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ВОВЕД
Активното вклучување на граѓаните во
процесите на креирање политики и донесување одлуки е важна компонента на
функционалните демократски општества
(Arnstein, 1969). Централната улога која
ја има граѓанската вклученост во една република е, впрочем, јасно предвидена и во
Уставот на Република Македонија, конкретно
во членот 2, кој укажува дека суверенитетот
на државата произлегува од и им припаѓа на
граѓаните. Иако денес не постои канонска,
универзално прифатена форма на непосредно
вклучување на граѓаните во процесите на
одлучување (Fung, 2006), вклучувањето најчесто подразбира не само активност во текот
на изборниот процес, туку и по изборот на
властите.
Граѓанското учество е особено важно и може
најдиректно да се остварува на локално ниво,
што е овозможено преку децентрализација
на власта, давајќи им можност на граѓаните
да влијаат на донесувањето одлуки во врска
со аспекти кои најдиректно ги засегаат.
Ова не само што им помага на властите во
донесување одлуки и креирање политики кои
соодветствуваат на потребите на граѓаните,
користејќи го нивното знаење и осигурувајќи
поддршка за одредени одлуки, туку и овозможува транспарентност и зголемена одговорност во процесот на владеење.
Токму од тие причини правната рам-ка на
Република Македонија предвидува институционални механизми за вклучување на
граѓаните и различните форми на нивно
здржување во процесот на локално владеење.
Првиот таков механизам, секако, се локалните
избори. Покрај нив, Законот за локална
самоуправа од 2002 година предвидува и
други ви-дови на непосредно учество на
граѓаните во процесот на одлучување на
општинско ниво. Тие вклучуваат механизми како граѓанска иницијатива, собири
на граѓани, референдуми, претставки и
предлози, јавни трибини, анкети и дополнителни облици на вклучување. Важно
е да се напомене и дека законската рамка
остава простор за воведување и на нови и
различни од споменатите форми на граѓанско
вклучување.
Сепак, и покрај ваквите можности, граѓанското учество во процесите на од-

лучување на локално ниво останува лимитирано (Хаџи-Василева, 2017). Целта
на оваа анализа е утврдување на искористеноста на постоечките механизми и практики од страна на локалните власти, нивната
ефикасност и можноста за пошироко и
поквалитетно вклучување на граѓаните во
процесите на локално владеење. Оттаму,
фокусот не е првенствено на потребите на
граѓаните, туку на видувањата на локалните
власти, како градоначалници и локална
администрација, така и советници, за тоа
како најефикасно според нивните искуства
може да се одвива процесот на надворешна
консултација, односно консултација со граѓаните, здруженијата на граѓани и бизнис
секторот.
Податоците на кои се базира оваа анализа
се собрани на два начини. Првиот е деск
анализа на постоечката правна рамка на
Република Македонија која овозможува и
предвидува непосредно вклучување на граѓаните во процесите на локално владеење.
Вториот, пак, начин на собирање податоци
беше преку спроведување на фокус групи со
советници и советнички, градоначалници,
градоначалнички и вработени во локалната
администрација во општините од Југоисточниот плански регион на Република
Македонија: Богданци, Босилово, Василево,
Валандово, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново
Село, Радовиш и Струмица. Фокус групите,
со траење од 60-90 минути, беа спроведени во
текот на месец август 2017 година. Вкупно 67
луѓе, од кои 29 жени и 38 мажи, беа вклучени
во десетте фокус групи. На фокус групите, кои беа организирани во општинските
згради, поканети беа советници од различните советнички групи, претставници на
клучни сектори и одделенија во локалната
администрација, како и градоначалниците
на секоја од општините. Градоначалниците
на Богданци, Босилово, Василево и Конче
се одзваа на поканите и беа дел од фокус
групите во нивните општини.
Спроведувањето на вакво истражување непосредно пред истекот на мандатот на тогашните
советници и градоначалници не само што
овозможи споделување на искуства, туку и
даде простор за допол-нителна искреност
во рефлектирањето на дотогашните практики, научени лекции и можни греш-ки. Сите
дискусии од фокус групите беа снимени и
транскрибирани од страна на истражувачкиот
тим на Импакт.
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Фокусот на еден плански регион, кој според
број на општини е третиот по големина,
веднаш по Скопскиот и Источниот, овозможи
од една страна вклучување во анализата
на општини од различен карактер, урбани
и рурални, збиени и распространети, а од
друга страна, споредбени податоци со оглед
на заедничките карактеристики на регионот
како целина и процесите на владеење кои
го засегаат целиот регион. Покрај тоа, во
периодот април – септември 2017 година,
Југоисточниот регион доживеа и бран
на локални референдуми, што дотогаш
беше ретко користена форма на граѓанско
вклучување, севкупно правејќи го овој регион
дополнително интересен и соодветен за ваква
анализа.
Во следните делови на оваа анализа најпрво
ќе бидат наведени можностите за граѓанско
вкучување кои се предвидени со постоечката
правна рамка во Република Македонија.
Потоа ќе бидат презентира-ни наодите од
фокус групите и различните досегашни
практики на вклучување граѓани, здруженија
на граѓани и претставници на бизнис секторот
во процесот на донесување и спроведување
одлуки, како и во процесот на креира-ње
политики и стратегии. Најпосле, врз основа
на досегашното искуство од Југоисточниот
плански регион, ќе бидат понудени неколку
препораки и насоки за подобрување на
процесот на надворешна консултација.
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ПРАВНА РАMКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ГРАЃАНСКАТА ВКЛУЧЕНОСТ
НА ЛОКАЛНО НИВО
Правото на локална самоуправа на граѓаните
е утврдено како една од темелните вредности
во уставниот поредок, а локалната самоуправа
е фокус на посебна глава од Уставот на
Република Македонија. Според членовите
114 и 115 од Уставот, на граѓаните им се
гарантира правото на локална самоуправа и
право-то, непосредно и преку претставници,
да „учествуваат во одлучувањето за пра-шања
од локално значење, а особено во областите на
урбанизмот, комуналните дејности, културата,
спортот, социјал-ната и детската заштита,
предучилишно-то воспитување, основното
образование, основната здравствена заштита
и во други области утврдени со закон.“
Функционирањето на единиците на локалната самоуправа во Република Македонија
е уредено со низа закони, вклучувајќи ги
Законот за локална самоуправа, Законот
за територијална поделба, Законот за финансирање на локалната самоуправа и Законот за Град Скопје. Овие закони се дел
од пакетот закони поврзани со процесот
на децентрализација, чие спроведување
стана еден од државните приоритети по
потпишувањето на Охридскиот рамковен
договор во 2001 година.
Со децентрализацијата, дел од овластувањата,
одговорностите и власта се пренесуваат
од централно, односно државно ниво, на
локално. Овој процес се смета за тесно врзан со промовирањето и негувањето демократски принципи и вредности, затоа што со
децентрализирањето на власта од една страна
се овозможува подиректно институционално
вклучување на граѓаните во одлучувањето на
локално ниво, а од друга страна се доближува работата на институциите и власта до
граѓаните, со што се создава и можност за
потранспарентно и поотчетно работење на
институциите. Децентрализацијата може да
биде:
(1) административна, со што и локалната самоуправа, покрај централната
власт, прераснува во сервис на
граѓаните;

(2) политичка, со што се пренесуваат
надлежности и автономија во одлучувањетона локално ниво, а оттаму
и се креира простор за граѓанско
вклучување;
(3) фискална, со што локалните власти
добиваат надлежности во однос на
наплата на одредени јавни приходи и
донесување одлуки за финансирање
на одредени јавни расходи;
(4) економска, со што единиците на локалната самоуправа добиваат право да одлучуваат за економските
процеси, како и инструментите и
процесите на редистрибуција на општественото богатство (Вртески,
Илијева-Ацевска и Христов, 2013:
8–9).
Овој процес, особено во поглед на фискалната децентрализација, останува нецелосно спроведен во Македонија, што секако влијае и на перцепциите и можностите
за граѓанско вклучување на локално ниво. Во
таа насока, важно е да се спомене дека покрај
уредувањето на работата на единиците на
локалната самоуправа, со Законот за локална
самоуправа е уредено и непосредното учество
на граѓаните во процесот на одлучување на
локално ниво. Покрај правото да избираат и
бидат бирани на локални избори уредени со
Уставот и Изборниот законик на Република
Македонија, Законот предвидува неколку видови на непосредно учество на граѓаните во
локалното владеење. Конкретно, членот 25 на
Законот за локална самоуправа ги набројува
граѓанската иницијатива, собирите на граѓани и референдумот како форми на учество.
Исти одредби се интегрирани и во статутите
на единиците на локална самоуправа во државата. Покрај нив, секоја општина може
да предвиди и други форми на непосредно
вклучување, што всушност и е случај во 2/3
од општините во Република Македонија кои
ги воведуваат „форумите во заедницата“ како
дополнителен начин за граѓанско учество
(Хаџи-Василева, 2017).
Во рамките на Законот за локална самоуправа, граѓанска иницијатива се дефинира како правото на граѓаните „да му
предложат на советот да донесе одреден акт
или да реши одредено прашање од неговата
надлежност“. Така, советот е должен да
расправа по одредено прашање „ако го
поддржат најмалку 10% од избирачите на
11

општината, односно на месната самоуправа
на која се однесува определеното прашање“.
Расправата мора да се одржи во рок од 90
дена од поднесувањето на иницијативата,
а граѓаните треба соодветно да бидат информирани за одлуката на советот.
Собирот на граѓани, од друга страна, уреден
со член 27 од Законот, може да се однесува на
сите граѓани на општината или на граѓаните
на конкретна месна самоуправа. Тој се свикува по иницијатива на градоначалникот,
советот или најмалку 10% од избирачите
во општината или месната заедница на која
се однесува прашањето во фокус. Локалната самоуправа е должна да го организира
и соодветно да сподели информации за
собирот, независно од тоа кој е иницијаторот.
Заклучоците од граѓанските собири имаат
првенствено советодавна улога во процесот
на одлучување на општинските органи.
Најпосле, локалниот референдум претставува најдиректен начин на вклучување на
граѓаните во процесот на одлучување во
општините. Истиот се распишува на барање
на најмалку 20% од гласачите во општината
или по иницијатива на советот доколку се
работи за прашање од негова надлежност.
Особено важна карактеристика на локалниот
референдум е дека одлуките се задолжителни за советот на општината. Референдум
може да се распише по прашања во надлежност на општините, вклучувајќи буџет,
финансии, организација на општинската
администрација.
Покрај овие облици, членовите 29 и 30 од
Законот за локална самоуправа ги уредуваат
и претставките и предлозите, како и јавните трибини и анкетите како форми на
непосредно влучување на граѓаните. Во однос на јавните трибини и анкетите, законот
предвидува консултација на граѓаните од
страна на советот и градоначалниците при
подготовка на општински прописи и други
одлуки од локално значење. Што се однесува
до претставките и предлозите, пак, секој
граѓанин на општината, индивидуално или
колективно, има право да ги поднесува истите
до органите на локалната самоуправа, а тие
најчесто се однесуваат на административните
аспекти на работењето на општината.
Непомалку важно е да се споменат и заедниците на месната самоуправа, како форми
на директно вклучување на граѓаните во
процесите на управување, кои исто така се
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споменати во Законот за локална самоуправа.
Според членот 82 од овој закон, облиците
на месна самоуправа не се императивна
форма, односно истите може (а не мора) да
се основаат во општините и тоа како урбани
заедници во градовите, а месни заедници во
другите населени места (Писарев, 2017: 9).
Севкупно гледано, законодавците предвиделe основни институционални механизми
за непосредно вклучување на граѓаните во
креирањето политики и донесувањето одлуки
на општинско ниво (Косма и Јованова, 2013).
Дали и колку истите се користат е предмет на
следните делови на оваа анализа.

