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Проектот е финансиран од Европската Унија 

Оваа публикација е подготвена со поддршка на Европската Унија. 
Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Институтот 
за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје и на никој начин 
не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европската Унија.  
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За проектот 
 

„Јакнење на капацитетите на граѓанските организации за 
остварување на правата на граѓаните за референдум на локално 
ниво“ претставува 12-месечен проект на Институтот за стратешки 
истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје кој ќе биде 
имплементиран во периодот од март 2018 до февруари 2019 
година. 

Проектот е насочен кон зголемување на свеста за 
можностите за непосредното учество на граѓаните во 
донесувањето на одлуките, преку нивно изјаснување на 
референдум. Потребно е да бидат зајакнати капацитетите на 
граѓанските организации со цел тие да може да се јават како 
иницијатори за спроведување на референдум и да обезбедат 
соодветна мобилизација на граѓаните. Проектот е фокусиран кон 
засилување на капацитетите на целните групи преку обуки, 
симулации, тркалезна маса и создавање на документ за креирање 
на политики, но и подобрување на информираноста на граѓаните и 
достапните информации преку веб-сајт, кампања на социјалните 
мрежи и стории во медиумите. 

Директни корисници на проектот се: 1) локалните 
граѓански организации во Скопскиот плански регион; 2) 
граѓанските неформални групи и јадра; 3) граѓанските 
индивидуални активисти; 4) претставниците на општините; и 5) 
локалните медиуми. Партнери при спроведувањето на проектот се 
општините Арачиново, Бутел и Гази Баба. 
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Овој проект е финансиран од Европска Унија и се 
имплементира во соработка со Европската асоцијација за локална 
демократија (АЛДА) – Скопје, Здружението на финансиски 
работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија – ЗФР 
и Европското движење во рамките на проектот „Граѓанските 
организации во служба на локалната демократија“, кој има за цел 
да го зајакне влијанието на организациите од граѓанското 
општество во јавните политики на локално ниво. 

 

 

НЕКОЛКУ ФАКТИ ЗА РЕФЕРЕНДУМИТЕ КАКО 
НАЧИН ЗА ИЗЈАСНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Многу често се прашуваме дали ние како граѓани сме 
доволно силни да ги смениме работите или да влијаеме врз некоја 
работа која нас ни е важна. Исто така, понекогаш имаме дилема 
дали политичарите во наше име може да донесат одлуки кои се во 
наш најдобар интерес. Дали политичарите треба да одлучуваат за 
градењето на нова зграда или градинка во општината или тоа 
треба да биде одлука на граѓаните? Дури и тогаш кога сме сакале 
некоја одлука да ја промениме, ни се поставила дилемата дали 
имаме законски механизми тоа да го направиме и во која 
постапка. 

Во сите демократски држави постојат неколку механизми 
за непосредно учество на граѓаните во донесувањето на одлуките, 
од кој најефикасен и најзастапен е моделот на одлучување преку 
референдум. Имено, граѓаните се носители на суверенитетот во 
секоја современа демократска држава. Тоа значи дека граѓаните се 
тие кои одлучуваат за теми од општествен интерес. Постојат два 
начина преку кои граѓаните ги носат одлуките и тоа 1) посредно 
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преку избор на свои претставници во различните претставнички 
законодавни органи (собрание, парламент, сенат итн.) и органи на 
локалната самоуправа и 2) преку формите на непосредно 
граѓанско изјаснување како што е пред сѐ референдумот, но и 
другите форми на граѓанско непосредно учество како што се 
граѓанската иницијатива и собирот на граѓани.  

Целта на граѓанските инцијативи како што е локалниот 
референдум е да овозможи граѓаните самите непосредно да 
изберат кои се нивните потреби и приоритети, од областите на: 
изградба на инфраструктура (изградба на улици, водоводи и друга 
инфраструктура), образование и образовни политики, заштита на 
правата на работниците, проекти од областа на културата, мерки за 
заштита на животната средина, прашања поврзани со урбанизам, 
просторно планирање и градење и други иницијативи од локално 
значење. 

