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Вовед 
 

Вклучувањето на младите во процесот на мапирање и решавањето 

на проблемите што ги засегаат и нивното адресирање на 

општинско и национално ниво се клучни за создавање на 

демократско општество со младина која ги практикува своите 

граѓански должности и е свесна за нивната тежина. Младите 

секојдневно се соочуваат со предизвици во нивната општина, 

меѓутоа формалниот образовен систем не секогаш нуди сеопфатни 

информации и знаења или обуки за учениците во врска со 

обврските на државните институции спрема младите и како да се 

пристапи до нив за изнаоѓање на потенцијално решение.   

Скорешните наоди од истражувањето на Младински образовен 

форум1 за предизвиците и можностите на младите според 

големината на местото на живеење укажуваат дека има драстични 

разлики во можностите за младите од помали средини во 

споредба со младите од поголеми средини во однос на 

формалното и неформалното образование, младинското учество, 

културата и спортот. Повеќе од третина од испитаниците тврдат 

дека не учествуваат во креирање политики на локално ниво затоа 

што не се интересираат за локалната политика, додека повеќе од 

половина сметаат дека Владата не инвестира во рурални средини. 

Лицата што живеат во средини со од 1 до 300 жители се 

најнезадоволни со квалитетот на живот. Овие податоци ја 

поттикнуваат потребата од поголем ангажман на младинските 

организации, општините и останатите јавни институции, кои треба 

да ги насочат своите проекти и работни планови кон помалите 

 
1 Наташа Станојковска Трајковска. 2021. „Младински (не)еднакви можности и 
потреби – истражување за предизвиците и потребите на младите според 
големината на местото на живеење“. Младински образовен форум. 
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средини, да ги ислушаат потребите на младите од тие средини и 

да ги вклучат во процесите на донесување одлуки. 

Младински образовен форум, во рамките на проектот „Младински 

политики за подобар животен стандард на млади од помали 

средини“ поддржан од Фондација Отворено општество, одржа 

шест работилници за застапување на младински приоритети за 

седум општини од Полошки, Источен, Југоисточен и Југозападен 

Регион, во соработка со 6 младински локални организации кои 

дејствуваат во тие региони и тоа:  Центар за истражување и 

анализа НОВУС – Струмица, Фондација за развој на локалната 

заедница – Штип, Центар за едукација и развој – Теарце, 

Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија, НВО КХАМ – 

Делчево и Здружение за развој и активизам „Аква“ – Струга.  

Учесниците од тие региони имаа можност да ги споделат 

проблемите со кои се соочуваат во рамките на општината во која 

живеат, како и да се стекнат со знаење за општината и сите јавни 

претпријатија и институции кои имаат обврска да ги ислушаат и да 

ги адресираат предизвиците што ги посочија учесниците за време 

на работилниците. Воедно, направена е и анализа на профилот на 

млади во секоја општина, како и организациите и државните тела 

што им стојат на располагање на младите. Документот за јавни 

политики завршува со препораки насочени кон претходно 

споменатите институции.  
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Mладинско учество на локално ниво  
 

Во 2020 година, Собранието на Република Северна Македонија го 

донесе Законот за младинско учество и младински политики2, кој е прва 

законска гаранција за учество на младите во донесувањето одлуки. Со 

овој Закон, меѓу другото, се оформени механизми со кои младите ќе 

можат директно да земат учество во креирање политики и донесување 

одлуки на национално и локално ниво, и тоа преку воспоставување на 

локални младински совети во сите општини. Покрај тоа, воведена е 

улогата на младински службеник, кој задолжително треба да биде 

вработен во секоја јавна институција. Понатаму, Законот предвидува и 

креирање на локални стратегии за млади чие спроведување е 

одговорност на општината. Целта на овие стратешки документи е да се 

мапираат приоритетите на младите на локално ниво и да се планира 

процесот за нивното остварување. Годишно, општините треба да 

издвојат најмалку 0,1 % од средствата од буџетот за млади и младински 

приоритети.  

Иако се поминати 2 години од донесувањето на овој Закон, неговата 

имплементација е сè уште на почетоците. Според скорешниот 

мониторинг извештај за имплементацијата на Законот, изработен од 

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ)3, само 10 

општини, односно 12 % од сите општини имаат формирано младински 

локален совет. Се работи за општините Валандово, Делчево, Кисела 

Вода, Кратово, Могила, Новаци, Охрид, Пласница, Свети Николе и 

Струмица. Во однос на локалната стратегија за млади, според 

податоците од извештајот, само во 11 општини, односно во 14 % од 

општините е усвоен таков документ, при што само во 7 општини младите 

 
2 Закон за младинско учество и младински политики („Сл. весник на РСМ“, бр. 
10/2020) 
3 Филип Кулаков. 2022. Мониторинг извештај за имплементација на Законот за 
младинско учество и младински политики. Национален младински совет на 
Македонија. 
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биле консултирани при изготвување на стратегијата. Се работи за 

општините Боговиње, Велес, Гостивар, Илинден, Кичево, Кочани, Крива 

Паланка, Крушево, Лозово, Струмица и Чаир. 

