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OKO NA SONCETO ПОЛИТИКА

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ПОД СТАКЛЕНО ЅВОНО

Ризикот што врз свои плеќи го презеде позицијата покажа дека е 
голем, но сè додека не постои волја за толеранција, разум и 
слух на барањата на граѓаните земјата ја водат во нова по-
литичка криза.

Нивната театралност и драматиката нè водат во нови искушенија 
и затоа арбитрирањето од страна на меѓународната заед ни-
ца е само прашање на момент. Сè друго ќе оди како под-
мачкано дури и изгласувањето на пакетот закони во Пар-
ламентот.

Преговорите меѓу СДСМ, 
ЛДП и ДУИ околу но ви-
те законски решенија 

за територијалната поделба, 
ста тусот на градот Скопје и де-
централизацијата, кои како 
обв рска произлегуваат од Ра-
мковниот договор, заглавија 
по ради тврдоглавите поли тич-
ки и етнички ставови на пар-
тиите во власта.

ПАЗАРЕЊА И ЗАТКУ  

Пазарењата и заткулисните 
калкулации кои беа присутни 
во сите фази од подготовките 
и во преговорите на челни ци-
те на партиите, ги надминаа си-
те граници на разумност и 
објективност. Причините за 
ново настанатата и очекувана 
ситуација - ќорсокакот мораат 
да се бараат во погрешниот 
при од кој го одбраа партне ри-
те во власта. Сегашниот модел 
на децентрализација што го 
одб раа преговарачите го отф-
рлија четирисетина градови, 
чии граѓани на референдуми 
се изјаснија против веш тач ко-
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 ЛИСНИ КАЛКУЛАЦИИ
то прекројување на локал ни-
те граници.

Оттаму во овој миг кризата 
е длабока и ненадминлива, 
што во секој случај оди во при-
лог на лажните душегрижници 
кои едвај чекаат меѓу на род-
ниот фактор да се активира во 
улога на олеснувач. Со негово 
вклучување во преговорите 
пов торно се усложнува про-
цесот на децентрализација, но 
и се добива нова политичка 
ди мензија која не е далеку од 
тезата на ДПА која сè повеќе 
бара Република Македонија 
да се стави под стаклено ѕво-
но - меѓународен протек то-
рат.

Ако успеат таквите намери, 
тогаш де-факто ќе се признае 
политичкиот пораз и пов тор-
но земјава ќе се нурне во пе-
колот од каде ќе се добијат не-
согледливи последици.

АРШИНИ

Застојот во преговорите за 
де централизација на власта 
бе ше очекуван, бидејќи уште 
на почетокот позицијата изб-
ра погрешен пристап. Од на-
пред беше јасно дека поли-
тичките и етничките пазарења 
ќе преовладуваат, иако геог-
раф ските и економските пока-

затели даваа сосема друга 
слика за конфигурацијата на 
те ренот и распрост рану ва-
њето на населението.

Ризикот што врз свои плеќи 
го презеде владејачката Коа-
ли ција покажа дека матур-
скиот испит не го положија. 
Земјата ја водат во нова криза 
само затоа што не постои вол-
ја за толеранцијата и разумот. 
Нивната театралност и драма-
тиката нè водат во нови иску-
шенија. Затоа евидентно е де-
ка партиите во власта имаат 
различни ставови за продол-
жувањето на разговорите за 
усогласување на законите за 
децентрализација. Но, очиг-
лед но имаат свој појдовен ар-
шин во преговорите, еден за 
јавноста друг за во тет а тет 
средбите.

- "Никој не ни понудил пре-
говори - изјави Ермира Мех-
мети, портпарол на ДУИ. Не 
треба да се мешаат Кичево и 
Стру га со Скопје. Ќе пре го-
вараме само кога ќе се при-
фатат нашите предлози. За нас 
Кичево и Струга се исцрпена 
тема уште пред изборите, а за 
Скопје ќе треба да се дого-
вараат со партнерите. Кога ќе 
го прифатат нашиот предлог 
за Скопје кој предвидува дво-
јазичност, тогаш нека нè ка-
нат", истакна Мехмети.

