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1. Вовед 

Општините имаат законска обврска да ги информираат граѓаните за нивното 

работење, да обезбедат пристап до услугите од нивна надлежност и да 

прaктикуваат разни облици на граѓанска партиципативност засновани на 

принципите на транспарентност, отчетност и отвореност. Обврската произлегува 

од повеќе законски акти, пред се, од Законот за локална самоуправа, како и од 

законите за слободен пристап до информации од јавен карактер, за буџети, за 

користење на податоците од јавниот сектор,  општинските статути и др. 

Коалицијата „Форум за граѓански дијалог“ која ја сочинуваат НВО Инфоцентар, 

МКЦ – Битола, Мултикултура, Гласен Текстилец, ЦЗО Струга, ГИЖ Свети Николе, 

Спектар, ЦРМ и Идеа Плус, во периодот јули-декември 2022, спроведе 

мониторинг за информирањето, комуникацијата и граѓанското учество во 

носењето одлуки во општините Битола, Штип, Тетово, Струга, Центар, Крива 

Паланка, Свети Николе, Демир Хисар и Крушево. 

Целта на мониторингот беше да согледаме колку општините ги исполнуваат 

своите законски обврски во поглед на  квалитетот на информациите, ефикасноста 

на услугите и организираните форми на граѓанско вклучување за клучните 

приоритети од интерес на целата заедница, како и дали и на кој начин го 

реализираат проритетите на граѓаните. 

Форумот за граѓански дијалог ги  анализираше општинските интернет-страници, 

достапните алатки и механизми за информирање, комуникација и вклучување на 

граѓаните, е-услугите, родово-разделените статистики, изготвувањето на 

општинските буџети и граѓанските предлози и приоритети. До општините беше 

доставено и барање за пристап до информации од јавен карактер, а беа 

реализирани и средби со претставници на општинската администрација.  

Мониторингот се реализираше во рамки на проектот „Граѓанска алијанса за 

прогресивни промени на локално ниво“, финансиски поддржан од меѓународниот 

центар Улоф Палме од Шведска. 
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2. Клучни наоди 

 Општините ги користат интернет страниците и Фејсбук страните како главен 

извор за информирање и комуникација со граѓаните. 

 Интернет-страниците на општините не се унифицирани. Секоја општина 

има посебен дизајн и различна структура на презентација на податочните 

сетови што го отежнува  пристапот до податоци од страна на граѓаните. 

 Поголем дел од општините имаат квалитетни и функционални интернет- 

страници кои се ажурираат на дневна основа. Сепак, потребна е поголема 

функционалност и ажурирање на податоците и информациите за да се 

зголеми степенот на транспарентност и отчетност на општините. 

 Само мал дел од општините нудат услуги во категоријата на отворени 

податоци преку водење регистри и евиденција кои служат како информации 

за граѓаните и правните лица. 

 Повеќе општини немаат апликација за пристап на лицата со попреченост. 

 Најчести електронски услуги што ги нудат општините за граѓаните се: е-

урбанизам, е-градежно земјиште, е-одобрение за градење, барање на 

информации од јавен карактер , пријави до локални инспекциски служби, 

барања до надлежни комисии, барања  за надоместоци и субвенции.  

 Најчести алатки за комуникација со општинската администрација се: 

„пријави проблем“ и „прашај го градоначалникот“. 

 Редовно се објавува дневниот ред за седниците на општинските совети, кои 

се пренесуваат во живо, со исклучок на Демир Хисар. Во некои општини 

аудио и видео преносот не е квалитетен. 

 Записниците од седниците на општинските совети се недостапни на 

интернет-страниците, освен  во Свети Николе, Битола, Демир Хисар и 

делумно во Крушево. Во најголем дел од општините нема електронска или 

директна комуникација на граѓаните со советниците. 

 Вообичаени механизми за граѓанска партиципација се: јавни дебати, јавни 

анкети, јавни расправи, консултативни средби, поднесување предлози за 

годишни програми и општински буџети. Во некои општини се организираат и 

отворени денови на градоначалникот и општинската администрација, 

буџетски и проектни форуми. 
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 Покрај интернет-страниците и Фејсбук страните, некои општини користат и 

Твитер и Јутјуб за информирање и комуникација со граѓаните. 