Швајцарија е најдобар пример за земја каде граѓаните 
редовно се изјаснуваат на референдуми за широк круг на 
прашања. Имено, досега во Швајцарија сe одржани преку 540 
референдуми. Според иницијаторот во оваа земја, 37% од 
иницијативите се по предлог на политички партии, 30% – ад хок 
иницијативи, 16% – заеднички комбинирани иницијативи, 10% 
иницијатори – лоби групи и 7% се на иницијатива на социјални 
групи и поединци. 

 

Иницијативи слични на референдумот 
Покрај референдумот како начин за изјаснување на 

граѓаните, постојат и други начини преку кои граѓаните можат да 
учествуваат непосредно во донесувањето на одлуките кои се од 
нивен интерес и тоа: 1) граѓанската иницијатива и 2) собирот на 
граѓани. 
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Граѓанската иницијатива е облик на непосредно 
изјаснување на граѓаните во одлучувањето преку покренување на 
иницијативи пред македонското Собрание, пред советите на 
општините, Градот Скопје и општините во Градот Скопје. 

Собирот на граѓани е облик на непосредно изјаснување на 
граѓаните во одлучувањето за прашања од локално значење за 
општините, Градот Скопје и општините во градот Скопје и од 
значење за месната самоуправа за која се однесува прашањето.  

 

Неколку интересни факти за референдумите во светот: 
• На референдумот на 23 јуни 2016 година беше решена 

судбината на Велика Британија во однос на нејзиното членство 
во Европската Унија (ЕУ). На овој референдум граѓаните 
одлучија земјата да ја напушти ЕУ. „За“ напуштање на Унијата 
гласаа 51,89%, додека за останување во ЕУ гласаа 48,11% од 
лицата кои излегоа на референдумот.  

• Во 1908 година со цел да се реши проблемот со претерано 
користење на алкохол во Ирска преку референдум беше 
одлучено да се забрани увоз на алкохол. Во 1933 година се 
спровело ново гласање на референдум на кое граѓаните на 
Ирска одлучиле да се поништи одлуката од референдумот од 
1908 година и повторно да се дозволи увоз на алкохол. 

• Исто така во Ирска, во 1995 година на референдум со 
мнозинство од 50,3% беше легализиран разводот на бракот.  

• Во 1955 година во Шведска е организиран референдум на кој 
граѓаните на оваа држава одлучувале дали возилата да возат 
на лева или на десна лента.  

• Граѓаните на Порторико, кое претставува територија во состав 
на Соединетите Американски Држави, пет пати гласале на 
референдум дали да останат територија во состав на САД или 
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да бидат независна држава и тоа во: 1967 година, 1993 година, 
1998 година, 2002 година и 2017 година. 

• Во 1989 година во Уругвај се гласало на референдум дали да се 
зголемат пензиите. Одлуката била позитивна. 

• Во 1949 година и во 1967 година во Нов Зеланд бил спроведен 
референдум за работното време на пабовите. 

 

 

МАКЕДОНСКИ РЕФЕРЕНДУМИ 
На  8 септември 1991 година  граѓаните на национален 

референдум се изјаснија позитивно за независност на нашата 
држава. На овој референдум позитивно гласаа 1.079.308 граѓани, 
односно 95,26% од граѓаните кои излегле на гласање. 

На  7 ноември  2004 година граѓаните на референдум се 
изјаснија за Закон за територијална поделба на земјата. Овој 
референдум беше неуспешен. Иако мнозинството од излезените 
гласачи гласаа против новата територијална поделба, 
референдумот не беше успешен поради нискиот процент на 
излезени гласачи од само 26,58%. 

