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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

? !
ПРЕФРЛАЊЕ НА Н   

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Министерот 
за локална 
са моуп ра-

ва, Ризван Сулеј ма-
ни, најави дека ид-
ните гра доначал ни-
ци и членовите на 

советите на општините ќе би-
дат запознати со сите над леж -
ности и обврски, кои про из-
легуваат од трансферот на 
власта која од централно на 
локално ниво ќе се остварува 
во етапи.

За оваа цел се под гот ву ва-
ат неколку прирачници, од-
нос но водичи кои ќе им ја 
олеснат стартната позиција на 
играчите, а истовремено ќе 
им ги објаснат и првичните 
за  дачи кои треба да се за вр-
шат за нормално функцио ни-
рање на локалната самоуп-
рава.

Во тој контекст, ресорното 
Министерство се подготвува 
во секој момент да биде дос-
 тапно, а нивната мобилна еки -
па да интервенира во опш ти-
ните каде што ќе се појават 
одредени проблеми.

`̀
"Околу ова прашање работеа две надворешни 

фир   ми, кои извршија проценка на дубиозите 
во општините, а тие приближно изнесуваат 
42 милиона евра. За ова Министерството за 
финансии поднесе извештај до Владата и 
предложи мерки за надминување на проб-
лемот. Тоа веќе работи на ова прашање и ќе 
утврди политика на Владата како да се над-
мине, односно се бара рационално решение 
за да можат општините да функционираат, 
но никако од тоа да се добие впечаток дека 
оние кои не се придржувале до Законот ќе 
би дат казнети или ќе бидат наградени тие 
што добро работеле", вели министерот Риз-
ван Сулејмани.

Меѓутоа, новата тери тори-
јална организација на еди ни-
ците на локалната само уп ра-
ва не може нормално да поч-
не да функционира, би деј ќи 
глав  ниот проблем оста нува 
нерешен - енормно го лемите 
долгови на општи ни те, кои 
тежат повеќе од 40 милиони 
евра, се надвис ну ваат како 
црни облаци над не бото. Тие 
претставуваат го лем товар, 
кој го обременува стартот, а 
уште повеќе ги усложнува 
почнатите про це си на децен-
трализација на власта.

ВОДИЧИ

Во овој тајминг ми нис те-
рот Ризван Сулејмани верува 
дека сè ќе биде подготвено 
за свечено "сечење на цр ве-
ната лента", која се приб ли жу-
ва со завршувањето на из-
бор  ните процеси. Дед-лајн 
(DEAD-LINE) е 30 јуни, кога де-
финитивно нема враќање на 
старо.

"Ние ќе им укажеме на за-
дачите кои треба да се реали-
зираат до 1 јули оваа година, 
со цел тие да бидат под гот-
вени на овој датум да го при-
фатат трансферот на над леж-
ностите", изјави министерот. 

Тој потенцира дека сог лас но 
Законот, во рок од седум 
дена градоначалниците тре-
ба да ја преземат новата функ-
ција, а во рок од 20 дена от ка-
ко ќе се конституираат сове-
тите, по процедура која е про-
  пишана со Законот за ло кал-
на самоуправа и Законот за 
град Скопје, исто така, треба 
да ги преземат своите над-
лежности. 

"Меѓу другото - вели Су леј-
мани - сакаме да потсетиме 
дека општините кои со но-
виот Закон за територијална 
организација на единиците 
на локалната самоуправа не 
постојат, се припојуваат кон 
другите општини при што ги 
преземаат нивната опрема, 
инвентар, средствата за ра-
бота, архивата и јавните прет-
пријатија. Притоа, и вра бо те-
ните во поранешната општи-

на преминуваат кај нив, но 
так    вата обврска останува са-
мо за оние кои до денот на 
донесувањето на Законот за 
територијална организација 
на единиците на локалната 
са моуправа, кој стапи на си-
ла на 11 август 2004 година, 
засновале работен однос".

Во рок од 60 дена опш ти-
ните  треба да донесат статут 
и акт за систематизација и ор-
ганизација на општинската ад-
министрација. 

"Истовре ме но, заклучно 
со денот на конс ти туирањето 
на советот на но вата опш-
тина, досегашните опш тини 
треба да ги зат во рат служ-
бените книги, а не за вр ше-
ните предмети ги пре зема 
новата општина. Ним, ис то 
така, им припаѓаат и ос но ва-
чките права на јавните прет-
пријатија од комунална деј-
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КЕ  ИГРАМЕ  ДИРЕКТЕН  ИЛ    И  РАСИПАН  ТЕЛЕФОН И  РАСИПАН  ТЕЛЕФОН?? !!
   АДЛЕЖНОСТИТЕ

ност. Општинските кан це ла-
рии на старите општини ос-
тануваат за намена на но-
вите општини, кои во рок од 
60 дена од конституирањето 
на Советот  донесуваат акт со 
кој се прецизира кои работи 
ќе ги вршат во рамките на 
општинската ад минис тра ци-
ја", истакнува Сулејмани.

Ресорното Министерство 
воведува дежурен телефон 
на кој до 30 јуни ќе можат да 
се јавуваат сите заин тереси-
рани општини за потребните 
инструкции или насоки. Пок-
рај тоа, ќе има и мобилна 
екипа која заедно со ди рек-
торот на директоратот ќе ги 
посети општините и ќе им 
ука же на обврските кои тре-
ба да ги завршат до крајот на 
посочениот датум. 