 Градоначалниците генерално ги прифаќаат граѓанските приоритети, но 

потребна е поголема вклученост на граѓаните преку континуиран 

консултативен процес, мониторинг и евалуација на реализацијата на 

приоритетните програми и проекти. 

 

3. Клучни наоди од мониторингот на општините 

3.1 Општина Центар 

3.1.1 Информирање  на граѓаните/ интернет-страница 

 Интернет-страница на Општина Центар е сервисно-организирана и  

редовно ажурирана со информации и податоци за граѓаните. На главната 

страница се достапни потребните формулари и линкови до контакти од 

поважни општински органи. 

 Во делот „Мој буџет“ може да се следи како се трошат буџетските пари, по 

ставки според приходите и расходите. 

 Општината има  апликации: пријави проблем, прашај го градоначалникот, 

прашај го секретарот.  

 Достапни се сите детални урбанистички планови, а може да се следи и 

моменталниот број рециклирани шишиња во Општина Центар.  

 Граѓаните имаат пристап до дневниот ред на седниците на Советот на 

општината, кои се отворени за јавноста и се пренесуваат на интернет,но не 

се објавуваат записници. 

 Интернет-страница нуди можност да ја користат и лица со сетилна 

попреченост 

 Нема достапна листа на вработени во општинската администрација и 

нивните контакти, како и апликации за комуникација со советниците 
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3.1.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 Oпштина Центар одговори дека е достапна за жителите и дека редовно (на 

дневна основа) комуницира со граѓаните преку повеќе различни канали: 

директни средби, отворени денови со градоначалникот, интернет-страница 

на општинита, медиумите, профилите на социјалните мрежи на 

градоначалникот, електронската пошта и др. 

 Достапни се анкетен прашалник за креирање на програмите за работа за 

2023 годинa и јавна анкета за ДУП. За постапката за донесување ДУП-ови 

редовно се бара мислење и изјаснување од граѓаните. Општината води 

постапки за изработка и донесување на вкупно 11 детални урбанистички 

планови, а во 2022 година спровела  две јавни анкети и уште една 

повторена јавна анкета за четири детални урбанистички планови.  

 Секторот за урбанизам работи два дена по два часа во неделата и сите 

заинтересирани може да се обратат за какви било прашања поврзани со 

донесување на деталните урбанистички планови.Граѓаните се вклучуваат 

во постапките за изработка и донесување детални урбанистички планови и 

преку т.н. партиципативно тело. 

 Советот на Општината и градоначалникот организирале форуми на 

заедницата, односно  буџетски  и проектни форуми , со цел предлозите, 

мислењата или идеите на граѓаните да може да бидат вметнати во 

програмите за работа за календарската 2023 година. 

3.1.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

 Прекумерната градба на сметка на јавниот простор, недостиг од зелени 

површини, паркови и паркинзи, како и нехигиената на јавните простори се 

најголемите проблеми на жителите од Општина Центар, покажуваат 

резултатите од онлајн анкетата на НВО Инфоцентар. 

 Топ приоритети на Општина Центар за 2023 година, според мислењето на 

граѓаните, се: решавањето на проблемите во сообраќајот, подигањето нови 

паркови, зелени површини и подобрувањето на комуналната хигиена. 

 Како резултат на  проектните форуми и директното учество на жителите на 

Центар уредени се сензорни соби во градинките и младинскиот центар 

„Матично“,започнала изработка на документација за изградба на монтажен 

паркинг долж улицата „Народен фронт“, се уредуваат нови велосипедски 
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патеки и пешачки зони, поставени се прочистувачи за воздух  на одредени 

улици , во детските градинки и училиштата, засадени се нови дрвја, а 

Програмата за заштита на животната средина е речиси целосно 

реализирана. 

