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РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА  КОЈА  Т  

Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА СЕ ПЛАНИРААТ ИМА   

Пред локалните избори 
опозиционата ко али-
ција ДПА-ПДП излезе 

со идеја Ма кедонија да се орга-
низира во региони наместо во 
општини, зашто наводно едно-
степената и монолитна локална 
само управа создавала големи 
раз лики меѓу општините во по-
глед на нивната развиеност и 
не ги обезбедувала струк ту рата 
и посебните етнички ин тереси. 
Тие велат: не заго ва раат феде-
рализација на држа вата, туку 
изедначување на различната 
раз виеност на оп штините, ко-
рекција на гра ни ците на оп шти-
ните и задо во лување на ет нич-
ката струк тура и посебните ет-
нички ин тереси. 

Професорот Владо Попов-
ски, пак, во една прилика из-
јави: "Како и да сакаме да ги 
вртиме поимите, без оглед на 
тоа што тоа не се нарекува тери-
торијално админи стра тивна са-
моуправа или кантон или фе-
дерална единица, тој регион, со 
функциите како што е замислен, 
да може да ги моделира опш-
тините и да го води стопанскиот 
и другиот живот во Македонија, 
прак тично означува варијанта 
на федерализација". 

Ова е доволен мотив, за нај-
новото барање на ДПА и ПДП, 
како и за последиците од него, 
да проговориме со професорот 
Поповски. Тој ве ли дека идејата 
за региона лизација на Репуб-
лика Маке донија не може да ги 
надмине различната развие но-
ст и мож ностите на општините, 
од нос но во рамките на тие ре-
гиони, повторно ќе постојат по-
го леми и помали, послаби или 

"Концептот за региона ли за-
ција на Република Ма ке-
донија не може да ги над-
мине различната раз ви-
еност и различните мож -
ности на оп штините, а по-
имите регион и регио на ли-
за ци ја поврзани со струк-
турата на посебните ет-
нички инте ре си мо раат да 
бидат забо равени, или да 
се сфатат како идеја ко ја го 
нарушува нацио нал ни от и 
држав ниот ин те гри  тет и 
суве ре нитет на РМ", ко мен-
тира Вла до Поповски.

поразвиени општини, кои ќе имаат различен број населе ние, тери-
торија,  економски статус. Секаде, во секоја др жава, не само во Ма-
ке донија, се јавуваат општини со не ед накви параметри, на при-
мер, во која и да е европска држа ва постојат општини кои по бро-
јот на жители можат да би дат од 300 до 150.000. Натаму, постојат 
моќни општини, ру рални, урбани, со концен тра ција на економски 
и природни богатства, но и општини во кои тоа го нема. Локалната 
са моуправа, како што објаснува Поповски, според принципот на 
реални локални заедници кои се обликуваат во општини како прв 
степен на локална самоуправа, секогаш подра збира различност, 
но и од ре дени механизми за да им се помогне на послабите оп-
штини. На пример, на посла бите општини во многу земји државата 
им помага преку Бу џетот. На планот на оства ру вање на нивните 
функции, разликите меѓу општините се компензираат со т.н модел 
на политипна локална самоупра ва (селска општина, општина 
мало гратче, општина голем град- различни надлежности). Попов-
ски коментира дека со оглед на различноста на овие општини, во 
основниот Закон за локална самоуправа може да се предвидат 
различни надлежности, кои се при род но врзани за типот и за 
моќта на општината. 

"Од тие причини - додава Поповски - сакам да укажам оти 
аргументацијата на пар ти ите ДПА и ПДП, дека регио нализацијата 
ќе ги нивелира разликите меѓу општините, е аргументација која 
воопшто не држи. Прво, не е природна и не е можна и таа е повеќе 
со политички, отколку со реални функционални мотиви".

ПРОЕКТ
 
Според објаснувањата на професорот, регионали заци јата на 

Република Македонија како процес и како прашање кое сега се 
актуелизира прет ставува проект кој носи многу повеќе негативни 
отколку по зитивни консеквенци. 

