дека е потребна подобра соработка на 
граѓанскиот сектор со општината. Зошто е тоа така? 
Затоа што општината, за почеток, не би ни учест-
вувала во „небезбедни“ или „незгодни“ проекти по 
нејзиниот углед во јавноста, посебно ако можат да 
бидат опасни по рејтингот на градоначалникот и 
партијата на власт. 

Соработката со граѓанскиот сектор на иницијатива 
на општината, пак, е секогаш со „позадина“. Ние сме 
тука само за оправдување на нешто – осмислено од 
општината. Тука има и поголемо лицемерие. Ние, 
вообичаено, велиме: „Па, што!? И нашите планови 
и проекти во кои учествувала општината биле исто 
толку неупотребливи и про-форма како и нивните“... 
Сепак, има една разлика: нашите смешни стратегии 
за ова и за она, меморандуми за разбирање и со-
работка, критериуми за... барем не трошат народни 
пари; а нивните – да. 

Со тоа, недоволно е да се каже дека локалниот 
процес на носење одлуки е „фараонски“, во недос-
таток на вистинско граѓанско учество во локално-
то владеење. Не само што процесот е таков, туку и 
невладините организации се соучесници во лице-
мерието на локалните власти. Од друга страна, ако 
сме малку посовесни, па не сакаме да бидеме јавно 
искористени за тоа, ние не одиме на тие средби, но 
потоа и градоначалникот не доаѓа на нашите. На тој 
начин, големо е заемното разбирање со општините. 

Ако општините (посебно помалите) имаат проблем 
да платат експерти, или немаат знаење да го ор-
ганизираат процесот за да проанализираат некој 
локален горлив проблем, тогаш ние сме тука: Повр-
зување со експертите, иницијална работилница и – 
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толку. Понатаму, тие си ги добиле експертите и ние 
не сме им потребни. Тоа сме го искусиле, но и по-
веќе од тоа: По поднесувањето на проектот, кој ние 
(се разбира – бесплатно) сме го изработиле, сме 
барале погранични партнери, сме патувале и до-
говарале итн., градоначалникот се сетил на некоја 
своја внука – да ја стави за координатор, знаејќи 
дека владата ќе плати ако извештаите на „локал-
ците“ не бидат прифатени од ЕУ, односно средства-
та од грантот ако „се претворат“ во кредит. Пари се 
пари, внука е внука, а во комбинација, тие се многу 
доходовни.

ФИНГИРАН НЕВЛАДИН СЕКТОР
Порано, додека стандардите на донаторските про-
грами за локалната самоуправа (самите темплејти 
за подготовка на проекти) беа на повисоко ниво, 
општините имаа потреба од подобри граѓански 
организации, за тие да им ги изготват проектите со 
кои општините решиле да бараат пари од донато-
рите. Но, со време, општините се извештија, па во 
локалните самоуправи вработија понекој поране-
шен член на некоја невладина организација. Така, 
клиентелизмот меѓу општината и невладината ор-
ганизација, во која сегашниот општински чинов-
ник работел порано, станува зацeментиран. Уште 
поточно е да се каже дека децентрализираното 
раководење на фондовите од ИПА-програмата (да 
се дадат парите на општините, па ако треба тие ќе 
се програмираат од централно владино тело за им-
плементација), е вистинската причина за падот на 
соработката на добрите невладини организации 
со општините. На тоа се надоврзува и зголемената 
понуда на проекти од граѓанските организации до 
општините, па овие, вториве, можат политички ар-
битрарно да избираат со кого ќе соработуваат. Со 
време, сите научија што треба да им се пишува на 
донаторите, затоа што имплементацијата на проек-
тите никој не ја контролира при нивното одвивање, 
туку преку периодичните или завршните извештаи 
и преку бирократското придржувањето до шемати-
зираните пропозиции за финансиска имплемента-
ција на проектите. 

Така се зголеми бројот на фингирани „невладини“ 
организации – локално формирани од партијата 
на власт, па владино-невладината соработка е од-
лична: власта соработува самата со себе. Секоја 
општина има повеќе „свои“ НВО-и за постигнување 
одредена фреквентност на настаните и валориза-
ција на желбата на партијата во форма на граѓански 
иницијативи, годишни планови и општински про-
екти. Така, на пример, во 2005 г., во град со 27.000 
невработени (Прилеп), преку анкета со граѓанските 
организации, констатиран е нашиот најголем про-

блем, дека немаме доволно локални паркчиња и 
игралишта. Се разбира, власта тоа веднаш го „по-
прави“ и „посади“ десетици паркчиња, кои фино 
послужија за печатење „отчети“ и за ТВ-извештаи. 
На средбите со локалната власт ние „се убивме“ од 
давање предлози, но мнозинството 
локални невладини организации, 
со имиња на цвеќиња во своите на-
зиви, си имаше свој список на идеи. 
Локалната самоуправа направила 
и анкета низ градскиот невладин 
сектор, во која доволен број вла-
дино-невладини организации од-
говориле дека, сепак, паркчињата 
се приоритет! Општината никогаш 
не правела анкети кога требало да 
им ги даде на многугодишно корис-
тење спортските сали на партиски-
те бизнисмени, за во нив тие да 
отворат производствени погони; 
или за маалските „домови“, кои порано беа месни 
заедници, а сега во нив работат бизниси блиски до 
власта, или се сместени партиските НВО-и, а анке-
ти не се правени ни за тоа како да се распредели 
буџетската ставка за поддршка на клубови, култур-
но-уметнички друштва и граѓански организации во 
општината. 

Неприфатената и долги години промовирана-
та рамка, односно „рамки“ за соработка постојат: 
„Партнерствата“ не функционираат, освен номи-
нално и како „материјалчиња“ за пресови, посеб-
но ако станува збор за соработка на проекти или 
за некакви избори. Такви партнерства се нудат во 
сите проекти од ИПА-фондовите на ЕУ, за погранич-
ната соработка и каде не, во „блескавите“ идеи на 
донаторската заедница дека демократијата треба 
да се вежба. Можеби токму заради тоа Европската 
комисија финансира проекти со неизмерно висок 
проектен ризик (со многу мали шанси за вистински 
успех или влијание). Ним им е така добро, на импле-
ментаторите – уште поубаво. 

Просто е! Што ќе им сме ние на општините, освен 
како „доказ“ дека се тие транспарентни и отчетни, 
или како начин сите да заработиме на лагата дека 
соработуваме и дека имаме „блескави постигну-
вања“? Соработката бара волја, надминување на 
потребата од гола пропаганда, идеологија за на-
предок, прифаќање на сознанието дека партнер-
ството значи партиципација и меѓусебна контрола, 
инсистирање на мониторинг на постигнувањата, 
мерливост на резултатите и отчетност, но и „појдов-
на точка“ или дијагноза. 
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КОИ, ОД СПОМЕНАТИТЕ СЕ НАЦИОНАЛНИ, КОИ НАЦИОНАЛНИ 
И ЛОКАЛНИ – ИСТОВРЕМЕНО, А КОИ ЛОКАЛНИ ПРОЕКТИ: 

37

31

19

13

Земјоделски субвенции

Национални

Национални и 
локални

Локални

Не знам 

44

37

11
8

Компјутер за секое дете

Национални

Национални и 
локални

Локални

Не знам

44

40

14

2

Индустриски зони

Национални

Национални и 
локални

Локални

Не знам

36

31

7

26

Изградба на споменици

Национални

Национални и 
локални

Локални

Не знам

32

43

21

4

Изградба на регионални патишта

Национални

Национални и 
локални

Локални

Не знам

39

37

15

9

Меѓузбир (индикативни 
одговори)

Национални

Национални и 
локални

Локални

Не знам

Како општината да ја направиме поотчетна, кога 
ниту проектите не се тоа? Како да се грижиме за по-
добрување на ситуацијата на одредена целна гру-
па, кога таа за градоначалникот претставува само 
сума од гласови, а за нас „бајка за донаторот“?

Токму врз овие поенти, при средбата на политичко-
то и граѓанското општество, се темели овој напис, 
во кој отвораме една мошне опасна (особено за 
нас, НВО-ите) тема: Фингирање соработка или, уште 
поточно, номинална соработка („на хартија“) на не-
сродни ентитети, кои ниту се разбираат, ниту имаат 
чувство едни за други, ниту имаат продуктивни ме-
ханизми за соработка, ниту разбираат што од сора-
ботката добиваат едните, а што другите; кога, всуш-
ност, не постои грижа за интересите на граѓаните. 
Во оваа неискрена игра, главна жртва се видливите 
проектни ефекти и креативноста, а главен добит-
ник е номиналноста, што е потполно сообразено 
со начините на аплицирање и усвојување проекти 
во рамките на ИПА-фондовите, за пограничната со-
работка и сите повици на кои треба да учествуваат 
општините, за Планските региони или за „единици-
те за имплементација“, формирани од Генералниот 
секретаријат на Владата. Тука, едноставно, креатив-
носта и иновативноста се последните нешта што 
тие можат да го забележат. Наместо тоа, на проекти-
те се гледа „технички“, односно ништо не разбираат 
за самата проектна идеја, за методологијата што, 

систематски, ги елиминира добрите 
и креативни организации, кои мо-
жат да внесат новитети, а ги издига 
„мудрите“ организации, за кои про-
ектите се бизнис, а извештаите до 
донаторите се „вештина“ на креирање индикатори. 

Најтажно од сè е што ништо не останува после 
таквата соработка и наместо граѓанскиот дух да 
се пробива во структурата на општините, номи-
нализмот од политичкото општество навлегува во 
граѓанското и го пренесува својот „лет во место“ 
во редовите на невладиниот сектор. Принципот на 
политиката (често и онаа, дневната) 
се прелева во граѓанското општест-
во, со што се анулира потребата од 
градење одржливи граѓански капа-
цитети, создавање јавна доверба и 
критичка јавност, но и специјализа-
ција на граѓанските организации. 

За ваквите состојби многу има по-
могнато „донаторската заедница“, со 
бирократскиот проектен пристап и 
со слабиот мониторинг на смислата 
на трошењето на проектните пари. 
Сепак, главната причина за малите 
постигнувања во соработката меѓу 
локалните самоуправи и граѓански-

„Темелењето 
врз вредно-
сти“ е првата 
лага што ние 
сами си ја пов-
торуваме, не 
размислувајќи 
дека, со тоа, ја 
стимулираме 
најраширената 
болест во Маке-
донија: погреш-
ната дијагноза 
којашто, потоа, 
се користи за 
одредување на 
општествената 
терапија! 
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от сектор лежи во погрешната дијагноза за пробле-
мите на скромното инволвирање на невладините 
организации во процесите на креирањето полити-
ки и одлуки на локално ниво. Превладува логиката 
на „про-форма“ како оправдување на активностите 
на граѓанските организации во овие средини. Чест 
на малубројните исклучоци.