 Не се реализирани програмите за енергетска ефикасност, бидејќи двата 

тендери се поништени и зелениот катастар во соработка со Градот Скопје. 

Втората активност не е завршена бидејќи, како што не информираа од 

Центар, Градот Скопје не ја реализирал обврската, иако за тоа Општина 

Центар предвидела средства во буџетот. 

 

3.2 Општина Битола 

3.2.1 Информирање  на граѓаните / интернет-страница 

 Општина Битола има развиен систем за информирање и комуникација со 

граѓаните. Општинската интернет-страница е фунционална и пристапна, се 

ажурира на дневна основа со информации за проектите и активностите на 

градоначалникот, советот и општинската администрација. 

 Квалитетот на информациите е добар и се работи за лесно достапни, 

разбирливи, точни и прегледни содржини. 

 Седниците на Советот на општината се јавни и се отворени за присуство на 

граѓаните, а нивната заинтересираност зависи од предложените теми што 

се на дневен ред. Седниците се пренесуваат директно на Youtube каналот 

на општината, а сите записници и други документи (видео запис од 

состаноци на комисии, одлуки) можат да се најдат на општинската 

интернет-страница. 

 Интернет-страницата има формат на отворени податоци според податочни 

сетови, како и широк спектар на електронски услуги. 

 Достапни се повеќе алатки за интеракција и комуникација со граѓаните (на 

пр. пријави проблем), а за истата намена се користат и Фејсбук каналите, 

како и социјалните мрежи, Јутјуб и Твитер. 

 Општина Битола има лице за  односи со јавност, а за комуникација со 

граѓанскиот сектор се назначени две лица. 

 Недостигаат алатки за комуникација со градоначалникот и советниците.  
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3.2.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 Општината редовно организира јавни дебати, анкети, форуми, отворени 

денови на градоначалникот и советниците, а постои можност и за 

доставување на писмени барања од поедници и претставници на 

месни/урбани заедници. 

 Во 2022 година за вклучување на граѓаните во креирањето на буџетот на 

општината спроведен е буџетски форум. 

 Граѓанското  учество  со предлози, сугестии и забелешки е овозможено  и 

преку анкети за испитување на јавното мислење за креирање програми (пр. 

програмите за спорт и за култура), потоа анкета за изработка на локален 

еколошки развој, анкета за стратегија за локален економски развој, анкета 

за отстранување на дивите гаражи, јавна анкета и јавна презентација на 

урбанистички планови, јавни дискусии за урбана мобилност, развој на 

туризмот и сл. 

 Градоначалникот во текот на годината организира минимум 4 отворени 

денови со граѓаните. 

3.2.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

 Клучни граѓански приоритети во Општина Битола, идентификувани на 

буџетскиот форум, консултативните средби  и јавните трибини се: 

 Подобрување на локалната патна инфраструктура 

 Изработка на сообраќајна студија со интегрирани велосипедски патеки 

 Нов ДУП на општината 

 Отворање на младински ресурсен центар 
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3.3. Општина Штип 

3.3.1 Информирање  на граѓаните / интернет-страница  

 Општина Штип има нова, квалитетна и функционална интернет-страница, 

која нуди разновидни сервисни и едукативни информации и услуги за 

граѓаните и деловните субјекти. 

 Достапни  се електронски услуги за граѓаните (урбанизам, градежно 

земјиште, одобрение за градење, барање за информации од јавен карактер, 

пријави за дискриминација, пријави до инспекции кои се под ингеренции на 

општината, барања до надлежни комисии, надоместоци и др.  ). 

 На граѓаните им е достапен електронски билтен. 

 Има оддел за отворени податоци и оддел за еднакви можности на мажите и 

жените. 

 Функционираат и Фејсбук страните  на општината и на градоначалникот. 

 Достапна е апликација за комуникација со градоначалникот и советот на 

општината, како и за контакт со граѓани со попреченост. 

 Граѓаните и сите засегнати страни (бизнис, граѓански сектор), можат да 

присуствуваат на седниците на Советот на општината, но покажуваат слаб 

интерес. 