 

Резиме од статистички податоци за младите и 

македонските региони 
 

Северна Македонија е поделена на 8 географски региони и тоа: 

Скопски, Вардарски, Полошки, Пелагониски, Југозападен, 

Југоисточен, Источен и Североисточен Регион. Во регионите се 

евидентирани различни географски, демографски и економски 

податоци. Анализите од Државниот завод за статистика и 

спроведениот попис ги потврдуваат овие разлики, пред сè тоа се 

однесува на високите бројки на население, на образовните и 

културните установи и на инвестициите со кои се издвојува 

регионот во кој се наоѓа главниот град, односно Скопскиот Регион. 

Преку овие бројки јасно се гледа кои региони се маргинализирани 

и ставени во втор план кога е во прашање овозможување на добар 

животен стандард не само за младите туку и за целото население.  

Според последниот попис, што беше спроведен во 2021 година4, во 

Северна Македонија има 326 733 лица на возраст од 15 до 29-

годишна возраст, односно 18 % од вкупното население. Според 

претходниот попис спроведен во 2002 година, младите 

сочинувале 24 % од вкупното население, што укажува на стареење 

и иселување на населението. Најмал број на млади лица има во 

општините Зрновци (315), Лозово (336) и Новаци (398), а најмногу 

во Скопје (91 116), Куманово (18 720) и Тетово (17 487). 

 
4 Државен завод за статистика – Попис 2021 
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Според анализата на македонските региони на Државниот завод 

за статистика од 2020 година5, Скопскиот Регион очекувано има 

најголема густина на населеност, додека најмала има Вардарскиот 

Регион. Според овој податок, очекувано е и што во Вардарскиот 

Регион има најмал процент на запишани ученици во средно 

училиште, иако во Југоисточниот Регион има најмал број на средни 

училишта, што сугерира дека учениците од помалите населени 

места имаат малку опции за посетување на училиште што е 

географски блиску до нивното место на живеење. Полошкиот 

Регион се справува со највисока стапка на невработеност (24,08 %), 

додека во Југозападниот Регион е забележана највисок број на 

иселеници (257). 

Кога се во прашање инвестициите во основни средства според 

секторите на дејност, според податоците од 2019 година од 

гореспоменатиот документ најголемо учество има секторот за 

градежништво, при што Скопскиот Регион учествува со најголем 

процент. Значително помали инвестиции има во секторот за 

образование, задолжителното социјално осигурување и 

дејностите на здравствена и социјална заштита, а најмали се во 

Источниот Регион. Уште помали инвестиции се забележани во 

секторот за забава, уметност, рекреација, сектор кој е доминантно 

користен од младите. Во Источниот Регион не се забележани 

никакви инвестиции во овој сектор, додека во Североисточниот и 

Вардарскиот Регион е детектирана вредност од 3 и 4 милиони 

денари инвестиции соодветно. Бројките во овие региони се 

драстично помали од инвестициите во другите региони кои се 

бројат во десетици милиони и стотици милиони денари, а за 

Скопскиот Регион во илјадници (2 339). Овие податоци делумно 

 
5 Државен завод за статистика – Регионите во Република Северна Македонија, 
2021 
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соодветствуваат на податоците за кина, театри и музеи во 

регионите и бројот на посетители. Во Северна Македонија има 11 

кина, 26 музеи и 17 професионални театри, и очекувано е што 

најголем број од овие културни установи се наоѓаат во Скопскиот 

Регион. Останатите региони имаат минимум 1 до максимум 2 кина 

и театри, и минимум 1 до максимум 4 музеи, при што во Полошкиот 

и во Источниот Регион нема податоци за функционално кино.  

