
Овој извештај е дел од проектот Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво“ финан-
сиран од Меѓународниот центар Улоф Палме, поддржан од Шведската Влада. Содржината на извештајот е 
одговорност на НВО Инфоцентарот и не ги одразува ставовите на Меѓународниот центар Улоф Палме и на 
Шведската Влада.

ИНТЕРНЕТ И ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ 

 Општините имаат различен степен на транспа-
рентност и отчетност. 

 Општините имаат различен степен на транспа-
рентност и отчетност. 

 Општинските интернет-страници варираат во 
својот дизајн и квалитет. Повеќето интернет-страни-
ци треба да се редизајнираат и да се унапредат.

 Додека интернет-страниците на Теарце, Мав-
рово и Ростуше се речиси нефункционални, оние 
на Крива Паланка, Кавадарци и донекаде на Не-
готино, се солидни,  лесно пребарливи и редовно 
ажурирани.  Тие на граѓаните им обезбедуваат со-
лидно ниво на информации и документи од дело-
кругот на општинските власти.

 Градоначалниците се активно и редовно при-
сутни на Фејсбук. Повеќето од нив имаат и чести ин-
дивидуални средби со граѓаните. 

МЕХАНИЗМИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ

 Сите општини практикуваат определени фор-
ми и механизми за консултирање и вклучување на 
граѓаните во креирањето и спроведувањето на ло-
калните политики.

 Сепак, тоа не е доволно и потребно е суштин-
ско унапредување и интензивирање на овие прак-
тики, кои ќе бидат редовни и нема да се примену-
ваат претежно кон крајот на годината кога треба да 
се донесат годишните програми и буџетите.

Јавните собири, расправи, трибини и средби 
се најчестите форми на двонасочна комуникација 
меѓу локалните власти и граѓаните

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ – УРБАНИ И РУРАЛНИ

 И покрај нерешениот правен статус на мес-
ните заедници, дел од општините, се обидуваат да 
ги организираат и заживеат особено во руралните 
средини. 

 Бидејќи месните заедници се основната алат-
ка за директно вклучување на граѓаните, општините 
треба да лобираат за законски измени со кои ќе се 
унапреди статусот на месните заедници, но и да ги 
интензивираат напорите за нивно функционирање.

 Во повеќето општини граѓаните не се многу ак-

тивни и не се многу заинтересирани да учествуваат 
во работата на месните заедници. Тие се активи-
раат единствено кога се соочуваат со акутни про-
блеми.

 Општините велат дека се отворени за граѓан-
ски иницијативи кои се претежно од урбанистички 
и комунален карактер.

СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Натамошното интензивирање и продлабочу-
вање на соработката на општините со граѓанските 
организации, исто така, ќе биде поттик за граѓаните 
да бидат про-активни и директно да учествуваат во 
развојот на локалната заедница.

 Повеќето општини треба да креираат или да 
ги унапредат програмите, политиките и критери-
умите за доделување финансиска поддршка на 
граѓанските организации. Тие политики и процеду-
ри мора да бидат транспарентни, отчетни и јавно 
достапни.

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИЈАВЕНИ ПРОБЛЕМИ  

Повеќето општини одговараат и постапуваат 
по пријавените проблеми од страна на граѓаните 
во рок од една недела. 

Општините мора да се стремат брзо и ефи-
касно да одговараат на проблемите на граѓани-
те. Затоа, препорачуваме унапредување на елек-
тронското доставување пријави и постапување не 
подолго од 48 часа, како што е тоа случај во Крива 
Паланка.

МЕРЕЊЕ НА (НЕ)ЗАДОВОЛСТВОТО НА ГРАЃАНИТЕ 

 Повеќето општини не го мерат редовно за-
доволството на граѓаните од нивните услуги. Пре-
порачуваме воведување нови и унапредување на 
постојните механизми за сондирање на ставовите 
граѓаните. 