ДОСЕГАШНИ ПРАКТИКИ НА
ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ
Како што укажува претходниот дел, законските
рамки оставаат простор за единиците на
локалната самоуправа да изградат и развијат
сопствени механизми за вклучување на
граѓаните, граѓанските организации и бизнис
секторот и соодветно на тоа, процедури
и правила за функционирање на истите.
Оттаму, ефективноста и ефикасноста на
процесот на надворешна консултација зависи
како од граѓанскиот интерес и свесност
за можностите и важноста на нивниот
придонес, така и од капацитетите и агилноста
на општинските власти да вклучат трети
страни во донесувањето одлуки и креирањето
политики.
Во дискусиите со претставниците од локалната самоуправа се наметнаа неколку
различни форми и практики на вклучување
на граѓаните, некои иницирани од страна
на општинската власт, некои од страна
на граѓаните. Тие вклучуваат формални
и неформални дискусии и консултативни
средби, индивидуални и колективни, форуми
во заедниците, референдуми и локални
економски совети.

Формални и неформални дискусии
Индивидуалните контакти, често неформални, беа споменати во сите фокус групи
како најдиректна и најефикасна форма на
консултирање на граѓаните. Ова е случај како
со советниците, така и со градоначалниците,
како избрани народни претставници. Овие
контакти, сепак, најчесто се иницирани
од страна на поединци или група граѓани.
Советниците во помалите општини забележаа дека ваквиот контакт е лесен за
остварување, затоа што граѓаните најчесто
лично ги познаваат и можат без проблем
да им пристапат. Ова е случај дури и во
општините, како што е примерот со Василево,
каде нема советници од секое населено место
или секое село, но сепак луѓето знаат кои се
претставниците во советот на општината, па
директно им се обраќаат. Граѓаните често на
сличен начин им се обраќаат и на вработените
во општинската администрација.

„Таква е комуникацијата и
менталитетот на нашиот народ – ако имаат проблем, тие
доаѓаат тука лично во локалната
самоуправа без разлика што
ние често правиме посети во
сите населени места. Граѓаните
им пристапуваат не само на
советниците, туку и на луѓе од
администрацијата кои живеат
во тие населени места. Знаат
дека е вработен во општината
и бараат да ги пренесе нивните
барања.“ (градоначалник, општина
Василево)
Барањата од граѓаните често се и колективни,
односно доаѓаат од одредена група граѓани.

„Не може да очекуваме за некој
малечок проблем што тангира
5-6 домаќинства да се покрене
цело населено место или цело
село. Некојпат проблемите се
индивидуални, некојпат маалски.
Има случаи кај нас, на пример,
затоа што сме рурална општина,
одреден број граѓани, 5-1015 души на кои дождовите им
го однел патот, пристапот до
парцелите, да бараат општината
да им помогне со пристапот,
да им овозможи комбајн за
време на жетвата... Ова можеби
изгледа како банално, но е сепак
суштинско прашање за нив и
општината секогаш излегува
во пресрет за вакви работи
кога може.“ (советник, општина
Василево)

Покрај ваквите пристапувања од страна
на граѓаните, неретко се организираат и
средби или посети на локалните власти на
различните населени места во општината.
Иницијативите за ваквите посети најчесто
се иницирани од страна на градоначалникот
или градоначалничката на општината, кој/а
може да се биде придружуван/а од страна на
советник или советничка доколку има некој/а
од конкретното посетено населено местo.
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Редовноста на ваквите посети варира од
општина до општина. Во некои општини
посети и средби се организираат по потреба,
додека во некои тоа е редовна практика. На
пример, во општина Богданци, редовноста на посетите, односно на таканаречените
отворени денови, беше истакната како
особено важна за вклучување на граѓаните.

„Отворени денови одржувавме
сите четири години во населените места со некоја форма
на месна заедница таму каде
што има, меѓутоа и отворено
за сите жители да доааѓаат.
Покомплицирано е за луѓето да
доааѓаат тука, да се организиират
во групи, да собираат потписи,
отколку општинските претставници да отидат кај нив и
одржат состанок буквално на
сретсело. Овие отворени денови
се случуваа еднаш месечно во
секое населено место и го имавме
истиот распоред сите четири
години: секој вторник, прв
вторник Стојаково, втор вторник
Богданци, итн. Четири населени
места се под општина Богданци.
Првиот пат не дојдоа многу луѓе,
ама после кога разбраа дека ова е
редовна практика, луѓето беа во
исчекување и доаѓаа на собирите.
Голем дел од потребите на
граѓаните беа задоволени баш
преку тие отворени денови,
значи и за поединци и за потреби
на поголема група на граѓани,
и на цела месна заедница, на
цело населено место. И доаѓаат
луѓето, не им треба толку
храброст кога претставниците
на општината речиси дома им
одат. Ова не е случај со средбите
кои ги организираме тука, во
општинската зграда, макар биле
тие и тематски.“ (градоначалничка,
општина Богданци)

Во однос на тематските средби, општините
одржуваат јавни презентации и расправи
поврзани со донесувањето на стратешки
документи од страна на општината како што
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се буџетот, буџетската програмска политика,
како и урбанистичките планови. Расправите
се организираат по изготвувањето на нацрт
предлог на планот или буџетот, а во меѓувреме
оние општини кои имаат функционални веб
страници, ги објавуваат нацртите на истите.
Сепак, заинтересираноста помеѓу граѓаните
за ваквите расправи е мала, иако неретко дел
од кривицата оди и на адресата на локалната
самоуправа.

„Кога се креира буџетот, ние
според закон имаме таканаречен
транспарентен буџет, односно
ги посетуваме населените места
заедно со градоначалникот да ја
презентираме програмата, односно буџетот пред луѓето таму.
Сето тоа убаво изгледа на хартија,
меѓутоа кога одиме таму, нема
одзив, нема заинтересираност
кај народот. Но секако, и самата
општина има дел од вината овде,
ние мора да сме потранспарентни
и инклузивни. На пример, веб
страницата не ја уредуваме
како што треба, тешко можеме
да пренесеме информации до
граѓаните. А истовремено имаме
превработеност во општинската
администрација, значи неопходна
ни е внатрешна реорганизација.“
(раководител на сектор, општина
Ново Село)

Невклучувањето на граѓаните некои од
учесниците во фокус групите го лоцираа и
во перцепцијата меѓу граѓаните дека „на крај
пак градоначалникот ќе си одлучи на што ќе
се трошат пари, ние џабе ќе даваме идеи, иако
реално не е така“ (советник, општина Ново
Село). Покрај ова, како една од причините за
малиот интерес беше наведен и недостатокот
на популација од 25-40 години, која според
учесниците на фокус групата во општина
Ново Село би требала да биде двигателот и
иницијаторот на граѓанско вклучување, но
поголемиот дел од таа возрасна категорија во
оваа општина имигрирале во странство.
Состојбата во поглед на заинтересираност
е слична и при презентирањето и носењето
урбанистички планови и просторното планирање.

Месни и урбани заедници
„Во областа на просторното планирање во општина Гевгелија,
општината комплетно ги почитува сите закони и сите прописи
во однос на информирањето
на јавноста, секое донесување
на планска документација е
објавено во службен весник, на
веб страницата на општината,
за расправите се објавува на
локалната телевизиска станица,
на локалното радио, често и по
имејл ги известуваме, особено
поголемите институции, училиштата, банките и слично, за да
може да пренесат до вработените.
Сепак, и покрај таквите напори,
одзивот и присуството на таквите
презентации и расправи е мал.
Некогаш се случувало и никој
воопшто да не дојде. Така, можам
да кажам дека јавноста сепак не
ги знае работите како се одвиваат,
што се планира, како се планира,
а тоа остава простор понатаму за
шпекулации.“ (раководител на
одделение, општина Гевгелија)

Заинтересираноста не е ништо поголема ни
за седниците на советот, кои се отворени
за јавнoста. Ретки исклучоци се седниците
на кои се дискутира прашање кое е посуштински присутно во јавниот дискурс.
Таков е примерот со прашањето за локалните
референдуми против отворањето рудници
на територијата на некои од општините.
Вработена во општинската администрација
во Дојран, на пример, истакна дека
иако за сите седници на советот исто се
информира, за разлика од другите седници,
таа на која се дискутирало прашањето за
референдумот имала значително присуство
на заинтересирани граѓани.
Комуникацијата на општините со граѓаните е
предмет на посебен дел од оваа анализа. Но,
она што треба да се спомене овде е и улогата
што ја играат месните и урбаните заедници
во пренесувањето информации до граѓаните
и организирањето различни јавни дискусии.

Важна тема која се наметна во сите фокус
групи, во секоја од општини, е функционирањето на месните и урбаните заедници.
Како што е споменато во анализата на
правната рамка, Законот за локална самоуправа предвидува можност да основање на
облици на месна самоуправа, и тоа урбани
заедници во градовите и месни заедници до
другите населени места. Облиците на месна
самоуправа, нивната врска со општинските
органи и прашањата кои се во надлежност на
општината, а може да бидат делегирани на
раководството на месната самоуправа се уредени со статутите на општините. Согласно
Законот, урбаните и месните заедници
се замислени како облици на граѓанско
здружување, со цел заземање заеднички
ставови, разгледување на прашања од важност за заедницата, изготвување предлози по
истите, итн. Вклучувањето на граѓаните во
урбаните и месните заедници е на доброволна
основа, без јасно дефиниран правен статус,
што влијае на нивната способност активно
да се вклучат во решавањето проблеми на
локално ниво (Писарев, 2017: 9).
Иако месни и урбани заедници постојат во
сите општини кои беа предмет на анализа,
истите не се секаде функционални. Таму
каде што постојат, општината се обидува
преку нив да допре до граѓаните, а често и ги
повикува избраните претседатели на различни
општински средби. Меѓутоа, со губењето на
статусот на правни лица на облиците на месна
самоуправа, нивното влијание е намалено.
Додека порано заедниците управувале и со
одредени земјишни површини, кои можеле да
ги даваат под концесија, а средствата потоа
да ги вложуваат во локални потреби, сега
истите немаат ни жиро сметка, сведувајќи
го работењето на истите зависно од
волонтерскиот ангажман на поединци.

„Изборот на претседатели на
месни заедници се сведува на гола
политика, зависи кој е тука, кои се
советници, кој е градоначалник,
а и партиите се вмешуваат. Тоа
затоа што нема интерес кај
граѓаните бидејќи не располагаат
со средства. Порано овде кога се
избираа месни заедници, салата
беше полна, дури и надвор луѓе
имаше, меѓутоа располагаа со
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средства, а со тие средства се
градеа тротоари, се инвестираше
во месните приоритети. А сега,
ниту средства имаат, ниту со
земјиште располагаат, а немаат
ни статус на правно лице, ни
сметка. Прост пример, не можете
да му дадете на претставник на
месната заедница средства да
отиде до Струмица да заврши
некоја работа, а не пак до Скопје.
Немаме како да му платиме.“
(градоначалник, општина Босилово)

„Како ние советниците што
претставуваме еден вид мост
помеѓу општината и граѓаните,
така беа и месните заедници.
Месната зедница е основната
клетка во самоуправниот систем,
но сега не функционират затоа
што не се правни лица, немаат
буџет и не се платени. Кој
оди денес без пари да работи?
Порано имавме формирано координативно тело на сите претседатели на месни заедници, па
ќе ги соберевме мислењата од
заедниците и ќе ги пренесевме
тука на градоначалникот и службите од администрацијата. На
некој начин тоа беше некакво
иницијативно тело кое даваше
предлози за работење на советот.
И така треба да биде.“ (советник,
општина Ново Село)

Ваквите размислувања за улогата која може
да ја играат урбаните и месните заедници и за
потребата на законски измени во таа област
беа јасно присутни и артикулирани во сите
фокус групи, без исклучок. Притоа, додека
нефункционирањето на урбаните заедници,
како облик на месна самоуправа во градовите,
донекаде можеби се неутрализира со тоа што
општинските управи се исто така лоцирани
во градовите, месните заедници како облик
на месна самоуправа во другите населени
места се јавуваат како суштинска потреба
за поврзување на граѓаните со општинските
власти, но и за адресирање на проблеми кои
16

директно ги засегаат жителите, а можеби не
се толку видливи на општинско ниво.

