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Пишува:  Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПО СТАРТОТ НА ДЕЦ    

МАЛИТЕ ОПШТИНИ  Кон крајот на јули, две 
мобилни екипи на Ми-
нистерството за локал-

на самоуправа посетија 24 
мали рурални општини со 
ограничени капацитети и сп-
роведоа анкета за да видат 
како еден месец по офици-
јалниот старт на децентра-
лизацијата, овие општини се 
снаоѓаат во новите услови, 
пред сè, да се види до каде е 
со трансферот на врабо те-
ните и на имотот. Станува 
збор за општините Јегунов-
це, Желино, Боговиње, Де-
мир Хисар, Долнени, Кру ше-
во, Чашка, Градско, Неготино, 
Липково, Старо Нагоричане, 
Ранковце, Крива Паланка, Ка-
рбинци, Чешиново, Обле ше-
во, Зрновци, Дојран, Валан-
дово, Гевгелија, Богданци, Чу-
чер Сандево, Сопиште, Сту-
деничани и Петровец.

Нивна цел било да се по-
сетат што повеќе мали оп-
штини, меѓутоа да биде оп-
фатена целата територија на 
државава. Исто така, нивна 
цел било и да се види дали 
тие мали општини имаат ка-
пацитет да ги извршуваат си-
те пренесени надлежности, 
затоа што во согласност со 
Уставот и со Законот за ло-
кална самоуправа во Репуб-
лика Македонија, сите оп-
штини имаат подеднакви на-
длежности, но од друга ст-
рана, пак, сите општини не-
маат подеднаков капацитет. 
Законот за локална самоуп-
рава дава можност во оние 
области каде што општините 
ќе оценат дека сами не мо-
жат да ја извршуваат над-
лежноста или, пак, ако оце-
нат дека ако сами ја извр шу-
ваат таа надлежност би биле 

Од 24 мали општини само две, Демир Хисар и Кру-
шево, направиле трансфер на вра бо те ните и 
на имотот. Десеттина општини (Чучер Сан дево, 
Богданци, Студеничани, Петровец, Је гуновце, 
Дол    нени, Градско, Липково, Кар бин ци и Дој-
ран), не ги презеле потребните ак тивности за 
ова прашање. Овие податоци ги покажала 
спроведената анкета на Мини стер ството за 
локална самоуправа, еден ме сец (крајот на 
јули) по почетокот на децен тра лизацијата.

понеефикасни и понееко но-
 мични, имаат можност да ос-
тварат соработка со со сед-
ните општини. Портпа рол-
ката на Министерството за 
локална самоуправа, Ели Ча-
кар, вели дека постојат раз-
ни видови функционална со-
работка, која општините мо-
жат да ја користат. Имено, мо-
жат да склучат договор во од-
редена област со пого ле мата 
соседна општина, таа во нив-
но име да ги админи ст рира 
тие услуги, зошто се прет-
поставува дека таа оп штина 
има оформено адми нис тра-
ција, за да не се ду плираат. 
Општината треба да направи 
проценка дали ако адми-
нистрирањето й го пре пуш-
ти на поголемата оп штина, 
која ќе ја наплати таа услуга 
од помалата, тоа ќе биде по-
ефикасно и поевтино, от кол-
ку ако тоа го прави сама. Пос-
тои и друга мож ност, од нос-
но неколку оп штини да се 
здружат и да формираат за-
едничко јавно претпријатие 
или, пак, заед ничка админис-
трација за од редена област. 

ПОТТИК

"Практично - додава Ча-
кар - целта на децентрали-
зацијата е на локалните вла-
сти да им понудат поеко но-
мични и поефикасни услови, 
а општините сами треба да 
ги бараат тие начини. Ние ги 
поттикнуваме општините да 
се преиспитаат и да ја иско-
ристат можноста за оние об-

ласти за кои ќе се покаже де-
ка не можат сами да ја извр-
шуваат надлежноста, да во-
спостават соработка со со-
седната општина, ако тоа 
при донесе за поефикасно и 
поекономично работење. Од 
направената анкета, тоа е 
ситуација од крајот на јули, 
констатирано е дека во нај-
голем број од овие мали оп-
штини трансферот на врабо-
тените и на имотот сè уште се 

сфер на имотот и на вра бо-
тените беше во тек, а имаше 
и десеттина општини  кои не 
ги презеле потребните акт ив-
ности за овој трансфер. Иако 
од подрачните единици на 
Министерството за локална 
самоуправа спогодбите за 
пре земање имот и вработени 
се испратени до општините, 
тие немаат потпишано ниту 
една спогодба. Во голем дел 
причината за ваквата со с-

СЕ СНАОЃААТ  

одвиваше. Во две општини, 
Демир Хисар и Крушево, тр а н-
сферот на вработени и на 
имот беше речиси завршен. 
Со донесувањето на зако ни-
те и нивното стапување на 
сила од 1 јули 2005 година 
трансферот на надлежности 
е завршен. Во поголем број 
општини постапката за тран-