"Поимот на регионали за ција секогаш врзува тери то ријално 
административна са мо управа и елементи на ре лативна политичка 
самостој ност на делови на една др жа ва. Во таа смисла има регио-
нализација, на пример, во др жави кои немаат класичен об лик на 
федерализација, како Шпанија. Регионализацијата во Европската 
унија е процес, кој сè уште не е до крај ис кристализиран, ниту де-
фи ниран по своето значење, би дејќи во рамките на ЕУ сè уш те 
доминира принципот на националните држави, а е задржан и зна-
чителен степен на национален суверенитет. Да се говори за ре-
гиона ли за ција, кога земјава не е членка на ЕУ, и да се заговара во 
кон текст кога не е решен статусот на Косово, во контекст во кој 
постојат екстремни поли тич ки разбирања за групирање на ет нич-
ките заедници во рам ките на моделот на етни чките држави или, 

пак, во мо делот на различни 
кантони или комонвелт на ет-
ничките држави, во најмала ме-
ра прет ставува дубиозна идеја 
во Република Македонија. Реги-
о нализацијата во РМ, очи глед-
но се замислува да се движи по 
некакви линии на про с торна 
распространетост на етничките 
заедници, независ но од фактот 
дали таа рас пространетост е 
компактна и предоминантна 
или е мешана и малцинска. Тоа 
не е ништо друго освен да се од-
бележува граница и тоа во 
просторна и административна 
смисла, би дејќи регионот е по-
им кој врзува одредени ин-
ституции на ниво на тој регион 
со од редени надлежности. Со 
дру ги зборови, во идејата по-
стои никулец на создавање на 
те риторијално админи стратив-
ни целини врз етнички прин-
цип. Тоа би значело дека како и 
да се врти поимот регио на ли-
зација, во предлогот на ДПА и 
ПДП, тој во крајна ли нија ја на-
вестува идејата дека таа би би-
ла од етнички карак тер, под раз-
бира воведу ва ње на етно по ли-
тичка граница внатре во Ре пуб-
лика Маке до нија, без оглед што 
таа не би била граница ме ѓу две 
држа ви. Во таа насока, инди ка-
тивен е примерот со фор ми ра-
њето на Асоцијација на ал бан-
ски бизнисмени, како што е ре-
че но по тој повод во "северо за-
падна Македонија". 

Професорот Владо Попов-
ски објаснува дека терминот 
"се верозападна Македонија" е 
само географски поим. 

"Западна Македонија не 
прет ставува регион, на при мер, 
има општини, околии и реги о-
ни. Во таа смисла, ако збору ва-
ме за околии, тогаш во Западна 
Македонија, една е Тетовската 
околија, друга е Гостиварската, 
а трета е Де бар ската... Ако оди-
ме по прин цип на поширока 
органи зи раност, тогаш сигурно 
дека По лог има две околии - Гос-
ти варската и Тетовската, кои го 
сочинуваат Полошкиот реги он, 
но не може Полог со Ку маново 
да претставува еден ист регион 
(Полошко-кума нов ски), а на 
средина да се наоѓа и Скопје и 
Скопска Цр на Гора, кои сосема 
ги одде луваат двата региона. 
Или, на пример, многу е попри-
родно да се каже Охридско-
струшки или Охридско-де бар-
ски реги он, отколку да зами с-
лите ре гион во кој Дебар и Де-
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барско ќе припаѓаат на Полош-
ко-кумановскиот регион, што 
прак тично се предлага со иде-
јата на регионализација на РМ, 
при што поимот 'северо западна 
Македонија' е веќе пуштен во 
оптег како функ ција на таа иде-
ја. Значи, иде јата околу ре гио-
нализација, особено така како 
што се замислува од овие две 
партии т.е. дека регионите тре-
ба да ја почитуваат структурата 
на по себните етнички интереси, 
особено конкретизиран со Асо-
цијацијата на бизнисмени од 
т.н. 'северозападна Маке донија', 
асоцира на создавање поли-
тички целини врз ет нич ка ос-
нова, повлекување на меѓу ет-
нички граници, што не е ништо 
друго освен феде ра лизација. 
Во таа насока - до дава Поповски 
- можеме да кажеме дека ако се 
конкре ти зира идејата за реги о-
на ли зација, покрај на друг на-
чин, и преку оваа Асоцијација, 
тоа практично значи дека овој 
блок албански партии влече 
кон кристализација и раз гра-
ничување на етничките заед-
ници во сите нивоа на жи вотот. 
Фактот дека, на пример, тоа не 
е Асоцијација на биз нисмени 
Албанци од Полог, или од Те-
товско-гости вар ски от дел, или 
пак од цела Ма кедонија, туку 
дека таа Асо цијација се врзува 
за поимот 'северозападна Ма-
кедонија', зборува дека е за поч-
нат про цес на експеримен ти-
рање со нови идеи за позици-
јата и ста тусот на Албанците во 
самата држава. Поставувањето 
на  пра шањето и експери мен ти-
рањето со одредени форми за 
негова реализација, може да се 
смета дека е излегување од 
рамките на Охридскиот дого-
вор, од Уставот на РМ. Очи-
гледно бараат нов до го вор; тоа 
е многу крупен залак и за тоа не 
може да остане неангажирана 
вкупната маке донска јавност, 
особено поли тичките партии 
од маке дон скиот блок. ДПА и 
ПДП нудат регионализација ко-
ја според мене всушност озна-
чува кру пен чекор во федера-
лизација на РМ и нарушување 
на неј зиниот унитарен карак-
тер, те ри торијален и функцио-
нален интегритет. Мислам дека 
тие поаѓаат од претпоставката 
дека на Балканот сè уште сè е 
можно и дека кревкоста на си-
туацијата значи можност за но-
ви решенија и договори, а во 
рамките на новите мож ности за 