Форуми во заедниците
Како што беше споменато погоре, една од
формите на непосредно вклучување на
граѓаните која не е предвидена со Законот
за локална самоуправа, но е воведена во
статутите на голем дел од општините низ
државата се таканаречените форуми во
заедниците, кои се резултат на 10-годишна
имплементација на програма поддржана од
Швајцарската агенција за развој и соработка.
Форумите беа споменати во повеќе фокус
групи, како корисна и ефикасна форма
на вклучување на граѓаните во локалната
самоуправа. Ова особено беше случај со
буџетските форуми.
Додека голем дел од анализираните општини
ги имаат статутарно воведено форумите како
алатка за непосредно граѓанско вклучување,
не секаде истите продолжиле да се користат
без иницијатива и финансии од страна на
Швајцарската агенција за развој и соработка.
Всушност, во некои случаи учесниците на
фокус групите укажаа дека токму вклученост
на Агенцијата била пресудна за посетеноста
и успехот на форумите.

„Форумот во заедницата е
одличен пример за вклучување
на граѓаните, меѓутоа треба
некој да им даде пари, некој
да организира... Значи тука
не сме организатори ние,
туку Швајцарската амбасада
ни даде 600.000 евра, кои ги
распоредивме на три проекти
и ние луѓето одлучивме кои
проекти ќе се финансираат. Тоа е
добар пример, ама нам ни треба
некој да нѐ организира, особено
ако е странец и има пари во џебот,
тогаш прифаќаме.“ (раководител
на сектор, општина Ново Село)

Во други општини, пак, форумите станале
редовна практика. Таков е примерот со
општина Конче, каде досега се имаат
организирано вкупно шест форуми во
заедницата, од кои еден меѓуопштински,
еден тематски, три буџетски и еден проектен.

Од трите буџетски форуми, два биле финансирани од страна на донатор, а еден бил
самостоен.

„Беа вклучени граѓани од сите
населени места, во просек
некаде 100 граѓани односно од
120 до 80 зависно од периодот
на организирање на форумските
сесии. Ова е земјоделски крај; ако
е во работна сезона, интересот
е помал, но доколку се луѓето
послободни, доаѓаат. Иако се
работи за проекти чии корисници
ќе бидат самите граѓани, многу
тешко е да се поттикнат да
учествуваат и затоа го сметаме
за успех тоа што успеавме да
одржиме некаков просек во однос
на високо учество, но и на број на
предлог проекти.“ (раководител
на сектор, општина Конче)

Буџетските форуми станале редовна практика
и во општина Струмица. Првиот форум бил
организиран во 2009 година и таа практика се
одржува до денес, иако сега има поскратена
форма, а донаторите сѐ уште играат важна
улога.

„Порано буџетските форуми
беа малку подолги и имаа по
шест сесии, но увидовме дека
е подобро да имаме помалку
сесии и поскратена форма на
форуми. Сега имаме до три
сесии. Форумите ги реализираме
во соработка со Фондацијата
Отворено општество, така што
50% се покриени од наша страна,
а 50% од нивна.“ (раководител на
одделение, општина Струмица)

Во други општини, пак, како општина Босилово, и покрај статутарното воведување на форуми во заедницата како форма
на граѓанска вклученост, досега немало
буџетски форуми. Причината за ова, според
учесниците на фокус групата, е малиот
буџет на оваа општина, која е рурална и

распространета, а со тоа и во неможност да
адресира предлози за проекти на жителите
во сите 16 населени места кои спаѓаат под
општината.
Дополнителна форма на форуми во заедницата
претставуваат меѓуопштинските форуми. Таков е примерот со меѓуопштинскиот форум
помеѓу општините Василево и Босилово во
2014 година. Преку 10-тина средби со жителите на двете општини било утврдено како
приоритет набавувањето механизација за
комуналното претпријатие со која ќе бидат
сервисирани двете општини. Реализацијата на
таа набавка била финансирана од општините
со 50%, а 50% од страна на донатор.
Учесниците на фокус групата во Василево
го наведоа ова како позитивен пример и на
граѓанско учество, но и на меѓуопштинска
соработка.
При разговорот околу подобрување на
форумите во заедницата како начин на
вклучување на граѓаните, во општина Струмица се дискутираше за имплементација на
општинската стратегија за родова еднаквост
во доменот на форумите и воведување на
родова компонента во буџетските форуми,
каде било забележано дека во руралните
делови жените многу послабо партиципираат
(раководител на одделение, општина Струмица).

Референдуми
Како што беше споменато во воведот, бранот
локални референдуми во Југоистокот на
државата претставува можеби најдиректната
и најорганизирана форма на граѓанско
активирање и вклучување во процесот на
одлучување на локално ниво до историјата
на независна Македонија. Ова ги вклучува
успешниот референдум во Гевгелија на 23
април, успешниот референдум во Богданци
на 11 јуни, референдумот во Дојран на 23
јули, неуспешниот референдум во Валандово
на 20 август, неуспешниот референдум во
Босилово на 4 септември и неуспешниот
референдум во Ново Село на 17 септември.
Иако некои од референдумите се одржаа по
спроведувањето на фокус групите, тие беа
споменати како форми на граѓанско учество.
Во општина Ново Село, на пример, меѓу
другото беше укажано на проблемот со
иселувањето, особено во контекст на
референдумот. Така, локалниот референдум
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против рудникот Иловица беше неуспешен
заради недоволна излезност. Референдум се
смета за успешен доколку на гласање излезат
повеќе од половината запишани гласачи.
Меѓутоа, како што укажаа учесниците
на фокус групата, со оглед на масовната
имиграција од оваа општина, изборниот
список каде има 12.000 запишани гласачи
воопшто не соодветствува на реалноста, за
што претпоставката е дека во општината
живеат едвај 3-4.000 жители со право на глас.
Забележителен беше и различниот однос во
различните општини кон референдумите
и нивното иницирање. Додека во фокус
групата во општина Гевгелија референдумот
беше опишан како „најдемократска форма
на изразување на мислењето на граѓаните“
(раководител на одделение, општина Гевгелија), во фокус групата во општина Валандово,
иницирањето на референдумот и граѓанските
организации кои дејствуваат во таа насока беа
опишани како „политички приврзници, кои
се појавуваат пред избори, пред референдум
ко бајаги за да наметнат некоја граѓанска
тема, ама секојпат тоа е поврзано со избори“
(соработник, општина Валандово).
Овој бран на локални референдуми е значаен
и на државно ниво, особено ако се земе
предвид колку ретко таа форма на непосрено
граѓанско вклучување била практикувана во
периодот од осамостојувањето до 23 април
2017 година, односно до првиот од шесте
локални референдуми во Југоисточниот
регион. Имено, пред референдумите во
2017 година, вкупниот број на локални
референдуми од 1991 бил пет: во ЧешиновоОблешево во 2005, во Радовиш, Струмица и
Ѓорче Петров во 2007 и во скопската општина
Центар во 2015 година.

Локални економско-социјални
совети
Дополнителна практика на вклучување на
граѓаните, граѓанските организаации, бизнис секторот и синдикатите претставуваат локалните економско-социјални совети.
Од анализираните општини, оваа форма се
користи во општина Богданци, каде функционира како некој вид советодавно тело на
Советот на општината, давајќи необврзувачки
насоки. Ова тело брои 19 членови, но во
работата може да се вклучат и други лица,
кои немаат право на глас.
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„Советот е многу активен. Кога
го составувавме одевме по
линија кој сака да се вклучи, да
соработува, беше отворен повик,
неограничен со ништо, меѓутоа
во тој дел не сме задоволни.
Тие што сметавме дека треба
први да се вклучат, како што
се поголемите компании, изостанаа. Но тие, пак, кои влегоа
сите се активни. На состаноците дискутираме за отворени
прашања од било кои дел од
животот во општина Богданци,
а заклучоците од таму одат на
општински совет и советот носи
одредени заклучоци. Како и дали
тие заклучоци корсепондираат
на првичните заклучоци е веќе
друга приказна.“ (раководител на
сектор, општина Богданци)

Локален економско-социјален совет постои
и во општина Струмица од декември 2011
година. Во него членуваат 9 луѓе, од кои по
три преставници од општина Струмица (два
советника и еден вработен во општинската
администрација), три од Сојузот на синдикати
на Македонија и три од Организацијата на
работодавачи на Македонија. Покрај нив,
во работата на овој совет вклучени се и
претставници на Здружението на занаетчии
(два члена), Сојузот на синдикати на
земјоделски здруженија (два члена), Советот
на млади (еден член), како и еден претставник
на средните општински училишта. Од
досегашната работа на советот, по негов
предлог, Советот на општина Струмица има
усвоено Акционен план за вработување
и Стратегија за локален економски развој
на Општина Струмица, како и годишни
програми за активности на локалниот
економско-социјален совет на општина
Струмица (советник во одделение за локален
економски развој, општина Струмица).
Оваа форма на вклучување во процесот на
делиберација и креирање на политики на
различни здруженија и организации кои
играат значајна улога во секојдневниот живот
во општината, како што се синдикатите,
бизнис секторот и здруженијата на граѓани,
не само што црпи од големата база на знаење

и искуство што ја поседуваат различните
чинители, туку и го прави процесот на креирање политики полегитимен и поинклузивен. Како што споменаа претставниците на
општина Богданци, простор за подобрување
и подобра имплементација на оваа практика
постои. Истовремено, постои и простор за
меѓуопштинска размена на искуства во оваа
насока.
Покрај Струмица и Богданци, од неодамна, поточно од средината на 2017 година,
локален економско-социјален совет постои
и во општина Радовиш, формиран како
здружение на граѓани. Заради краткиот
период на постоење, искуствата од негово
функционирање останува да бидат предмет
на некоја идна анализа.

Вклученост на здруженија на
граѓани
Покрај горенаведените практики и чинители, исклучително важна улога во процесот на
владеење игра и организираното граѓан-ско
општество, вклучително различните здруженија на граѓани кои постојат и дејствуваат
на територијата на општините. Бројот, разноликоста и активноста на здруженијата на
граѓани секако во голема мера се разликува
од општина до општина.
Во помал дел од фокус групите, невладините организации кои се специјализираат на
одредена област, како што е заштита на
животната средина, на пример, беа пофалени
за активното учество во планирањето и креирањето политики, за давањето коментари
на стратешките документи на општината
и за севкупно проактивниот пристап кон
локалните власти.
Во други општини, пак, соработката со здруженијата на граѓани се сведува на поддршка,
најчесто финансиска, и повремено заедничко
организирање настани со различни видови
организации, како што се здруженија на
жени, на тутунари, на земјоделци, на ловци,
на сточари, културно-уметнички здруженија
и друштва и спортски клубови. Сепак, ова
најчесто не резултира во нивно вклучување
во процесите на одлучување и планирање.

средства за здруженијата на граѓани и
ги распределува согласно општинските
приоритети за таа година. Вакви примери,
меѓу другите, беа особено истакнати во
општините Богданци, Гевгелија и Радовиш.
Во други случаи, невладините и општините
соработуваат, ко-финансиираат проекти и/
или заедно им пристапуваат на донаторите за
средства. Вакви примери може да се најдат во
општините Струмица и Дојран.
Неизоставен дел од дискусијата беше и
критиката кон работата на некои од здруженијата на граѓани.

„Тие треба да бидат алката
која ќе ги поврзува граѓаните
и институциите, граѓаните и
локалната самоуправа. А сепак
често тие се фокусирани само
на сопствениот интерес, гледаат тоа да го најдат во општината, без било каков интерес во
комуникација со граѓаните.
Има невладини кои навистина
добро си ја работат работата,
но има и такви кои општината ја гледаат единствено како
извор на средства и финансиска
поддршка.“ (градоначалник,општина
Василево)

Но покрај критиките, повеќе учесници
истакнаа дека невладините организации се
особено активни во некои од покреативните
механизми на вклучување на граѓаните, како
локални економско-социјални совети, локални
акциони групи и форуми во заедницата.
Оттаму, соработката и комуникацијата со
невладиниот сектор, особено како сектор кој
често поседува значително знаење и искуство
во одредени области што се во надлежност на
локалната самоуправа, но и како сектор преку
кој се артикулираат колективните интереси
на различни групи граѓани, дефинитивно е
област во која постои простор за подобрување.

