
?За да ги одговорат овие прашања заедно, властите, инвеститорите и 
граѓаните пред сè треба да имаат достапни, јасни и објективни 
информации. Тоа сигурно нема да го добијат од технички документ од две 
илјади страници, кој е заклучен во бирото на некој општински експерт. 
Ниту од твит на градоначалникот каде што сече црвена лента.

Откако луѓето јасно ќе ги разберат 

различните потенцијални последици,

треба да бидат вклучени во 
одлуките на градот и банките.
Нивните мислења и грижи треба да се 

земат во предвид кога плановите ќе бидат 

финализирани, парите ќе бидат исплатени 

и проектите ќе бидат спроведувани.

Одржливи градови за луѓе создадени од луѓе: 
транспарентност и учество на јавноста

Достапноста до 
информации и учеството 
во одлучувањето се 
основни човекови 
права.

Достапноста до информации и учеството во одлучувањето се основни човекови права.
Кога градските власти дизајнираат проект или странските инвеститори спремаат
инвестиции за изградба на нова линија за метро или за модернизација на централното
греење, нивните одлуки ќе влијаат на животите на илјадници или милиони луѓе. Поради
тоа, тие луѓе треба да се вклучени во процесот на планирање и мора да ги разберат
можните последици од таквите решенија. Граѓаните имаат уникатна способност да ги
идентификуваат решенијата кои ќе функционираат. Исто така, тие имаат право да го
обликуваат градот во кој ќе живеат. Инклузивноста започнува со транспарентност и
партиципативно планирање.

Кризата со КОВИД-19 претставува можност за 
спроведување на концептот #BuildBackBetter. 
За тоа да се случи, градовите треба да ги слушаат потребите и желбите
на граѓаните, за тоа како сакаат да им изгледа заедницата. Милијардите и 
билионите инвестиции за обнова можат да направат чуда доколку се насочени 
кон потребите на заедниците и потребите за модернизација на градовите. 
Градовите треба да станат посигурни, поздрави, поодржливи и со поефикасни 
ресурсни модели за живеење, работење, грижење, учење, движење, 
конзумирање и интеракција.

Градовите мораат да им обезбедат на граѓаните подостапни и полесни за 
разбирање информации за предложените проекти и да им направат 
платформа на која ќе можат да учествуваат во носењето на одлуки за тоа како 
да се потрошат средствата за развој.

OUR CITY

Q&A

Дали девојчињата и жените ќе бидат 
посигурни во преполниот пик или во
доцните часови во ноќта?

Дали возовите во подземните 
железници ќе бидат почести и
почисти?

Дали градежните работи ќе ги 
блокираат малите бизниси, и ако да, 
на кој период?

OUR
CITY

Дали сметките за греење ќе се 
покачат и дали поранливата 
категорија на домаќинства ќе
може да си ги дозволи?

Како на сопствениците на 
продавници ќе им биде 
компензирана загубата од 
периодот на градењето?

Кризата со КОВИД-19 направи дополнителен 
притисок врз градовите и општинските услуги.   Градовите треба да ги

реорганизираат мобилноста, водата, канализацијата и другите услуги. Со оглед на потребите од физичка дистанца,
покрај зголемувањето на достапноста и зачестеноста на јавниот превоз, и велосипедската инфраструктура може
да помогне со намалување на пренатрупувањето. Како ќе се промени економијата на проектите за вода со тоа што 
ќе се стават на располагање повеќе бесплатни фонтани за вода на јавни места? Дали достапноста до вода и 
канализација е право или тие се платени услуги?


