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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ВО     

Проблеми со греењето 
во училиштата, про-
блеми со нивните 

имотно-правни односи и 
рокот во кој тие ќе се де фи-
нираат, потоа финанси ра ње-
то и дефицитот во однос на 
тековното одржување, капи-
талните инвестиции, тен де-
рите и директорите на учи-
лиштата, долговите и ста ри-
те фактури, соработката со 
Министерството за обра зо-
вание, одделенските на став-
ници, регистарот за учи лиш-
тата, донациите и нив ната 
распределба, под рач ните 
еди ници и про свет ни те ин-
спектори... Главно, беа за-
белешките на градо на чал-
ниците во однос на де цен-
трализацијата на об ра зова-
нието, кои на не о дам неш-
ната средба му беа презен-
тирани на мини сте рот Азис 
Положани.

Константин Димитров од 
Кабинетот на градона чал ни-

кот на Скопје, Трифун Кос тов-
ски, вели: 

"Со владина Уредба од 1 
јули требаше да ги при фа-
тиме училиштата во наша 
надлежност, но тоа не мо же-
ме да го направиме до колку 
не се дефинираат не кои прет-
ходни обврски ре гулирани 
со Закон. Бараме инфор ма-
ции за историјата на финан-
сиските работи во претход-
ните неколку години, потоа 
информации за сос тојбата со 
кадарот, чекаме да форми-
раме работни групи заедно 
со Министерството. Како гр-
ад не сакаме да при фатиме 
никакви претходни задолжу-
вања на училиштата, бараме 
да се знаат сите на правени 
долгови и обврски на учи-
лиштата до денот кога тие 
преминаа во наша над леж-
ност. Исто така, не би са кале 
да ги прифатиме ниту те хно-
лошките вишоци кои се на-
правени во претходниот пе-

риод. Имаме добиено Уред-
ба со која се дефинирани тро-
шоците, но во неа има не-
достаток на тие средства. Тој 
проблем треба да се реши на 
ниво на Влада, ние не сакаме 
да правиме ново задол жу-
вање на ниво на градот и на 
општините. Нашиот предлог 
до Министерството за обра-
зование е да се подготви но-
ва уредба, со која заеднички 
со наши и нивни тимови, за 
секоја општина и град ќе се 
утврдат минималните сред-
ства кои се потребни за ра-
бота на училиштата. Но, са-
каме Министерството да го 
прецизира тој рок".

НЕРАСЧИСТЕНИ 
ИМОТНО-ПРАВНИ 

ОДНОСИ

Градоначалникот на Опш-
тина Желино потенцира дека 
мно гу училишта во таа Опш-
тина имаат нерасчистени имот-

но-правни односи, односно 
тие не се во сопственост на 
Ми нистерството, односно на 
Владата. И тој потенцира де-
ка средствата кои за наред-
ните шест месеци й се тран-
сферирани на таа Општина 
не се доволни за тековно 
одржување на училиштата, 
бидејќи голем дел од нив се 
во руинирана состојба. Ќе би-
дат потребни и повеќе ср ед-
ства за огревно дрво и на ф-
тени деривати. 

Градоначалникот на Ст ру-
мица истакна дека во Буџетот 
на Владата се скратени сред-
ствата за Министерството за 
образование. 

"Каде се - прашува тој - 
оние средства предвидени 
како наменски дотации".

Потпретседателот на За ед-
ницата на единиците на ло-
калната самоуправа и градо-
началник на Општина Гази Ба-
ба, Коце Трајановски, ве ли: 

"Не може да ни се пре фр-

"Децентрализацијата ниту ја замисливме ниту ја правиме 
за да ги решиме сите проблеми или да ги префрлиме 
од централно на локално ниво и со тоа да кажеме 
дека се завршени работите", вели министерот Азис 
Положани.

"Нема да штитам ниту еден директор кој го прекршил За-
конот", потенцира Положани.