Финансиската поддршка на невладините
организации, всушност, беше тема која
се наметна во неколку од фокус групите.
Во дел од случаите, општината одвојува
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Вклученост на бизнис секторот
Во дискусијата за вклучувањето на бизнис
заедницата, две теми беа најприсутни во
исказите на учесниците на фокус групите.
Од една страна, во повеќе фокус групи
одговорите на прашањето како се активира
бизнис секторот беа во насока на услугите што општината ги нуди за секторот,
како издавање имотни листови, помош при
изготвување на документација, помош при
аплицирање за фондови, запознавање со
регулативата и фондовите за земјоделски задруги, издавање потврди, итн. Ова самото по
себе не претставува форма на вклучување на
бизнис заедницата во локалните процеси на
владеење, туку е вид на еднострана поддршка
на овој сектор од страна на локалната
самоуправа како сервис на граѓаните.
Од друга страна, пак, вклучувањето на бизнис
секторот во работата на локалната самоуправа
честопати беше поврзувано и со донирањето
од страна на различни компании и помош
при организирање културни и спортски манифестации, натпревари, турнири и други
настани, донации, донации и спонзорства
за училишна опрема, како и други проекти
во рамки на општината. Всушност, една од
критиките во мал број општини кон бизнис
заедницата беше дека треба повеќе да
придонесуваат кон општината и заедницата,
наместо да се вклучуваат само повремено
и зависно од нивниот интерес. Како и во
претходниот случај, и овде не станува збор
за вклучување на бизнис заедницата во
одлучувањето на локално ниво, туку за еднострана поддршка, овојпат во спротивна
страна, од бизнис секторот кон заедницата.
Оттаму, ниту еден од овие два аспекти не
претставува суштинско, непосредно вклучување на бизнис заедницата во донесувањето
одлуки или креирањето политики. Во
таа насока, покрај соработката преку локални економско-социјални совети во Богданци, Струмица и Радовиш формирани
првенствено со цел соработка со овој сектор, во неколку случаи беше истакнато и дека
градоначалниците организираат редовни
годишни средби со бизнис заедницата. Покрај тоа, бизнис заедницата се вклучува и во
јавната расправа за донесување на буџетот,
а се поканети и при изработката на локални
стратегии за економски развој. Меѓутоа, како
што беше истакнато, учеството и интересот
се на минимално ниво, што разбирливо
беше наведено како една од критиките на
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учесниците на фокус групите. Некои од
учесниците нагласија дека досега пробале и
пробуваат различни начини на комуникација
и известување на бизнис заедницата за
работата на општинските власти, од редовни
општински гласници до имејл комуникација
и телефонски повици до секоја од поголемите
(во урбаните општини) или постоечките (во
руралните општини) компании, особено
кога се организира јавна расправа или
презентација на важен општински документ.

Меѓуопштинска соработка
Покрај гореспоменатите меѓуопштински
форуми во заедницата, друга форма на
меѓуопштинска соработка креирана со цел
подиректно вклучување на различните
општествени чинители во процесите на
локално управување се локалните акциони
групи (ЛАГ). Во Југоисточниот плански
регион регистрирани се четири такви групи
(раководител на одделение за локален
економски развој, општина Богданци).
Една е локалната акциона група Беласица –
Огражден, која ги обединува трите рурални
и едната урбана општина кои гравитираат
кон овие планини: Босилово, Василево, Ново
Село и Струмица. Овој ЛАГ има изработено
локална стратегија за развој до 2020 година,
во чија изработка биле вклучени не само
претставници на општините, туку и бизнис
заедницата, невладиниот сектор, како и
физички лица. ЛАГ-от е регистриран како
здружение на граѓани согласно Законот
за здруженија и фондации во Република
Македонија. Како основачи на оваа локална
акциона група се јавуваат 24 луѓе, од кои
седуммина се од бизнис заедницата, 6-7 се од
невладиниот сектор, четворица се од четирите
општини и 6-7 се физички лица (претседател
на ЛАГ, општина Босилово). Целта на овој
ЛАГ е во иднина тој да биде целосно воден
од здруженијата на граѓани, бизнис секторот
и граѓаните, а четирите општини единствено
да ја надгледуваат нивната работа (вработен
во локална самоуправа, општина Василево).
ЛАГ-от има своја канцеларија во општина
Босилово, но буџет за истиот сѐ уште не е
одобрен од страна на централната власт,
која пак чека одобрување на барањето за
акредитација поднесено до Европската унија
за користење на дел од ИПАРД средствата
(претседател на ЛАГ, општина Босилово).

И покрај моменталнното статус кво, учесниците во неколку фокус групи го нагласија
потенцијалот што ваквите форми на
организирање ги имаат, особено во насока на
искористување на потенцијалот и знаењето
на различните чинители во општините.
Неретко споменувани позитивен примери
за она кон што се цели беа ЛАГ-овите во
соседна Бугарија, каде некои од вклучените
во ЛАГ-овите во Југоистокот оствариле
студиски посети, а со нив дополнително
биле споделени и позитивни искуства од
функционирањето на локални акциони групи
во Франција, Шпанија и Данска.

трендот на информирање на
јавноста преминува, сакале или
не, во доменот на интернет комуникацијата. Дури и јас како
советник многупати не сум можел
да ја следам веб страницата, каде
има информации од секаков
карактер, па се случило на пример
на презентации на урбанистички
планови без разлика во која
фаза се да не бидам доволно
информиран. Таквите дискусии и
таквите презентации на планови
треба да се средат онлајн.“
(советник, општина Гевгелија)

Комуникација со граѓаните
Речиси без исклучок, првата реакција на
прашањето за процесот на надворешна консултација во сите фокус групи се однесуваше
на споделување информации со јавноста и
транспарентност на општината во креирањето политики и донесувањето одлуки.
Многумина од учесниците укажаа на веб
страниците на општините како платформи на
кои се споделуваат информации со јавноста.
Додека некои од анализираните општини
навистина имаат организирани, прегледни и
ажурирани веб страници, тоа не е случај со
сите десет општини. Сепак, интересно е тоа
што дури и во тие општини каде ажурираноста
на веб страниците не е на завидно ниво,
учесниците во фокус групите ги искористија
како добри примери за транспарентност на
општините.
Сепак, некои од присутните на фокус групите
забележаа дека дури и најажурираните веб
страници треба подобро да се уредат.

„Mожам да се пофалам дека
во досегашните истражувања
општина Гевгелија со начинот на
комуникација со јавноста е една
од трите водечки општини во
државата во однос на отвореност
кон јавноста. Меѓутоа, тоа не
значи дека не можат да се подобрат
работите. Јас сметам дека сите
проблеми доаѓаат од менување на
трендот на масовните медиуми
за информирање на јавноста.
Значи после дигитализацијата на телевизиските куќи,

Покрај веб страниците, општините од Југоисточниот плански регион комуницираат
со јавноста и преку нивните профили на
социјалните мрежи, локалните медиуми
кога истите постојат, но и преку пишани
соопштенија. Таков е примерот со општина
Конче, која е рурална и распространета
општина.

„Кога се организираат настани,
се носат соопштенија по
продавниците во селата, кои
може да го залепат соопштението
на видливо место и на тој начин
се известуваат граѓаните дека
вечерта ќе има состанок на кој ќе
присуствуваат градоначалникот
и советниците, понекогаш и
одредени директори, за да можат
луѓето да си кажат што ги мачи.
Овој начин на комуникација
се покажа доста успешен, вака
стигнува информацијата до
жителите на различните населени
места, зависно од потребата и
локацијата.“
(градоначалник,
општина Конче)

Во некои од фокус групите беа дискутирани
и тековни иницијативи за подобрување на
комуникацијата со јавноста.
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„Ние во советот на општината
имаме иницијатива да го смениме статутот на општина
Гевгелија, без разлика што сега
работиме во продожен мандат на
некој начин, меѓутоа законските
промени што се неминовни да
го прилагодиме овој акт кон
нив налагаат да ги смениме
и овие можности и потреби
за вклучување на јавноста во
донесувањето одлуки, па дури
имаме и расположение од двете
коалициони групи да се снимаат
и да се пренесуваат во јавноста и
работата на комисиите на советот
на општината, бидејќи таму е
местото каде што секој проблем
се разглобува, би требало да
се разгледува во детали, па
на седницата да се усогласат
ставовите, да се донесе одлука
во една или друга насока. Јас ги
поздравувам сите остварувања
на општината во правецот
на информирање на јавноста
при донесување на одлуките,
меѓутоа и на општинско ниво и
на регионално ниво потребно е
да се подигне информирањето
на на повисоко ниво, следејќи
ги технолошките достигнување
на интернет комуникацијата.“
(советник, општина Гевгелија)

Сепак, севкупно гледано, се чини дека
активностите во насока на транспарентно и
отчетно работење во голем дел од општините
се првенствено формални, односно се во
согласност со законите, но не се нужно и
суштински. Од друга страна, пак, според
дискутираното во фокус групите, и бројот
на барања за информации од јавен карактер
од страна на граѓаните до единиците на
локалната самоуправа е незначителен, што
укажува на недостаток на интерес или
незапознаеност на граѓаните со таквата
можност.
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Препораките за централната власт вклучуваат:

Поставена во рамки утврдени со општинските
статути и законите со кои е уредено работењето
на локалната самоуправа, а со тоа и основата
на граѓанското вклучување во процесите на
донесување одлуки и креирање политики на
локално ниво, фокусот на оваа анализа беа
десетте општини од Југоисточниот плански
регион на Република Македонија и нивните
практики на вклучување на граѓаните, граѓанските организации и бизнис секторот во
овие процеси.

1. Измена на законската рамка, конкретно
Законот за локална самоуправа, и воведување на облиците на месна самоуправа како императивна форма, кои
имаат право да одлучуваат по важни
прашања кои ја тангираат локалната
заедница и чии одлуки се обврзувачки
за единиците на локалната самоуправа.
Понатаму, неопходно е државната правна
рамка да предвидува организирање на
месните и урбани заедници како правни
лица, со позиција на претседател или
претседателка на заедницата, избран/а
на тајно и регуларно гласање, кој/а може
да биде платена по одлука на општински
совет, кои поседуваат не само жиро
сметка, туку и располагаат со земјиште
за чие издавање под концесија може да
одлучуваат, а средствата да ги насочуваат
согласно потребите на заедницата. Оваа
мерка е особено важна за руралните
места, кои не се блиску до градските
населби, каде месните заедници можат да
играат круцијална улога како во процесот
на вклучување на населението, но и во
процесот на адресирање проблеми на
микро, локално ниво;

Истражувањето, спроведено преку деск анализа и фокус групи во десетте општини,
укажа дека најефикасен начин на вклучување
моментално е преку директна комуникација, индивидуална или колективна, со
советниците, градоначалниците и вработените во локалната самоуправа. Истовремено, наодите укажуваат и на тоа дека
од постоечките правно предвидени начини
на вклучување, јавните собири, форумите
во заедницата, јавните расправи, а во 2017
година и локалните референдуми, се најчесто
користените. Покрај нив, во некои општини
се бележи и формирањето советодавни локални економско-социјални совети
како позитивна пракса, како и локалните
акциони групи како дополнителен вид на
меѓуопштинска соработка која ги вклучува
граѓаните, граѓанските организации и бизнис
секторот. Месните и урбаните заедници, пак,
беа наведени како примери на механизми чиј
потенцијал е далеку од искористен.
Додека соработката со здруженијата на
граѓани и бизнис секторот е соочена со
предизвици во повеќето од општините,
учесниците во фокус групите особено ги
истакнаа напорите на локалната самоуправа
во комуникацијата со јавноста и осигурување
транспарентност, дури и кога тоа е сведено
само на законски пропишаниот минимум.
Севкупниот заклучок од истражувањето е
дека постои простор за унапредување на
различните постоечки форми на соработка
и непосредно вклучување на граѓаните во
процесите на локално владеење, како и за
воведување на нови формии меѓуопштинско
учење и споделување искуства од позитивни
практики. Препораките базирани на оваа
анализа се насочени кон неколку различни
чинители, вклучително централна власт,
општини, граѓански организации и бизнис
сектор.