Покрај националните референдуми, организирани се или 
покренати се иницијативи за локални референдуми за кои 
граѓаните се изјаснувале за прашања од локален интерес од 
различен карактер: урбанизам и просторно планирање 
(здруженијата „Плоштад Слобода“ и „Граѓани за европска 
Македонија“  иницираа постапка за собирање потписи за 
референдум во општина Центар против изградба на верски 
објекти на плоштадот, понатаму се одржа референдум во општина 
Центар против преуредувањето на Градскиот трговски центар 
итн.), економски и социјални прашања (обид за организирање на 
референдум од страна на граѓанската иницијатива АМАН, со цел 
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враќање на евтината дневна тарифа на електрична енергија, и 
решавање на прашањето на одредена категорија на граѓани кои се 
исклучени од услугата парно греење, но истата услуга им се 
наплаќа), животна средина и екологија (низа на референдумски 
иницијативи во југоисточниот дел на државата, во општините 
Гевгелија, Босилово, Валандово и Ново Село против изградба на 
рудници). Дел од овие иницијативи завршиле со одбивање од 
советот на единицата на локалната самоуправа, на дел не бил 
исполнет цензусот, додека дел завршиле со успешно 
референдумско изјаснување. 

 

Како да го оствариме правото на организирање на 
локален референдум во пракса? 
 Остварувањето на правото на референдум во нашата земја 
е уредено со Законот за референдум и други облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните. Целокупната процедура за 
распишување на референдум, начинот на спроведување на 
иницирање на референдумот, постапката за спроведување на 
референдумот, како и прашањата за кои може да се покрене 
референдум, се уредени со Законот за референдум и други облици 
на непосредно изјаснување на граѓаните.  Во продолжение во 
рамките на оваа публикација се дадени одговори на следните 
прашања: 

1. За кои прашања може да се распише референдум на локално 
ниво? 

2. Која е процедурата за распишување референдум на локално 
ниво? 

3. Какви се трошоците за граѓаните кои иницирале постапка за 
спроведување на референдум на локално ниво? 
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4. Како се спроведува референдумот и кои се надлежни органи 
за спроведување на референдумот на локално ниво? 

5. Како се одлучува, односно изјаснува на референдумот? 

6. Како треба да изгледа гласачкото ливче? 

7. Како се води кампања? 

8. Со какво мнозинство се одлучува на референдумот на локално 
ниво? 

9. Дали има предвидено цензус на граѓани кои треба да излезат 
на гласање за да се смета референдумот на локално ниво за 
успешен? 

10. Како ќе се спроведе одлуката на референдумот организиран 
на локално ниво доколку граѓаните се изјасниле позитивно на 
референдумот и референдумот бил успешен? 

11. Како се остварува заштита на гласачки права во постапка на 
референдум на локално ниво? 

 

За кои прашања може да се распише референдум на 
локално ниво? 
По правило согласно со Законот за референдум и други 

облици на непосредно изјаснување на граѓаните, референдум на 
локално ниво може да се распише за: 

 1) прашања од надлежност на општините;  

2) прашања од надлежност на Градот Скопје и на општините во 
Градот Скопје, како и  

3) за други прашања од локално значење.  

Тоа значи дека за да се распише референдум на локално ниво, 
односно во рамките на општината каде што живееме, потребно е 
да се работи за прашање кое е во надлежност и ингеренции на 
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општината. Но, постојат и одредени прашања кои се во 
надлежност на општината, но за кои не може да се распише 
референдум. Имено, согласно со членот 40 од Законот, 
референдум на локално ниво не може да се распише за прашања 
што се однесуваат на буџетот и завршната сметка на буџетот на 
општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје и за 
организацијата на општинската администрација. Исто така, 
референдум на локално ниво не може да се распише за прашања 
за кои советот одлучува со мнозинство гласови од присутните 
членови на советот при што мора да има мнозинство гласови од 
присутните членови на советот кои припаѓаат на заедниците што 
не се мнозинско население во општината, Градот Скопје и 
општините во Градот Скопје.  

Референдумот на локално ниво може да биде претходен 
референдум или дополнителен референдум.  Поконкретно, според 
членот 38 од овој Закон, референдум на локално ниво може да се 
распише за донесување пропис, за прашања што треба да се 
уредат во општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје 
(претходен референдум) или за преоценување на пропис што 
претходно е донесен (дополнителен референдум). Претходниот 
референдум е погоден во оние ситуации кога има различни 
мислења за еден пропис или едно прашање. На овој начин пред 
истиот биде донесен во одредена процедура, се изјаснуваат 
граѓаните. Во ситуација на претходен референдум, одреден акт, на 
пример, детален урбанистички план, прво се става на гласање на 
референдум, па доколку помине, се става на усвојување од 
советот.  