Обемот на можности за стекнување неформално образование, 

волонтирање и учество во младински клубови и програми може 

грубо да се процени според бројот на регистрирани младински 

организации во Регистарот на Агенцијата за млади и спорт.6 Во 

графиконот што следи (види подолу), може да се забележи дека 

повторно најголемиот дел од младинските организации се 

регистрирани во главниот град. Иако општината/градот во кој е 

регистрирана организацијата не треба да се изедначува со местата 

во кои дејствува таа, не може а да не се посочи драстично 

помалиот број на локални младински организации за млади од 

помали средини. Имено, 34 младински организации се 

регистрирани во општините од главниот град, над 5 организации 

има во Полошкиот и Пелагонискиот Регион, додека во останатите 

региони има помалку од 5. Притоа, треба да се нагласи дека овие 

организации се концентрирани во поголеми општини/градови 

како Битола, Штип, Струмица и слично, додека од помалите места 

на живеење, според Регистарот, има локални младински 

организации само во општина Дебар и во општина Теарце.  

 
6 Регистар на младински и чадор-организации на Агенцијата за млади и спорт, 
2021 
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Извор: Регистар на младински и чадор-организации на Агенцијата за млади и спорт 
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Издвојувањето на овие податоци е важно бидејќи целта е утврдената 

фактичка состојба на регионите да се спореди со главните мапирани 

проблеми на локално ниво од страна на студентите и средношколците 

кои зедоа учество во работилниците. Работилниците беа спроведени 

низ повеќе места надвор од главниот град, и целта беше преку примери 

и интерактивни сесии да се информираат младите за ингеренциите на 

општините и како да им пристапат доколку се соочуваат со проблеми во 

нивното место на живеење.  

Резиме на мапирани проблеми на општинско ниво  
 

Проблемите што ги мапираа учесниците за време на работилниците се 

протегаат од недоволни можности за неформално образование до 

палење на депонии. Младите не се осврнаа исклучиво на типичните 

проблеми што ја засегаат нивната демографска група, туку и на другите 

проблеми што го засегаат целокупното население. Во табелата што 

следува се наведени сите мапирани проблеми и општината која е 

засегната од нив, подредени според фреквентноста на нивното 

мапирање. 

Мапиран проблем Општина 

1. Незгрижени бездомни кучиња Охрид, Струга (с. 

Лабуништа), Штип 

2. Недоволно игралишта, забранет пристап за 

користење на јавни игралишта, игралишта со 

оштетени кошови, голови без мрежа 

Охрид, Струга, 

Штип 

3. Недоволен број на организации, младински центри за 

дружење и спорт, можности за волонтирање 

Охрид, Гевгелија, 

Струмица (Ново 

Село) 

4. Неасфалтирани  и неосветлени улици Охрид, Вевчани, с. 

Лабуништа, 

Делчево 
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5. Сообраќајни метежи, паркирани автомобили на 

тротоар, нема безбедност за пешаците 

Тетово, Охрид, 

Струга, Вевчани 

6. Недоволно филмови и претстави во кино и останати 

културни настани 

Охрид, Делчево, 

Тетово 

7. Нееднакви можности за Еразмус размена за сите 

ученици 

Штип 

8. Недостаток на ноќен живот Гевгелија, Делчево 

9. Мал број на места за излегување за малолетни деца Охрид, Штип, 

Делчево 

10. Нередовен превоз до градот Делчево, Струга 

11. Неисчистен отпад на улиците Тетово, Струга, 

Охрид 

12. Палење и нечистење на депонии  Гевгелија, Струга 

13. Недоволно изградени објекти за деца со физичка 

попреченост 

Липково 

14. Нема затворен базен  Струга и Охрид 

15. Врсничко насилство во училиште  Охрид 

16. Проблем со канализација, снабдување со вода, 

недоволен притисок на вода 

Тетово, Струга (с. 

Враништа) 

17. Недовршени градби  Охрид 

18. Недостаток на трговски центар Охрид 

19. Неажурна јавна администрација Гевгелија 

20. Корупција  Штип  

 

Според споделените проблеми со кои се соочуваа учесниците, како 

убедливо најзастапен во повеќе општини и населени места се покажа 

проблемот со кучиња скитници. Понатаму, активните депонии беа често 

дискутиран проблем за време на работилниците, и тоа од страна на 
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учесниците од Гевгелија и Струга, што се должи на фактот дека голем 

број од депониите се наоѓаат во тие региони.  

Во однос на активности и установи што се потребни за здрав 

психофизички развој на младите, загрижувачки е бројот на учесници кои 

споделија дека немаат функционално игралиште, културни настани, 

места за дружење на малолетни лица и организации кои би им 

овозможиле некаков вид на неформално образование. Мапираните 

проблеми од оваа област соодветствуваат на гореспоменатите 

податоци, односно вложувањето мали инвестиции во секторот за 

забава, уметност, рекреација, како и податокот дека во Полошкиот и во 

Источниот Регион нема функционално кино. 