Овој услов се исполнува 
само ако кон Скопје се спојат 
сегашните општини: Сарај и 
Кондово, а надвор од градот 
можат да останат Арачиново 
и Студеничани. Портпаролот 
на СДСМ, Борис Кондарко, 
изја ви дека разговори за те-
риторијалната поделба ќе 
има, но не беше сигурен кога 
тие ќе се случат. Тој ги потврди 
информациите дека сè уште 
има отворени теми за кои 
треба да се разговара. За нив, 
според Кондарко има разни 

предлози и аргументи кои се 
ставени на маса и за кои се 
надева дека набрзо ќе најдеме 
решение. Инаку, владејачката 
коалиција се наоѓа во вре-
менски теснец, бидејќи веќе 
законски го одреди датумот 
на новите локални избори. За 
да можат да се одржат локал-
ните избори во регуларниот 
тер мин на 17 октомври, паке-
тот закони за новата тери то-
ријална организација, стату-
сот на градот Скопје, нивното 
финансирање итн. треба нај-
доцна до крајот на јули да се 
изгласаат во Парламентот. 
Вака како што сега мо мен-
тално стојат работите, секој на 
својата позиција, на својата 
барикада, ни милиметар нап-
ред ни милиметар назад, сè 
повеќе е релна можноста за 
вклучување во играта на ме-
ѓународната заедница.

Според добрите познавачи 
на состојбите во Македонија 
тоа е и очекувано, бидејќи од-
нап ред (наводно) било дого-
ворено. На тој начин дел од 
раководството во СДСМ ќе си 
ги измие рацете пред соп ст-
вениот македонски народ од 
штетните последици што ќе 
настанат по отстапките што 

веќе се дадени, а од друга 
стра на ќе ги израмнат смет-
ките со ДУИ и Али Ахмети, но 
и со меѓународниот фактор 
кој цело време беше во улога 
на медијатор во циркусот што 
таа го диригираше и водеше 
одвнатре и однадвор. Засега, 
меѓународната заедница, бо-
жем немо ги следи слу чу ва-
њета околу преговорите за 
децентрализацијата, но сепак 
непосредно ги контролира на-
тегањата меѓу СДСМ и ДУИ. 
Арбитрирањето е само пра ша-
ње на момент, сè друго ќе оди 
како подмачкано дури и изг ла-
сувањето на пакетот зако ни 
во Парламентот.

ЗЕЛС

Неодамна премиерот Хари 
Костов изјави дека компромис 
за територијалната органи за-
ција на државата е можен, но 
не според принципот сè или 
ништо. Според него треба да 
се направи комбинација од 
две решенија за да се постигне 
одредена согласност од пре-
говарачките страни.

- "Остварувањето на мак си-
малните барања за три града 
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во пакет, Скопје, Кичево и 
Стру га, не е компромис", рече 
Костов кој не ја исклучи мож-
носта во преговорите да се 
вклучат олеснувачите.

Според Рамковниот дого-
вор, околу терито ријал ната 
ор га низација, е пред ви дено 
пос  редување на меѓу народ-
ната заедница. Тој  пред видува 
меѓународно посред ништво 
за одредбите од До говорот за 
кои македонската власт не мо-
же да се договори. Како мо-
жен медијатор ќе се јави Со-
рен Јесен Петерсен, спе ци-
јалниот претставник на ЕУ во 
Македонија.

- "Не сум загрижен дали 
опо зицијата ќе гласа против 
законите што се дел од па-
кетот за децентрализација, но 
сум загрижен од ситуација 
кога ќе нема дијалог за сите 
прашања", изјави неодамна 
Петерсен во интервју за "Ра-
дио Слободна Европа". Тој 
истакна дека опозицијата по-
веќе се занимава со внат ре-
партиските несогласувања 
отко лку со можноста да даде 
свој придонес во национална 
дебата за важните прашања.

- "Парламентарната група 
на ВМРО-ДПМНЕ е разединета. 
Се прашувам со кого би мо-
желе да седнете на маса и да 
разговарате за законите", наг-
ласи Петерсен. 

Проблемите што настанаа 
во преговорите меѓу коали-
цис ките партнери токму за ло-
калните реформи ги очекуваа 
и во Заедницата на единиците 
на локалната самоуправа 
(ЗЕЛС).

- "ЗЕЛС стои во улога на 
медијатор меѓу политичките 
пар тии - изјави неодамна Го-
ран Ангелов, претседател на 
оваа асоцијација - бидејќи де-
финитивно како што стојат ра-
ботите со консензуалната де-
мократија којашто беше вос-
тановена со Рамковниот дого-
вор, а потоа суштински имп-
лементирана во нашето за ко-
нодавство, во Уставот на РМ, 
овој пат таа дефинитивно мо-
же да биде една огромна коч-

ница за да не успее целиот 
про цес на децентрализација".

