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Вовед

Во рамки на проектот „Граѓанска алијанса за прогресивни промени на локал-
но ниво“, поддржан од Меѓународниот центар Улоф Палме од Шведска, во ав-
густ 2021 година, во пресрет на Локалните избори 2021, се формираше Форум 
за граѓански дијалог.

Форумот за граѓански дијалог е составен од  шест партнерски граѓански орга-
низации (НВО Инфоцентар, Младински културен центар-Битола, Центар на за-
едницата на општина Струга, Гласен Текстилец, Мултикултура и Идеа ЈИЕ), во 
соработка со уште три граѓански организации – Спектар, Граѓанска иницијатива 
на жени од Свети Николе и Центар за развој на медиуми.

Основната  цел на овој форум,  во пресерет на локалните избори, беше да се 
поттикне директното учеството на граѓаните во јавната дискусија, во идентифи-
кувањето на локалните проблеми и потреби, како и во утврдувањето на главните 
приоритети во нивните локални заедници. 

Форумот реализираше серија активности кои опфатија девет општини: Цен-
тар, Битола, Штип, Тетово, Струга, Кавадарци, Крива Паланка, Свети Николе и 
Демир Хисар.

Во секоја од опфатените општини  беа реализирани по две консултативни 
средби со граѓаните, како и по една јавна дебата на која кандидатите за градо-
началници и кандидатите за советници, се соочија со граѓаните и директно ги 
слушнаа нивните барања и приоритети. По конституирањето на новите локални 
власти,  се одржаа средби со новоизбраните градоначалници и претставници 
на советите на кои се дискутираше за тоа дали и кои приоритети и барања на 
граѓаните ќе бидат реализирани.

Дел од партнерските организации спроведоа и онлајн анкети, фокус групи, 
средби и  состаноци со неформални и формални целни групи за посеопфатно 
приоретизирање на потребите и предизвиците со кои се соочуваат граѓаните во 
своите локалните заедници.

Активностите беа реализирани во периодот август - декември 2021 година.
Форумот за граѓански дијалог ќе продолжи со активно и постојано следење на 

работата на новите локални власти, со посебен фокус реализацијата на клучни-
те граѓански приоритети.

1. 
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Резиме
• Граѓаните утврдуваа приоритети во следните области: животна средина; ур-
банизам; комунални дејности; инфраструктура; локален економски развој; об-
разование/ култура; социјална заштита; услуги за граѓаните; транспарентност и 
отчетност; функционална децентрализација; граѓанско учество, и ллади и мла-
дински политики.

• Трансверзални теми беа  корупцијата и родовата еднаквост

• Беа спроведени две онлајн анкети кои опфатија над 150 граѓани кои се изјас-
нија за клучните приоритти и проблеми во нивните општини (Центар и Крива 
Паланка).

• Во сите девет општини беа одржани вкупно 18 консултативни средби со граѓа-
ните (по две во секоа од вкллучените општини), 9 јавни дебати и средби со кан-
дидатите за градоначалници и кандидатите за советници, како и 9 средби со 
избраните градоначалници и советници во локалните самоуправи.
• На консултативните средби и јавните дебати учествуваа околу 500 граѓани кои 
ги дадоа своите предлози и мислења. 

• Граѓаните идентификуваа вкупно 250 приоритети.

• Во изборните програми на кандидатите за градоначалници беа опфатени по-
веќето граѓански приоритети и проблеми.

• Кандидатите за градоначалници генерално ги прифатија граѓанските приори-
тети.

• Новоизбраните градоначалници и советниците прифатија дел од граѓанските 
приоритети, но останува да се следи дали, колку и во која временска рамка ќе 
бидат реализирани.
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Клучни проблеми и приоритети на граѓаните
Клучните проблеми и приоритети во сите девет општини се речиси идентични, 

но беа детектирани и проблеми и приоритети специфични за секоја од вклуче-
ните општини.