Дел од мапираните проблеми ја отсликуваат дискрепанцијата на 

можности меѓу урбаните и руралните средини. Имено, учесниците со 

место на живеење во с. Враништа, Струшко, посочија дека се соочуваат 

со проблеми од типот на нефункционална канализација, додека младите 

од струшкото село Лабуништа се соочуваат со неосветлени и 

неасфалтирани улици. Овие елементарни потреби кои не се целосно 

задоволени, ги спречува младите да се залагаат за поголеми идеи што 

веќе ги уживаат нивните врсници од други места, како отворање на 

локален младински центар или збогатување на кино програмата. 
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Причини за младинска неактивност во општината и 

останатите јавни локални институции 
 

Како резултат од работилниците, најчести причини за непријавување на 

проблемите со кои се соочуваат учесниците во нивните места на 

живеење се следните: 

„Не знам каде и како да го пријавам проблемот.“ 

„Малолетни сме.“ 
„Нема да има некаков исход.“ 

„Други лица веќе реагираа, но не се покрена ништо.“ 
„Во општината работат луѓе за лична, а не за општа корист.“ 

„Се обидов, но градоначалникот не сакаше да ме прими.“ 
„Немам проблеми што треба да се пријават.“ 

 

Според одговорите на младите може да се забележи дека има голема 

застапеност на неинформираност и песимизам. Голем дел од учесниците 

кои беа средношколци, сметаат дека фактот што се малолетни ги 

спречува да бидат проактивни жители во нивното место на живеење или 

општина. Истовремено, значителен број го изедначуваат 

градоначалникот со целата општина и сите сектори и службеници од кои 

се состои. Неговата потенцијална неажурност или незаинтересираност 

за нивниот проблем сметаат дека ја отсликува неажурноста на целата 

општина. Малкумина се запознаени со Законот за младинско учество и 

младински политики и улогата на младинските совети. Уште помал број 

на учесници, кои веќе се активни членови во граѓански организации, 

потврдија дека лично контактирале со институции за справување со 

одреден проблем, додека останатите прераскажаа искуства од други 

лица кои пријавиле локален проблем што не вродило со плод, па тоа 

воедно ги обесхрабрило и нив да се обидат сами да го адресираат истиот 

проблем. Песимистичките горенаведени изјави сугерираат дека 

репутацијата на локалните институции како неажурни и 
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незаинтересирани е актуелна и помеѓу младото население и идното 

гласачко тело.  

Што се однесува до ставот дека учесникот не се соочува со никакви 

проблеми на локално ниво, па затоа и нема зошто да контактира општини 

и други институции, повторно може да имплицира на некое ниво на 

апатија и/или неинформираност. Мала е веројатноста една личност да не 

се соочува со никаков проблем во својата општина, што доведува до 

заклучокот дека проблемите ги перципира како секојдневие и нешто за 

кое нема надлежни институции.  
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Препораки  
 

1. Организирање на повеќе отворени денови/еднодневни, 

едукативни екскурзии и посети на општини и други 

институции што работат на локално ниво 

Резултатите од работилниците покажаа дека младите, особено 

средношколците, не знаат, немаат интерес или сметаат дека не 

можат самоиницијативно да пријават проблем во јавниот сектор. 

Во наставната програма, особено во програмите на предмети како 

Граѓанско образование, треба да се организираат бројни посети во 

општината и државните институции кои работат на локално ниво. 

Тие посети би биле од едукативен карактер, при што преку 

интерактивен метод ќе се едуцираат младите за ингеренциите на 

јавните институции и општината. Воедно, младите ќе се запознаат 

со службениците, со градоначалникот и останатите вработени во 

јавните установи, што ќе помогне за зголемување на 

легитимитетот на установите, и притоа ќе ги охрабри 

средношколците да имаат активна комуникација со нив за да 

пријават проблеми, да поставуваат прашања или да споделат 

идеи.  

2. Организирање на редовни посети во училиштата од 

страна на младинскиот службеник и други службеници во 

општината 

Во случај посетите во општините да не вродат со плод, односно да 

не дадат значителен придонес за вклучување на младите во 

локалната политика, потребно вработените во општините да ги 

посетуваат училиштата. Во текот на тие посети, тие би генерирале 

идеи и проблеми и би ги информирале младите дали и колку 

проблеми адресирале кои биле мапирани за време на претходната 
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посета. Во случај решавањето на некој проблем да се одвива споро 

или да е закочено, службениците транспарентно ќе објаснат на што 

се должи тоа, при што средношколците ќе добијат реална слика за 

времетраењето и за потребните ресурси за промени во општината. 