 Потребно е подобрување на  аудио и видео преносот од седниците на 

Советот и редовно ажурирање со новости и настани на интернет-

страницата и социјалните мрежи на општината.  

3.3.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 Изготвена е посебна страница за граѓански идеи и оценување на предлози 

по области, која обезбедува директна вклученост на граѓаните во 

креирањето на развојните планови и програми на општината  

(nova.idninazastip.mk). 

 Се организираат јавни расправи, дебати, форуми, трибини, јавни увиди, 

консултативни средби, работилници и онлајн анкети. 

 Воспоставен е модел „Мој општинар“, кој вклучува  9 лица од општинската 

администрација, кои ги следат проблемите во разни реони од општината. 

Нивните службени броеви се споделени јавно на интернет-страницата на 

Општина Штип за да бидат во комуникација и на располагање на граѓаните 
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од одреден реон/населба за евидентирање и решавање на настанати 

проблеми. 

 “Отворена Општина” е новина која им овозможува на граѓаните да не мора 

да закажуваат термин за прием. Општината е отворена  секој ден и 

граѓаните можат да почекаат за прием во одреден сектор или во кабинетот 

на градоначалникот.  

 Секоја среда од 18 часот градоначалникот има средби со граѓани во 

големата сала на општината. 

 Нема назначено лице за односи со јавност и лице за барања на граѓаните.  

 Месните заедници се нефункционални. 

3.3.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

 Во декември 2022 година реализирани се средби со граѓаните од урбаните 

и од руралните средини, на кои учествувале околу 500 жители кои ги 

посочиле проблемите со кои се соочуваат во нивните населени места. 

 Клучни граѓански приоритети што произлегоа од консултативните средби и 

јавните дебати се: реконструкција на старата водоводна мрежа, решавање 

на водоснабдувањето во високите зони, ефикасно управување со отпадот, 

изградба на катни гаражи и паркинг простори, изградба на пречистителна 

станица, детски игралишта, поефикасни општински услуги и др. 

 Општина Штип ги разгледа сите предлози од активно вклучените граѓани 

при креирање  на буџетот за 2023 година. Од вкупно 200 предлози, околу 40 

се повторуваат, 15 не се во надлежност на општината, а од останатите 150 

предлози или околу 80 отсто се  внесени во буџетот за 2023 година. 

 Со градоначалникот е потпишан меморандум за реализација на граѓанските 

приоритети. 
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3.4 Општина Крива Паланка 

3.4.1 Информирање  на граѓаните / интернет-страница 

 Општина Крива Паланка има квалитетна и функционална интернет-

страница, која редовно  се ажурира со нови информации, соопштенија и 

известувања за граѓаните. 

 Достапни се електронските услуги: е-урбанизам, е-градежно земјиште, е-

одобрение за градење, барање за информации од јавен карактер, пријави 

проблем, прашај го градоначалникот, е-пријави за субвенции, стипендии и 

друга поддршка  за различни категории граѓани. 

 Развиена е дигитална платформа „мЗаедница“ (мобилна и интернет–

апликација) за двонасочна комуникација со граѓаните. 

 Функционираат и Фејсбук страните  на општината, градоначалникот, како и 

Фејсбук страните: Крива Паланка, култура и духовен развој;  Крива Паланка, 

локален развој и евроинтеграции; Крива Паланка, образование, млади и 

спорт. 

 Се издава општински информатор во електронска и печатена форма, а 

редовно се објавуваат и записници од општинските колегиуми. 

 Граѓаните можат да присуствуваат на седниците на Советот на општината 

преку електронска или писмена пријава, но постои многу слаб интерес. 

 Редовно се објавува дневниот ред од седниците на Советот, но 

записниците не се објавуваат на интернет-страница. 

 Аудио преносот и видео записите од седниците на Советот се со лош 

квалитет. 

 Не се развиени апликации за комуникација со советниците. 

 

3.4.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 

 За партиципативно учество на граѓаните општината редовно организира 

јавни расправи, презентации, дебати, форуми, трибини, јавни увиди, јавни 

повици, консултативни средби, работилници и онлајн анкети при носење на 

стратешки документи,  за капитални проекти, и клучни прашања.  