3.1 Главни проблеми во општините

- Загадување на воздухот
- Лоша комунална хигиена
- Голем број диви депонии
- Сообраќаен метеж  
- Неуредени и узурпирани јавни површини
- Нефункционални ГУП-ови и ДУП-ови
- Неконтролирана и прекумерна градба  
- Недостиг на паркинг простор
- Неизградени патишта и комунална инфраструктура 
- Неефикасно управување со отпад
- Партизирана и неажурна администрација
 - Недоволна вклученост на граѓаните во креирањето локални политики
- Отсуство на младински политики 
- Нефункционални месни и урбани заедници 
- Невработеност 
- Слаб локален економски развој и ограничени инвестиции

3.2 Главни приоритети во општините

- Изградба на катни и подземни гаражи и воспоставување сообраќаен ред.
- Конзервирање или санација на депониите.
- Ефикасно управување со отпадот.
- Изградба на пречистителни станици и колекторски системи.
- Воспоставување комунален ред со комунални редари и комунална полиција.
- Носење нови генерални и детални урбанистички планови.
- Уредување на јавните површини со зеленило и паркови.
- Изградба на пешачки и велосипедски патеки.
- Изградба на улици во градските подрачја и локални патишта во руралните 

средини.
- Санација и изградба на водоводна и канализациска мрежа.
- Заштита на реките од загадување и уредување  на речните корита.
- Привлекување инвестиции и на локалниот економски развој.
- Поттикнување на претприемништвото и форимирање на социјални прет-

пријатија.
- Стимулации за младите и ефикасни младински политики (поддршка на мла-

дите претприемачи, стипендии за талентирани млади).



- Поефикасни, потранспарентни и отчетни општински служби и власти.
- Редовни преноси (преку онлајн streaming технологија) на седниците на сове-

тите на општините.
- Поголемо партиципативно учество на граѓаните во креирањето и спроведу-

вањето политиките на локално ниво.
- Поголема финансиска поддршка на социјално ранливите семејства и граѓа-

ните.
- Ревитализација на месните и урбаните заедници.
- Изградба на домови за стари лица.
- Уредување на спортски игралишта и објекти.
- Решавање на проблемот со уличните кучиња.

3.3 Специфични проблеми и приоритети на општините

Имајќи ги предвиди спецификите на секоја од општините се идентификуваа и 
серија специфични проблеми и приоритети, како на пример:

• Општина Центар: Спроведување ефективни политики за решавање на аероза-
гадувањето, сообраќајната преоптовареност и неконтролираната градба, преку 
намалување на бројот на возила што сообраќаат на  дневно ниво во централно-
то градско подрачје, а не само со изградба на нови катни гаражи. 

• Општина Струга: Одржливо управувањето и спречување на узурпацијата на 
крајбрежниот појас на Охридското езеро и заштита на старото градско јадро.

• Општина Битола: Воведување топлификација и гасификација, како и нов ГУП 
за градот.
• Општина Свети Николе: Ставање во функија на пречистителната станица за 
отпадни води, која е набавена, но се уште не е во употреба.

• Општина Штип: Изградба и уредување на планираниот студентски град.
    • Општина Кавадарци: Хангар за дестилат од грозје, креирање регионален 
откупен центар за грозје и на други производи карактеристични за овој регион.

• Општина Демир Хисар: Реконструкција и регулирање на водоводната мрежа 
во руралните средини, кои што се снабдуваат од извори и спречување на некон-
тролираното губење чиста вода за пиење.

• Општина Крива Паланка: Нов ГУП за градот и ДУП за десниот брег зафатен од 
трасите на железницата и автопатот од Коридорот 8.

• Општина Тетово: Организирање инфо пунктови на Попова Шапка, за новите 
правила како Национален парк, културни политики и активности на локално 
ниво.
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3.4 Детален преглед на приоритетите според општини

3.4.1 Општина Центар 

Приоритетни области Граѓански приоритети

Урбанизам Укинување или суспензија на постојните 
детални урбанистички планови и усвојување 
нови.

Животна средина Нови паркови и зелени површини.

Инфраструктура Решавање на проблемите со сообраќајот – 
паркинзи, еднонасочен режим на сообраќај, 
велосипедски и пешачки патеки, попис и 
регистар на подземни, паркинзи што не се 
користат.

Комунални услуги Подобрување на комуналната хигиена, 
воведување комунална инспекција и 
комунална полиција.

Подобрено управување со отпадот – 
поредовно собирање, повеќе контејнери, 
можност за сортирање и рециклирање.

Корупција, 
транспарентност и 

отчетност

Подобрување на услугите за граѓаните.
Намалување на прекубројната 
администрација.

Подобрена комуникација со граѓаните – 
интернет страница на општината, онлајн-
алатки за вклучување на граѓаните, отворени 
денови, јавни собири, јавни дискусии.

Ревитализација на локалните урбани 
заедници
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Приоритетни области Граѓански приоритети

Инфраструктура Изградба на топлификација и гасификација 
(отстранување на сите правни пречки).
Уредување и заштита на Националниот парк 
„Пелистер“.