Мониторингот го спроведе НВО Инфоцентар, 
во соработка со организациите: регионален цен-
тар за соработка „Спектар“,  Центар за младин-
ски иницијативи „Цик-цак“ , Норгес Вел, Центар за 
едукација и развој (ЦЕД), Скаут, Рекански бисер, 
Зеукс Тритон, Еко Живот, Проект-ЕУ и СПО КУЛ, во 
периодот мај – септември 2019 година, во рамки 
на проектот „Активни граѓани и партиципативна 
демократија на локално ниво“.
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WEBSITES AND FACEBOOK PAGES 

 The municipalities differ in terms of their levels of 
transparency and accountability. 

 Municipal websites vary by design and quality. 
Most websites need to be redesigned and improved.

 While websites of Tearce and Mavrovo and Ros-
tuse are almost non-functional, those of Kriva Palanka, 
Kavadarci and, to some extent, Negotino are quite 
good, easy to search and regularly updated. The lat-
ter provide the citizens with comprehensive information 
and archives of documents that fall within the scope of 
competences of local administrations.

 The mayors maintain regular and active presence 
on Facebook. Most of them hold frequent individual 
meetings with the citizens. 

INSTRUMENTS TO CONSULT AND INVOLVE CITIZENS

 All municipalities practice some forms and use 
some instruments to consult and involve the citizens in 
creation and implementation of local policies.

 That is not sufficient and the municipalities need to 
advance and intensify those practices, to make them 
regular and not concentrated, usually, at the end of 
the year, at the time of adoption of annual working 
programmes and budgets. 

 Public gatherings, consultations and meetings are 
the most commonly used form of two-way communi-
cation between the local administrations and citizens.

LOCAL COMMUNITIES – URBAN AND RURAL

 In spite of the unresolved legal status of local com-
munities, some of the municipalities invest serious efforts 
to organize and revive them, especially in the rural ar-
eas. 

 Knowing that municipalities are the main link of 
direct involvement of the citizens, the municipalities 
need to lobby for legal changes that would advance 
the status of local communities and to intensify the ef-
forts to make them into functional entities.

 The citizens in most municipalities are not very ac-
tive or interested to participate in the work of the local 
communities. They do activate only when facing seri-
ous acute problems.

 The municipalities say they are open for citizens' 
proposals and initiatives which are mostly related to 
matters in the areas of urban planning and communal 
services.

COOPERATION WITH CSOs

 Further intensification of cooperation between 
municipalities and civil society organisations (CSOs) will 
provide additional impulse and motivation to citizens 
to be pro-active and take active participation in the 
development of the local community.

 Most municipalities need to create or improve 
their programmes, policies and criteria for allocation 
of financial support for CSOs. Such policies and proce-
dures need to be transparent, accountable and pub-
licly accessible.

RESPOND TO CITIZENS PROBLEMS 

 Majority of municipalities respond to and take ac-
tion on reported problems by the citizens within one 
week from the reception of such reports. 

 The municipalities should aim for expedite and ef-
ficient responding to citizens' problems.  For that rea-
son, we recommend that the municipalities should im-
prove their systems for electronic submission of reports 
of problems and should take appropriate actions no 
later than 48 hours after the reception, as is currently 
the case in Kriva Palanka. 

MEASUREMENT OF CITIZENS (DIS)SATISFACTION 

 Most municipalities don’t measure the citizens’ 
satisfaction with the services they provide. We recom-
mend the introduction of new and improvement of 
existing instruments for measurement of citizens’ satis-
faction.

The monitoring was conducted by the NGO Infocen-
tre, in cooperation with the following organisations: 
Regional Centre for Cooperation “Spektar”, Centre for 
Youth Initiatives “Cik-Cak”, NorgesVel, Centre for Ed-
ucation and Development (CED), “Scout”, “Rekanski 
Biser”, ZEUKS “Triton”, “Eko Zivot”, “ProjectEU” and SPO 
“Cool”, from May to September 2019, under the aus-
pices of the "Active Citizens and Participative Democ-
racy on Local Level" project. 
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