"Ние - објаснува ми нис те-
рот Сулејмани - планираме 
да им дадеме водич за дол ж-
ностите, сè со цел новите 
градоначалници и претсе да-
телите на советите што по-
подготвено да го дочекаат 1 
јули. Во делот на финансиите, 
Министерството за финансии 
треба да подготви прирач-
ник - водич, со кој ќе им ука-
же што треба да прават и кои 
активности тоа ќе ги презема 
за да можат општините да 
поч  нат да функционираат. За 
општините Аеродром, Чаир 
и Бутел, Владата донесе зак-
лучок со кој на овие општини 
ќе им се обезбеди прив ре ме-
но сместување, но со закон-
ски обврски во тој период да 
се изврши делбен биланс ме-
ѓу старата и новата општина, 
а за тоа време постоечката 
администрација да ги опс лу-
жува двете општини".

ИМОТ

Министерот Ризван Сулеј-
мани вели дека префрлањето 
на надлежностите на опш ти-
ните ќе оди според утвр де-

ната динамика, која е опре де-
лена со Детаљниот план, кој 
го подготвувале неколку ми-
нистерства.

"Во процесот на приб и ра-
њето на податоците за Де-
таљ ниот план се евиден ти ра-
ше имотот кој ќе се пре не су-
ва. Во планот има три кате го-
рии на имот: кој е чист, кој се 
знае кому му припаѓа, за кој 
сè уште има некои спо ро ви и 
кој се гради или сè уште не е 
изграден. По сумира ње то на 
овие податоци ќе про цениме 
дали тре ба да се до несе по-
себен акт или закон за да се 

под несе извештај до Владата 
и предложи мерки за над ми-
нување на проблемот. Тоа ве-
ќе работи на ова прашање и 
ќе утврди политика на Вла-
дата како да се надмине, од-
носно се бара рационално 
ре шение за да можат опш-
тините да функционираат, но 
никако од тоа да се добие 
впечаток дека оние кои не се 
придржувале до законот ќе 
бидат казнети или ќе бидат 
наградени тие што добро ра-
ботеле", вели Сулејмани.

На прашањето за сос тој ба-
та со општинската адми нис-

тините, односно ќе ги наг ра-
дуваме оние кои ќе бидат ус-
пешни во спроведувањето на 
процесот на децен тра ли за-
ци ја. Во овој момент тоа е на 
ниво на идеја, а треба да се 
покрие со одредени фи нан-
сии или со надворешни до-
нации", истакнува Сулејмани. 

АДМИНИСТРАЦИЈА

Освен новите надлеж нос-
ти, на општинските власти 
државата ќе им препушти и 
околу 26.000 вработени, чие-
што прифаќање во многу 
неш та ќе зависи од внат реш-
ните односи во општината.

Од први јули, кога стар ту-
ва децентрализацијата, до 
крајот на годината се очекува 
да бидат пренесени најголе-
миот дел од надлежностите, 
што сепак ќе зависи од ви-
талноста и од способноста 
на новите локални власти. 
Трансферирањето на сред-
ств ата од централниот буџет 
кон општините ќе се одвива 
во фази, за да не се нарушат 
нормалните финансиски те-
кови во земјава. На пример, 
до 2007 година платите на 
вработените во образо ва ние-
то ќе ги обезбедува др жа ва та, 
а потоа тие ќе се покри ваат 
преку блок дотации, што се ка-
ко дава можност за по мирна 
децентрализација. Меѓ у тоа, 
трансферот на власта ќе би-
де болна работа која, пред 
сè, ќе зависи од многу ус ло-
ви: прво од парите, односно 
од долговите, а дури потоа 
од умешноста на градо на чал-
ниците, советот и адми нис-
трацијата, за да се снајдат во 
новонастанатата ситуација. 
По ради тоа, овој процес не-
ма така лесно да се спроведе, 
бидејќи на свој грб треба да 
се истера локалниот развоен 
концепт, кој истовремено ќе 
треба да се усогласи со др-
жавните интереси.

интервенира во оваа област", 
изјави министерот.

Најболно прашање за ло-
калната самоуправа ќе бидат 
финансиите и нивните дол го-
ви, кои како Дамаклов меч им 
висат на вратот, бидејќи без 
соодветна разрешница паѓа 
во вода целиот процес на 
транс ферирање на власта од 
централно на локално ниво.

"Околу ова прашање ра-
ботеа две надворешни фир-
ми кои извршија проценка 
на дубиозите во општините, 
а тие приближно изнесуваат 
42 милиона евра. За ова, Ми-
нистерството за финансии 

трација и можниот проблем 
за ново енормно врабо ту ва-
ње, тој одговори дека тоа мо-
ра да биде во согласност со 
Законот за државни служ бе-
ници, кој е примарен во од нос 
на Законот за работни односи. 

"Ние им укажуваме на но-
вите градоначалници дека 
тие треба да се држат до За-
конот кој, за жал, последниве 
две години некои градо на-
чал ници не го спроведуваа и 
затоа треба да се направи 
систематизација согласно за-
конската регулатива. Минис-
терството предвидува мерки 
со кои ќе ги мотивира опш-