Реконструкција на градски улици.
Изградба на инфраструктура во руралните 
средини.

Нов сообраќаен режим.

3.4.2 Општина Битола



Приоритетни области Граѓански приоритети

Инфраструктура Изградба на студентски град.

Изградба на ученички интернат.

Реставрација на Исарот и куќи - културно 
наследство во Ново село.

Изградба на дом за стари лица.

Изградба на инклузивни игралишта.

Изградба и реконструкција на улици и патишта.
Комунални дејности Изградба на пречистителна станица.

Санација на водоводни линии  и замена на  
азбестни цевки.

Изградба на регионален стационар  за 
бездомни животни.

Изградба на  јавен тоалет.

Воведување реонски редари.

3.4.3 Општина Штип
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Урбанизам Изработка на ГУП и ДУП, вклучително и ДУП 
за индустриска зона.

Контролирана легализација на дивоградби.

Решавање на проблемот со диви гаражи.
Урбанизација на рурални средини.

Заштита на животна 
средина

Нови зелени површини и вело патеки.

Селекција и рециклирање на отпад.

Изградба и уредување на пешачки зони.
Младински политики и 

младинско учество 
Нови работни места за младите.

Развој на културата и спортот.

Перспективни младински политики.

Поквалитетно образование.
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Локален економски развој Привлекување домашни и странски инвеститор, 
во согласност со насоките и кадрите кои ги 
продуцира универзитетот „Гоце Делчев“.

Меморандуми за соработка на бизнис 
секоторот со средните стручни училишта 
(практиканство и вработување).

Отворање социјални претпријатија за 
искористување на текстилниот отпад и за 
социјализација на децата со посебни потреби.

Квалитетни општински 
услуги

Обновување на територијалната 
противпожарна единица.

Департизација на општинската администрација 
и зголемување на нејзината ефикасност;

Склучување на договори на дело преку 
агенции за времени вработувања со хонорари 
од 10.000 денари во Ковид центарот.

Обезбедување средства за новороденчиња.

Обезбедување стручен кадар за работа со 
деца со пречки во развојот.

Приоритетни области Граѓански приоритети

Управување и менаџирање 
со цврстиот отпад 

Решавање на проблемот со градската 
депонија, нејзино дислоцирање и 
конзервирање на локацијата според добри 
практики и стандарди.

Воведување оддржлив систем за менаџирање 
со цврстиот отпад, со примарна селекција во 
домаќинствата и рециклирање.

Чистење на дивите депонии, едукација на 
населението, контроли и санкции.

Ре-дефинирање на месните комунални 
претпријатија и начинот  нивното 
функционирање.

Правилници за одлагање на отпад  во текот 
на туристичката сезона.

3.4.4 Општина Струга
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Водоснабдување Подобрување на водоснабдувањето во  
летните месеци.

Решавање на недостигот од вода за пиење во 
руралните места.

Воведување транспарентен систем за 
контрола и навремено известување на 
граѓаните за квалитетот на водата за пиење.

Заштита и строга контрола на околината на 
езерото во село Шум (природен резервоар 
на вода) и поврзување на сите објекти  на 
канализациска мрежа.

Воспоставување систем и 
процедури за управување 
со крајбрежниот појас и 

организирање на одржлив 
туризам

Изготвување правилник и дефинирање на 
типови објекти и начини за градба во строго 
заштитената крајбрежна зона.

Дефинирање на локации и слободни парцели 
за изградба на хотели, со почитување на 
стандардите за градба и животната средина.

Балансирање меѓу капиталните инвестиции 
во туризмот и заштитата на животната 
средина.

Ослободување на градските плажи за 
слободно користење од страна на граѓаните.

Дефинирање на приоритети, стратешка 
определба за клучна туристичка гранка  
и изработка на стартегија за развој  на 
туризмот.

Ревитализација на старото градско јадро, 
негово ставање во функција на унапредување 
на туристичката понуда и строга контрола на 
градбите.



Приоритетни области Граѓански приоритети

Сообраќајниот хаос Изработка на сообраќајна студија со анализа која 
улица колку проток и сообраќај може да има.

Изградба на катна/ подземна гаража или нов 
паркинг простор.

Воведување зонско паркирање.

Воведување локален јавен превоз.

Соодветни приклучоци и сигнализација на 
критичните точки со обиколницата (магистрала 
кон граничен премин Деве Баир).