На тој начин дополнително би се зголемила довербата и блискоста 

со општината и ќе се стимулира учество на младите во решавање 

на проблеми на локално ниво.  

3. Запознавање на средношколците со улогата на локалните 

младински совети и младинскиот службеник 

За време на работилниците доминираше незнаење за постоењето 

и улогата на новоформираните локални младински совети, на 

младинскиот службеник и општо за новиот Закон за млади и што 

гарантира за нивната демографска група. Фактот што досега само 

во 10 општини е формирано ова тело, го објаснува високото ниво 

на неинформираност од страна на средношколците. Во однос на 

оваа тема, повторно се потребни едукативни сесии и посети на 

локалните совети за младите штом ќе се оформат. Сесиите 

повторно треба да бидат интерактивни и средношколците, покрај 

тоа што ќе бидат запознаени со функциите на советот и со 

моменталните членови, да бидат запознаени и со процесот на 

аплицирање, и да бидат охрабрени да станат дел од телото.  

4. Споделување на искуства од веќе формираните локални 

младински совети 

Локалните совети кои се веќе формирани во 10 општини, треба 

транспарентно да ги споделат своите искуства, грешки и научени 

лекции. Треба да се води евиденција за типот на проблемите што 

се пријавени во советите и на кој начин се вклучени малолетните 

лица, односно средношколците. Работилниците покажаа дека 

проблемите мошне се разликуваат од општина до општина и 
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воедно потврдија дека средношколците ја сметаат својата возраст, 

односно фактот што се малолетни како главна и валидна причина 

за да не се вклучат во овие тела. Со споделување искуства и 

водење евиденција, советите ќе бидат свесни за можноста да се 

надмине оваа тенденција и со тоа повеќе ќе се насочат за 

вклучување на младите лица во нив. 

5. Креирање на платформа за поплаки и идеи од страна на 

млади лица во секоја локална јавна установа  

Локалните младински совети не треба да бидат единствен канал 

низ кој младите ќе можат и ќе бидат поттикнати да ги пријават 

проблемите и идеите и да учествуваат во процесот на донесување 

одлуки.  

Поради самата природа на младинското тело и Законот за млади, 

голема е веројатноста приоритет да бидат „младински прашања“ 

на дневен ред, како креирање/реновирање на младински центар, 

проблеми во врска со училишта, игралишта, повеќе можности за 

неформално образование, култура, спорт и сл. Овие области се 

важни, особено за оваа демографска група, но не се единствени 

што ги засегаат. Исходот од работилниците покажа дека 

средношколците и студентите се еднакво засегнати и 

заинтересирани и за останатите „возрасни“ проблеми со кои е 

соочена општината, како кучиња скитници, недоволно 

снабдување со вода, палење на депонии, ѓубре на улиците и во 

езерата и реките, недоизградени згради, неосветлени и 

неасфалтирани улици и сл. Младите се хетерогена група која се 

соочува со предизвици од повеќе области, а многу од нив се 

предизвик и за целото население.  
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Затоа треба младинскиот службеник од секоја јавна установа, како 

полицијата, јавно комунално претпријатие, паркови и зеленило, 

стационари и сл., да креира онлајн платформа и отворени денови 

каде што ќе може да ги ислуша поплаките и идеите на младите. На 

тој начин младите ќе можат директно да ја контактираат 

институцијата што е надлежна за проблемот, во случај нивната 

поплака да не стигне на дневен ред во локалниот младински совет. 

Преку оваа практика ќе се зголеми ажурноста на локалните јавни 

установи, а воедно луѓето ќе стекнат навика да очекуваат 

транспарентност и отчетност од нив уште од мала возраст. 

6. Интензивирање на соработката со локални граѓански 

организации 

Локалните граѓански организации, особено тие што работат со 

млади и за млади, треба да послужат како дополнителен канал за 

комуникација помеѓу младите и општината. Младинските 

граѓански организации се во близок контакт со нивните 

конституенти, односно со младите лица. Запознаени се со нивните 

проблеми, предизвици и идеи, а многу од нив организираат 

активности како претходно именуваните работилници за да ги 

обучат каде да ги канализираат своите проблеми и идеи. 

Дополнително, доколку општината ги вклучи организациите во 

своите проекти и планови за работа со млади, тоа ќе претставува 

стимул за граѓанските здруженија да ја насочат својата работа и 

фокус на локално ниво, и тоа надвор од главниот град, што 

моментално не е случај.  
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