ДИЈАГНОЗАТА, КАКО НАЈРАШИРЕНА БОЛЕСТ
Учеството на граѓанскиот сектор во владеењето (и 
на локално ниво) секаде во демократска Европа се 
темели врз вредности што се „општествен капитал“ 
на западната демократија. Тие вредности се детал-
но разработени и општоприфатени и, во значајна 
мера, имплементирани во секојдневието. Приме-
ната на принципот на супсидијарност никогаш не 
престанува: Одредена надлежност мора да биде 

извршена од најниското ниво на 
власта – којашто е способна за тоа. 
Ако власта не може тоа да го напра-
ви – или е тоа политички „незгодно“, 
прескапо, несоодветно... – постои и 
дерегулација, деинституционализа-
ција, јавно-приватно партнерство 
и делегирање надлежности, што се 
постигнува и преку корпоративното 
донаторство или волонтерскиот ан-
гажман на стручно или на граѓанско 
ниво. Кај нас ваквиот пристап едвај 
е започнат и уште се занимаваме со 
расчистување на поимниот концепт. 
Затоа, наместо да биде правило, оваа 
практика е исклучок во работата на 
локалната самоуправа и на граѓан-
скиот сектор.

И ние, постојано, повторуваме дека 
и нашето граѓанско општество се 
темели врз одредени вредности, 
но прашањето е дали тие вредно-
сти се сфаќаат и практикуваат како 
општествен капитал, или се само 
практичен „лост“ за политичка „еле-
вација“ на желбите на моќниците? За 
жал, се чини дека ова второво е на-
шата фактичка состојба. „Темелењето 
врз вредности“ е првата лага што 

ние сами си ја повторуваме, не размислувајќи дека, 
со тоа, ја стимулираме најраширената болест во 
Македонија: погрешната дијагноза којашто, потоа, 
се користи за одредување на општествената тера-
пија! Погрешно опишаните проблеми ги лекуваме 
со погрешни средства. Така создадената инстру-
ментализирана стварност, во која не може да има 
фактичка вистина, туку само политички дискурс, 
потоа зависи од силината на медиумите (пропаган-

дата) што го поддржува фингирањето на интереси-
те на граѓаните. Звучи познато? Се разбира, ние тоа 
го правиме со помош на донаторите, на кои не им 
е гајле за ефектите. Само нека биде кратко, лесно 
читливо и да не троши премногу време.

Генералната приказна е ваква: Демек, граѓанското 
општество „притиска“ врз властите –  едни врз цен-
тралните, други врз локалните – но тие не сакаат 
да слушаат. 

Што разбира1 граѓанското општество, за да при-
тиска? За што притиска?... Градоначалниците да 
послушаат? А што тоа2?... Кој да послуша: „нашите“ 
или „вашите“?... Кој да соработува на креирањето 
на предлогот, кого треба да го слушаат локалната 
самоуправа и владата?... Која е таа организација 
што прифатила лидерство на друга организација, 
кога нема прилив на проектни пари или други 
придобивки од тоа?... Со кој човечки капацитет ќе 
се постигне тоа?... Знае ли некоја граѓанска орга-
низација „да чита“ буџет? Знае ли да постави листа 
на прашања по одредена буџетска ставка?... Врз 
база на кои акти ќе се „крои“ предлогот? Врз база 
на нетранспарентни податоци од локалната власт, 
каде што буџетскиот отчет не значи ништо?... Кој 
ќе биде координатор на сето тоа „истражување”?... 
Кој ќе финансира?... Дали некој направил извештај, 
процена или ревизија на одреден проект, а некој 
да прочитал за тоа?... Дали извештајот на една не-
владина организација ќе биде читлив за обичниот 
граѓанин?... Кој медиум ќе извести дека „локалната“ 
не сака да соработува или крие податоци – истата 
таа локална ТВ што е финансирана од градоначал-
никот!? 

Ете, тоа се само некои од прашањата со кои декла-
рацијата за делување „темелено врз вредности“ се 
урнисува уште во стартот. Ако на тоа ги додадеме 
партиските „организации“ за манипулација на јав-
носта и протуркување партиски агенди, негатив-
ниот впечаток само се засилува. Нашето граѓанско 
општество само номинално се темели врз вредно-
сти, додека, во заднината, се одвива остар натпре-
вар базиран врз партиски интереси, во услови на 
општа невработеност и вишок кадри од општест-
вен профил со низок капацитет и неапликативно 

1  „Да разбираш“ значи да учествуваш уште во фазата на плани-
рање и развојот на идејата за проект, а тоа значи дека е потребен 
процес на следење на системот за информирање на општината, за 
работата на локалните ограноци на партиите, за активностите на 
другите НВО-и, систематски мониторинг, процес во кој ќе учеству-
ваш со сопствени идеи. Колку невладини организации, на локално 
ниво, имаат време и средства за тоа?
2  Вообичаено, нашите предлози и проекти се со слаб квалитет, не-
разработени, а често демонстрираат непознавање на фактичките 
состојби (расположливиот општински буџет, нивоата на надлеж-
ности, изворите на средства и сл.).
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2. ШТО БИ СЕ СЛУЧИЛО АКО ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ ИСКРЕНО ИСТАПИ СО СВОЕ МИСЛЕЊЕ
ЗА ИНСПЕКЦИИТЕ, ВО ЈАВНОСТА?

Одговори – индикативно групирани 
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образование. Тоа го следат малите плати на вра-
ботените во граѓанскиот сектор, со што напорот за 
„дополнителна заработка“ се претвора во носечки 

принцип на граѓанското општест-
во. Не вредностите, туку празниот 
стомак е причина за бројноста на 
организациите. Каде, во ваквиот 
контекст, може да се најде место за 
граѓанска организација, која своја-
та сила ја црпи од креативноста, од 
желбата за демократизација и подо-
брени услуги или услови за живот 
на граѓаните? 

Не само „лошата општина“, туку и не-
довербата кај граѓаните во НВО-сек-
торот е причината поради која мо-
раме да фингираме бројност. Тоа, 
од друга страна, нас нè поставува 

како општествен фактор што номинално се грижи 
за интересите на нашите целни групи и ги плаши 
„избраните на избори“ дека можеме да им го нама-
лиме рејтингот, во држава во која мерит-системот 
за градење јавна административна и политичка 
кариера речиси и да не постои. Проблемот е што 
невладините организации не се издигнати над де-
формациите во општеството, со промовирање и 
придржување до сопствените принципи, односно 
вредности, и не изградивме доволно голема јавна 
доверба кај граѓаните за да бидеме мериторни фак-
тори за корекција на политиката. 

ПАРТИСКО-ДРЖАВНА „ОКУПАЦИЈА“
Невладиниот сектор, покрај (често и наспроти) по-
литичките партии, треба да е главна алатка на де-
мократијата, граѓански „потисен механизам“ за про-
туркување граѓански интереси и вредности, како 
коректор во политичката реалност. На национално 

ниво, дури, тоа има и одреден успех; 
но, на локално ниво, навистина, ре-
зултатите се многу скромни, иако 
треба да биде сосема спротивно: Де-
лувај локално, за да го промениш и 
националното! 

Но, кај нас работите никогаш не се 
локални. Со „окупацијата“ на нацио-
налната јавна сфера и јавната агенда 
од страна на политичките партии, 
проблемот неминовно се рефлек-

тира и на локално ниво. На пример, многубројните 
проекти што минатата власт ги осмисли („Оствару-
ваме“!) за спроведување низ општините, не беа ниту 
критикувани на локално ниво. Никој не спомна дека 
Градот Скопје треба да остави простор општините 
специфично, локално, да се развиваат. Колку за 

илустрација, „централно посадените палми“ локал-
но вирееја и умреа, без ниедна локална забелешка. 
Тој „национален“ принцип, додуша, е судбина и на 
коморското, синдикалното, образовното, спортско-
то, туристичкото, стручното и низа други „локални“ 
организирања. „Долу“ ништо не поминува што не е 
иницирано, или барем верификувано од „горе“. 

Интересни се податоците дека најпопуларните 
„локални проекти“ се, во суштина, централни, кои 
имаа локална имплементација, а се користеа и како 
национални и како локални – според изборните 
потреби. Теренската анкета (национална) за испи-
тување на граѓанската доверба во институциите на 
системот, спроведена во 2016 г. од Асоцијацијата за 
граѓанска толеранција и соработка (АГТИС), во рам-
ките на проектот „Фасадата држи, темелите тонат“, 
покажа збунетост на граѓаните за препознавање 
на своите локални интереси: дури 39% од испита-
ниците оцениле дека субвенциите за земјоделците, 
легализацијата на бесправно изградените објекти, 
проектот компјутер за секое дете, индустриските 
зони, изградбата на споменици низ општините и из-
градбата на регионални патишта се и национални 
проекти, дополнителни 37% од испитаниците мис-
лат дека се тоа и национални и локални проекти, а 
само 15% од граѓаните на тие проекти гледаат како 
на локални неопходности во средините во кои жи-
веат и работат. 

Исто така, во националната анкета наменета за де-
ловни субјекти, околу влијанието на инспекциски-
от надзор врз деловната клима (во истражувањето 
беа третирани четири инспекторати), во рамките на 
проектот на АГТИС со наслов „Инспекторот ѕвони 
колку што сака“ (2012 г.), резултатите покажуваат 
дека советите на општините и градоначалниците 
се сосема поинаку третирани – во свеста на граѓа-
ните. На прашањето: „Што би се случило ако делов-
ниот субјект искрено истапи со свое мислење за 
инспекциите, во јавноста?“, од серијата понудени 
одговори дури 67% од испитаниците сметаат дека 
„градоначалникот ќе ти пушти инспекција“, доде-
ка само 4% сметаат дека „Советот на општината ќе 
ти пушти инспекција“. Истовремено, во тврдењето 
од „менито“ понудени одговори дека „од Скопје ќе 
ти пуштат инспекција“, веруваат 65% од испитани-
ците, што јасно покажува дека градоначалникот 
е третиран како експонент на партијата, ако таа 
владее и на централно ниво. Тоа е потврдено и со 
одговорите, при рангирањето на влијанието на гра-
доначалникот врз деловната клима (иако тој нема 
никакви ингеренции врз инспекторатите, посебно 
врз Агенцијата за храна и ветеринарство и Управата 
за јавни приходи), каде што, во просек, 48% одго-
вориле дека градоначалниците имаат влијание врз 
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деловната клима. Уште поиндикативен е одговорот 
на прашањето: „Дали верувате во тврдењето: Ако 
си близок со градоначалникот, нема да имаш по-
сети од инспекции“, каде што 70% одговориле дека 
веруваат во тоа тврдење. Значи, на монолитнос-
та на „троедната“ власт, треба да се додаде дека и 
„четвртата власт“, локалната самоуправа, барем во 
свеста на граѓаните, е дел од тој партиски монолит.