За разлика од тоа, во ситуација на дополнителен 
референдум, на пример, прво деталниот урбанистички план се 
усвојува во предвидената законска процедура од советот, а по 
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неговото донесување, граѓаните на референдум одлучуваат дали 
ќе остане во сила или не.  

 

Која е процедурата за распишување на референдум на 
локално ниво? 

Со цел да имаме правно валиден референдум, тој треба да 
биде инициран, односно спроведен во соодветна законска 
процедура и од со закон определени предлагачи. Само на тој 
начин, одлуката донесена на референдумот ќе биде легална и 
легитимна.  

Во однос на поведувањето на процедурата за референдум 
на локално ниво, треба да се направи разлика помеѓу 1) субјектот 
кој распишува референдум и 2) субјектот кој може да покрене 
иницијатива за распишување на референдум. Согласно со Законот 
за референдум и други облици на непосредно изјаснување на 
граѓаните, во членот 36 е предвидено дека референдум на локално 
ниво распишува советот на општината, на Градот Скопје и на 
општините во Градот Скопје. Како предлагачи кои може да 
побараат распишување на референдум се: а) самиот совет кога ќе 
оцени дека за одредено прашање треба да се изјаснат и граѓаните 
и б) граѓаните со поддршка од најмалку 20% од граѓаните од 
општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје. 

Во однос на процедуралните аспекти добро е да се знае 
следното: 

- Одлуката за распишување на референдум на локално ниво се 
објавува во службеното гласило на општината, Градот Скопје и 
општините во Градот Скопје и преку средствата за јавно 
информирање на начин утврден со статутот.  
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- Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на 
референдум во службеното гласило на општината, Градот 
Скопје и општините во Градот Скопје до денот на 
одржувањето на референдумот на локално ниво не можат да 
поминат помалку од 25 ниту повеќе од 40 дена. 

- Законот ja предвидува и содржината која треба да биде 
опфатена во одлуката за распишување на референдум. 
Одлуката треба да го содржи:  органот што го распишува 
референдумот;  територијата или подрачјето за кое се 
распишува референдумот; називот на прописот, односно 
прашањето или прашањата за кои граѓаните одлучуваат на 
референдумот; образложение на прописот, односно 
прашањето или прашањата за кои се распишува 
референдумот; референдумско прашање или прашања, 
односно еден или повеќе предлози на прописи за кои 
граѓаните одлучуваат; денот на одржување на референдумот и  
видот на референдумот. 

 

Какви се трошоците за граѓаните кои иницирале 
постапка за спроведување на референдум на локално 
ниво? 

Она што е најважно, е прашањето дали и колкави трошоци 
ќе бидат на товар на граѓаните кои покренале постапка за 
спроведување на референдум за некое локално прашање. Доколку 
се работи за големи трошоци, граѓаните ќе бидат оневозможени 
во намерата да покренат одредено прашање на референдумско 
изјаснување. Во таа смисла се појавуваат два вида трошоци и тоа: 
1) трошоци за покренување на иницијативата и 2) трошоци за 
спроведување на референдумот.  
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Законот за референдум и други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните во членот 5 предвидува дека за 
дејствијата, актите, поднесоците и другите списи за 
спроведувањето на референдумот и другите облици на 
непосредно изјаснување на граѓаните не се плаќа такса и сите 
дејствија и сите дејствија во постапката се ослободуваат од 
плаќање на сите видови данок. 

Покрај тоа, граѓаните немаат обврска да ги надоместат 
средствата за организирање на референдумот. Имено, согласно со 
членот 62 од Законот, средства за спроведување на референдум 
на локално ниво се обезбедуваат од буџетот на општината, Градот 
Скопје и општините во Градот Скопје.  

 

Како се спроведува референдумот и кои се надлежни 
органи за спроведување на референдумот на локално 
ниво? 

Референдумот на локално ниво се спроведува со 
соодветна процедура определена со Законот за референдум и 
други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Се работи 
за формална процедура која мора да се запази со цел да се 
обезбеди релевантност на референдумот. Тоа значи дека 
граѓаните може да покренат иницијатива за поведување на 
референдумско изјаснување, но самата процедура ја спроведуваат 
надлежни институции.  

