
Фискална децентрализација за 

подобар регионален развој на 

граѓанското општество 



Општа цел, Специфични цели

 Општа цел: Идентификување на причините и степенот на регионален развој

на граѓанските иницијативи за поефикасна фискална децентрализација и

порамномерен регионален развој на граѓанското општество (ГО)

 СЦ1: Идентификување на потребите и детерминантите на граѓанското

општество за поефективно учество во носењето на локалните политики за

поголемо децентрализирано влијание за подобрување на регионалниот развој

на ГО

 Директна целна група – грантистите на ЦМ и локални грасрут граѓански 

организации и граѓански иницијативи во 8-те плански региони во Македонија - ќе 

бидат вклучени по најмалку 2 ГО од секој плански регион кои ќе бидат дел од 

обуките/работилниците за подигање на капацитетите

 Индиректна целна група- сите граѓани во Р. Македонија кои би имале позитивен 

ефект од зголеменото учество на локалните организации во донесувањето на 

одлуки во општините

Целна група



Очекувани резултати

 Р1. Идентификуван степенот на учество на ГО во носење на локалните 

политики и идентификување на детерминантите за (не)рамномерен 

регионален развој на граѓанското општество

 Р2. Унапредено знаење на локалните граѓанско општество во сите 

плански региони во Македонија за поефективно учество во 

децентрализацијата преку вклучување во носењето на локалните 

политики и одлуки преку развиена методологија и алатки



Активности

 Активност 1. Истражување и развој преку анализа на степенот децентрализирано влијание 

на граѓанските организации

- Истражување и анализа, базирано на докази за трошењето на средствата од децентрализираните 

буџети на единиците на локална самоуправа (ЕЛС), а кои се наменети  за граѓанските организации и 

за нивните иницијативи 

- Идентификување на висината на средствата кои се планирани, реализирани и исплатени, како и 

најчесто поддржаните акции на ГО и од страна на ЕЛС

- Преку соработка и преку размена на знаење во анализата преку директната комуникација со ГО кои 

се дел од критичната маса на ЦМ семејството, ќе се утврди нивната перцепција за степенот на 

нивното влијание врз носењето на локалните одлуки

- Специфични детерминанти/причини за нерамномерниот регионален развој на граѓанското 

општество  ( фокус кон длабински мини/посебни истражувања со фокус кон одредени прашања или 

студии на случај). 



 Активност 2. Застапување за промени помеѓу граѓанските организации –

Преку организирани состаноци во сите региони,со дефинирана и насочена дискусија со локалните граѓански 

организации ќе се идентификуваат:

1. Потребите и јазовите на локалните (грасрут) организации за нивно поефикасно учество на локално 

(децентрализирано) ниво 

2. Степенот на активност во мониторирање на трошењето на локалните (децентрализирани) буџети 

3. Степенот на ефикасност на влијание на ГО врз локалните децентрализирани иницијативи 

4. Препреки во локалното опкружување

5. Добри пракси

6. Влијание граѓанското општество врз регионалниот развој

Се предвидуваат 8 фокус групи со по просечно 10 претставници на ГС во сите осум плански региони



 Активност 3. Учење и споделување со на локалните (грасрут) организации за 

унапредување на понатамошната децентрализација во Македонија и поефикасни 

децентрализирани граѓански иницијативи

- Ќе се спроведат интерактивни работилници

- Ќе се  развијат и презентираат алатки за: 

1. Механизми за следење на работата на ЕЛС;

2. Форми и алатки на граѓанско учество (вклучувајќи вмрежување, јавно 

сослушување, дебати, користење на медиуми, истражувања базирани на докази и сл.);

3. Алатки за поефикасно застапување (advocacy for change) за учество во носењето 

на локалните политики и одлуки.



Благодариме за вниманието 

Центар за економски анализи – ЦЕА 

www.cea.org.mk

info@cea.org.mk

http://www.cea.org.mk/
mailto:info@cea.org.mk