2. Комплетирање на процесот на децентрализација, особено фискална децентрализација. Со тоа не само што ќе
се дозволи општините да донесуваат
финансиски одлуки и одлуки поврзани
со работењето на јавните претпријатија,
туку и ќе се креира простор за менување
на тековната перцепција помеѓу народот
дека вклучувањето во локалните процеси
е залудно кога важните одлуки дури
и за на локално ниво се донесуваат од
централната власт;
3. Фокусирање на градење на капацитетите
на месните и урбаните заедници и на
единиците на локална самоуправа,
како во однос на оспособување на локалната администрација за целосна
децентрализација, така и во однос на
запознавање на општинските советници,
но и претставниците на месните и
урбаните заедници со обврските и
правата на нивните тела и позитивните
практики во другите општини и заедници
низ земјата и регионот;
4. Намалување на законскиот цензус за
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излезност на локалните референдуми,
со што би се охрабрила оваа форма
на непосредно граѓанско вклучување.
Дополнителен проблем за практикување
на оваа форма секако е и немањето
ажурни податоци за бројот на гласачи
во општините, што е резултат на неспроведување попис и енормна имиграција во странство;

управа и правата и можностите на
граѓаните во тој домен;
10. Во оние општини каде тоа не е направено,
практично тестирање и следствено статутарно воведување на нови форми на
непосредно вклучување на граѓаните во
локалните процеси на одлучување;

5. Национална кампања за запознавање на
населението со правата и можностите за
вклучување во процесите на одлучување
на локално ниво, како и на ниво на месни,
односно урбани заедници.

11. Институционализирање на меѓуопштинска соработка на ниво на совети, како
заеднички би се работело не само на
вклучување на граѓаните, туку и на
пренесување на научени лекции и
искуства.

Препораките за општинските совети и
градоначалниците вклучуваат:

Препораките за здруженијата на граѓани
вклучуваат:

1. Воведување на задолжителни редовни
средби на градоначалникот или градоначалничката во различните на-селени
места кои ги претставуваат;

1. Активно вклучување во постоечките
форми (локални економско-социјални
совети и локални акциони групи таму
каде што постојат) и заговарање за
унапредување на одредени колективни
ставови на здружението или граѓанскиот
сектор во процесите на креирање
политики на општинско ниво;

2. Воведување на задолжителни редовни
средби на советниците во различните
населени места кои ги претставуваат;
3. Пренесување на одредени права и
надлежности на месните и урбаните
заедници како најдиректна форма на
самоуправување;
4. Интегрирање на месните и урбаните
заедници во процесот на одлучување на
општинско ниво;
5. Организирање работилници за изградба
на капацитетите како на општинската
администрација и советниците, така и на
претставниците на заедниците на месната
самоуправа;
6. Обезбедување правна помош на заедниците на месната самоуправа;
7. Креирање на одделение во поголемите
општини или назначување на одговорна
личност во помалите општини за работа
со граѓаните и граѓанскиот сектор;
8. Уредување на веб страниците на општините на јасен, прегледен и ажуриран
начин;
9. Отпочнување кампања, во соработка
со невладиниот сектор, синдикатите,
бизнис секторот и јавните институции
за информирање на граѓаните за
функционирањето на локалната само24

2. Дисеминација на информации за
можностите за вклучување и самиот
процес на одлучување и креирање
политики на локално ниво помеѓу
население или конкретната целна група
со која работи здружението;
3. Поврзување со здруженија од ист карактер
на општинско и регионално ниво,
споделување на искуства и заедничко
лобирање во процесот на одлучување
и креирање политики во доменот во кој
дејствуваат;
4. Поврзување со месните и урбаните
заедници за размена на искуства, но и
разгледување на можностите за заедничко
дејствување.
Најпосле, препораките за бизнис секторот
вклучуваат:
1. Активно учество во постоечките локални
економско-социјални совети;
2. Лобирање за формирање на локални
економско-социјални
совети
онаму
кадешто не постојат и лобирање за
зајакнување и проширување на нивната
улога;
3. Активно вклучување во процесите на

локално одлучување, како што се јавни
расправи и презентации на стратешки
документи на општината;
4. Работа со единиците на локалната
самоуправа на изнаоѓање модуси на
вклучување на бизнис секторот во
спроведувањето на некои од локалните
политики;
5. Работа со граѓанскиот сектор и заедниците на месната самоуправа за
унапредување на интересите на граѓаните
и на заедницата;
6. Поврзување и споделување искуства од
соработката со локалната власт со бизнис
заедницата во државата и соодветниот
плански регион.
Функционална и отчетна локална и месна
самоуправа се суштински елементи не само на
демократските општества, туку можеби уште
поважно, на општествата кои се фокусирани
на унапредување на животот на сите граѓани.
Оттаму, начините на вклучување на граѓаните,
здруженијата на граѓани, синдикатите и
бизнис заедницата се особено важни и во
демократска смисла, но и во смисла на
легитимност и инклузивност на политиките и
одлуките. Десетте општини од Југоисточниот
плански регион нудат бројни добри примери
на практики на вклучување, како и научени
лекции од тој процес и соодветни препораки,
кои е важно да се споделат и дискутираат не
само помеѓу општините во регионот, туку и
другите општини во Република Македонија
и соодветните институции на државно ниво.
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INTRODUCTION
Active involvement of citizens in the processes
of policy- and decision-making is an important
component of functional democratic societies
(Arnstein, 1969). Indeed, the centrality of the
role citizens’ involvement plays in a republic is
clearly stated in the Constitution of the Republic
of Macedonia, specifically in Article 2, which
indicates that the sovereignty of the state stems
from and belongs to the citizens. Although today there is no canonical, universally accepted
form of direct involvement of citizens in decision-making processes (Fung, 2006), inclusion
usually involves not only activity during the
electoral process, but also after the representatives and the authorities have been elected.
Citizens’ participation is particularly important
and can be most directly achieved at the local
level, which is made possible through decentralisation of the government, giving citizens
the opportunity to influence decision-making
regarding aspects that most directly affect them.
This not only helps the authorities in decisionand policy-making that correspond to the needs
of the citizens, using their knowledge and providing support for certain decisions, but it also
enables transparency and increased accountability in the governing process.
It is for these reasons that the legal framework
of the Republic of Macedonia envisages institutional mechanisms for the involvement of citizens and the different forms in which they act
collectively in the process of local governing.
The first such mechanism, of course, are the local
elections. In addition to the elections, the Law on
Local Self-Government of 2002 stipulates other
types of direct participation of the citizens in the
decision-making process at the municipal level.
These include mechanisms such as civic initiative, citizen assemblies, referenda, complaints
and suggestions, public debates, surveys and
additional forms of inclusion. It is important to
note that the legal framework leaves room for
the introduction of new forms of civil inclusion,
different to the ones mentioned above.
However, despite such opportunities, civil participation in decision-making processes at the
local level remains limited (Hadzi-Vasileva,
2017). The purpose of this analysis is to map the
use of existing mechanisms and practices by local authorities, their efficiency and the possibility of wider and better involvement of citizens in
local governance processes. Hence, the focus is

not primarily on the needs of the citizens, but on
the views of the local authorities, such as mayors, local administrations, as well as municipal
councillors, as to how the process of external
consultation, i.e. consultation with the citizens,
the associations of citizens and the business sector can be done most efficiently, according to
their experiences.
The data on which this analysis is based were
compiled in two ways. The first is a desk analysis of the existing legal framework of the Republic of Macedonia, which enables and provides the basis for direct involvement of citizens
in the processes of local governance. The second method of data collection was through organised focus groups with councillors, mayors,
and employees in the local administration in the
municipalities of the Southeast planning region
of the Republic of Macedonia: Bogdanci, Bosilovo, Vasilevo, Valandovo, Gevgelija, Dojran,
Konche, Novo Selo, Radovish and Strumica.
The focus groups, each with duration of 60-90
minutes, were conducted during August 2017. A
total of 67 people, including 29 women and 38
men, were included in the ten focus groups. At
the focus groups, which were organised in the
municipal buildings, councillors from different
political parties and council groups were invited, as were representatives of key sectors and
departments in the local administration, and
the mayors of each municipality. The mayors
of Bogdanci, Bosilovo, Vasilevo and Konce responded to the invitations and were part of the
focus groups in their municipalities.
Carrying out such research shortly before the
end of the mandate of the then councillors and
mayors not only enabled the sharing of experiences, but also gave room for additional sincerity in reflecting on the previous practices, lessons
learned and possible mistakes. All discussions of
the focus groups were recorded and transcribed
by the research team of Impact.
The focus of one planning region, which according to the number of municipalities is the third
largest, immediately after the Skopje and the
East planning regions, allowed, on the one hand,
for us to include in the analysis municipalities
of different character, urban and rural, compact
and dispersed, and on the other hand, to gather
comparable data given the common characteristics of the region as a whole and the governance
processes that affect the entire region. In addition, in the period April - September 2017, the
Southeast region experienced a wave of local
referenda, which until then was a rarely used
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form of civic engagement in the country, making
the region additionally interesting and suitable
for this analysis.
In the sections that follow, first the possibilities
for civic engagement, as foreseen in the existing
legal framework in the Republic of Macedonia,
will be mapped out. Then the findings from the
focus groups and the various past practices of
involvement of citizens, citizens’ associations
and representatives of the business sector in the
policy-, decision-making and implementation
processes will be presented. Finally, on the basis
of the experiences from the Southeast planning
region, several recommendations and directions
for improvement of the external consultation
process will be offered.
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LEGAL FRAMEWORK OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA AND
CIVIC INVOLVEMENT ON A
LOCAL LEVEL
The citizens’ right of local self-government
is defined as one of the fundamental values in
the constitutional order and the local self-government is the focus of a separate chapter of
the Constitution of the Republic of Macedonia.
According to Articles 114 and 115 of the Constitution, citizens are guaranteed the right to local self-government and the right, directly and
through representatives, to “participate in the
decision-making on issues of local significance,
especially in the areas of urbanism, communal
activities, culture, sport, social and child protection, pre-school education, primary education,
basic health care and other areas determined by
law. “
The functioning of the units of local self-government in the Republic of Macedonia is regulated by a number of laws, including the Law
on Local Self-Government, the Law on Territorial Division, the Law on Financing of the Local Self-Government and the Law on the City of
Skopje. These laws are part of a set of laws related to the decentralisation process, the implementation of which has become one of the priorities
after the signing of the Ohrid Framework Agreement in 2001.
With the decentralisation process, part of the
powers and responsibilities are transferred from
the central, or state, to the local level. This process is considered closely related to the promotion and fostering of democratic principles and
values, because the decentralisation of power on
the one hand allows for a more direct institutional involvement of citizens in decision-making
at the local level, and on the other, it brings the
work of the institutions and the authorities closer
to the citizens, creating an opportunity for the institutions to be more transparent and accountable
in their work. The decentralisation can be:
(1) administrative, with which the local
self-government too, in addition to the
central government, becomes a service
for the citizens;
(2) political, with which responsibilities
and decision-making autonomy is
transferred to the local level, hence creating room for civic engagement;