Според Ангелов, несогла-
сувањата околу тоа каква ќе 
биде новата територијална 
орга низација произлегуваат 
од политичките и етничките 
па раметри кои очигледно се 
пред објективните крите риу-
ми за кои мора да се зборува 
кога станува збор за една 
територијална организација. 
Во ЗЕЛС сметаат дека власта 
не направи соодветна анализа 
за потребите на општините, а 
ниту за територијалната по-
делба, па затоа сега има со-
одветни пречки во спрове ду-
вањето на децентрализација-
та во државата.

- "Трезвено да се остават 
етничките и политичките кри-
териуми настрана. И да се пог-
леднат географските, економ-
ските, природните, социо лош-
ките, културолошките и етно-
лошките карактеристики во 
регионот", рече Ангелов. 

Во Заедницата исто вре ме-
но нагласуваат дека пре го ва-
рачките тимови треба да ги 
разгледаат и референдумски-
те изјаснувања на граѓаните 
од повеќето општини во зем-
јава, вклучувајќи го и пос лед-
ниот во Чаир.

- "Ре фе рендумот е успешен. 
Гласаа повеќе од 51отсто од 
запишаните избирачи, од кои 
повеќе од 98 отсто се изјас-
ниле за неменување на гра-
ниците на општината", изјави 
градоначалникот на Опш ти-
ната Чаир, Аце Миленковски.

ПАРИ

Но, неговиот колега Имер 
Селмани од Општината Сарај 
има сосема друго гледиште во 
однос на одделните крупни 
прашања. Припојување на 
општините Сарај и Кондово, 
со доминантно албанско на-
селение, без кои не може да 
има двојазичност на ниво на 
град Скопје, односно 20 про-
центи Албанци, за гра до-
началникот на ДПА, Имер Сел-
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мани, не е политика, туку ре-
алност.

- "Предлогот на Владата за 
спојување на Сарај и Кондово 
им одговара на граѓаните. Ние 
сакаме да бидеме во Скопје 
затоа што имаме заеднички 
градски сообраќај, заеднички 
во довод, заеднички рекреа-
тивни центри", изјави Имер 
Сел мани, градоначалник на 
Сарај.

Инаку, Заедницата на еди-
ниците на локалната са мо-
управа на Република Маке до-
нија бара од владините инс-
титуции да се изјаснат врз која 
основа, врз чии анализи е 
утвр ден процентот за фина н-
сирање на Единиците на ло-
кал ната самоуправа - ЕЛС, во 
висина од 3,1 отсто од пер-
соналниот данок на доход.

ЗЕЛС смета дека пону де-
ниот процент не е доволен за 
финансирање на локалната 
самоуправа и бара тој да не се 
одредува како процент од 
вкуп ната маса на наплатен 
пер сонален данок во те ков-
ната година, туку како процент 
на пропишаната стапка на да-
нок. Заедницата, исто така, 
бара износот на Данокот на 
додадена вредност наменет 
за општините да биде еден 
отсто од 15-те и 18-те отсто, а 
не еден отсто од вкупната су-
ма пари.

тита, преостанатите над леж-
ности за кои е пред ви дено да 
се трансферираат од цент рал-
но на локално ниво, оста ну-
ваат на товар на опш тинските 
буџети кои не се многу пол-
ни", објасни Го ран Анге лов, 
до да вајќи дека пого ле мата 
сума па ри е неоп ход на за 
новата над лежност на ло кал-
ната само управа - ло кал ниот 
економски развој, ка ко и за 
екологијата и за ко му нал ните 
дејности.

ЗЕЛС има големи забе ле-
шки и на Законот за култура 
со кој е направена поделба 
на културните институциии 
од локален и од национален 
ка рактер. Затоа од Владата 
бара да воспостави јасни 
кри  те риуми според кои ќе 
се вр ши селекцијата. Оваа 
ор га ни за ција, исто така сме-
та дека во Законот за здрав-
ст вена заш  ти та нема ни тр-
ага од де цент рализацијата, 
освен во де лот за заштита на 
насе ле нието од заразни бо-
лести. 

Според пресметките на 
ЗЕЛС базирани на Буџетот од 
2003 година, со понудените 
решенија за финансирање на 
ЕЛС, вкупно се предвидени 
око лу 297 милиони денари, до-
дека со бараните измени опш -
тините би добиле околу ми ли-
јарда и 453 милиони денари.

- "Ова го бараме од прак-
тични причини, бидејќи пок-
рај блок трансакциите кои се 
предвидени за надлеж нос ти-
те од областа на културата, со-
цијалната заштита, при мар на-
та здравствена заштита, осно-
в ното и средното обра зо ва-
ние и противпожарната заш-