Комунални услуги Довршување на колекторскиот систем.

Изградба на пречистителна станица.

Селекција и преработка на отпад.
Зголемена ефикасност на инспекциските служби.

Уредување на запуштени простори со нови 
содржини.

Воведување комунални редари и комунална 
полиција.

Локален економски 
развој

Изградба и уредување на простор  за индустриска 
зона.

Обезбедување поволни услови за привлекување 
инвеститори.

Рестартирање на старата кланица или изградба 
на нова.

Развој и заштита на туристичкиот локалитет Калин 
Камен.

Поттикнување и развој на социјалното 
претприемништво.

Пренамена на неискористени  објекти во 
индуструски  капацитети.

Отворање туристичко биро и наплата на 
туристичка такса.

3.4.5 Општина Крива Паланка
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Ефикасни општински 
услуги

Обука и кампања за ефикасно користење на 
дигиталните општински усуги од страна  на 
граѓаните.

Редовен отчет на градоначалникот.

Поголема  финансиска поддршка за месните 
заедници и ревитализација на урбаните заедници.

Рамноправна родова и етничка застапеност.
Зголемени буџетски средства  за социјални 
услуги.

Граѓанското учество Вклучување на месните заедници во носењето 
стратешки одлуки. 

Партиципативно граѓанско учество за капитални и 
други развојни проекти.

Редовно одржување јавни расправи, проектни и 
буџетски форуми.

Поголема финансиска поддршка за граѓанските 
организации.

Децентрализација на програмски активности  и 
нивно делегирање на граѓански организации.

Квалитетни младински 
политики 

и перспективи

Субвенционирање и поддршка на младите 
претприемачи.

Вработување млади квалитетни кадри во 
општината.

Изградба на станбена зграда за млади и млади 
брачни двојки.

Воведување волонтерска пракса  во општината.

Зголемени средства за стипендии за 
средношколци и студенти.

Развивање и поттикнување на младински 
активизам.
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Приоритетни области Граѓански приоритети

Инфраструктура и 
урбанизам

Рехабилитација на улици.

Доизградба на Градскиот пазар.

Нови паркинг места.

Изградба на пречистителна станица за 
отпадни води.

Гасификација на градот.

Изградба на хангар за дестилат од грозје/ 
регионален откупен центар.

Обезбедување пумпи за вода на Тиквешко 
езеро;

Изградба на нови градинки.

Уредување на градскиот стадион.

Подобра инфраструктура за лицата со 
посебни потреби.

Решавање на  проблемот со водовод и 
канализација во ромските населби.

Повеќе тротоари и велосипедски патеки.).
Животна средина Поинтензивна заштита од инсекти во целата 

општина.

Собирање смет во руралните средини.

Изградба на водоводи.

Уредување на паркови за домашни миленици.

Зголемување на зелените површини.

Стимулирање алтернативни начини на 
транспорт.

3.4.6 Општина Кавадарци
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Приоритетни области Граѓански приоритети

Животна средина Ставање во функција на пречистителната станица 
за отпадни води.

Чистење на дивите депонии.
Зазеленување на јавните површини.

Собирање и селектирање на отпад.

Садење дрвореди.

Организирање акции за пошумување.
Комунални услуги Чистење и санација на речните корита.

Обезбедување на контејнери и садови за отпад.

Реконструкција и асфалтирање на улици.

Решавање на сообраќајниот метеж и поголеми 
контроли.

Замена на азбестните цевки од водоводната мрежа.

Изградба на комунална мрежа.

Изградба на амфитеатар во новиот парк.

Уредување тротоари.
Изградба на мост кај училиштето Св. Кирил и 
Методиј.

3.4.7 Општина Свети Николе
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Млади Обезбедување студентски/ младински попуст.

Поддршка во спортот за млади аматери.
Инвестирање во индивидуални спортови.

Бесплатни спортски и едукативни активности 
и курсеви за младите од социјално загрозени 
семејства.

Обезбедување електронски и ИТ уреди за 
социјално загрозените млади луѓе.

Формирање на институција за грижа за 
младите со попреченост.

Стимулациии и поголема финансиска 
поддршка за задржување на  младите во 
општината.

Создавање нови рекреативни и фитнес зони.

Стипендии за талентирани млади.
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Локален економски 
развој

Изработка на акциски план за развој на малото 
стопанство со стимулативни мерки.

Развој на женското претприемништво.
Изградба на  откупен центар во Мустафино.