 Се организираат тематски трибини и дебати во соработка со ГО, а 

одредени активности општината ги делегира на граѓанскиот сектор. 
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 Редовно се организираат буџетски форуми на кои има масовна вклученост 

на граѓаните, кои  покажуваат активно учество во идентификувањето на 

потребите и проблемите, предлагањето решенија  и приоритети. 

 Градоначалникот има приемни денови за граѓаните секој работен ден, како 

и секоја сабота. 

 За поефикасни услуги потребно е назначување на лице за односи со 

јавноста и  „Мој администратор“- лице за барања на граѓаните, кои се 

планирани во изборната програма на градоначалникот. 

 Слаба алка во граѓанската партиципативност се месните заедници на кои 

им е истечен мандатот и не се функционални. 

 

3.4.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

 Во 2021 година, по јавен повик,  до општината биле доставени вкупно 113 

предлози за 12 годишни програми. Од нив 80 граѓански приоритети се 

прифатени (планирани се или се во тек на реализација, во рамки на 

програмите за 2022 година). 

 Во 2022 година, реализиран е родово одговорен буџетски форум за 2023 

година. Учествувале вкупно 229  лица, во просек 30% мажи и 70 % жени. Од 

вкупно 88 предлози, 3 не се во надлежност на општината, а 6 предлози се 

повторуваат. Општината анализирала 79 предлози  и  48  или 60,75% се 

внесени во буџетот и годишните програми за 2023 година. 

 Клучни приоритети за граѓаните на Крива Паланка се: решавање на 

сообраќајниот метеж, воведување локален јавен превоз, селекција и 

преработка на отпадот, изградба на атмосферска и фекална канализација, 

поголема поддршка за младите, ревитализација на месните заедници и др. 

 Градоначалникот ги прифати и сите граѓански приоритети што произлегоа 

од  Форумот за граѓански дијалог и потпиша меморандум за нивна 

реализација за 2023-2025 година. 
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3.5 Општина Свети Николе 

 

3.5.1 Информирање  на граѓаните / интернет-страница  

 Општината има квалитетна и функционална општинска интернет-страница, 

редовно ажурирана со нови информации, лесно достапна и прегледна за 

граѓаните. 

 Достапни  се електронски услуги како е-даноци, е-урбанизам, е-градежно 

земјиште, е-одобрение за градење, барање за информации од јавен 

карактер , пријави проблем, прашај го градоначалникот, а функционира и 

апликација за пристап на лицата со попреченост. 

 Објавен е граѓански буџет, буџет и годишни програми, а достапни се и 

податоци за локалната економија со детална листа на деловни субјекти. 

 Граѓаните се информираат и од Фејсбук страните  на општината и на 

градоначалникот. 

 Општината ги објавува записниците од седниците на Советот на општината, 

но нема достапни е-алатки за комуникација со советниците. 

 Фејсбук страната  на општината не се ажурира редовно. 

3.5.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 За партиципативно учество на граѓаните општината организира отворени 

денови,  трибини, јавни увиди, консултативни средби. 

 Градоначалникот има еден приемен ден во седмицата (среда). 

 Граѓаните можат да присуствуваат на седници на Советот на општината, но 

покажуваат слаб интерес. 

 Донесена е  одлука на Советот, секој вторник од 18 часот, советниците да 

имаат приемен ден, но нема интерес од граѓаните. 

 Месните заедници не се функционални. 

 Општината не организира буџетски форум за консултација на граѓаните при 

изготвувањето на годишните програми и алокацијата на буџетски средства 

3.5.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

 Во 2022 година, ГИЖ Свети Николе  има доставено  предлози до општината 

за  родово буџетирање на годишните програми за 2023 година кои се 

однесуваат  на  селата Сопот, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, и 

Горобинци, како и за дел од населбите во градот. Главни барања се: 
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субвенциониран јавен превоз, асфалтирање на патишта,прочистување  на 

водата за пиење, изградба на градски пазар, реновирање на селските 

амбуланти, собирање на отпад, отворање на градинки, уредување на 

пешачко-велосипедски патеки и др. Во развојните програми за следните 3 

години предвидени се по 10 милиони денари на годишно ниво. 