промени како да влегува и Македонија. Од тие причини партиите 
се прак тично ангажирани во правец на натамошни промени во 
РМ, како на локален, така и на политички план. Второ, би дејќи 
станува збор за два паралелни процеса во ре ги о нов, косовското 
прашање и предлогот за регионализа ци ја на РМ, сметам дека тие 
две партии тргнуваат од една филозофија за 'голема Алба нија', и 
таа за формирање на повеќе посебни политички за едници на 
Албанците на Бал канот", објаснува Попов ски. 

ОБЈЕКТИВНОСТ

"Различна е идејата за ед ностепена и двостепена ло кал на само-
управа. Тоа е со сема друга тема и затоа реков дека овие две пар-
тии имаат направено фина конфузија и претопување на различни 
по ими, регионализацијата ја вр зуваат со второстепена ло кална 
самоуправа, што не е коректно. Имено, поимот на едностепена 
или двостепена локална самоуправа и поимот на монотипна или 
пове ќе типна, политипна локална са моуправа е вистинско пра ша-
ње, кое треба да се анализира. Решението во Законот за ло кална 
са моуправа различните општини да склучуваат до го вор и да 
формираат заед нич ка администрација, фондови и претпријатија 
можеби нема да е доволно добра компен зација на постоење на 
дво степена локална самоуправа. Меѓутоа, прашањето за вто ро-
степена локална самоупра ва треба да го покренат по литичките 
партии, а потоа да им го остават на анализа на стручни тимови од 
разни про фили, економисти, географи, социолози, демографи, ур-
ба нисти, културолози и сл. Тие ќе направат евиденција на по-
зитивните и на негативните ефекти од вториот степен, и второ ќе 
подготват пред лог на мрежа на околии во РМ, кои ќе бидат гео-
графски, економски, културно, соци олошки, стопански целини, а 
не вештачки политички цели ни, ќе се објават во јавноста и ќе 
бидат предмет на опстојна достојна дискусија на сите институции 
и стручни кру го ви. Кога станува збор за пра шање на едностепена 
или двостепена локална само уп рава, покрај општините, око лиите 
се нужниот втор степен. Прашањето е дали треба да имаат исти 
надлежности ма лите селски општини или не развиените рурални, 
со раз виени градски општини. Со други зборови, идејата за по-
литипност или повеќе типови општини значи повеќе типови над-
лежности на општините, што успешно го применува, на пример, 
Грција. Такви ти пови општини има во новата територијална мрежа 
на ло кална самоуправа во Бугарија, Албанија и треба да кажеме 
дека двостепената локална самоуправа е најмасовна и може да 
одговара и во РМ. Но, тој концепт е сосема различен од идејата за 
регионализација и тој не се врзува за посебни етнички интереси, 
бидејќи во локалната самоуправа посеб ните етнички интереси 
можат да бидат поврзани со јазикот, културата, образованието и 
сл., а сè тоа е решено и со ед нотипната локална самоуп ра ва, едно-
ставно нема посеб ен етнички интерес кој нема до биено промоција 
со охрид скиот Рамковен договор, а ова што се бара да се создаде 
регион 'северозападна Ма кедонија', е претенциозен во политичка 
смисла, волунта ристички екстремен модел, востановување за-
мислена ет ничка територија и етничка граница на посебна ет нич-
ка администрација, а тоа значи федерализација по етничка основа, 
што не е прифатливо", вели Поповски. 