(3) fiscal, with which local authorities are
given responsibilities that relate to the
collection of certain public revenues
and decision-making regarding the financing of certain public expenditure;
(4) economic, with which the units of the
local self-government get the right to
decide on the economic processes, as
well as the instruments and processes
of redistribution of wealth in the society (Vrteski, Ilijeva-Acevska and Hristov, 2013: 8-9).
This process, especially with regard to fiscal decentralisation, remains incomplete in Macedonia, which certainly affects the perceptions and
opportunities for civic engagement at the local
level. In that direction, it is important to mention that in addition to regulating the work of
the units of local self-government, the Law on
Local Self-Government also regulates the direct
participation of the citizens in the decision-making process at the local level. Besides the right to
elect and be elected in local elections regulated
by the Constitution and the Electoral Code of the
Republic of Macedonia, the Law provides for
several types of direct participation of the citizens in the local government. In particular, Article 25 of the Law on Local Self-Government
foresees the civil initiative, citizens’ assemblies
and the referendum as forms of participation.
The same provisions are integrated in the statutes of the local self-government units in the
country. In addition, each municipality can anticipate other forms of direct inclusion, which is
actually the case in 2/3 of the municipalities in
the Republic of Macedonia that have introduced
in their statutes so-called ‘community fora’ as an
additional mechanism for citizens’ participation
(Hadzi-Vasileva, 2017).
Within the Law on Local Self-Government, a
civic initiative is defined as the right of citizens
“to propose to the council to pass a certain act or
to solve a certain issue within its competence.”
Thus, the council is obliged to discuss a certain issue “if it is supported by at least 10% of
the voters of the municipality, that is, the local
self-government to which the particular issue
refers to.” The hearing must be held within 90
days of the submission of the initiative, and the
citizens should be properly informed about the
decision of the council.
Citizens’ assembly, on the other hand, regulated
by Article 27 of the Law, can refer to all citizens
of the municipality or the citizens of a specific
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neighbourhood self-government. It is convened
at the initiative of the mayor, the council or at
least 10% of the voters in the municipality or
the neighbourhood community to which the particular issue refers. The local self-government
is obliged to organise and appropriately share
information about the gathering, regardless of
who is the initiator. The conclusions from such
gatherings have primarily an advisory role in the
decision-making process of municipal bodies.
Finally, the local referendum is the most direct
way of involving citizens in the decision-making
process in the municipalities. It is announced at
the request of at least 20% of the voters in the
municipality or at the initiative of the council if
it is a matter of its competence. A particularly
important feature of the local referendum is that
decisions are mandatory for the municipal council. A referendum may be announced on issues
within the competence of the municipalities, including budget, finance, and organisation of the
municipal administration.
Apart from these forms, Articles 29 and 30 of
the Law on Local Self-Government also foresee
and regulate complaints and proposals, as well
as public debates and surveys as forms of direct
involvement of citizens. Regarding the public
debates and surveys, the Law foresees consultation of the citizens by the council and mayors
in the preparation of municipal regulations and
other decisions of local importance. Regarding
the complaints and proposals, however, every
citizen of the municipality, individually or collectively, has the right to submit them to the local
self-government bodies, and they mostly refer to
the administrative aspects of the work of the municipality.
It is equally important to mention the neighbourhood self-government communities as forms
of direct involvement of citizens in governance
processes, which are also mentioned in the Law
on Local Self-Government. According to Article 82 of this Law, the forms of neighbourhood
self-government are not an imperative form, i.e.
they can (but not must) be established in the
municipalities, including urban communities in
the cities, and neighbourhood communities in
the villages and other populated places (Pisarev,
2017: 9).
Overall, the legislators have foreseen basic institutional mechanisms for direct involvement of
citizens in the policy- and decision-making at the
municipal level (Kosma and Jovanova, 2013).
Whether and how much these mechanisms are
used is the subject of the following sections of
this analysis.
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EXISTING PRACTICES OF
CITIZENS’ INVOLVEMENT
As indicated in the previous section, the legal
framework leaves room for the local self-government units to build and develop their own
mechanisms for involving citizens, civil society
organisations and the business sector and, accordingly, put in place procedures and rules for
their functioning. Hence, the effectiveness and
efficiency of the external consultation process
depends on both the civic interest and awareness of the opportunities and importance of their
contribution and the capacity and agility of municipal governments to involve third parties in
decision- and policy-making.
In the discussions with the representatives of the
local self-government, several different forms
and practices of citizens’ involvement, some initiated by the municipal government, some by the
citizens, were brought up. These include formal
and informal discussions and consultative meetings, individual and collective alike, community
fora, referenda and local economic and social
councils.

Formal and informal discussions
Individual contacts, often informal, were mentioned in all focus groups as the most direct and
most effective form of consulting the citizens.
This is the case with both the councillors and the
mayors, as elected representatives of the people.
These contacts, however, are most often initiated
by individuals or groups of citizens. The councillors in the smaller municipalities noted that
such contact is easy to establish because the citizens most often know them personally and can
easily approach them. This is the case even in the
municipalities, as is the example with Vasilevo,
where there are no advisors from every village,
but people know who the representatives in the
municipal council are, and they address them directly. In a similar fashion, citizens often refer
to employees of the municipal administration as
well.

“That is the communication and
mentality of our people – if they
have a problem, they come here,
personally, in the local self-government regardless of how often we
make visits to all villages and pop-

ulated places. Citizens approach
not only the councillors, but also
the people from the administration, who live in those places. They
know that they are employed in the
municipality, so they ask for their
requests to be conveyed here (Mayor, Vasilevo Municipality).”

Citizens’ requests are often collective, i.e. they
come from a certain group of citizens.

“We cannot expect for a small problem that affects 5-6 households to
have the whole place or the entire
village involved. Sometimes the
problems are individual; sometimes they target a specific neighbourhood. There are cases in our
municipality, for example, since
we are a rural municipality, when a
certain number of citizens, 5-10-15
people who have lost their access
to the road or to their lands due to
heavy rains, ask that the municipality helps them with the access, or
provide them with machinery for
time of harvest... This may seem
banal, but it is still a crucial issue
for them, and the municipality always tries to help with these things,
whenever it can (Councillor, Vasilevo Municipality).”

In addition to such approaches by citizens, there
are also frequently organised meetings and visits of local authorities to various localities in the
municipality. The initiatives for such visits often
come from the mayor of the municipality, who
can be accompanied by a counsellor, if there is
anyone who comes from the particular place that
is visited.
The regularity of such visits varies from municipality to municipality. In some municipalities,
visits and meetings are organised as needed,
while in some they are a regular practice. For
example, in the municipality of Bogdanci, the
regularity of visits, the so-called ‘open days’,
was highlighted as particularly important for the
involvement of citizens.
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“We organised open days all four
years in the populated places, in cooperation with some form of neighbourhood communities, if there
was any, but also open for all the
inhabitants to come. It is more complicated for people to come here,
organise themselves in groups,
collect signatures, rather than for
the municipal representatives to
go to them and hold a meeting literally at the centre of the village.
These open days happened once a
month in every populated place and
we had the same schedule all four
years: every Tuesday; for instance,
the first Tuesday of the month in
Stojakovo, the second Tuesday
in Bogdanci, etc. Four populated
places are under the municipality of
Bogdanci. The first time not many
people came, but after they realised
that this was going to be a regular
practice, people were expecting
the open days and they were coming to the gathering. A large part of
the needs of the citizens were met
precisely through those open days;
from individual needs, to the needs
of a larger group of citizens, the
whole neighbourhood community,
or even the whole populated place.
And people do come. They do not
need such courage when the representatives of the municipality nearly go to their home. This is not the
case with the meetings we organise
here in the municipal building, even
when they were thematic (Mayor,
Municipality of Bogdanci).”

Regarding the thematic meetings, the municipalities hold public presentations and discussions
related to the adoption of strategic documents by
the municipality, such as the budget, the budget
programme policy, and the urban plans. Discussions are organised once a draft plan or budget is
prepared. In the meantime, those municipalities
that have functional websites publish the drafts
online. However, the interest among citizens for
such discussions is small, although part of the
blame also goes to the local self-government.
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“When the budget is being created, we have a so-called transparent
budget according to the law. That
means we visit the populated places
together with the mayor to present
the programme and the budget in
front of the people there. All this
looks good on paper, but when we
go there, there is no response, there
is no interest by the people. But
of course, the municipality itself
also has some of the blame here;
we must be more transparent and
inclusive. For example, we do not
update the website properly, we can
hardly convey information to the
citizens. And at the same time we
are overstaffed here in the municipal administration, which means
that we need an internal reorganisation (Head of Sector, Municipality
of Novo Selo).”

Some of the participants in the focus groups also
found citizens’ lack of engagement to be due to
the perception among them that “at the end, the
mayor will decide what the money will be spent
on, so it is not worth giving ideas, even though in
reality that is not true (Councillor, Municipality
of Novo Selo).” In addition to this, one of the
other reasons for the low interest that was also
noted in the discussions was the lack of population that is 25-40 years of age, which, according
to the participants in the focus group in the Municipality of Novo Selo, should be the driver and
the initiator of civic engagement. However, the
majority of inhabitants of that age category in
this municipality have immigrated abroad.
The situation in terms of interest is similar in
the presentation and adoption of urban plans and
spatial planning.

“In the field of urban planning in
the Municipality of Gevgelija, the
local self-government completely complies with all the laws and
regulations regarding public information; every adoption of planning
documentation has been published

in the official gazette, on the website of the municipality; the public
discussions are announced through
the local TV station, on the local
radio; we often share information
via e-mail too, especially with the
larger institutions, schools, banks,
etc., so that they can pass on the
information to their employees.
However, despite all these efforts,
the response and the attendance of
such presentations and discussions
is small. Sometimes it has happened that nobody showed up at all.
So, I can say that the public is not
informed about the things as they
happen, they do not know what is
planned, how it is planned, and that
leaves room for speculation (Head
of Department, Municipality of
Gevgelija).”

The interest is equally small for the council meetings, which are open to the public. Rare exceptions are the meetings when issues that are more
present in the public discourse are discussed.
Such is the example of the issue of local referenda against the mining activities on the territory
of some of the municipalities. As pointed our by
an employee in the municipal administration in
Dojran, while the information about all the council meetings is shared in the same way, unlike
the other meetings, the one on which the issue of
the referendum was discussed had a significant
attendance by interested citizens.
The communication of the municipalities with
the citizens is subject to a special part of this
analysis. But what should be mentioned here
is the role played by neighbourhood and urban
communities in conveying information to citizens and organising various public discussions.

Neighbourhood and urban communities
An important topic that has been raised in the
focus groups in all municipalities is the functioning of the neighbourhood and urban communities. As mentioned in the analysis of the legal
framework, the Law on Local Self-Government
envisages the possibility to establish forms of
neighbourhood self-government: urban communities in the cities and neighbourhood commu-

nities to other populated places. The forms of
neighbourhood self-government, their relationship with the municipal authorities and issues
that are within the competence of the municipality and can be delegated to the management of
the neighbourhood self-government are regulated by the statutes of the municipalities. Pursuant
to the Law, urban and neighbourhood communities are envisioned as forms of citizens association in order to take common stands, consider
issues of importance to the community, prepare
proposals for them, etc. The involvement of citizens in urban and neighbourhood communities
is on a voluntary basis, without a clearly defined
legal status, which affects their ability to actively engage in solving problems at the local level
(Pisarev, 2017: 9).
Although neighbourhood and urban communities exist in all the municipalities that were subject of analysis, not all of them are functional.
Where they do exist, the municipality tries to
reach out to the citizens through them and often
calls the elected presidents to various municipal
meetings. However, with the loss of the status of
legal entities, the influence of the forms of neighbourhood self-government has been reduced.
While these communities previously managed
certain land areas, which could be given under
concession and then the funds could be invested
in addressing local needs, they now do not even
have a bank account, reducing their operation to
voluntary engagement of individuals.

“The election of presidents of the
neighbourhood communities comes
down to the bare politics, depending on who is here, who the councillors are, who the mayor is, and
of course, the parties also interfere.
This is because the citizens have no
interest in those elections, because
these communities have no funds.
Back in the day, when neighbourhood communities elections were
held, the hall was full, there were
even people standing outside. But it
was different then, they had funds
and with these funds sidewalks
were built, they were invested in the
local priorities. Now, they do not
have funds, they do not have land,
they have no status of legal entity,
no account. A simple example, you
cannot even give the representative
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of the neighbourhood community
the means to go to Strumica to finish some work, let alone. We have
no way to pay for it (Mayor, Municipality of Bosilovo).”

introduced in the statutes of many of the municipalities throughout the country are the so-called
community fora, which resulted from a 10-year
programme supported by the Swiss Agency for
Development and Cooperation. The fora were
mentioned in several focus groups as a useful
and efficient form of citizens’ involvement in the
local self-government. This was especially the
case with budget fora.

“As we, councillors, represent a
kind of bridge between the municipality and the citizens, so did the
neighbourhood communities. The
neighbourhood community is the
basic cell in the system of self-government, but now they are not functioning because they are not legal
entities, have no budget and are not
paid. Who goes to work without
money today? We used to have a
coordinative body for all the presidents of the neighbourhood communities, so we would gather the
opinions from the communities and
we would convey them here to the
mayor and the administration services. In a way, it was some kind of
an initiative body that offered suggestions for the work of the council.
As it should be (Councillor, Municipality of Novo Selo).”