 Клучни приоритети за граѓаните од Свети Николе се: решавање на 

проблемите во сообраќајот, одржување на улиците, нови зелени и 

рекреативни површини, подобра комунална хигиена и управување со 

отпадот, подобрување на општинските услуги  и др. 

 

3.6 Општина Тетово 

3.6.1 Информирање  на граѓаните/ интернет-страница 

 Општина Тетово има добро уредена интернет-страница која дава можност 

за лесен преглед и пристап до информациите, документите и податоците. 

Но, генерално се објавувааат документи, а речиси воопшто нема 

информации за активностите на градоначалникот, советот и општината, 

односно за тековните и актуелни случувања, реализација на проекти, 

носење одлуки и сл. 

 Општината нуди неколку електронски ресурси за поефикано реализирање 

на барањата и потребите на граѓаните: е-градежна дозвола, е- данок, 

пријави корупција. Потребно е развивање нови алатки за поефикасни 

услуги. 

 На интернет-страницата има посебна апликација е-report,  со цел граѓаните 

во секое време да имаат можност да ги пријават несовесните однесувања 

на физичките и правните лица кои со своите постапки ја загадуваат 

животната средина. Граѓаните  пополнуваат електронска пријава и можат 

да испратат фотографии од местото на настанот. Преку истата апликација 

можат да добијат повратни информации за пријавените случаи. 

 Граѓаните можат да присуствуваат на седници на Советот на општината,но 

записниците од не се достапни на интернет-страница. 

 Информации се пласираат и на фејсбук страниците  на општината, 

градоначалникот, како и фејсбук страниците: Тетово, култура и духовен 

развој и Тетово, локален развој и евроитеграции. 
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3.6.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 Граѓаните имат можност да учествуват во донесувањето одлуки за 

прашања од локален интерес преку граѓански иницијативи, собири на 

граѓани, референдум, јавни расправи, дебати, трибини, но тие ретко се 

организираат и вклученоста на граѓаните  е на ниско ниво. 

 Градоначалникот има приемни денови за заинтересираните граѓани еднаш 

месечно, односно секој последен петок во месецот. Терминот за средба се 

закажува со личнo пријавување во Општината. 

 Граѓанското учество и партиципативното носење на одлуките е приоритет 

на кој општината треба да посвети внимание, за да ја зголеми својата 

транспарентност и отчетност во работењето. 

3.6.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

 Во организација на Мултикултура се одржа консултативна средба на која се  

дискутираше за  потребите на граѓаните и  нивните предлози за програмите 

и буџетот за 2023 година. Со јавната дебата за  првпат во општината е 

организиран настан за граѓанско вклучување  за кој имало голем интерес од 

страна на граѓаните. Голем дел од граѓанските  предлози се подржани од 

градоначалникот.  

 

 Клучни приоритети на граѓаните во Општина Тетово се: решавање на 

проблемите со сообраќајот, подобрување на комуналната хигиена во 

руралните населби, транспарентни постапки за донесување ДУП-ови, 

поефикасно управување со отпадот, подобри општински услуги, 

подобрување на комуникацијата и вклучување на граѓаните. 
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3.7. Општина Струга 

3.7.1 Информирање  на граѓаните/ интернет-страница 

 Интернет-страницата на Општина Струга не располага со сите потребни 

документи, податоци и информации за кои има законска обврска да ги 

објавува, нефункционална е, нема прегледност и нема лесен пристап за 

граѓаните.  

 Недостасуваат информации за програми, статешки документи, извештаи и 

др. Главно се објавуват  информации за свикување на седниците на 

Советот на општината и дневниот ред, соопштенија за измени и 

дополнувања на урбанистичките планови, информации и формулари за 

услугите  од  урбанизмот, финансии, инспекциски служби, даноци, 

образование, култура и туризам.  