Понатаму, ниту еден домашен плански акт (барем до 
неодамна) не е создаден од домашна потреба, туку 
е правен за задоволување на меѓународната дона-
торска заедница (особено ЕУ) или како партиска 
„стапица“ за избори. Тоа се однесува и на првата, па 
втората, па третата „Стратегија за соработка на Вла-
дата со граѓанскиот сектор“, вклучително и серијата 
„Акциски планови за спроведување на Стратегија-
та за соработка на Владата со граѓанскиот сектор“. 
Формално, се исполни еден „хартиен“ критериум 
за придонес на граѓанскиот сектор во процесот на 
креирање јавни политики. Но, кога власта и невла-
диниот сектор видоа дека и понатаму не се разби-
раат едни со други, донесоа и основен принцип на 
соработка: „Стратегија за јакнење на заемна довер-
ба, партнерство, вклученост на граѓанскиот сектор 
во процесот на креирање политики“. Оваа „нова 
верба“ требаше да се валоризира низ Секторот за 
анализа на политики и координација при Генерал-
ниот секретаријат на Владата на РМ. Не само што 
решија, туку издадоа и „Прирачник за креирање 
политики“, направија и Одделение за соработка со 
НВО, па потоа и Комисија за распределба на фи-
нансиски средства на невладините организации, 
па многубројни „единици“ за спроведување на ова 
и на она, уште и веб-страница... Направени се уште 
многу работи, кои им користеа само на малубројни 
невладини организации. Владата, пак, се оправда 
пред странците дека го подигнала „квалитетот и 
општествениот легитимитет на одлучувањето“ и 
дека, така, стратегиските документи се одраз на јав-
ниот интерес. 

На локално ниво сигналот брзо се „прочита“, па 
и локалните самоуправи започнаа да објавуваат 
огласи за локални проекти, со кои ќе се поддржи 
локалниот невладин сектор, но дури откако напра-
вија „свои“ организации што (претежно) ги добија 
скромните грантови за одржување послушност 
и присуство насекаде каде што локалната власт 
спроведува „грандиозни проекти“. На посериозни-
те невладини организации, како и да ги дефинирате 
таквите, им е срам да се појавуваат заедно со овие 
нивни секторски „колеги“, па апстинираат од наста-
ните поради „презафатеност“.

Малку е поинаква ситуацијата во руралните општи-
ни, кои немаат сопствен капацитет за изработка 

на проекти и немаат доволно средства да одржу-
ваат „партиски невладини организации“, а ниту мо-
жат да најдат обучени личности за водење таков 
сектор. Тие подобро соработуваат со „градските“ 
НВО–и, поотворени се, потребни им се проектни-
те средства, па се трудат и ја напрегаат кревката 
и малубројна општинска администрација да си ја 
заврши работата со нивниот дел од аплицирањето. 
Сепак, и тоа зависи од градоначалникот и претседа-
вачот на општинскиот совет. Ако се тие посветени, 
соработката е можна, но имплементацијата е мош-
не тешка поради слабиот општински администра-
тивен капацитет. Голем број надлежности на такви-
те рурални општини им ги извршува најблиската 
градска општина, а со тоа заинтересираноста на 
граѓаните за учество е секторски мошне лимитира-
на. Згора на тоа, младото население од тие локални 
самоуправи мигрира, а постои и сезонската преза-
фатеност со земјоделски работи, па е тешко да се 
обезбеди позначајна граѓанска партиципација во 
планираните проекти. 

На градоначалниците на малите општини не им 
паѓа на ум да го развиваат граѓанскиот сектор во 
својата општина, ниту имаат свест дека, токму тој 
сектор, ќе го даде „вишокот вредност“ во општи-
ната и ќе претставува и кадровска база за иднина. 
Но, мандатот трае само четири години, па оти да се 
трошат „слободни“ пари, кога од централното поли-
тичко расположение зависи дали и тие ќе добијат 
нов мандат од партијата. Навистина, локалните 
средства, што не се добиени преку блок-дотации 
или преку грантови за порамнување, општината ги 
смета „за свои“ (изворни локални средства) и слу-
жат за подобрување на „стандардот“ на градоначал-
никот и на владејачката партија. Повишувањето на 
овие „слободни средства“, во буџетот, како и нивно-
то алоцирање во посебни фондови, кои се под дис-
крециско право на градоначалникот, е постојана 
грижа на градоначалниците, а во таквата операција 
редовно е вклучена некоја „невладина“, преку која 
се заобиколуваат строгите законски рамки за јавни 
набавки и известувањето за приходите и расходите 
на општинскиот буџет. 

Ете, „соработка“ имало!?

Дека е болеста на дијагностицирањето толку многу 
раширена, говори и фактот дека најголемиот број 
локални невладини организации се занимаваат со 
„безбедни проекти“, такви што нема да ја налутат 
власта и ќе го привлечат градоначалникот за груп-
на фотографија со нив.

Значи, да заклучам, граѓанско општество базирано 
на вредности? ... Утре сабајле.

51

СЕПАК, КАКО МОЖЕ „ДА СЕ УЧЕСТВУВА“?
Граѓанските организации, ако сакаат да го совлада-
ат процесот на разбирање со локалното политичко 
општество, претставено преку општината, ќе мора 
да го научат овој „занает“ на:

•	 Планирање, со примена на дерегулација на надлеж-
ности, деинституционализација, примена на јав-
но-приватно партнерство, вмешување во локалната 
легислација и совладување на овие методи за реша-
вање на општинските проблеми и слабости;

•	 Локално и регионално вмрежување за оствару-
вање влијание, координација на различни инте-
реси, градење синергија со неполитички актери 
и образовни институции, подружници на комо-
ри и синдикати и професионaлни здруженија;

•	 Застапување општи и посебни граѓански инте-
реси пред органите на општината и локалните 
подружници на централните институции;

•	 Фузирање на помали невладини организации-
заради зголемување на сопствениот капацитет, 
оперативната соработка и трансфер на знаење 
и експертиза;

•	 Соработка со деловниот сектор или застапу-
вање на секторот за специфични стратегиски 
проблеми на развојот (на пример, производство 
на универзитетски и средношколски кадри, кои 
стопанството ги бара);

•	 Градење јавен имиџ и доверба кај граѓаните, 
како и локален статус на лидери на мислење.

•	 Кај планирањето, граѓанските организации ќе 
мораат да ги совладаат:

•	 Испреплетеноста на политичкото ниво на пла-
нирање, локалните движечки сили и принципи 
(не само официјалните, туку и другите локални 
влијателни актери);

•	 Користење искуства од поранешни планови, 
идеи и имплементирани проекти (на пример, во 
„просторните планови“ има многу материјал за 
тоа, но никој не ги чита);

•	 Целна ориентација на планирањето, фазно пла-
нирање и фондови поврзани со тоа;

•	 Законски и подзаконски ограничувања и мож-
ности;

•	 Следење и антиципација на донаторските долго-
рочни трендови;

•	 Макотрпно создавање и споделување визија 
(моќна алатка за придвижување граѓанско 
учество);

•	 Регионално планирање.

•	 Исто така, треба да има јасна свесност и за об-
ластите на општинско планирање, за тоа да се 
градат знаења и капацитети, со инволвирање 
експерти за применета политика од областа на:

•	 Земјишна политика3 и распределба на државно 
и општинско земјоделско земјиште на корис-
тење;

•	 Даночна политика;

•	 Демографска и миграциска политика, политики 
на различни резиденцијални зони4;

•	 Погранична соработка;

•	 Политики за подобрување на координати-
вен5, административен и раководен капацитет 
(општински практики за раководење6);

•	 Политики на стимулирање на општинска поддрш-
ка на сите нивоа (партнерство7 со приватниот и 

•	 волонтерскиот сектор - организации, интереси); 

•	 Формирање локални или регионални развојни 
стратегии (дистриктно организирање8);

•	 Институционализација на методи (законски) за 
граѓанска партиципација;

•	 Инструменти за предизвикување локален еко-
номски развој (ЛЕР) и управување со него;

•	 Операционализација на врската: финансирање 
– управување со имот – планирање9.

3  Земјишните политики имаат висок одраз на ЛЕР. На пр., фирмите 
бараат земјиште за изградба, но општинското и малите приватни 
парцели им одговараат само на малите и средни претпријатија, 
додека за големите – не. Што ќе стори општината во врска со тоа?
4  Посебни градски квартови, каде што живее население со раз-
лична материјална и општествена моќ. 
5  Хоризонтална интеграција на политиките.
6 Експертски капацитет на секторите, едукација, стимулирање на 
професионалното напредување, интердисциплинарност… 
7  Вертикална интеграција: Таа е важна, зашто ако ја нема, тие праз-
нини во доменот на ЛЕР ги пополнува централната власт со свои 
акти или ги блокира локалните иницијативи.
8 Исто така, тоа е форма на отпор и форма на распределба на 
моќта со централното ниво.
9  Ако не се во интегриран модел, општинските потенцијали не се 
исполнуваат, односно постојат лоши локални политики и плани-
рање, а можеби и висок степен на корупција.
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„ТОЧКИ“ НА СРЕДБА
Важни се и „точките“ каде што можат да се сретнат 
политичкото и граѓанското локално ниво, а тие се 
лоцирани таму каде што општината нема идеи, ин-
терес или капацитет, па тоа треба да се искористи 
за градење, барем, некаква синергија. Една таква 
„точка“ може да биде потребата од градењето на 
идентитетот на градот (урбано, туристичко, спорт-
ско или некое друго брендирање). Идентитетот 
на градот служи не само за локална употреба. Тоа 
може да биде алатка и на развојот – посебно преку 
туризмот. Во тоа спаѓа и креативноста за општинско 
визуелизирање на акциите, манифестациите, брен-
довите. 