 МИНИСТЕРОТ      НЕ ГИ ОСТАВА  МИНИСТЕРОТ   
ГРАДОНАЧАЛН   ИЦИТЕ НА ЦЕДИЛОГРАДОНАЧАЛН 

лаат само 60 отсто или по-
малку од 60 отсто од сред-
ствата, кои биле потрошени 
минатите години за овие 
надлежности кои сега ни се 
префрлаат. Не можеме да ра-
ботиме со ветување. Не мо-
жеме да прифатиме дека пре-
миерот или министерот ќе 
ни дадат дополнителни сред-
ства за тековно одржување на 
училиштата. Локалната само-
управа ги презема ос нов ни-
те и средните учи лиш та и си-
те ја бараат одго вор носта од 
градоначалниците". 

Тој постави прашање и за 
капиталните инвестиции, а 
прокоментира дека училиш-
тата се во најнеодржувана 
состојба, но сепак добро е 
тоа што платите на настав-
ниот кадар за 2005 - 2006 го-
дина ќе бидат под надлеж-
ност на Министерството. 

Градоначалникот на Оп-
штина Аеродром, Киро То до-
ровски, зборуваше за поли-

ОД СРЕДБАТА НА МИНИСТЕРОТ АЗИС ПОЛОЖАНИ СО ОД СРЕДБАТА НА МИНИСТЕРОТ АЗИС ПОЛОЖАНИ СО 
ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ
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тизацијата на директорите, а 
претставникот од Општина 
Сарај, покрај за недоволните 
средства за тековното одр-
жување на училиштата и за 
превоз на учениците, праша 
и што ќе се случи со одде-
ленските наставници со учи-
телско училиште, кои од 1 
сеп  тември нема бидат вклу-
чени во образовниот процес, 
а ќе станат технолошки ви-
шок.

Градоначалникот на Оп-
штина Кисела Вода, Ѓорѓе 
Арсов, вели дека државата 
не мала обезбедно имотни 
ли стови за 35 училишта во 
оваа Општина. 

"Нема да примам ниту ед-
но училиште ако државата 
нема документ дека тоа е во 
нејзина сопственост и немам 
право во тој објект да вло жу-
вам средства", вели Арсов.

Претставникот од Опш ти-
на Зелениково праша што ќе 
се случи со училиштата во 

проблеми или да ги пре фр-
лиме од цен трално на ло кал-
но ниво и со тоа да кажеме 
дека работите се завршени. 
Децентрали зацијата е ин-
струмент со кој треба да се 
покрене одго ворноста за 
оние кои се по блиску до тие 
состојби. По требна е од го-
ворност, под готвеност, отчет-
ност, итн. и меѓусебно раз-
бирање и со работка со цен-
тралната вл аст, зошто така е 
предвидено и со Законот за 
локална са моуправа, да се 
надминат овие проблеми 
кои што, за жал, некој сака да 
ги постави од позиција на 
власт или опо зиција. Во Ми-
нистер ство то за образование 
вратите ќе бидат отворени 
за сите гра доначалници, кои 
внимаваат на квалитетот и 
текот на об разовниот процес 
и на про цесот на децен тра-
лизацијата, затоа што тука 
нема позиција или опозиција. 
Тоа е гра ѓан ска законска и 

основи, особено пензио ни-
рање, потоа ако некој по ста-
пи спротивно на она што е 
предвидено за јавни на бав-
ки, има законска основа да 
се смени директор на начин 
како што е предвидено со 
Закон. Немам намера ни еден 
неодговорен директор во 
сегашни законски услови да 
го бранам или оној кој по 
секоја цена сака да го држи 
училиштето и децата како 
заложници, да изигрува не-
кој херој и не сака да го при-
фати законското решение. 
Законот не е направен ако 
некоја општина добие власт 
од друга партија, дека треба 
да ги смени директорите, 
кои јас сум ги поставил или 
обратно. Позицијата и опози-
цијата не се вечни. Треба да 
се постигне целосна деполи-
тизација. Ние го направивме 
тоа што од нас зависеше, 
сега врз база на тие законски 
односи, ќе ве поддржам се-