Зачудува и контрадик тор носта во редовите на ДУИ. Имено, 
потпретседателот Ра физ Алити претходно изјави дека и партијата 
на Али Ах мети ќе бара да се смени Ус тавот за да може Македонија 
да се организира во региони наместо во општини. По доцна, 
портпаролката Ермира Мехмети се огради од ваквата изјава, обја с-
нувајќи дека тоа е негов личен став и дека не бараат ниту промени 
во Ус тавот, ниту поделба на др жа вата на региони, бидејќи се задо-
волни од постојната те риторијална организација и од едно сте-
пената локална са моуправа.

Професорот Поповски ве ли дека заради објективност во мето-
дологијата и во ана лизата на ставовите на поли тичките субјекти, 
во случајот на ДУИ, треба да се држиме до официјалните изјави, а 
тоа е дека како партија таа оста нува во рамките на Охрид скиот 
договор, го поддржува и ќе го реализира последниот Закон за те-

ри торијална орга низација на 
ло  калната само управа на РМ. 
Што значи ДУИ се целосно за-
доволни со ед ностепената ло-
кална само управа со големиот 
регистар на надлежности кои 
се деце нтрализирани или пре-
фрлени на општините и со но-
вата ор ганизација на општините 
осо бено во западниот дел. По-
повски коментира дека секој 
субјект може да бара што сака, 
ако тоа го бара пре ку инсти ту-
циите на системот, а не преку 
насилство или под гре вање на 
меѓуетничката ом раза. Има 
шан са да не помине ако другите 
не мислат како нив. 

ДПА и ПДП треба да го кон-
кретизираат своето барање, 
идејата за регионализација, тие 
дадоа многу малку еле менти, 
контроверзни, конфуз ни и про-
тивречни. Ние се фа тивме на 
јадица и почнуваме да комен-
тираме, а тие можат во даден 
момент да кажат дека сосема 
погрешно сме разбрале. Но, 
ние имаме од редени индика-
ции дека со регионализацијата 
мислат дека ќе се почитуваат 
посеб ните етнички интереси и 
дека ќе се надминат разликите 
во општините што не е точно, 
се манипулира со нешто што не 
е возможно и не е природно. 
Нема индикатор дека албан-
ските бизнисмени се обеди-
ниле во т.н. "северозападна Ма-
кедонија" замислувајќи ја како 
регион, што значи поста вуваат 
некоја замислена ет ничка ли-
нија, надвор од се која логика 
на економските, географските 
и другите реги они, тоа е крис-
тализација, соз давање инфра-
структура, сто панска, комунал-
на и врз ет ничка основа, што не 
е добра и води кон натамошна 
по дел ба на заедниците во РМ и 
раз дробување, издвојување на 
животот на едните од другите, 
што е надвор од сите прин ципи 
на соживот, граѓанска рамно-
правност, еднаквост, иако во 
тие домени, кои не си про тив-
речат едни на други, им е доз-
волена посебност, раз војот на 
културата, јазикот, традициите, 
фолклорот итн. Но, не смее 
преку региона лизација да се 
заговара ет ничко издвојување 
на од ре дени територии, како 
што тоа се крие во намерите на 
прет ходно спомнатата Асоција   
ција на бизнисмени од т.н. "севе-
ро западна Македонија", што ут-
ре би било случај и со други. 