Особено податлива за соработка е сферата на 
квалитетот на животната средина и „урбаната еко-
логија“. Од голема корист може да биде и уреду-
вањето на односите на невоедначен развој на де-

лови на општината и намалувањето на социјалните 
разлики или управувањето со социјалните разлики 
на локално ниво, со можна алокација на одредени 
социјални услуги, од локалниот, кон невладиниот 
сектор. Невладините организации можат да дадат и 
силен придонес во донесување т.н. дериватни за-
кони, кои се „асиметрична“ локална регулатива, што 
не мора да ја има во друга општина, туку се израз 
на локалната потреба на една општина во мошне 
специфичен контекст.

Конечно, голем е просторот во областа на поттикну-
вањето на општествениот ангажман и активности 
насочени кон развој на демократијата и доброто 
владеење. Во тоа спаѓа и планирањето на локалниот 
економски развој, но и помалку „теориската“ тема на 
обезбедување предизборни ветувања, кои потоа из-
браната локална самоуправа и ќе ги спроведе. 

4. ДАЛИ ВЕРУВАТЕ ВО ТВРДЕЊАТА:

Потполно 
да 

Делумно 
да 

Делумно 
не 

Воопшто 
не 

Не 
знам 

Тврдење 

Ако си близок со градоначалникот, 
нема да имаш посети од инспекции 61 9 12 11 7 
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Процесот на децентрализација во државата за-
почна да се концептуализира во доцните деве-
десетти години од минатиот век, а до крајот на 

милениумот почнаа првите реформи. Сегашната сос-
тојба со децентрализацијата сè уште ги одразува тие 
денови во многу свои сегменти – и оние добрите, но 
и оние што се помалку од тоа. Големиот пробив, што 
се случи со потпишувањето на Охридскиот рамковен 
договор, само воведе некои нови елементи во целиот 
процес – додуша, важни, какви што беа употребата на 
јазиците на локално ниво и прочуениот праг од 20% 
за етничките заедници да ги уживаат јазичните права.

Но, овој напис не е наменет да биде анализа на ак-
туелните состојби, има други што тоа многу подо-
бро ќе го направат од мене. Текстов повеќе сака да 
се обиде да прикаже како Програмата за развој на 
Обединетите нации (УНДП) ја разбира системската 
работа во областа на децентрализацијата и локал-
ната самоуправа, односно локалната демократија. 
Ова е еден обид да ги покажеме предностите и 
предизвиците на работата во оваа насока. 

Значи – децентрализација. Првото на што ќе помис-
лите се општините, односно, со јазикот на законот, 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА: 
НИКОЈ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ 
ЗАПОСТАВЕН!

Харалд Шенкер *

Харалд Шенкер раководи со Програмата за демократско владеење во УНДП во Скопје. Изминатите две децении ги помина главно работејќи во 
Југоисточна Европа, Швајцарија и во Белгија на прашања врзани за подобрување на демократското владеење (развој на граѓанското општество, 
малцински прашања, меѓуетнички односи, медиуми, избори), со особен осврт кон локалната самоуправа.

„единиците на локална самоуправа“. Тие имаат ов-
ластувања, треба да испорачаат услуги до луѓето, 
а за да го направат тоа, им требаат фондови. След-
ното што ви доаѓа на памет се луѓето. Но луѓето, 
или „граѓаните“, се комплексни суштества. Од една 
страна, тие се корисници на услугите понудени од 
општините. Од друга, тие се граѓани со свои права 
и одговорности. Ова е првата од многуте дилеми: 
како да се помири економската логика на испора-
ката на услугите со пристапот за почитување на чо-
вековите права кога се говори за луѓето? Со други 
зборови: ако во едно село останале само некол-
кумина, има ли смисла да се проширува селската 
водоводна мрежа? Дали економската ефикасност е 
водилката на развојот, или се тоа човековите пра-
ва и правото за пристап до вода за пиење? Велиме: 
никого не оставаме запоставен. Но, тоа често има 
цена што не секоја власт е подготвена да ја плати. А, 
сепак, власта е обврзана со задолженијата преземе-
ни од долгата листа усвоени конвенции и договори, 
како и со „Агендата 2030 за одржлив развој“, усвое-

на од Обединетите нации, со глобална важност. 

Дилемата што овде ја опишувам е суштината на ра-
ботата на оние што се занимаваат со развојот: така, 
Агендата 2030 повикува на „градење ефективни, от-
четни и инклузивни институции“ (Цел бр. 16 на одр-
жливиот развој). За да бидат ефективни, институ-
циите треба да бидат ефикасни. Но, 
тука доаѓа аспектот на човековите 
права, кој јасно укажува дека чове-
ковите права се универзални права, 
независно од специфичната ситуа-
ција на која било личност. Секогаш 
ќе остане предизвикот како да се 
помират овие два концепта, дури и 
во најразвиените демократии.

Деновиве чувме една шокантна 
изјава од потпретседателот на Вла-
дата задолжен за економскиот и 
регионалниот развој: само 18% од 
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населението во земјава има пристап до канализа-
циските мрежи. Ова не се чини ниту дека е ефектив-
но, а ни ефикасно, и секако не на линија на она дека 
никој нема да остане запоставен. Но, ова е точката 
во која децентрализацијата се допира до секојднев-
ниот живот на луѓето, тогаш кога тие стануваат дел 
од системот што би требало да се потпира врз пар-
тиципативност и отчетност. Тоа е ситуација кога на 
луѓето мора да им се чуе гласот за тоа кои услуги 
што ги дава општината се нивен приоритет. Затоа 
треба да се почитува нивниот гласачки избор, како 
и нивниот придонес кога се креира општинскиот 
буџет. И во такви случаи тие треба да бараат отчет-
ност – од своите избрани претставници и од адми-
нистрацијата, и на локално и на државно ниво.

УНДП И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА
Приказната за учеството на УНДП во процесот на 
децентрализација во Македонија е долга и успеш-
на. Но, се разбира, сите така велат кога ќе ги праша-
те. Сепак, ќе биде доволно во поткрепа на нашево 

тврдење да завртите еден круг око-
лу државата и да поразговарате со 
градоначалниците, со членовите на 
локалните администрации и во цен-
трите за регионален развој. Повеќе-
то од нив имале некаква соработка 
со УНДП во последните петнаесети-
на години. Ова е така бидејќи ние ја 
гледаме децентрализацијата тесно 
поврзана со локалниот развој. Тоа е 
просторот каде што се наоѓаат луѓе-
то и каде што ние не сакаме никого 
да оставиме запоставен, какво што е 
барањето во Агендата 2030 за одр-
жлив развој, но и како што налага 

логиката на областа на општествениот развој. А ва-
квите амбиции успеваме да ги преточиме во прак-
тични активности благодарејќи на несебичните до-
натори какви што се Швајцарија, Европската Унија, 
Јапонија и, да, македонската влада.

Но, како ни успева? Како ја правиме 
нашата работа да биде толку инклу-
зивна што, навистина, не оставаме 
никого запоставен? Станува збор 
за постојан процес на заемно ин-
формирање, координирање на ак-
тивностите, споделување на идеите 
со нашите партнери и со постојано 
преиспитување на начините и прио-
дот со кој тргнуваме во некој проект.

УНДП соработува и со институциите и со граѓан-
ското општество. Но што, точно, правиме? Се оби-
дуваме постојано да го развиваме системот и да ја 
третираме децентрализацијата од различни агли.

СОРАБОТКА СО ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ
Еден од фокусите што ги ставаме во работата е да 
се осигуриме дека создадените институции во рам-
ките на локалната самоуправа навистина си ги ис-
полнуваат своите ролји, а не само да ги поминуваат 
дневните редови на седниците. Во таа смисла, еден 
од најголемите недостатоци е оној со општинските 
совети кои, до сега, беа занемарени во процесот на 
децентрализацијата главно поради ризикот од „за-
главување“ во соработката со политички избраните 
претставници. Затоа, УНДП, во партнерство со швај-
царската Агенција за развој и соработка, се зафати 
да ја надополни таа празнина. „Згазнавме“ на нова и 
непозната територија.

Општинските совети се најслабата алка во локални-
те структури на моќ, иако советниците се избраните 
претставници на граѓаните во општините. Градона-
чалниците се наметнуваат не само со своите лични 
авторитети, туку и поради востановената традиција, 
како и поради фактот дека тие можат да се потпрат 
врз општинската функционална машинерија, врз 
„својата“ администрација. Многу од советниците се 
преоптоварени од задачата кога ќе дојде редот да 
се занимаваат и да ги сфатат документите презенти-
рани пред нив од администрацијата, особено кога 
ќе дојде редот на финансиските извештаи и пред-
ложените буџети. Затоа, нивното гласање повеќе 
се потпира на општата партиска линија, отколку на 
способноста да разберат кои се вистинските инте-
реси на граѓаните.

Што прави УНДП во врска со ова? Се обидуваме да 
ги оснажиме општинските совети. Имаме за цел да 
го смениме однесувањето на нивните членови. Ра-
ботиме врз тоа да им дадеме моќ на советниците 
за да ги изградат и да ги искажат сопствените ми-
слења, независно од лојалноста кон политичката 
партија на која  припаѓаат. Се обидуваме повторно 
да ја воспоставиме идејата дека советите се избра-
ни од граѓаните и дека претставуваат орган што би 
требало да е најзаинтересиран за подобрување на 
животите на луѓето што ги избирале на избори. Се 
обидуваме односот на силите на локално ниво да 
го промениме во корист на тоа општинскиот совет 
да стане еднакво важен како и градоначалникот. Се 
обидуваме да помогнеме во создавањето ситуација 
во која советите ќе служат како точка на проверка 
и балансирање на одлуките што ги носи извршната 
власт и администрацијата во општините, во која тие 
и граѓаните ќе можат да бидат коректив на одлуките 
донесени против нивните интереси. Се обидуваме 
да обезбедиме советниците да бидат информирани 
и способни за критичка процена на презентира-
ните документи од администрацијата, што е во ос-
новата на нивниот процес за донесување одлуки.

УНДП сорабо-
тува и со ин-

ституциите и 
со граѓанското 
општество. Но 

што, точно, пра-
виме? Се обиду-
ваме постојано 

да го развиваме 
системот и да ја 

третираме де-
централизација-

та од различни 
агли.

Општинските 
совети се најсла-
бата алка во ло-

калните структу-
ри на моќ, иако 

советниците 
се избраните 

претставници 
на граѓаните во 

општините. 