Органи за спроведување на референдум на локално ниво 
се:  

- Општински изборни комисии и Изборната комисија на Градот 
Скопје за спроведување на локални избори (изборна комисија) и 

 - избирачките одбори.  
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Согласно предвидените надлежности, изборната комисија: 
(1) се грижи за законито подготвување и спроведување на 
референдумот на локално ниво; (2) ги именува претседателот, 
членовите и нивните заменици на избирачките одбори; (3) ја 
усогласува работата и им дава упатства на избирачките одбори; (4) 
презема технички подготовки за спроведување на референдум на 
локално ниво; (5) ги пропишува обрасците за спроведување на 
референдум на локално ниво и ги објавува во службеното гласило 
на општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје; (6) ја 
утврдува формата, големината, бојата и сериските броеви на 
гласачките ливчиња; (7) ги предава и прима гласачките материјали 
на и од избирачките одбори; (8)  определува единствени 
стандарди за гласачкиот материјал; (9) ги информира граѓаните за 
начинот и техниката на гласањето и за остварување на 
избирачкото право; (10) го определува начинот на чување и 
ракување со гласачкиот материјал; (11) го организира печатењето 
на гласачкиот материјал; (12) го утврдува надоместокот на органите 
за спроведување на референдум на локално ниво и поднесува 
финансиски извештај до советот за спроведениот референдум на 
локално ниво; (13) го утврдува и објавува резултатот од 
референдумот на локално ниво во рок од два дена од денот на 
неговото одржување; (14) одлучува по приговори и врши и други 
работи утврдени со закон.  

Со цел да се обезбеди транспарентност во работата на 
изборната комисија и истата да биде на увид на граѓаните, 
согласно со Законот, работата на изборната комисија е јавна.  

Избирачките одбори се формираат најдоцна пет дена пред 
денот предвиден за одржување на референдум на локално ниво.  
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Како се одлучува, односно изјаснува на референдумот? 
На референдумот граѓаните се изјаснуваат непосредно со 

тајно гласање. Право на гласање на референдум имаат граѓаните 
кои имаат избирачко право и се запишани во Избирачкиот список 
во општината или во Градот Скопје. Никој не може да биде 
повикан на одговорност за гласање, односно негласање на 
референдум. 

 

Како треба да изгледа гласачкото ливче? 
Едно од важните прашања кои се поставуваат при 

спроведување на референдумот е како треба да изгледа 
гласачкото ливче со цел граѓаните да може да се изјаснат јасно, 
прецизно и недвосмислено. Во таа насока се предвидени следните 
важни правила: 

- На референдум се гласа со гласачко ливче.  

- Гласачкото ливче го содржи прашањето што се става на 
референдум, упатство за начинот на гласањето и серискиот број на 
гласачкото ливче во делот кој останува на кочанот на блокот.  

- Ако се гласа за повеќе прашања, за секое прашање се гласа на 
посебно гласачко ливче.  

- Прашањето на гласачкото ливче мора да биде прецизно 
формулирано и недвосмислено, така што граѓанинот на 
референдумот да може да одговори со „ЗА“ или „ПРОТИВ“. 

- Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што на гласачкото 
ливче го заокружува зборот „ЗА“ или „ПРОТИВ“.  
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Како се води кампања? 
Со цел граѓаните да се запознаат со референдумот и 

референдумското прашање, се предвидува и водење на кампања. 
Имено, на тој начин граѓаните ќе имаат можност да ги увидат 
аргументите „за“ или „против“ донесување на една одлука. Тоа 
значи дека во кампањата може да бидат вклучени со аргументи 
како страната што го поддржува референдумското прашање, така и 
страната која е против истото. Согласно со Законот, за референдум 
овластениот предлагач може да води јавна пропаганда на свој 
трошок. Она што е важно, а што особено го предвидува Законот, е 
правилото дека јавната пропаганда за референдумот мора да 
заврши најдоцна 48 часа пред денот на гласањето. 

 

Со какво мнозинство се одлучува на референдум на 
локално ниво? 

