
Позитивни примери за локален развој во Хрватска и БИХ

Локална демократизација и развој – регионални перспективи: Косово(СЦГ),
Хрватска, Босна и Херцеговина 

На тема  “Локална демократизација  развој – регионални преспективи:Косово(СЦГ),
Хрватска, Босна  Херцеговина”  трибната одржана на вториот ден од НВО саемот,
своите икуства меусебно, пред присутните ги споделија само претставниците на Босна и
Херцеговина, поради најавеното отсуство на претставници од Косово.

  

Искуството од Хрватска  процесот на локална демократизација го пренесе
прествничката на граѓанската рганизација “НИ, Марија Рс, презентирајПроект за 
реформа на локалната  самоуправа,  средства од УСАИД,  изработен од страна на
Урбан Институт.

      

Целта на проектот кој се реализира од  2000 - 2007  година, е зајакнување на
заедниците а во него се вклучени  дел од хрватските општини со население од 1.000, до
300 000 жители. Проектот е партнерски и свој придонес даваат: граѓански организации /
локална самоуправа, бизнис сектрот, стопанските комори, при то континуирано се следи
економсиот развој  подига нивото на учество на јавноста во демократските процеси . Во
рамките на пректот се оформени  се спроведуваат модели за развој,  во согласност со
националната развојна политика на Хрватска, при што се оформени и различни 
активности на делување како што е и оформена програма за  споделувае на трооци.

Проектот во текот на својата реализација доаа до фаза во која трооците за рализирае
на процесот на јакнење на локалните заедници  ги превземаат ло влсти.

Хравтската организација работи на обучувае на  граза  развој на заедницата преку
оспособување на локални лидери.

“Локаните заедници се тие кои ги даваат реенијата за идниот развој, а невладините
организации  се многу важни во обезбедувае на потребните информации. Клучните
зборови во целиот процес на развој на лкалната демократија се, доверба  визија, на  тоа
треба континуирано да се работи” - истакна Рос, која укажа и на  фактот дека развојот
на Хрватска зависи  од развојот на регионот, поради што е неопходно пренесување   на
искуствата од една во друга змја, од една во друга граѓанска организација.  

Претставникот од Босна и Херцеговина Душко Крсмновиќ ги презентира искуствата од
рлизираниот проек во Горно Дринскиот регион, потсетувајќ дека БИХ е
нјцетрализираниот простор по донесувањето на Дејтонскиот договор , со исклучително
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сложен бирократски систем.

На полето на работа со локалната власт, Советот на млади од Горно Дримскиот регион
се смета за прв  што отпочнал со реализација на проекти најпрвин во  градот Горажде, 
вклучувајќ  на едно место соработка на  два ентитета, за потоа, истиот процес на работа
да се прошири  оветот на млади да отвори свои канцеларии во  сите општини во
регионот. Нивните проектри со текот на времето започнале се повеќе да се
финансираат од буџетот на Босна и Херцеговина, а она што во оваа прилика беше
издвоено како посебно искуство и препорака за работа  беше Европската повелба за
учество на младите на  локално и регионално ниво, во издание на ОБСЕ, објавена во
1993 и ревидирана во 2003 година,  по која Советот на млади работи, користејќи ја како
добар водич за  воспоставување на соработка меѓу младите и локалните власти.

Крсмановиќ  им го препорача овој документ за користење  на присутните, сметајќи го за
неопходен во процесот на демократизација на власта во регионот, во текот на
повеќегодишна работа на теренот,

Советот на млади создал своја мрежа која успева на локално ниво да ги презентира
можностите на младите луѓе како ресурс  кој може да се користи во голем дел од
сегментите на општествен развој,  при што се подига образовното ниво и се намелува
големата невработеност. 

Беше презентиран и практичен пример за соработка на локално ниво во градот
Вишеград каде  во работа на  младински центар за  психосоцијален развој е побарано
Советот на млади га биде носител на проектот  при што другите два партнера се една
италијанска организација и локалната власт.  Душко Крсмановиќ ја  потенцираше
политиката на одржливот во работата на Советот на млади, чија практична интенција е 
финансирањето на проектите од меѓународониот фактор да се префрли на локалната 
самоуправа и бизнис секторот.
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