Создавање услови за креирање нови работни 
места преку привлекување инвестиции.

Аплицирање за нови проекти од домашни и 
меѓународни фондови.

Избор на тела во МЗ.
Социјална заштита Изградба на дом за стари лица.

Изградба на детска градинка во Ерџелија и 
Пеширово.

Детски додаток за самохрани родители.

Формирање тимови за помош на стари и 
загрозени лица.

Повеќе пакети за социјално загрозени семејства и 
помош на болни лица.

Образование Обезбедување компјутери и книги за учениците 
до четврто одделение.

Култура и спорт Повеќе културни манифестации – театар, 
концерти и кино.

Изградба на базен.

Изградба на нова спортска сала.

Изградба на две надворешни теретани.

Изградба на пешачки патеки.



Приоритетни области Граѓански приоритети

Инфраструктура и 
урбанизам

Регулирање на водоводната мрежа во 
руралните средини, кои се снабдуваат од 
извори и неконтролирано се троши вода.

Решавање на проблемот со канализацијата во 
градот и во руралните делови.
Реконструкција и рехабилитација на  улиците 
во градот, а особено  во руралните заедници.

Продолжување на ископувањата на 
археолошкиот локалитет.

Уредување на градскиот стадион и стадионите 
во поголемите рурални средини.

Реновирање на спортските сали во училиштата.

Отварање пензионерски клуб. 
Животна средина Изградба на велосипедски и пешачки патеки.

Уредување на паркови и зеленило.
Нови шумски патеки и шумски паркови 
(излетнички места).

Млади Нови спортски игралишта.

Подршка во спортот на млади аматери и 
набавка на нова спортска опрема за младите.

Поддршка на женски здруженија, иницијативи, 
активности и женски спорт.

Изградба на скејт парк.

Бесплатни спортски и едукативни активности 
и курсеви за младите од социјално загрозени 
семејства.

Субвенционирање на младинско вработување, 
особено во руралните средини.

Привлекување инвестиции за отворање на 
работни позиции за млади.

Културно информативен туристички центар.

Формирање на младински центар со разни 
содржини.

3.4.8 Општина Демир Хисар
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Приоритетни области Граѓански приоритети

Инфраструктура Изградба на прифатилиште за кучиња кои се 
на улица или се напуштени.

Организирање инфо пунктови на Попова 
Шапка, за новите правила како Национален 
парк.

Реконструкција на градски улици.

Изградба на инфраструктура во руралните 
средини.

Нов сообраќаен режим и повеќе еднонасочни 
улици.

Урбанизам Транспарентна јавна дискусија за промена на 
ГУП и ДУП.

Спречување на  легализација на дивоградби.

Решавање на проблемот со диви депони 
надвор од градот.

Урбанизација на рурални средини.

Изградба на нови паркови за деца.
Заштита на животна 

средина
Нови зелени површини и вело патеки.

Селекција и рециклирање на отпад.

Организирање на предавања во основните 
и средните училишта за јавната свест во 
екологијата.

Изградба и уредување на пешачки зони во 
одредени зони во Шар Планина.

Образование и култура Децентрализиација во надлежностите на 

Центарот за култура Тетово.

Развој на културата и образованието.

Перспективни културни политики.

Поквалитетно образование.

Деполитизација на вработувањата во 
образовните институци.

Вклучување на невладиниот сектор во 
комисите на советот.

Јавна расправа за буџетот на Општина Тетово 
во областа на образование и култура.

3.4.9 Општина Тетово
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4. 
Новите локални власти и граѓанските приоритети

Форумот за граѓански дијалог се сретна со новоизбраните градоначалници и 
претставници на општинските совети во сите девет општини: Центар, Битола, 
Штип, Тетово, Струга, Кавадарци, Крива Паланка, Свети Николе и Демир Хисар.

На средбите се разговараше за клучните приоритети и проблеми на граѓаните 
во секоја од локалните заедници. Новите власти истакнаа дека некои од иден-
тификуваните приоритети и проблеми ќе бидат инкорпорирани во годишните 
програми на буџетите за 2022 година, а дека останатите ќе се реализираат во 
наредниот период од нивниот мандат.

Не беа прифатени само приоритетите кои не се во надлежност на општините 
или за кои, според локалните власти, нема реална, пред се финансиска мож-
ност за нивна реализација.

Форумот за граѓански дијалог ќе ја следи реализацијата на приоритети посо-
чени од граѓаните.