што побрзо и тоа е работа на 
комисиите. Ќе бидете инфор-
мирани за листата на учи лиш-
тата кои се решени и секоја 
општина ќе си ги преземе во 
нејзина над леж ност. Оние 
кои го немаат решено ова 
прашање, не ви ги оставаме 
вам. Ние не ве лиме дека од 1 
јули ви да ваме сè од децен-
трали за ци јата, нема да го ос-
тавиме тоа да биде само ва-
ша грижа. Во однос на финан-
сиските де фицити, точно е 
дека бази рано врз историски 
трошоци оваа година во тие 
ставки, кои што се однесуваат 
на де централизацијата има-
ме не достаток на средства 
од 10 отсто. И тоа е напра ве-
но врз база на анализи и 
вкуп ните состојби во Буџе-
тот, приходи, расходи, обвр-
ските од ММФ и од Светска 
банка. Но, не ве лиме - ние 
креваме раце од сè, и дека ќе 
ве оставиме на цедило, кога 
се работи за об јективни сос-
тојби. Таму каде што треба 
јас ќе се борам со ваши ар гу-
менти, (зголемена цена на 
елек трична енергија, течни 
горива). Но, историс ките тро-
шоци не значи дека ако се 
историски, се и точни. Исто-
риски се поради една тра-
диција - кога сите прават бу-
џет на финансии предви ду-
ваат 50 отсто повисоки тро-
шоци. Но, тоа не може да би-
де репер за нивните по тре-
би. Предвид ќе се земе нив-
ното мислење, но и мис ле-
њето на советници од Ми-
нистерството кои ќе одат на 
терен. Имаме потреба за раз-
гледување како се дошло до 
историските трошоци. Очи-
гледно, децентрализацијата 
е битна токму од таа причина, 
многу е тешко да контро ли-
раш колку нафта ќе потроши 
некое училиште или колку 
кубици дрва. Очигледно де-
ка вие можете многу по бли-
ску да ги утврдите состојбите. 
Ние тоа го правевме, очи-
гледно не беше добро, но не 
беше ниту можно, за секое 
училиште да мериш колку 
дрва се потрошени. Вие ќе 
имате интерес тоа да го на-
правите и да пристапите кон 
увид како се користат овие 
средства од оној за кој вие ќе 
распишете тендер. За тој дел 
на блок дотација, кој се пре-

 МИНИСТЕРОТ      НЕ ГИ ОСТАВА  НЕ ГИ ОСТАВА 
ГРАДОНАЧАЛН   ИЦИТЕ НА ЦЕДИЛОИЦИТЕ НА ЦЕДИЛО

подрачните единици (9 под-
рачни и 1 централно), каде 
бројот на учениците варира, 
а го посочи и примерот со ди-
ректорот, кој иако го испол-
нил работниот стаж, сè уште 
не сака да се пензионира. 

Претставничката од Велес 
праша дали просветните ин-
спектори треба да имаат зва-
ње советник. 

"Новоформираните опш-
тини во градот Велес ќе вра-
ботуваат луѓе од самата Опш-
тина, досега тоа одеше преку 
Општина Велес, а што ќе се 
случува со кадарот од градот 
Велес",  праша таа.

НАДЛЕЖНИОТ 
ОДГОВАРА

Откако ги сослуша сите за-
белешки министерот Поло-
жани потенцира: 

"Децен тра лизацијата ниту 
ја замис лив ме ниту ја пра-
виме за да ги решиме сите 

уставна одго ворност". 
Во однос на поставеното 

прашање за тоа дека Поло-
жани ги сменил директорите 
на сите училишта, тој одго-
вара:

"Смената на директори ја 
прави Законот, а не мини сте-
рот. Јас не се сменив себеси, 
туку го сменив Законот. Имај-
ќи ја предвид тежината на 
овој проблем, Собранието 
прифати да го смени Законот 
со кој се уредува таа мате-
рија, па ајде да покажеме ка-
ко и на кој начин го спро ве-
дуваме тоа што го донесовме, 
да ги видиме позитивните и 
негативните решенија. Не 
значи дека е идеално, вре-
мето ќе ги покаже ефектите 
од таквиот начин на изби-
рање директор, па потоа ќе 
ја разгледаме состојбата да-
ли сме грешеле или не. Никој 
не вели дека сегашните ди-
ректори кои се именувани со 
Закон се идеални луѓе. Има 

каде каде што ќе преземете 
со Закон предвидени чекори, 
кои ќе бидат во функција на 
подобрување на состојбите 
во образованието. Нема да 
штитам ниту еден директор 
кој го прекршил Законот, 
зош то целта на овој Закон не 
е да ги штити постојните ди-
ректори". 

Положани вели дека гра-
доначалниците со право го 
покренуваат проблемот за 
сопственоста на училиштата. 
Во изминатите 3-4 месеци 
Министерството за обра зо-
вание има направено ана-
лиза и за поголемиот дел  
учи лиштата има ката старско-
имотно уредени односи. 

"Тие училишта - додава По-
ложани - кои го имаат реше-
но ова прашање веднаш ќе 
ги преземете, но има и такви 
кои воопшто не се еви ден-
тирани во катастарот. Ние во 
Владата преземавме чекори 
да го решиме тој проблем 
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фрла кон вас, одговорноста 
е ваша. Вие сте основачи, тен-
дерот е во општината, вие ќе 
одлучувате за дрва, нафта. 
Знам дека ние секогаш ќе 
војуваме во однос на парите, 
тоа е константна борба меѓу 
централната и локалната вл аст, 
а особено со вакви инге рен-
ции. Ќе имаме константен ди-
јалог, но не значи дека сè е 
така како што ние или вие 
кажувате, затоа упатувам на 
потребата за разгледување 
на трошоците во однос на 
одредени критериуми. Вие 
господа градоначалници, мо-
жете слободно да не ги при-
фатите обврските (да не ку-
пите дрва за огрев во учи-
лиш тата), но има преодни од-
редби во Законот, каде што 
пишува нереализацијата на 
со Закон предвидена орга-
низација во основно обра-
зование ги враќа општините 
на централно ниво и со тие 
средства кои треба да ви ги 
префрлиме ние ќе ги реали-
зираме нашите обврски, ние 
не оставаме образованието 
да биде заложник на меѓу-
партиски работи на меѓу себ-
ни кошкања, ќе ја реализи-
раме наставата. Ако сакате 
да ги земете ингеренциите 
треба да ги реализирате об-
врските, но ако во нешто не 
успеете ние сме свесни дека 
треба да седнеме и да раз го-
вараме. Ултимативни по зи-
цио нирања не прифа ќа ме". 

Министерот Азис Поло жа-
ни објаснува дека со За кон е 
предвидено капитал ните ин-
вестиции да останат на цен-
трално ниво. 

"Од 1 јануари 2006 година 
ќе има и други ставки, кои се 
во доменот на тоа што значи 
одржување и ние допол ни-
телно ќе ги вклучиме и тие 
ставки (интервенции во лет-
ниот период) и ќе ги префр-
лиме во ваши ингеренции во 
зависност од бројот на уче-
ници, или по број на објекти... 
Но, капиталните инвестиции 
обезбедуваат еднакви ср ед-
ства за еднакви инвестиции 
на сите училишта во РМ. Се-
која капитална потреба, која 
произлегува од вашите по-
треби по однос на број на 
уче ници, сигурно ќе се ор и-
ен  тира кон вас. Знаеме де ка 
има места каде учи лиш тата 

се добри и помалку доб ри и 
места каде што се пот ребни 
итни инвестиции. Ние сме тие 
кои ги создадовме и треба да 
ги одржуваме. Но, Владата ос-
танува отворена за капи тал-
ни инвестиции врз база на 
барања и пред лози од сите 
општини на централно ниво 
за еднаков пристап". 