Приод Клучни карактеристики Примена Предности Предизвици

Просторно 
базиран приод

Географско дефинирање 
на просторот одредено од 
лоцирање на проблемот 
во просторот, наместо не-
гово третирање како по-
литичко-административна 
единица

Јасно дефиниран развоен 
фактор за воспоставување 
целосен опфат

Области во кои постојат 
безбедносни предизвици

Развој на природни ре-
сурси

Регионален економски 
развој за помалку развие-
ни области

Одговор на комплексни 
просторно дефинирани 
проблеми
Помага при интегриран 
приод и здружени актив-
ности
Може да го подобри 
учеството по пат на иден-
тификување со просторот
Произведува флексибилни 
и локално важни планови

Ако развојните предизви-
ци не можат географски 
да се дефинираат, тогаш се 
доживуваат на вештачки 
замислена територија
Може да имаат негативно 
влијание врз идентитетот и 
да поттикнат поделби
Други релевантни пра-
шања вон дефинираните 
простори се сметаат за 
непостоечки

Поддршка 
фокусирана 
врз заедници 
/ приод што е 
месно базиран 

Заедницата е влезна точка 
за работа

Базирано врз принципите 
за развој на заедницата

Фокус врз проблеми пер-
цепирани низ микро-оп-
кружувањето

Области во кои постојат 
безбедносни предизвици

Непосредни ситуации на 
природни катастрофи

Ситуации со слабо раз-
виен систем на државни 
услуги

Помага при мобилизи-
рање општествен капитал
Брзо донесување одлуки 
како одговор на динамич-
ни состојби

Заедниците се поангажи-
рани и меѓусебно повр-
зани
Постигнува темелност во 
делувањето и подобар 
одговор на конкретни 
проблеми

Намалена одржливост би-
дејќи капацитетот на заед-
ницата е предизвикан со 
покомплексни проблеми
Покрупната економија не 
може да одговори со од-
редени услуги
Врски со други ослабени 
државни институции
Се одвива паралелно со 
процутот на државниот 
систем на услуги

Приод на 
работа со ло-
калната само-
управа

Локални институции ов-
ластени за управување со 
локалниот развој

Фокусиран врз градење на 
локален институционален 
капацитет

Помага во дефинирање 
на формалниот процес за 
распределба на моќта, на 
функциите и на одговор-
носта

Процес базиран врз утвр-
дени правила и процедури

Фокусиран врз владеење-
то како темел за развој и 
испорака на услуги

Релативно стабилно ок-
ружување или процес на 
стабилизирање

Политички/
административни целини 
со прифатени граници на 
делување

Области со прифатливи 
нивоа на распределба на 
моќта

Помага во заокружен 
развој

Релативната автономија 
води до здрав натпревар и 
субсидијарност

Помага способни нивоа на 
испорака на услуги

Помага во отчетноста и во 
зголемување на предвид-
ливоста

Ја зголемува инклузивнос-
та во процесот на донесу-
вање одлуки

Ја поддржува одржли-
воста низ негување на 
способноста на локалните 
институции

Го хармонизира поли-
тичкиот, економскиот и 
социјалниот идентитет што 
го помага интегративниот 
развој
Го помага градењето на 
државата на долги патеки

Бара голема инвестиција 
во градење капацитети

Резултатите споро се по-
кажуваат

Бара придружни законски 
реформи што може да го 
искомпликуваат процесот 
на примена во итни ситу-
ации

Вертикалната координа-
ција станува предизвик

Фокусот врз идентитетот 
на локалната власт може 
да поттикне тенденции за 
раздружување

Постои ризик за одржу-
вање на балансот меѓу 
ефикасноста и админи-
стративните трошоци

Локалните власти не се-
когаш се придржуваат до 
демократските принципи 
во локалното управување 

Пристап на от-
ворен систем

Нема однапред дефиниран 
или одреден процес, туку 
зависи од континуираните 
собирања на информации 
и анализи

Надворешните фактори 
влијаат врз внатрешните 
динамики и врз одвивање-
то на процесот

Можат да се применат 
бројни развојни пристапи, 
зависно од локалната си-
туација

Висока чувствителност на 
надворешни услови

Ситуации кои очигледно 
варираат во рамките на 
исти држави или региони

Прилагодливост на 
променливиот локален 
котекст

Обезбедува пилот-проек-
ти за поголеми развојни 
процеси

Може да прифати асимет-
рични и постепени проце-
си за локален развој каде 
капацитетот претставува 
предизвик

Бара цврсто проферио-
нално раководење

Произведува високо 
непредвидлив развоен 
процес

Подразбира понагласен 
технички процес што 
може да се одрази врз 
намалување на чувството 
за локална сопственост на 
процесот

Извор: „Интегрирана рамка за поддршка на локалната самоуправа и локалниот развој“ (“An Integrated Framework 
to Support Local Governance and Local Development”), UNDP, 2016, стр. 8-9
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Ова ќе се прави како дел од напо-
рите не само да се обучуваат совет-
ниците индивидуално, кои можеби 
ќе бидат реизбрани по мандатот од 
четири години, туку и да се зачува 
знаењето со кое се стекнале – или 
во електронски бази, достапни за 
сите советници, или преку нивно 

мрежно поврзување што ќе обезбеди континуиран 
проток на информациите. А тоа знаење ќе се тран-
сформира во практика низ проектите создадени на 
иницијатива на советите во соработка со граѓаните, 
спроведени од самите општини. Приоритет ќе им 
се даде на проекти што ќе покренат прашања од 
областа на социјалното вклучување на маргинали-
зираните групи или индивидуи.

РАБОТА СО ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ И ОПШТИН-
СКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
Оној, потрадиционален пристап на 
работа со градоначалниците и со 
општинската администрација, се 
разбира, останува како основа на 
активностите на УНДП. Без разлика 
дали работиме, на пример, на стра-
тегиското планирање на селскиот 
туризам или на инфраструктурни 
проекти за овозможување пристап 
за луѓето со физичка попреченост 
во јавните згради, или поддржуваме 
меѓуопштинска соработка за пра-

шањата како оние за енергетска ефикасност или 
воведуваме сортирање на сметот и системи за не-
гова рециклажа, тоа се интервенции што директно 
влијаат врз квалитетот на животот на граѓаните по 
пат на локален развој. За да се реализираат овие 
интервенции, ни треба градоначалниците да ги 
прифатат овие иницијативи како свои, за со корис-
та од нив да ги убедат своите општински совети и 
да се погрижат да бидат спроведени од админи-
страцијата. Ова прави дополнителен напор во и 
онака веќе оптоварената општинска структура, а 
кога тоа ќе се случи, се обидуваме да помогнеме 
во градење капацитети за планирање на овие про-
екти, со подобрување на процесите за работа и со 
водење сметка за „големата слика“. Се обидуваме да 
избегнеме поединечни и изолирани интервенции, 
туку да ги обединиме во поголеми кластери на ини-
цијативи и проекти, што обично ја надминува амби-
цијата само за чиста децентрализација и вклучува и 
други области од делувањето на УНДП – природна-
та средина и климатските промени, како и социјал-
ната инклузија.

Важен елемент во нашата работа со општините е да 
ги охрабриме да станат поотворени за граѓанската 
партиципација и пред граѓаните да бидат транспа-
рентни и отчетни во својата работа. Всушност, це-
лата работа го надминува само охрабрувањето, би-
дејќи овие елементи често се предуслов за каква 
било финансиска помош. Сакаме граѓаните да се 
добро информирани. Но, исто така сакаме да имаат 

Се обидуваме 
да помогнеме 

во создавањето 
ситуација во 

која советите ќе 
служат како точ-
ка на проверка и 
балансирање на 
одлуките што ги 
носи извршната 
власт и админи-

страцијата во 
општините, во 

која тие и граѓа-
ните ќе можат 

да бидат коре-
ктив на одлу-

ките донесени 
против нивните 

интереси.

Важен елемент 
во нашата рабо-
та со општините 
е да ги охрабри-

ме да станат 
поотворени 

за граѓанската 
партиципација 

и пред граѓа-
ните да бидат 

транспарентни 
и отчетни во 

својата работа. 

шанса да го кажат своето мислење при создавање-
то на политиките што ги допираат нивните животи. 
Сакаме да влијаат врз начинот на кој се креираат 
општинските буџети, како и за тоа како се трошат 
општинските пари. Сакаме и мажите и жените да 
учествуваат во тие процеси. Сакаме буџетите да се 
планираат со чувство за половата рамноправност. 
Воедно, сакаме граѓаните да можат да преземаат 
акции за корекции на политиките. И тоа не затоа 
што, таму, некои претставници на УНДП мислат дека 
ваквите прашања се важни, туку затоа што станува 
збор за правата на граѓаните. Па, бидејќи станува 
збор за права, општините треба да ја организираат 
својата работа на начин што ќе овозможи ваквите 
права да се почитуваат.

Но, најважно од сè ни е општините да нè примат 
како партнери, а често и како пријатели. Нудиме 
помош, но инсистираме на стандарди. И тоа оди во 
двата правци – нас нè обврзуваат нашите ветувања, 
а тие мора да се спроведат. Станува збор за заемен 
однос на кредибилност. И станува збор за однос 
што постојано се развива. На извесен начин, стану-
ва збор за самоостварливи предвидувања, според 
кои, ако општините ги активираат механизмите за 
добро владеење, ако го подигнат капацитетот на 
сопствените институции и квалитетот на сопстве-
ните услуги, тогаш им станува многу полесно да 
пронајдат и друга донаторска поддршка или да ги 
продолжат постојните проекти во следната фаза. 
По ова следува ново ниво на развојот, а по него 
следното, и така натаму.

Се разбира, вака би изгледала идеализираната слика. 
Реалноста е, пак, дека многу од општините се мали и 
сиромашни и дека нивните институции имаат слаби 
капацитети. Реалноста е дека многу од општините се 
загубија во „приказната“ под сегашниот систем на ор-
ганизација или се доведоа во ситуација на блокирани 
општински сметки. Реалност е дека развојот ниту е 
избалансиран ниту, пак, се потпира на некаков систем 
на супсидијарност. Реалност е дека многу од нив се 
оставени запоставени, што доведува до ситуација-
та во која многу од нивното население си заминува. 
Реалност е дека нееднаквоста меѓу мажите и жените 
опстојува. За овие проблеми ние се обидуваме да из-
најдеме премостувања на диспаритетите, без разлика 
дали се од географска, економска, етничка, полова 
или социјална природа. Но, уште многу има да се сра-
боти. А општините можат да ја имаат клучната улога 
во тоа, ако научат да гледаат зад тесните интереси на 
нивните општински граници и гласачки тела, за да ја 
видат „големата слика“ во која е можно, но и неопход-
но, да се обединат капацитетите и напорите за испо-
рака на промените, наспроти етничките, социјалните 
и политичките поделби.

СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ 
СЕКТОР
Кога веќе зборуваме за партнерите, 
треба да се каже дека многу работи-
ме со организациите од граѓанскиот 
сектор. Мислиме дека развиеното 
граѓанско општество е еден од мо-
торите на општиот развој. УНДП се 
труди да ги инволвира граѓанските 
организации во сите наши актив-
ности, како принципиелно пра-
шање, за да се зајакне нивната улога 
во владејачката демократска архи-
тектура на македонското општест-
во. Во тој развоен контекст, постојат 
три ролји за граѓанското општество 
за кои сметаме дека се важни: заста-
пување и претставување, монито-
ринг и барање отчетност, а конечно 
и партиципација во процесите.

Организациите на граѓанското општество би тре-
бало да играат клучна улога во застапувањето на 
прашањата за кои се залагаат – оние што се важни 
за нивната база, доколку се потпираат врз поширо-
ко членство, или за нивната целна група, доколку 
работата им е врзана за одредена проблематика. Во 
контекстот на децентрализацијата, УНДП се обиду-
ва да ги охрабри да настапуваат наспроти локални-
те институции, со учество во дебатите, на пример, 
за годишната сума на општинскиот буџет, каде што 
може да ги застапуваат своите интереси, но каде 
што ги застапуваат и граѓаните.

Што се однесува до активностите за мониторирање 
и за барање отчетност, таквите капацитети само што 
почнаа да се појавуваат. УНДП, заедно со општините, 
соработува на неколку програми за подобрување на 
нивните мониторирачки системи и на нивната спо-
собност за отчетност. Во тоа спаѓа и 
отворањето простор за институцио-
нална соработка со граѓаните и со 
граѓанскиот сектор. Но, за жал, по-
стојат мал број локални организации 
подготвени за ангажман за монито-
рирање на активностите и на трошо-
ците на општините, а особено кога 
барањето отчетност е во прашање. 
За овие активности се потребни од-
редени вештини и континуитет во 
работата, што не е одлика на многу 
невладини организации надвор од националното 
ниво. Се надеваме дека програмите за градење такви 
капацитети, каква што е швајцарската Civica Mobilitas, 
или оние поддржани од ЕУ и од УСАИД, со текот на 
времето ќе ги подобрат овие недостатоци.

Реалноста е дека 
многу од општи-
ните се загубија 
во „приказната“ 
под сегашни-
от систем на 
организација 
или се доведоа 
во ситуација 
на блокирани 
општински смет-
ки. Реалност е 
дека развојот 
ниту е избалан-
сиран ниту, пак, 
се потпира на 
некаков систем 
на супсидијар-
ност. Реалност 
е дека многу од 
нив се оставени 
запоставени

Постојат три 
ролји за граѓан-
ското општество 
за кои сметаме 
дека се важни: 
застапување и 
претставување, 
мониторинг и 
барање отчет-
ност, а конечно 
и партиципација 
во процесите.
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Партиципацијата, односно учеството, има значење 
на „чадор“ што може да подразбира многу рабо-
ти. За почеток, значи партиципација на граѓаните 

и на граѓанското општество, воо-
пшто, во процесот на донесување 
одлуки. Како што спомнав погоре, 
да се учествува во дебатите за сос-
тавувањето на општинските буџети 
е само една можност за тоа, а фо-
румите на граѓаните во локалните 
заедници стануваат сè поголема 
реалност. 

Но, со партиципација може да се на-
прави и многу повеќе, во контекст 

на тоа што сè повеќе овластувања се делегираат 
на локално ниво, па за граѓаните ќе стане исклу-
чително важно да учествуваат во обмислувањето 
на локалните политики. Граѓаните би требало да 
имаат шанса и да го практикуваат своето право да 
бидат прашани за тоа кои политики ги следи нив-
ната општина. Ова е важно и за да се дефинираат 
општинските услуги за граѓаните, но и во области 
какви што се борбата со загадувањето, создавање-
то атмосфера за подобра социјална вклученост на 
чувствителните и маргинализираните групи, или 

создавањето поволен амбиент за инклузивен и по-
лово чувствителен економски развој – на пример, 
со обезбедување служби за грижа во сфери во кои, 
бесплатно, речиси секогаш работат жени. Во такви 

случаи, може да се употреби специфичната експер-
тиза на специјализираните невладини организации 
во форма на јавни сослушувања или за подготовка 
на специфични анализи за потребите на општин-
ските совети пред да се донесат одредени страте-
гиски одлуки во општините.

Конечно, учеството може да биде и многу директно. 
Сè повеќе доаѓа време кога алтернативните служби 
за пружање одредени услуги, а не само општински-
те претпријатија, ќе можат да ги нудат таквите услу-
ги, бидејќи општините нема да можат да одговорат 
на сите обврски за пружање услуги што им произ-
легуваат од нивните овластувања. За пружањето 
на тие услуги нема потреба да се ангажираат само 
приватни компании туку, напротив, постои голем 
слободен простор за непрофитни организации, 
кои таквите услуги можат да ги нудат и да ги даваат 
во соработка со самите општини.

Во речиси сите активности во областа на децентра-
лизацијата, УНДП го условува доделувањето гран-
тови за општините со соработка со граѓаните или 
со организациите од граѓанското општество. На тој 
начин, се надеваме да го зголемиме нивото на со-
работка и преку воведување методологии за таква 

работа на општините, но и со предводење на двете 
партнерски страни кон трошење на грантовите со 
максимален ефект врз животот на луѓето.

Сѐ повеќе до-
аѓа време кога 

алтернативните 
служби за пру-

жање одредени 
услуги, а не само 

општинските 
претпријатија, 
ќе можат да ги 
нудат таквите 

услуги, 

Партнери за развој Сектор / институции за регулација

Приватен сектор Национални групи за застапување

Локален развој

Локално владеење

Локална самоуправа

Градоначалник
Советници

Јавна администрација

Заедница / 
Традиционални

лидери

Цивилно општество

Приватен сектор / 
Бизнис лидери

Групи со 
специјални 
интереси
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СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЦЕН-
ТРАЛНАТА ВЛАСТ
УНДП е активна и на политичко ниво, партнерски 
работејќи со владини и со другите институции на 
национално ниво. Во контекст на децентрализа-
цијата, нашиот најстар и најважен партнер е Минис-
терството за локална самоуправа. Не само што со-
работуваме, туку и имплементираме програми што 
ги финансира ова министерство. Со оглед на кру-
цијалната важност на адекватното финансирање на 
успешната децентрализација, нашата соработка е и 
со Министерството за финансии. А, соработката со 
Заедницата на единиците за локална самоуправа 

(ЗЕЛС), асоцијацијата на општините, е од витално 
значење за да се обезбеди дека успешните практи-
ки и препораките за политички реформи се добро 
дефинирани и споделени од сите.

Нашата работа со институциите од национално 
ниво е насочена кон охрабрување реформи, како 
што е протресувањето на системот за фискална де-
централизација, за балансиран регионален развој 
и за меѓуопштинска соработка, но и за советување 
во врска со креирањето политики и стратегиски 
документи.
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ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ 
ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
Децентрализацијата се одвива многу години нана-
зад, но напредокот е бавен. За да се комплетира тој 
процес и да се обезбеди дека локалните институ-
ции се способни за исполнување на одговорно-
стите кон граѓаните што им се ним доделени, дојде 
време да се адресираат преостанатите предизвици:

Фискална децентрализација. Трендот во изми-
натите години оди кон построга контрола и, всуш-

ност, повторното централизирање 
на одговорностите – што треба да 
се сопре. Локалното ниво треба во 
практика да ја добие важноста што 
ја има на хартија. За ова, се разбира, 
се потребни повеќе фондови, но и 
не само тоа. Треба да се обезбеди и 
подобра предвидливост на верти-
калните фискални текови, тоа значи 
да се биде способен да се планира 
врз основа на парите што со вре-
ме ќе пристигнат, со редовност и 
предвидливост, но и во доволно 

количество. Ова значи дека формулите за нивна 
дистрибуција веројатно треба да се преиспитаат, 
како и критериумите, за да можат општините да се 
квалификуваат за добивање и трошење одредени 
фондови.

Многу општини имаат блокирани сметки. Ова е не-
прифатлива состојба, бидејќи го обеснажува локал-
ното ниво и го прави комплетно зависно од добра-
та волја на централната власт. Системот на казни 
треба да се замени со систем на поттикнување, пре-
ку наградување на добрите практики, со што ќе се 
мотивираат локалните актери нешто да направат за 
состојбата во која се наоѓаат, наместо да бидат па-
сивни и да чекаат наредби од националното ниво.

Уште една област што бара внимание во однос на 
фискалната децентрализација е рас-
тењето на сопствените општински 
приходи. Инструментот за наплата на 
данокот на имот не се користи довол-
но ефикасно, ниту, пак, другите начини 
за подигнување на нивото на фондови 
за општинскиот буџет се доволно ис-
тражени, за да станат важни. Сметките 
и плаќањето на услугите што им се 
пожелни и потребни на луѓето можат 
да бидат добар извор за приход, како 
и плаќањето концесии, на пример. Но, 
во секој случај, постои еден недоволно 

истражен и неупотребен простор за потенцијални ак-
тивности што имаат важност за локалниот развој. 

Избалансиран регионален развој. Разликите 
меѓу регионите и меѓу руралните и урбаните об-
ласти остануваат очигледни. Формулата за раст 
што се фокусира врз агрегатното подобрување на 
бруто-националниот приход по глава на жител не 
успеа да доведе до ефект на редистрибуирање на 
богатството од побогатите кон посиромашните ре-
гиони. Нееднаквостите во приходите често се вло-
шени поради недостатоците и нееднаквостите во 
шансите за пристап до основните социјални услуги 
и глобалните јавни добра (какво што е, на пример, 
заштитата од природните катастрофи). Државно-
то учество во рамномерниот регионален развој е 
опаднато под задолжителниот 1 процент од БНП и, 
всушност, сега изнесува само 0,4 проценти во пе-
риодот 2009-2017 година. 

Промовирањето на поголема еднаквост меѓу реги-
оните ќе бара значителни промени во политиките:

Прво, општествената инклузија мора да стане еле-
мент на развојните економски политики. Во земја 
со постојните стапки на невработеност и сиро-
маштија, ова мора да стане приоритет.

