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Мрежа за локална демократија 

Меморандум за соработка 

Локалната демократија е една од клучните демократски вредности во Република Северна Македонија 
во која независното фунционирање на локалната самоуправа е поткрепено со партиципен пристап во 
донесувањето одлуки и учество на сите чинители во градењето на локалните политики. Локалната 
демократија е основа за демократската култура во една земја и претставува услов за локалниот развој.  

Препознавајќи ја важноста на улогата на граѓанското општество во процесот на градење на локалната 
демократија, се формира Мрежа за локална демократија на граѓански организации кои ги поддржуваат 
и промовираат начелата на демократско управување на локално ниво.  

Основната цел на Мрежата за локална демократија е да се промовира локалната демократија во 
Република Северна Македонија пред сè преку зајакнување на соработка помеѓу граѓанските 
организации и локалната самоуправа. 

Основните принципи кои ги промовира Мрежата за локална демократија се: 

 Отвореност и транспарентност  
 Партиципативност  
 Партнерство  

Мрежата за локална демократија се залага за остварување на следните цели: 

- Зголемено учество на граѓанските организации во донесувањето на одлуки на локално ниво  

Локалната демократија започнува со демократско фунцинирање на локалната самоуправа, отворено 
и транспарентно работење на локалните институции и одлучноста на донесувачите на одлуки на 
локално ниво да постапуваат во интерес на граѓаните. Мрежата за локална демократија се залага за 
создавање и практикување на партиципативни методи на вклучување на граѓаните во донесувањето 
на одлуки и спроведување на локалните политики.  

- Зајакнување на соработката помеѓу локалната самоуправа и граѓанските организации 

Соработката помеѓу граѓанските организации и локалната самоуправа е предуслов за развој на 
локалната демократија но исто така и основа за локален развој. Како извор на човечки капитал, 
искуство и експертиза, граѓанските организации претставуваат значаен партнер на локалната 
самоуправа за локален развој. Единствено преку развој на партнерски односи и остварена соработка 
може да се гарантира одржлив и инклузивен развој. Мрежата за локална демократија се залага за 
градење на партнерски односи и меѓусебна поддршка на граѓанските организации и локалната 
самоуправа.     

- Зголемено учество на локалната самоуправа и граѓанските организации во процесите за 
европска интеграција  

Иако процесот за влез во Европската Унија најчесто се гледа како затворен и административен процес, 
европската интеграција е сеопфатен пристап во кој земаат учество сите општествени чинители. 
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Мрежата за локална демократија се залага за зголемено учество на граѓанските организации и 
локалната самоуправа во процесите за европска интеграција на локално ниво.  

Мрежата за локална демократија ќе биде платформа за размена на искуства, спроведување на 
заеднички проекти за јакнење на капацитите на локалната самоуправа и граѓанскиот сектор и 
промовирање на добри практики за развој на локалната демократија.  

Мрежата за локална демократија е иницирана во рамките на проектот „Граѓанските организации во 
служба на локалната демократија“ од страна на Европската асоцијација за локална демократија 
(АЛДА), Здружението на финансиски работници од локалните самоуправи и јавните претпријатија 
(ЗФР) и Европското движење на Република Северна Македонија заедно со 12те организации грантисти 
кои учествуваат во проектот. 

Ченовите на Мрежата за локална демократија како потписници на овој Меморандум за соработка се 
залагаат за почитување на начелата на Мрежата и целосна посветеност на остварување на основната 
цел на Мрежата за локална демократија.  

 

Скопје, 22 јануари 2020 година 

  