Согласно со Законот, односно член 41 од Законот, 
одлуките на референдум на локално ниво се сметаат за донесени 
ако за нив гласале мнозинството од вкупниот број граѓани кои 
гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број 
граѓани запишани во изводот од Избирачкиот список за 
општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје каде што 
се спроведува референдумот.  

 

Дали има предвидено цензус на граѓани кои 
треба да излезат на гласање за да се смета 
референдумот на локално ниво за успешен? 

Да, има предвидено цензус. На референдумот треба да 
излезат, т.е. да гласаат повеќе од половината од вкупниот број 
граѓани запишани во изводот од Избирачкиот список за 
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општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје каде што 
се спроведува референдумот. Тоа значи дека ако во избирачкиот 
список за општината има запишано 15.000 граѓани со право на 
глас, на референдумот треба да гласаат најмалку 7501 граѓанин со 
право на глас. Со други зборови, доколку граѓаните се изјаснуваат 
за некој пропис (пример детален урбанистички план), и на 
референдумот не се постигне одреден цензус, референдумот се 
смета за неуспешен, а прописот останува да важи. Затоа е важно 
граѓаните да имаат можност активно да учествуваат на 
референдумот. 

 

Како ќе се спроведе одлуката на референдумот 
организиран на локално ниво доколку граѓаните се 
изјасниле позитивно на референдумот и референдумот 
бил успешен? 

Спроведувањето на одлуката за која граѓаните се изјасниле 
позитивно на референдум зависи од карактерот на референдумот. 
Согласно со член 8 од Законот, референдумот се распишува 
заради одлучување на граѓаните или за консултирање на 
граѓаните. Оттука зависи и обврзноста на одлуката. Според тоа 
можни се две сценарија и тоа: 1) одлуката донесена на 
референдумот за одлучување е задолжителна додека пак, 2) 
одлуката донесена на референдум за консултирање не е 
задолжителна. 

Доколку се работи за обврзувачка одлука на локален 
референдум, истата се спроведува во посебна со закон 
определена процедура. Имено, советот на општината, на Градот 
Скопје и на општините во Градот Скопје, е должен во рок од 60 
дена по објавувањето на резултатите од референдумот да го уреди 
прашањето, по кое се одлучувало на референдумот во согласност 
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со резултатите од референдумот. Ако се работи за дополнителен 
референдум, на кој е оспорен некој акт или дел од него и истиот не 
помине на референдумот, тогаш тој акт, односно негов дел, се 
повлекува. Ако се работи за претходен референдум, каде граѓаните 
се изјасниле прописот кој е во процедура на донесување да не се 
донесе, истиот ќе се повлече од процедура и нема да биде 
донесен.  

Она што е важно, и треба да биде потенцирано во овој 
дел, е одредбата од членот 19 од Законот која предвидува дека 
референдум за исто прашање не може да се повтори пред истекот 
на рокот од две години од денот на одржаниот референдум. Тоа 
значи дека ако бил неуспешен референдумот, граѓаните пак може 
да се изјаснуваат за истото прашање, но треба да поминат 
најмалку две години од одржувањето на првичниот референдум.  

 

Како се остварува заштита на гласачки права во 
постапка на референдум на локално ниво? 

При спроведувањето на референдумот може да бидат 
повредени некои права на граѓаните. Поради тие причини постојат 
посебни правила и механизми кои им стојат на располагање со 
цел граѓаните да ги остварат своите права.  

Постапката за заштита на гласачкото право на референдум 
е итна.  

Секој граѓанин има право да поднесе приговор поради 
неправилности во постапката за гласање, сумирање и утврдување 
на резултатите од гласањето во рок од 24 часа од денот на 
одржувањето на референдумот на локално ниво до Изборната 
комисија.  
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Изборната комисија е должна во рок од 24 часа од 
приемот на приговорот да донесе решение.  

Против решението на Изборната комисија може да се 
поднесе жалба до основниот суд чија месна надлежност е за 
подрачјето на општината, односно Градот Скопје во рок од 48 часа 
од денот на приемот на решението. Основниот суд е должен да 
постапи по жалбата во рок од 48 часа. 
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