Второ, начинот на финансирање мора одново да се 
дотера за да може да ги решава разликите што се 
појавија по географските, половите и по етничките 
линии. Според логиката на општествената солидар-
ност и, особено, според acquis communautaire на 
Европската Унија, методот на супсидијарност е ос-
новен елемент што креира општествена кохезија. 
Ова бара продлабочено читање на податоците; но, 
бидејќи во многу области податоците, едноставно, 
не се достапни, потребни се нови инвестиции во 
создавање статистички податоци од секаков вид.

Трето, регионалниот развој треба навистина да 
стане регионален. Регионалните центри за развој 
имаат проблем да ги најдат своите програми, а по-
требни се и подобрени поттици што ќе ги охрабрат 
градоначалниците да размислуваат преку „нивните“ 
општински граници. Соработката за пристап до го-
лемите европски фондови, наменети за заеднички 
активности, може да биде еден мотивирачки фак-
тор за тоа.  

Нивото под општините. После долг период на 
запоставеност и одземен идентитет, месните заед-
ници можеби се подготвени за враќање на сцената. 
Овие локални заедници можат да бидат платформа-
та преку која луѓето ќе доаѓаат во заемен контакт 
со локалните власти во позафрлените области. Но, 
месните заедници можат и треба да бидат многу по-
веќе од тоа: тие се природниот простор каде што 
демократската дебата и таквата размена може да 

Многу општини 
имаат блокира-
ни сметки. Ова 

е неприфатлива 
состојба, бидејќи 

го обеснажува 
локалното ниво 
и го прави ком-
плетно зависно 

од добрата волја 
на централната 

власт. 

Државното 
учество во рам-

номерниот ре-
гионален развој 

е опаднато под 
задолжителниот 

1 процент од БНП 
и, всушност, сега 

изнесува само 
0,4 проценти во 
периодот 2009-

2017 година. 

почне, каде што луѓето ќе се собираат и ќе започнат 
да формулираат конкретни потреби што може да 
се преточат во политики, каде што ќе се разговара 
за работењето на општините, каде што ќе се бара 
отчетност. Доколку граѓаните добијат чувство за 
учество, за тоа да се слушне и нивниот глас, повеќе 
ќе се вклучат во прашањата од локален карактер.

Самиот факт дека многу месни заедници самите, де 
факто, се трансформираа во невладини организа-
ции и што се самоорганизираа за пружање на оние 
услуги што им недостасуваа, веќе ја подвлекува по-
требата од функционирањето на ваквиот демократ-
ски простор. 

Се разбира, постои голема разлика меѓу руралните 
и урбаните месни заедници. Во урбаниот простор, 
елементот на интернетот и тој виртуелен свет може 
и треба да зајакне. Постојат многубројни примери во 
светот каде што интернетот овозможува функциона-
лен систем за граѓанска партиципација, или за мони-
торирање на институциите и за демократска дебата.

Можеби е дојдено време да се погледне подалеку 
од веќе постојните форми и да се обидеме да раз-
виеме месни заедници за 21 век, во кои делегира-
ното испорачување на услуги ќе има своја улога, но 
каде што и демократската дебата ќе има свое место, 
каде што граѓаните ќе се дружат, дали физички или 
виртуелно, во создавањето на основите за форму-
лирање на политиките. Ако некогаш постоело ме-
сто и простор каде што елементите од директната 

демократија можат да се вове-
дат, тогаш тоа е ова место.

Работата во овие три области 
нуди голема можност за ком-
бинирање на двете наши цели: 
ефикасно пружање на услуги, 
но и реализирање на човеко-
вите права преку конкретно 
адресирање на потребите на 
маргинализираните групи и за-
едници. Локалните институции 
треба да бидат оспособени 
со инструменти и фондови за 
извршување на своите задачи 
и за испорака на услугите до 
луѓето. Вработените и избра-
ните претставници во локалните самоуправи треба 
да бидат подобро обучени и подобро опремени за 
извршување на своите обврски. И, конечно, инсти-
туциите треба повеќе да се отворат за суштинска 
партиципација на граѓаните, да бидат поотворени 
за соработка и поотчетни. Доколку има напредок 
во сите овие елементи, тогаш ќе се почувствува 
ефектот врз подигнувањето на квалитетот за жи-
веење на сите граѓани.

Во таа смисла, УНДП останува верна на својата ра-
бота, бидејќи тоа е еден од главните начини да се 
исполни централната мисија на целите за одржлив 
развој: „Никој не смее да биде запоставен.“

Рамномерна, 
ефективна и 

одржлива 
испорака на добра 

и услуги

Инклузивен процес 
на носење одлуки 
со вклученост на 

мажи и жени

Безбеден, 
стабилен и мирен 
амбиент за развој

Одржливо 
користење и 

управување со 
природните 

ресурси

Зголемени 
економски 
можности и 

вработување за 
жени и мажи

Интегрирано локално владеење и локален развој

Административ
ен капацитет

Владеење на 
законот

Демократска 
отчетност

Фискални 
овластувања

Просторни 
податоци

Општествен 
капитал (жени, 
мажи, младина)

Можеби е дојде-
но време да се 
погледне пода-
леку од веќе по-
стојните форми 
и да се обидеме 
да развиеме 
месни заедници 
за 21 век, во кои 
делегираното 
испорачување 
на услуги ќе 
има своја улога, 
но каде што и 
демократската 
дебата ќе има 
свое место. 
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Учеството на граѓаните во креирањето на ло-
калните политики и можноста да влијаат во 
обликување и подобрување на одлуките кои 

имаат директно влијание на квалитетот на живеење 
во локалната заедница, се клучни предуслови за де-
мократско управување на локално ниво. За да можат 
да учествуваат со свои иницијативи и предлози, граѓа-
ните треба да можат слободно да пристапат до пода-
тоци и информации и да ги споделат со други граѓани. 

Теренското истражување, спроведено на примерок 
од 1.330 испитаници во 8 поголеми урбани општи-
ни, имаше за цел да ги мапира податоците и ин-
формациите што треба да ги објавуваат локалните 
власти, што ќе овозможи воедначен, предвидлив и 
ефикасен начин на користење на јавните податоци 
на локално ниво, согласно интересот и потребите 
на граѓаните и на деловната заедница. 

ГРАЃАНИНОТ 
НА ПРВО МЕСТО!

Центарот за управување со промени *

Центарот за управување со промени | Овој текст и податоците пласирани во него се преземени од истражувањата на Центарот за управување со 
промени (ЦУП), чии раководител е Неда Малеска Сачмароска

Но, ги истражувавме и самите општински капаци-
тети за пружање информации до граѓаните. Во ера 
во која иновациите и технолошкиот развој доби-
ваат сè поголем замав, истражувањето во рамките 
на проектот „Граѓанинот на прво место“, чиј наслов 
симболично упатува и на стратегиските цели на 
проектот, има за цел да отвори суштинска дебата 
за потребата од афирмирање на е-управувањето и 
воведување на единствени стандарди за отворена 
локална власт и отворени податоци, како чекор кон 
подобрување на транспарентноста и отечетноста 
на институциите и поттикнување на иницијативата 
на граѓаните и граѓанските организации низ модер-
ните технологии да дадат свој придонес во јавниот 
живот и животот во заедницата. 

Имено, е-управуањето, дава можности за многу 
поодговорна власт и ги надминува бирократските 
бариери во пристапот до информации и податоци. 
Тоа говори дека веќе не е доволно властите и ин-
ституциите да ги користат старите методи на кому-
никација. Тие имаат обврска да изнаоѓаат иноватив-

ни приоди, а податоците треба и мора да ги објаву-
ваат на начин достапен и разбирлив за граѓаните. 

Во рамките на своите надлежнос-
ти, институциите од јавниот сектор 
собираат голем број податоци и ин-
форамции. Поаѓајќи од фактот дека 
работата на институциите се финан-
сира од граѓаните, сите податоци 
(кои не се лични податоци, или пак 
класификувани информации), им 
припаѓаат на граѓаните и треба да 
се објават, односно да се „отворат“ 
во формат на отворени податоци. 

Институциите од јавниот сектор, 
во рамките на своите надлежности 
собираат голем број на податоци 
и инфорамции. Поаѓајќи од фактот 
дека работата на институциите се 
финансира од граѓаните, сите пода-
тоци (кои не се лични податоци, или 
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пак класифицирани информации), им припаѓаат на 
граѓаните и треба да се објават, односно да се „отво-
рат“ во формат на отворени податоци. 

Покрај употребната вредноста на отворените по-
датоци во промовирање на транспарентноста и 
отчетноста, објавените податоци имаат и свој еко-
номски потенцијал. Со податоците што слободно 
се користат и во повеќе наврати за различни цели, 
заинтересираните граѓани, компании и организа-
ции развиваат нови, иновавитвни производи и ус-
луги преку кои остваруваат профит. Начинот на кој 
локалните власти ја остваруваат комуникацијата со 
граѓаните и начинот на кој ги користат модерните 
технологии за да ја подобрат информираноста во 

однос на потребите и интересите на 
граѓаните за податоци и информа-
ции од определени области е глав-
ниот предмет кон кој беше насоче-
но истражувањето. 

Истражувањето прави обид да ги идентификува об-
ластите и, конкретно, прашањата за кои локалната 
власт, во рамките на своите надлежности, создава 
податоци, како и податоците и информациите за 
кои што постои интерес и изразена потреба од 
страна на граѓаните и бизнис заедницата. 

Целите на истражувањето се насочени кон 
поттикнување на јавната свест за важноста од ос-
лободување на што е можно поголем број подато-
ци и информации со кои располага локалната власт 
и, воопшто, институциите во државата, како еден од 
основните предуслови за подобрување на транспа-
рентноста и отченоста, но и услов за ослободување 
на економскиот потенцијал во земјата. 

ЗАКОНОТ НЕКОМПЛЕТЕН, ПРАКТИКАТА ЛОША 
Истражувањето покажа дека, иако не постои фор-
мално детерминирана правна рамка која обезбеду-
ва стандарди за транспарентност на локално ниво, 

Покрај употреб-
ната вредноста 

на отворените 
податоци во 

промовирање 
на транспарент-

носта и отчетнос-
та, објавените 

податоци имаат 
и свој економски 

потенцијал. 

Пристап до 
отворени по-
датоци или пак 
информација 
за пристап до 
нив нема на веб 
страниците на 
единиците на 
локалната само-
управа. 