 На интернет-страницата е поставена алатката „пријави проблем“  преку која 

граѓаните можат да пријават некој проблем и да прикачат одреден 

документ. Функционира  и алатка за контакт преку која граѓаните може да се 

обратат до општината со прашања и коментари на кои  би добиле одговор 

во рок од 24 часа. 

 Општината и градоначалниците имаат ФБ-страни, кои се ажурираат 

секојдневно со информации за активности на градоначалникот и 

претседателот на совет, за тековна реализација на проекти и други 

информации од јавен карактер. 

 Поради недостиг од потребните информации на интернет-страницата, 

граѓаните често се обраќаат до информативната канцеларија во општината. 

 Двојазичноста не се применува при објавувањето на сите информации, 

документи и податоци. Некои алатки и апликации се достапни само на еден 

од двата службени јазици - албански и македонски. 

 Нема апликација за комуникација со советниците. 
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3.7.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 Вклучувањето на граѓаните во носењето локални политики многу малку се 

практикува од страна на општината. 

 Ретко се организираат трибини, средби, јавни дебати и расправи за локални 

проблеми каде граѓаните ќе даваат свои предлози, сугестии и ќе предлагаат 

решенија. 

 Граѓаните најчесто се консултираат преку јавен увид  на извештаи за 

стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за  локална 

урбанистичка планска документација. 

 Ретко има граѓански иницијативи, како форма на влијание врз одлуките на 

локално ниво и активно граѓанско учество. 

 Во годишните програми и општинскиот буџет не се вклучени родовите 

перспективи. 

 Локалната самоуправа не одговори на поднесеното барање за пристап до 

информации од јавен карактер поднесено од Центарот на заедницата на 

Општина Струга, во врска со мониторингот на општината, иако беа 

контактирани повеќе пати.   

3.7.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

Според  граѓаните и ГО, приоритетни прашања и проблеми за 2023 година се:  

 Решавање на проблемот со водоснабувањето и водата за пиење.  

Постојната инфраструктура е стара и општината и јавното претпријатие 

потребно е да преземат конкретни мерки за решавање на овој проблем. 

 Решавање на проблемот со кучињата скитници и нивното згрижување. 

Проблемот е итен и треба да се реши преку соработка на надлежните 

институции, граѓанските организации и граѓаните. 

 Подобрување на комуникацијата на општината со граѓаните и нивно 

вклучување во креирањето локални политики. Граѓаните очекуваат 

подобрување на интернет-страницата, онлајн-алатките за комуникација, 

отворени денови, јавни собири, јавни дискусии и др. 

 Градоначалникот ги прифати граѓанските приоритети и беше потпишан 

Меморандум за нивна реализација.  
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3.8 Општина Демир Хисар 

3.8.1 Информирање  на граѓаните/ интернет-страница 

 Интернет-страницата и Фејсбук страната на Општина Демир Хисар имаат 

одлична функционалност и пристап, редовно се ажурираат, а 

информирањето покажува висок степен на транспарентност. Содржините се 

лесно достапни, разбирливи, точни и прегледни. 

 Во 2022 година, општината е прогласена за најдобра институција во РСМ во 

однос на отворените податоци. 

 На интернет-страницата има рубрика „пријави проблем“, а достапни се и 

сите останати комуникациски алатки (е-маил, месинџер и др.). 

 Седниците не се пренесуваат во живо, но записниците се достапни на 

интернет-страницата на општината. Седниците се отворени за јавност и 

граѓаните покажуваат особен интерес за присуство и следење на точките од 

дневниот ред. 

 Општината и градоначалникот имаат и Фејсбук страни кои се многу 

посетени, а општината ги информира граѓаните и преку Твитер и Јутјуб. 

 Нема назначено лице за односи со јавноста и за ИТ, но има службеници 

овластени за соработка со месните заедници и со граѓанските организации. 

 Недостасуваат повеќе алатки за ефикасна е-општина и потребна  е 

унифицираност на интернет-страницит, заради подобрување на услугите. 