Министерот потенцира 
дека прави обид од сега на-
таму сите средства кои доа-
ѓаат како донации да ги ори-
ен тира преку Заедницата на 

крајот на годината, а потоа 
ќе имате годишна уредба- на-
менска дотација, во која ќе 
бидат предвидени одржува-
њето и транспортот на уче-
ници. Ако некој наставен ка-
дар остане без работа и не-
кое училиште се затвори, тоа 
е ваша одговорност, се раз-
бира, ако е законски. Ние не 
можеме да држиме еднаков 
број наставници, а бројот на 
децата во секоја општина да 
ни се намалува. Јас ќе на пра-
вам рационализација во де-

искористиме за да платиме 
сè што можеме. Владата ќе 
расправа за долговите и ве-
ројатно ќе најде решение", 
коментира Положани. 

Тој објаснува дека штом ќе 
се реализира постапката за 
имотно-правните односи, ве-
ројатно училиштата ќе поч-
нат да го водат регистарот. 
Кога станува збор за про свет-
ните инспектори, Положани 
потенцира дека тие треба да 
ги задоволат посебните ус-
лови од Законот за инспек-

единиците на локална са мо-
управа. 

"Од соработката со хо-
ландската Влада постојат на-
јави за можни инвестиции. 
Мој интерес е вие да бидете 
поефикасни, за менаџирање 
на оваа состојба. Но, во го-
лем дел сè зависи од дона-
торите. Вие разговарајте, убе-
дете ги", вели Положани.

Во проектот за модерни-
зација на образованието пр-
едвидени се средства кои ќе 
се трансферираат директно 
до училиштата. Предвидено 
е секое училиште да има ком-
пјутери. Ќе има формула и за 
обука на наставници.

"Од 2007 година се пред-
видува и друг вид дотација, 
која ќе биде наменета за пла-
тите на наставниците. Од 
2006 година ќе има привре-
мена уредба, која ќе важи до 

лот на тоа што е законски оп-
ределено за да ви помогнам 
кога во 2007 година ќе дој-
дете во таа позиција, барем 
малку да ви олеснам. Не е мо-
жно да постојат две пара лел-
ки со по 5 деца, една може, 
на пример, во Бач или во не-
кои рурални средини. Затоа 
е градоначалникот со совет-
никот, да види колку ученици 
има. Јас водам дополнителни 
контроли со секторите за об-
разование, за да видам дали 
информациите се точни. Со 
блок дотацијата ќе ви се да-
дат пари за целото обра зо-
вание и ќе имате слободни 
можности, а ние ќе внима-
ваме преку инспекторатот 
да не се прекрши Законот и 
правото на детето. Старите 
фактури, до крајот на шести 
месец ќе ги платиме и сите 
средства кои ги имаме ќе ги 

тори и општите услови од 
Законот за администрација. 
Просветниот инспектор мо-
ра да биде државен служ бе-
ник и да има 5 години ра-
ботен стаж во институциите 
во образованието. Но, и овла-
стениот службеник може да 
ги исполни истите услови, но 
не мора да биде државен со-
ветник. 

Во поглед на кадарот, ако 
на конкурсот за работно ме-
сто се појави некој со високо 
образование, нормално по 
сила на Законот, оној кој не 
поседува такво образование, 
станува невработен. Тоа не е 
прашање на политика, туку 
на Закон. Од 1 септември ќе 
се смени Законот, постои ос-
нова некој да остане ако му е 
потребен на учлиштето, но 
не може да држи настава по-
ради квалификацијата. 

ЛОКАЛНИТЕ ТАТКОВЦИ ЗАГРИЖЕНИ ЗА ИНГЕРЕНЦИИТЕЛОКАЛНИТЕ ТАТКОВЦИ ЗАГРИЖЕНИ ЗА ИНГЕРЕНЦИИТЕ