сепак во Уставот на РМ, Законот за локална само-
управа, Законот за слободен пристап до инфор-
мации, како и во Законот за користење на подато-
ците од јавниот сектор, се создадени нормативни 
услови за обезбедување на целосен (со точно де-
финирани исклучоци) пристап до информации за 
работата на локалната власт, на различни начини, 
со цел да се обезбеди транспарентност и отчетност 
во работењето и да се поттикне партиципативноста 
на локално ниво. 

Законот за локалната самоуправа е дециден во од-
нос на должноста на општината на граѓаните да им 
овозможи пристап кон основните информации за 
услугите што им ги обезбедува, на начин и под усло-
ви уредени со статутот на општината. Исто така, ин-
систира на информирање на јавноста за работата 
на органите на општината (градоначалник и совет), 
на комисиите на советот и на јавните служби. 

Генерално, во Статутите на општините нема 
конкретно дефинирано кои информации кога и 
каде точно ќе бидат објавени, што информирањето 
го прави непредвидливо. Исто така, веб страницата 
на општината не е посочена како место на кое за-
должително ќе бидат објавувани сите информации, 
а не се одредени ни другите начини на објавување, 
како алтернатива за граѓаните кои од различни 
причини не се во можност да користат информа-
тичка технологија. 

Од одделни материјални закони, за единиците на 
локалната самоуправа произлегуваат обврски за 
водење на регистри и евиденции во различни об-
ласти. На овој начин, единиците за локална само-

управа имаат обврска да обезбедуваат многу важни 
и корисни податоци што произлегуваат од нивни-
те надлежности и работа. Тоа се информации што 
можат многу да послужат во креи-
рањето на локалните политики во 
одредени области. 

Анализата на Статутите на општини-
те покажува дека оваа законска об-
врска (објавување на податоците од 
јавниот сектор во отворен, машин-
ски обработлив формат) воопшто 
не е разработена во највисокиот 
правен акт на општината. Исто така, 
пристап до отворени податоци или 
пак информација за пристап до нив 
нема на веб страниците на единиците на локалната 
самоуправа. Анализата на Статутите на општините 
покажува дека оваа законска обврска (објавување 
на податоците од јавниот сектор 
во отворен, машински обработлив 
формат) воопшто не е разработе-
на во највисокиот правен акт на 
општината. 

Исто така, пристап до отворени 
податоци или пак информација за 
пристап до нив нема на веб стра-
ниците на единиците на локалната 
самоуправа. 

ДЕЛУМНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ, МИНИМАЛНА 
ОТЧЕТНОСТ 
Урбаните општини и Градот Скопје (оние што се 
предмет на анализа) имаат технички издржани веб 
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страници кои редовно се ажурираат, каде на различен начин се обидуваат да обезбедат јавност во рабо-
тењето и комуникација со граѓаните. Сепак, начинот на нивно објавување е фрагментиран, што говори 
дека не постојат стандарди што ќе обезбедат единствен начин на објавување на одредени сетови на ин-
формации на веб страниците на сите општини. 

Генерално, преку веб страниците, општините и Градот Скопје обезбедуваат делумна транспарентност, но ми-
нимална отчетност, со многу ограничени можности за двонасочна комуникација и без електронски алатки за 
консултација на граѓаните. Нема целосна прегледност на услугите што ги обезбедуваат општината, а објавените 
формулари не можат да се доставуваат по електронски пат, ниту пак да се следи статусот на предметот. 

КОИ ПОДАТОЦИ ИМ СЕ НАЈПОТРЕБНИ НА ГРАЃАНИТЕ?

Финансии 
Од областа на финансии, најголем дел од испитаниците сметаат дека најмногу им се потребни, односно ги рангирале 
како многу важни и важни следните податоци: 
1. Предлог – Буџет на ЕЛС 
2. Усвоен Буџет на ЕЛС 
3. Завршна сметка 
4. Предлог и усвоен граѓански буџет 
5. Извештај за реализација на јавните набавки. 

Совет на општината
Во однос на работата на советот на општината, граѓаните сметаа дека најпотребни им се податоците за: 
1. Статутот на општината 
2. Дневен ред, записници и одлуки на Советот 
3. Листа на усвоени плански документи 
4. Информации за членовите на Советот. 

Услуги 
Голем дел од испитаниците сметаат дека им се многу важни податоците за сите услуги кои ги обезбедува локалната 
самоуправа, вклучувајќи листа на услуги, формулари/обрасци за аплицирање за услугите, како и детално упатство за 
обезбедување на услугите. 

Локален економски развој 
Во однос на областа на локален економски развој, со најважен приоритет испитаниците ги оцениле информациите 
за листа на трговски дејности од мал обем на територијата на општината, индустриски зони на територијата на 
општината и листа на угостителски дејности од мал обем. 

Социјална заштита 
Од областа на социјална заштита значајни се податоците за бројот на корисници на социјална помош; установи за 
социјална заштита на различни категории на граѓани; информации за посебни категории на социјални случаи – 
бездомници и питачи; средствата кои локалната самоуправа ги троши на социјална помош. 

Образование 
Резултатите од истражувањата покажуваат дека потребни се информации за бројот на основни и средни училишта во 
општината, бројот на слободни места во училиштата и условите за запишување; бројот на ученици по населени места; 
факултети во општината; ранг листи на училишта според нивната успешност на ниво на градот. 

Животна средина 
Најголема важност за граѓаните се информациите за загадувачките супстанци во општината, кои субјекти се 
загадувачи, стапката на производството на отпад, како и катастарот на животна средина. Тоа кореспондира со 
општиот проблем со степенот на загадување во Република Македонија и потребата граѓаните редовно и точно да се 
информирани за овие состојби. 

Комунални дејности 
Во областа на комунални дејности, испитаниците сметаат дека треба да има објавени податоци за депониите на 
територијата на општината, пазари на територијата на општината, како и превозници и моторни возила регистрирани 
за вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај. 

Урбанизам 
Согласно добиените резултати, за граѓаните најважни им се информациите во однос на предлог урбанистички 
планови на територија на општина (ГУП и ДУП-ови) и усвоени урбанистички планови на територија на општина. 
Покрај нив, за важни ги сметаат и податоците за годишни извештаи за одобренија за градба, како и за станбени згради 
и управители. 

Спорт 
93% од испитаниците сметаат дека податоците за спортските објекти на територијата на општината им се важни.

Детски градинки и домови за стари лица 
Податоците за детски градинки на територијата на општина (јавни и приватни) им се најзначајни на испитаниците, по 
што следат податоците за јавните претпријатија основани од општината кои имаат пристап за лица со попреченост и 
домовите за стари лица.

Областите на податоци/информации
детален преглед на дадените различни типови на одговори

рангирани согласно сумирани одговори „Многу важно“ и „Важно“

Како се информирате за работата на општината?
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• Стандардизацијата на податочните сетови (во 
однос на форматот на податоци, структурата и се-
мантиката на податоците) е важна за политиката 
за отворени податоци во единиците на локалната 
самоуправа, бидејќи на тој начин ќе се овозможи 
хармонизација на податочните сетови од различни 
општини. Доколку општините објавуваат отворени 
податоци со иста структура, по дефиниран формат, 
на корисниците ќе им биде многу поедноставно 
да ги комбинираат и користат податоците од сите 
општини. 

• Објавување во отворен формат на податоците кои 

што веќе ги создаваат општините согласно реле-
вантната законска рамка, особено податоците кои 
што се важни за обезбедување на отчетност во ра-
ботењето. Во зависност од можностите, корисно е 
да се обезбеди визуелизација на отворените пода-
тоци (пити, графикони) со цел да се обезбеди лесен 
и брз начин на примање на информацијата, како и 
нејзина споредливост. 

• Приоритет да биде ставен на објавување на што 
повеќе информации и податочни сетови кои се од 
интерес за граѓаните/граѓанскиот сектор и бизнис 
заедницата кои би имале корист од тие податоци.

ПРЕПОРАКИ 
• Заеднички пристап преку усовојување на стандар-
ди за транспарентноста и отчетноста на локалната 
власт, ќе ја зголеми довербата на граѓаните во ин-
ституциите; ќе ја засили ефективноста на локалните 
политики околу прашањата кои подеднакво се зна-
чајни и ги засегаат сите и ќе промовира демократ-
ските вредности каде примарниот постулат е дека 
„граѓанинот е на прво место“, а локалните власти 
имаат обврска да бидат проактивни во објавување-
то на податоците и информациите. 

• Воедначеното, предвидливо и редовно информи-
рање на граѓаните со обезбедување на информа-
ции и податоци од интерес на граѓаните, да се обез-
беди со дефинирање на стандарди за транспарент-
ност на локално ниво, кои што ќе произлезат од За-
конот за локална самоуправа, како подзаконски акт, 
за што е неопходно да се пристапи кон измена на 
Законот, или пак како документ (Кодекс/Протокол) 
што како обврска за сите општини ќе биде вградена 
во Статутите на општините. Подзаконскиот акт или 
Кодексот/Протоколот треба да содржи листа на ин-
формации/податоци (сетови на информации/пода-
тоци) кои што задолжително треба да бидат објаве-
ни на веб страницата на општината, како и начинот 
на нивно објавување (место, формат и динамика на 
објавување и ажурирање). 

• Во Статутите на општините да се осигури дека јав-
носта во работењето на општината и испораката на 
услугите ќе се обезбеди преку веб страницата на 
општината, а другите начини ќе се користат како 
алтернативна можност. 

• Заеднички пристап преку усовојување на стандар-
ди за транспарентноста и отчетноста на локалната 
власт, ќе ја зголеми довербата на граѓаните во ин-
ституциите; ќе ја засили ефективноста на локалните 
политики околу прашањата кои подеднакво се зна-
чајни и ги засегаат сите и ќе промовира демократ-
ските вредности каде примарниот постулат е дека 
„граѓанинот е на прво место“, а локалните власти 
имаат обврска да бидат проактивни во објавување-
то на податоците и информациите. 

• Да се реорганизираат содржините на веб лока-
циите за да се обезбеди лесна достапност за раз-
личните типови на корисници следејќи го како цел 
правилото на „3 клика“ кое наведува дека секоја ин-
формација на веб локацијата корисникот треба да 
ја најде со правење на максимум три кликнувања. 
Почетните веб страници треба да се поедностават 
со цел да се зголеми прегледноста и ефикасноста 
во пронаоѓање на информацијата која корисниците 
ја бараат. Веб страниците треба да бидат доработе-
ни за граѓаните со попреченост, за да им се овозмо-
жи непречен пристап. 

 

Степенот на важност на долу-наведените податоци / 
информации од областа Финансии според граѓаните, рангирани според

број на испитаниците кои одговориле со „Многу важно“
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