While many of the analysed municipalities have
statutorily introduced the fora as a mechanism
for direct civic engagement, the use of this
mechanism has not been continued everywhere
without the initiative and funding by the Swiss
Agency for Development and Cooperation. In
fact, in some cases, focus group participants
pointed out that is was precisely the Agency’s
involvement that was crucial for the attendance
and success of the fora.

Such considerations of the role played by the
urban and neighbourhood communities and
the need for legislative changes in that area
were clearly present and articulated in all focus groups, without exception. Moreover, while
the non-functioning of urban communities, as a
form of local self-government in the cities, may
somewhat be offset by the fact that municipal
administrations are also located in the cities, the
neighbourhood communities as a form of local
self-government in other populated places appear to be essential in connecting citizens with
the municipal authorities, but also in addressing
problems that directly affect residents, and may
not be so visible at the municipal level.

Community fora
As mentioned above, one of the forms of direct
involvement of citizens that is not envisaged by
the Law on Local Self-Government, but has been
40

“The community forum is a great
example of citizens’ involvement,
but someone needs to give money,
somebody needs to organise it...
So here we are not the organiser; it
is the Swiss Embassy that gave us
600,000 euros, which we divided
on three projects and we, the people, decided which projects to be financed. This is a good example, but
we need someone to organise us,
especially if he is a foreigner and
has money in his pocket, then we
accept (Head of Sector, Municipality of Novo Selo).”

In other municipalities, however, the fora have
become a regular practice. Such is the example
of the Municipality of Konche, where so far there
have been a total of six community fora organised, one of which inter-municipal, one thematic,
three budget and one project forum. Of the three
budget fora, two were funded by a donor and one
was independently funded by the municipality.

“Citizens from all populated places were included, on average about
100 citizens, from 120 to 80 depending on the period when the forum was organised. This is an agricultural region; if it is in the season

when they have a lot of work, the
interest is lower, but if people are
freer, they do come. Even though
we discuss projects that will ultimately benefit the citizens, it is very
hard to motivate them to participate, which is why we consider the
fact that we have managed to maintain some average in terms of high
participation, as well as in terms of
the number of project proposals, a
success (Head of Sector, Municipality of Konche).”

The budget fora have become regular practice in
the Municipality of Strumica as well. The first
forum was organised in 2009 and the practice has
continued until today, even though in a shorter
form and the donors still play an important role.

“The budget fora used to be slightly longer and had six sessions, but
we realised that it is better to have
fewer sessions and a shorter form
on fora. We now have up to three
sessions. We implement the fora in
cooperation with the Open Society
Foundation, so 50% are covered by
us and 50% are from them (Head of
Unit, Municipality of Strumica).”

In other municipalities, like the Municipality of
Bosilovo, despite the statutory introduction of
community fora as a form of civic involvement,
there have been no budget fora so far. The reason
for this, according to the participants of the focus
group, is the small budget of this municipality,
which is rural and widespread, and therefore unable to address project proposals for residents in
all 16 populated places that fall under this municipality.
An additional form of community fora is the inter-municipal forum. Such is the example of the
inter-municipal forum between the municipalities of Vasilevo and Bosilovo in 2014. Through
close to ten meetings with the residents of both
municipalities, it was decided that a priority
should be given to the procurement of machinery
for the communal enterprise, with which both
municipalities will be serviced. The realisation
of this procurement was financed by the munic-

ipalities with 50% and 50% of it was funded by
a donor. Participants in the Vasilevo focus group
noted this as a positive example of both citizens’
participation and inter-municipal cooperation.
During the discussion on improving community fora as a way of involving citizens, the focus
group in the Municipality of Strumica discussed
the implementation of the municipal strategy for
gender equality in the field of fora and the introduction of a gender component in the budget
fora, where it was noted that in rural areas, women participate significantly less (Head of Department, Municipality of Strumica).

Referenda
As mentioned in the introduction, the wave of
local referendums in the southeast of the country is perhaps the most direct and most organised
form of civic engagement in the decision-making process at the local level in the history of
independent Macedonia. This includes the successful referendum in Gevgelija on April 23, the
successful referendum in Bogdanci on June 11,
the successful referendum in Dojran on July 23,
the unsuccessful referendum in Valandovo on
August 20, the unsuccessful Bosilovo referendum on September 4 and the unsuccesful referendum in Novo Selo on September 17. Although
some of the referendums were held after the focus groups took place, they were mentioned as
forms of civic participation.
In the municipality of Novo Selo, for instance,
among other things, the immigration problem
was pointed out, especially in the context of the
referendum. Thus, the local referendum against
the Ilovica mine was unsuccessful due to insufficient turnout. A referendum is considered successful if more than half of the registered voters
cast their vote. However, as pointed out by the
participants of the focus group, given the mass
immigration from this municipality, the electoral list with 12,000 registered voters does not
correspond to reality at all, with an estimate of
only 3-4,000 inhabitants with the right to vote
currently residing in the municipality.
There was also a noticeable difference across the
municipalities towards the referenda and their
initiation. While in the focus group in Gevgelija
the referendum was described as “the most democratic form of expressing the citizens’ opinion”
(Head of Department, Gevgelija Municipality),
in the focus group in the Municipality of Valandovo, the initiation of the referendum and the civil
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society organisations that had been active in that
domain were described as “political attachments
that appear before elections, before a referendum to supposedly impose a certain civic topic,
but every time it is related to elections (Associate, Municipality of Valandovo).”
This wave of local referenda is also significant at
the state level, especially considering how rarely
that form of direct civic engagement was practiced in the period since independence until 23
April 2017, that is, until the first of the six local
referenda in the southeast region. Namely, before the referenda in 2017, the total number of
local referenda from 1991 was five: in Cheshinovo-Obleshevo in 2005, in Radovish, Strumica
and Gjorche Petrov in 2007 and in the Skopje
municipality of Centar in 2015.

Local economic and social councils
Another form of engaging the citizens, the civil
society organisations, the business sector and the
labour unions are the local economic and social
councils. Out of the ten analysed municipalities,
this form is used in the Municipality of Bogdanci, where it functions as a form of an advisory
body to the municipal council, giving non-binding directions. This body has 19 members, but
other people who do not have the right to vote
can also be involved in its work.

“The council is very active. When
we established it, we were thinking
of who wanted to get involved, to
cooperate, there was an open call,
unlimited by anything, but in that
regard, we are not satisfied. Those
whom we thought should be involved first, such as larger companies, were missing. Nevertheless,
those who did get involved are all
very active. At the meetings we discuss open issues from all aspects of
life in the Municipality of Bogdanci. The conclusions from there go to
the municipal council, which then
reaches certain conclusions of its
own. Whether and how those conclusions correspond to the to the
initial conclusions is another story
(Head of Department, Municipality
of Bogdanci).”
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A local economic and social council has also
existed in the Municipality of Strumica as of
December 2011. It consists of nine people, of
which three representatives from the Municipality of Strumica (two councillors and one employee in the municipal administration), three from
the Federation of Labour Unions of Macedonia
and three from the Organisation of Employers of
Macedonia. Apart from them, the work of this
council includes representatives of the Association of Craftsmen (two members), the Union of
Trade Unions of Agricultural Associations (two
members), the Youth Council (one member), and
one representative of the secondary schools in
the municipality. Un until now, it was based on
the proposal of this council that the municipal
council adopted the Action Plan for Employment
and the Strategy for Local Economic Development of the Municipality of Strumica, as well as
the annual programmes for activities of the local
economic and social council of the Municipality
of Strumica (Local Economic Development Advisor, Municipality of Strumica).
This form of involvement in the process of deliberation and policy-making of various associations and organisations that play a significant
role in the everyday life in the municipality,
such as labour unions, the business sector and
citizens’ associations, not only draws from the
great base of knowledge and experience that
these different stakeholders have, but also makes
the policy-making process more legitimate and
inclusive. As the representatives of the Municipality of Bogdanci mentioned, there is room for
improvement and better implementation of this
practice. At the same time, there is also room for
inter-municipal exchange of experiences in this
direction.
In addition to Strumica and Bogdanci, since
more recently, more precisely since mid-2017,
there has been a local economic and social council in the Municipality of Radovish as well, formally established as a citizens’ association. Due
to the short period of existence, the experience
of its functioning remains to be the subject of
some future analysis.

Involvement of citizens’ associations
In addition to the above-mentioned practices and
stakeholders, an organised civil society, including various associations of citizens that exist and
act on the territory of the municipalities, plays an
exceptionally important role in the governance
process. The number, diversity and activities of

the citizens’ associations certainly vary greatly
from municipality to municipality.
In a small number of the focus groups, there was
praise for the non-governmental organisations
specialising in a particular area, such as environmental protection, for instance, for their active
participation in planning and policy-making, for
commenting on municipal strategic documents
and for the overall proactive approach towards
local self-government.
In other municipalities, however, the cooperation with citizens’ associations is limited to
support, mostly financial, and occasional joint
organisation of events with different types of
associations, such as women’s associations, associations of tobacco growers, farmers, hunters,
livestock farmers, cultural and artistic associations and sports clubs. Nevertheless, this usually
does not result in their involvement in the decision-making and planning processes.
The financial support to non-governmental organisations was actually a topic that came up in
several of the focus groups. In some cases, the
municipality allocates funds to civic associations and distributes them according to the municipal priorities for that year. Such examples,
among others, were especially prominently noted in the municipalities of Bogdanci, Gevgelija
and Radovish. In other cases, non-governmental organisations and municipalities cooperate,
co-finance projects and/or jointly approach donors for funds. Such examples can be found in
the municipalities of Strumica and Dojran.
An unavoidable part of the discussion was also
the criticism of the work of some of the citizens’
associations.

“They should be the link that connects citizens and institutions, citizens and local self-government.
And yet, often they are focused only
on their own interest, looking for a
way to get that from the municipality, without any interest in communicating with the citizens. There are
non-governmental
organisations
that are really doing their job, but
there are also those that only see the
municipality as a source of funds
and financial support (Mayor, Vasilevo municipality).”

Nevertheless, in spite of the criticism, several
participants stressed that non-governmental organisations are particularly active in some of the
more creative mechanisms of citizens’ involvement, such as local economic and social councils, local action groups, and community forums.
Hence, the cooperation and communication with
the non-governmental sector, especially as a sector that often possesses considerable knowledge
and experience in certain areas that are within
the responsibilities of the local self-government,
but also as a sector through which the collective
interests of different groups of citizens are articulated, is definitely an area in which there is
noteworthy room for improvement.

Involvement of the business sector
In the discussion about the inclusion of the business community, two topics were most present
in the statements of the focus group participants.
On the one hand, in several focus groups, the
answers to the question of how the business
sector was involved were in the direction of the
services that the municipality offers for the sector, such as issuing asset lists, assistance in the
preparation of documentation, assistance in applying for funds, familiarisation with the regulations and funds for agricultural cooperatives, issuing certificates, etc. This in itself is not a form
of engagement of the business community in the
local governing processes, but rather a kind of
unidirectional support of this sector by the local
self-government as a service to the citizens.
On the other hand, the involvement of the business sector in the work of the local self-government has often been associated with the donation
by various companies and assistance in organising cultural and sporting events, competitions,
tournaments and other events, donations and
sponsorships for school equipment, as well as
other projects within the municipality. In fact,
one of the criticisms in a small number of focus groups towards the business community was
that they should contribute more to the municipality and the community, rather than engaging
with them only occasionally and depending on
their interest. As in the previous case, this too is
not about involving the business community in
the local-level decision-making, but it is rather
a form on unidirectional support, this time in the
opposite direction, from the business sector to
the community.
To that end, none of these two aspects constitutes
a substantial, direct involvement of the business
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community in decision- or policy-making. In this
direction, in addition to the cooperation through
the local economic and social councils in Bogdanci, Strumica and Radovish formed primarily
for the purpose of cooperation with this sector, in
several cases it was emphasised that the mayors
organise regular annual meetings with the business community. Moreover, the business community is involved in the public debates on the
adoption of the budget and is also invited to take
part in the planning of local strategies for economic development. However, as pointed out,
participation and interest are at a minimal level,
which was clearly stated as one of the criticisms
of the participants in the focus groups. Some of
the participants stressed that they had tried and
tested various ways of communicating and reporting to the business community about the
work of the municipal authorities: from regular
municipal newsletters to email communication
and telephone calls to each of the larger (in urban municipalities) or existing (in rural municipalities) companies, especially when organising
a public hearing or presentation of an important
municipal document.