3.8.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 Опшината остварува непосредна комуникација со граѓаните преку трибини, 

средби, дебати, расправи. Граѓаните се вклучени во партиципативниот 

процес на носење одлуки и преку месните заедници со доставување на 

барања или програми, а секој заинтересиран граѓанин може директно да ги 

поднесе своите предлози и забелешки до Советот на општината. 

Активностите за граѓанско учество се организираат по потреба, а темите се 

одбираат според постојните приоритети. 

 Општината ги вклучува граѓаните  и во креирањето на општинскиот буџет 

преку предлози, сугестии, идејни решенија и препораки во одредени 

области во момандат на локалната самоуправа. За таа цел, има отворен  
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ден во општината, а граѓаните имаат можност да испратат предлози и 

сугестии и по електронски пат .  

 Градоначалникот има отворен ден секој петок. Тогаш граѓаните можат да се 

информираат, да дават предлози, забелешки, да пријавуваат проблеми и 

да поставуваат прашања. 

3.8.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

За 2023 година клучни приоритети на граѓаните од Демир Хисар се: 

 Изградба и реконструкција на улици и тротоари. 

 Изградба на канализациска и водоводна мрежа. 

 Изградба на повеќенаменски игралишта. 

 Комплетна реконструкција на Градскиот парк. 

 Поставување на ново улично осветлување. 

 

3.9 Општина Крушево 

3.9.1 Информирање  на граѓаните / интернет-страница 

 Граѓаните на Крушево се информираат преку интернет-страницата, и 

Фејсбук страните и профилите на општината и на градоначалникот, 

медиумите, но и преку соопштенија објавени на огласна табла во центарот 

на Крушево, како и преку летоци и директна комуникација со 

градоначалникот и општинската администрација . 

 Интернет-страницата го содржи најголемиот дел од потребните податоци 

кои општината е обврзана да ги објавува. Но, страницата има потешкотии 

при вчитување и има недоволно организирана навигација, заради што не е 

лесно да се најде одреден податок. 

 Седниците на Советото се отворени, се пренесуваат во живо и се 

објавуваат извештаи со најважните дискусии. Граѓаните не покажуваат 

интерес за присуство на седниците. 

 Функционира алатката „пријави проблем“ за комуникација со граѓаните за 

локални прашања. 

 Има вработено лице за односи со јавноста и лице за комуникација со 

граѓанските организации. 
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 Градоначалникот има свои профили на Инстаграм, Твитер и Јутјуб. 

 Недостасува подобра функционалност на интернет-страницата, подобра 

организација за полесен пристап до потребните информации, повеќе алатки 

за вклучување на граѓаните и повеќе содржини. 

3.9.2 Вклучување на граѓаните/ граѓанско учество 

 Општината користи повеќе механизми за граѓанско учество како:  

консултативни средби, „онлајн“ прашалници, јавни трибини, дебати и 

форуми во заедниците. Вакви активности се организираат минимум 4 пати 

во годината, а општината дава поддршка и на активностите на граѓанските 

организации. 

 Граѓаните се консултираат и вклучуваат во креирањето на општинскиот 

буџет преку онлајн прашалник за предлагање на проекти и приоритети, се 

организираат консултативни средби и  има објави на предлог-буџетот.  

 Градоначалникот има отворен ден секој четврток кога граѓаните можат да 

поставуваат прашања, да дадат предлози, да истакнат проблеми, итн. 

 По потреба се организираат и консултативни средби со граѓани и 

неформални групи од засегнати населени места за тековни проблеми. 

3.9.3 Граѓански приоритети, предлози и препораки 

Клучни граѓански приоритети што произлегоа од консултативните средби и 

дебати со граѓаните на Општина Крушево се:  

 Реконструкција на улици и патишта. 

 Подобрување на водоснабдувањето. 

 Развој на планинскиот туризам. 

 Отворање младински центар. 

 Реконструкција на обиколниот пат. 

 Подобрување на бизнис климата и вработување на младите. 