Inter-municipal cooperation
In addition to the aforementioned inter-municipal fora in the community, another form of inter-municipal cooperation created with the aim
of a more direct involvement of different societal stakeholders in the local governance processes is the local action groups (LAGs). Four
such groups have been registered in the Southeast planning region (Head of Local Economic
Development Department, Municipality of Bogdanci). One is the local action group Belasica Ograzden, which unites the three rural and one
urban municipalities that gravitate towards these
mountains: Bosilovo, Vasilevo, Novo Selo and
Strumica. This LAG has prepared a local development strategy by 2020, in the preparation of
which, in addition of municipal representatives,
the business community, the non-governmental
sector, and individuals were also involved. The
LAG is registered as a citizens’ association in
accordance with the Law on Associations and
Foundations in the Republic of Macedonia. 24
people are founders of this local action group, of
which seven are from the business community,
6-7 are from the non-governmental sector, four
from the four municipalities, and 6-7 are independent individuals (President of LAG, Municipality of Bosilovo). The purpose of this LAG
is to be fully led by representatives of citizens’
associations, the business sector and the citizens,
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with the four municipalities only monitoring
their work (Local Self-government Employee,
Vasilevo Municipality).
This particular LAG has its own office in the
Municipality of Bosilovo, but the budget for it
has not yet been approved by the central government, which is awaiting approval of the accreditation application submitted to the European
Union for using part of the IPARD funds (President of LAG, Municipality of Bosilovo).
Despite the current status quo, the participants
in several focus groups emphasised the potential
that such forms of organisation have, especially in terms of utilising the drive and knowledge
of different stakeholders in the municipalities.
Very often mentioned positive examples were
the LAGs in neighbouring Bulgaria, where some
of the participants involved in the LAGs in the
southeast had study visits. In addition, they also
shared positive experiences from the functioning
of local action groups in France, Spain and Denmark.

Communication with citizens
Almost without exception, the first reaction to
the question of the process of external consultation in all focus groups concerned the sharing
of information with the public and the transparency of the municipality in the policy- and decision-making processes. Many of the participants
pointed to the municipal websites as platforms
for sharing information with the public. While
some of the analysed municipalities did ideed
have organised, transparent and updated websites, this was not the case with all ten municipalities. However, it is interesting that even in
those municipalities where the state of the websites is not at some satisfactory level, the participants in the focus groups nevertheless used
them as good examples of the transparency of
the municipalities.
Some of the focus groups participants, however,
noted that even the most updated website should
be better organised.

“I can say that according to recent research, the Municipality of
Gevgelija in regards to its openness and communication with the
public is one of the three leading
municipalities in the country. How-

ever, this does not mean that things
cannot be improved. I think that
all the problems come from the
change in the trend of mass media
to inform the public. So, after the
digitalisation of the television stations, the trend of informing the
public moves, whether we like it or
not, in the domain of Internet communication. Even as a councillor,
oftentimes I could not follow the
website, since there is information
of all kinds, so it happened, for example, on the presentations of the
urban plans, regardless of the stage
in which they were, for me not to
be sufficiently informed. Such discussions and such presentations of
plans should be better handled online (Councillor, Municipality of
Gevgelija).”

In addition to the websites, the municipalities
of the Southeast planning region communicate
with the public through their social network profiles as well, in addition to the local media when
they exist, but also through written press releases. Such is the example with the Municipality of
Konche, which is a rural and widespread municipality.

“When events are organised, press
releases and announcements are
taken to the shops in the villages,
which then put them in a visible
place and thus inform the citizens
that a meeting will be held in the
evening attended by the mayor and
the councillors, sometimes certain
directors, in order for the people
to come and tell us their problems.
This way of communication proved
to be very successful; it is how the
information gets to the inhabitants
of the different populated places,
depending on the need and the location (Mayor, Konche Municipality).

Some of the focus groups also discussed the current initiatives to improve communication with
the public.

“We, in the municipal council, have
the initiative to change the statute
of the Municipality of Gevgelija, no matter what we are doing
this during an extended mandate
in some way, but the legal changes that are needed to adapt this act
to them require us to change these
possibilities and ways to involve
the public in the decision-making.
There is even willingness in both
party coalition groups to record and
publicly transmit the work of the
municipal council commissions, as
the place every problem is analysed
and considered in detail, so that at
the meeting we adjust and harmonise the positions, to be able to make
the decision one way or another. I
welcome all the achievements of
the municipality in the direction
of informing the public about its
decision-making, but at the municipal level and even at the regional
level, it is necessary to lift the informing of the public to a higher
level, following the technological
achievements of Internet communication. (Councillor, Municipality of
Gevgelija).”

Overall, however, it seems that the activities
in the direction of transparent and accountable
work in many municipalities are primarily formal, i.e. they are in accordance with the laws,
but they are not necessarily substantial. On the
other hand, according to the discussions in the
focus groups, the number of requests for public
information by the citizens to the units of the
local self-government is insignificant, which indicates a lack of interest or unfamiliarity of the
citizens with such an opportunity.
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CONCLUSIONS AND
RECOMMENDATIONS
Set within the framework determined by the municipal statutes and the laws regulating the work
of the local self-government, and thus the basis
of civic involvement in the decision-making processes and policy-making at the local level, in
the focus of this analysis were the ten municipalities from the Southeast planning region of the
Republic of Macedonia and their practices of involving citizens, civil society organisations and
the business sector in these processes.
The research, conducted through desk analysis
and focus groups in the ten municipalities, indicated that the most efficient way of inclusion
currnetly is through direct communication, individual or collective, with councilors, mayors
and local self-government employees. At the
same time, the findings also point out that out
of the existing legally envisaged ways of involvement, public gatherings, community fora,
public discussions, and in 2017 local referenda
as well, are most commonly used. In addition to
them, in some municipalities, the establishment
of advisory local economic and social councils
is noteworthy as a positive practice, as well as
local action groups as an additional type of inter-municipal cooperation involving citizens,
civil society organisations and the business sector. Neighbourhood and urban communities,
however, were mentioned as examples of mechanisms whose potential is far from being used.
While the cooperation with the citizens; associations and the business sector has been faced
with challenges in most of the municipalities,
the focus group participants have particularly
highlighted the efforts of the local government
in communicating with the public and ensuring
transparency, even when it is reduced only to the
legally prescribed minimum.
The overall conclusion of the research is that
there is room for improvement of the various
existing forms of cooperation and direct involvement of the citizens in the processes of local governance, as well as for introducing new
forms of inter-municipal learning and sharing
experiences of positive practices. Recommendations based on this analysis are aimed towards
several different stakeholders, including the central government, the municipalities, civil society
organisations and the business sector.
The recommendations for the central government include:
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1. Changing the legal framework, in particular the Law on Local Self-Government,
and introducing the forms of neighbourhood self-government as an imperative
form, which have the right to decide
on important issues that affect the local community and whose decisions are
binding for the units of local self-government. Furthermore, it is necessary for
the country’s legal framework to allow
for the organisation of neighbourhood
and urban communities as legal entities,
with the possibility of the president of
the community, elected in secret and
regular voting, to be paid upon the decision of the municipal council, with the
possibilities of the communities having
a bank account, but also have land areas which they can decide to give under
concession and direct the funds according to the needs of the community. This
measure is particularly important for rural areas that are not close to urban centres, where the neighbourhood communities can play a crucial role both in the
process of involving the population and
in the process of addressing problems at
the micro, local level;
2. Completion of the decentralisation process, especially the fiscal decentralisation. This will not only allow for the municipalities to make financial decisions
and decisions related to the operation of
public enterprises, but it will also create
room for changing the current perception among the people that involvment
in local governing processes is in vain
when the important decisions, even
those targeting the municipalities, are
made by the central government;
3. Focus on capacity-building of the neighbourhood and urban communities and
local self-government units, both in
terms of enabling the local administration for full decentralisation, as well as
in terms of familiarisation of municipal
councilors, but also representatives of
neighbourhood and urban communities
with the obligations and rights of their
bodies and the positive practices in other
municipalities and communities across
the country and the region;
4. Decrease the legal census for a local
referendum to be considered successful,
which would encourage further use of

this form of direct civic engagement. An
additional problem for using this form
is, of course, the lack of up-to-date data
on the number of voters in the municipalities, which is a result of both the
failure to conduct a census and the enormous immigration abroad;
5. Nationwide campaign to familiarise
the population with the rights and possibilities for involvement in the decision-making processes at the local level,
as well as at the level of neighbourhood
and urban communities.
The recommendations for municipal councils
and mayors include:
1. Introduction of mandatory regular visits
of the mayor in the various populates
places they represent;
2. Introduction of mandatory regular meetings of councilors with their constitutency in the different populated places they
represent;
3. Transferring certain rights and responsibilities to the neighbourhood and urban
communities as the most direct form of
self-government;
4. Integration of the neighbourhood and
urban communities in the decision-making processes at the municipal level;
5. Organising workshops for capacity-building of the municipal administration and councilors, as well as for the
representatives of the neighbourhood
self-government communities;
6. Providing legal assistance to the communities of neighbourhood self-government;
7. Creating a department in the larger municipalities or appointing a responsible
person in the smaller municipalities to
work with the citizens and the civil society;
8. Managing the websites of the municipalities in a clear, transparent and up-todate manner;
9. Launching a campaign, in cooperation
with the non-governmental sector, labour unions, the business sector and the
public institutions to order to inform the

citizens about the functioning of the local self-government and the rights and
opportunities for citizens in that domain;
10. In those municipalities where this has
not been done, practically testing and
consequent statutory introduction of
new forms of direct involvement of citizens in local decision-making processes;
11. Institutionalizing inter-municipal cooperation at the level of municipal councils, so that they can work together not
only in involving the citizens, but also
on exchanging the lesson learned and
the existing experiences.
The recommendations for the civil society include:
1. Active involvement in the existing
forms (local economic and social councils and local action groups where they
exist) and lobbying for the advancement
of certain collective stands of the association in particular or the civil sector in
general in the processes of policy-making at the municipal level;
2. Dissemination of information on the opportunities for involvement and the decision- and policy-making processes at
the local level among the population or
the specific target group with which the
association works;
3. Networking with associations of the
same character at the municipal and
regional level, sharing experiences and
jointly lobbying in the decision-making
process and policy-making in the domain in which they operate;
4. Connecting with neighbourhood and
urban communities to exchange experiences and to explore opportunities for
possible joint action.
Finally, the recommendations for the business
sector include:
1. Active participation in existing local
economic and social councils;
2. Lobbying for the formation of local economic and social councils where they do
not exist and lobbying for the strengthening and expansion of their role;
3. Active involvement in local deci47

sion-making processes, such as public
debates and presentations of municipal
strategic documents;
4. Work with local self-government units
to find modes of inclusion of the business sector in the implementation of
some of the local policies;
5. Work with the civil society sector and
the communities of neighbourhood
self-government to promote the interests
of the citizens and the community;
6. Connecting and sharing experiences of
cooperation with the local government
with the business community in the
country and the specific planning region.
Functional and accountable local and neighbourhood self-government are essential elements not
only of democratic societies, but perhaps more
importantly, of societies that are focused on advancing the well-being of all citizens. Therefore,
the mechanisms to involve the citizens, citizens’
associations, labour unions and the business
community are especially important both in a
democratic sense, but also in terms of legitimacy
and inclusivity of policies and decisions. The ten
municipalities in the Southeast planning region
offer a number of good examples of practices of
citizens’ involvement, as well as lessons learned
from that process and appropriate recommendations that are important to share and discuss not
only among the municipalities of this region, but
also the other municipalities in the Republic of
Macedonia and the corresponding state-level institutions.
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