тојба се и постојните адми-
нистративни капацитети на 
тие општини, значи имаат ма-
ли наследени админи стра-
тив       ни капацитети со по 5-6 
луѓе во администрацијата и 
сè уште имаат неоформени 
сектори и одделенија. Во 
овој транзиционен период 
многу од тие општини немаа 

ГРАЃАНИТЕ МОРААТ ДА ГИ ДОБИВААТ УСЛУГИТЕ, ЕЛИ ЧАКАРГРАЃАНИТЕ МОРААТ ДА ГИ ДОБИВААТ УСЛУГИТЕ, ЕЛИ ЧАКАР
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капацитет тоа да го направат 
на ефикасен начин. Повеќето 
од нив не го про блема ти зи-
раат потпишувањето на овие 
спогодби и преземањето на 
вработените и на имотот, ту-
ку најавуваат дека, пред сè, 
би сакале да ги донесат ак-
тите за систематизација и 
организација, а потоа да ги 
преземат и да ги вклопат во 
тие акти, што апсолутно не е 
обврзувачко, затоа што мо-

врски инсистира на сите 370 
вработени. Сепак, треба да 
се најде некое компромисно 
решение, ние како Мини с-
терство за локална само уп-
рава имаме задача постојано 
да ги помагаме општините, 
да го следиме процесот на 
децентрализација. Имаме ра-
збирање и за нивните ар-
гументи, меѓутоа не е в ред 
ако општината која во оваа 
фаза тврди дека нема капа-
цитет и нема потреба, вед-
наш потоа да објави конкурс 
за вработување нови луѓе, 
тоа значи дека и тие не ос та-
нале доследни на прин ци-

 СО НАДЛЕЖНОСТИТЕ
жеа да го направат тоа и на 
друг начин - прво да ги пре-
земат, па потоа да ги пред-
видат во актите за систе ма-
тизација. Меѓутоа, тие го од-
брале тој начин. Иако за-
конскиот рок за носење на 
актите беше 60 дена од кон-
ституирањето на локалната 
самоуправа, некои општини, 
помалите, задоцнија и зара-
ди немањето администра ти-
вен капацитет веднаш да ги 
подготват. Факт е дека и тие 
беа притиснати, брзо се слу-
чија локалните избори, па 
имаа релативно мало време 
да се адаптираат на новите 
околности, да ги апсорбираат 
новините. И за нас овие си-
туации беа предвидливи, оче  -
кувани, особено за оп шти ни-
те со помал капацитет. Оваа 
анкета ја направивме токму 
од тие причини, да ло цираме 
каде им се пробле мите, сла-
бостите, имаат ли потреба од 
наша поддршка за да мо же-
ме да реагираме и да им по-
могнеме во про це сот на де-
централизацијата".

Во спроведената анкета 
општините одговарале на 
неколку прашања. 

"Анкетата - објаснува Ча-
кар - содржи генерални по-
да тоци за општините, а во 
неа се наоѓаат одговорите на 
прашањата дали е завршен 

трансферот на вработени, 
колку вработени имала оп-
штината пред тоа, колку се 
преземени а колку се пред-
видени со новите система-
тизации, дали можат само-
стојно да ги извршуваат сите 
надлежности и дали имаат 
кацапитет за тоа, доколку 
немаат, од нив побаравме 
мислење за тоа какво ре ше-
ние нудат. Очигледно е дека 
малите општини сè уште не-
мале време да се концен три-
раат на таа проблематика, а 
генерално сите одговараат 
дека имаат капацитети, ос-
вен во противпожарната за-
штита, која и така е регио-
нално организирана. Посто-
јат 30 регионални центри, а 
другите општини кои не се 
регионален центар ќе склу-
чат спогодби со регионал ни-
от центар. Јасно им е како 
тоа треба да го направат. Во 
другите сегменти сите рекле 
дека имаат капацитет да ги 
извршуваат надлежностите, 
ос  вен оние каде немало тр-
ансферирани објекти или вра-
ботени, па некако како од 
старт тие да се откажуваат од 
таа надлежност. Но, тоа не 
значи дека ако немаат гра-
динка или спортска сала де-
ка ја немаат и надлежноста. 
Тие ја имаат надлежноста и 
во рамките на своите капа-

цитети, можности или функ-
ционалната соработка, треба 
да побараат начини како да 
ја остваруваат таа надлеж-
ност, а не да се откажат". 

СТАВ

Општините имаат про б-
ле м со трансферот на вра-
ботени од Министерството 
за транспорт и врски. Пред 
стартот на децентрали заци-
јата и општините и Заед-
ницата на единиците на ло-
калната самоуправа зазедоа 
став дека не се во состојба и 
немаат капацитет да ги ап-
сорбираат сите 370 врабо те-
ни. Кога почнаа да ги презе-
маат вработените тие, како 
што ни објаснува Чакар, сами 
го вршеле изборот колку и 
кои луѓе ќе ги преземат. Од 
Министерството за локална 
самоуправа веруваат дека 
при преземањето на врабо-
тените од Министерството 
за транспорт и врски, пред 
сè, општините се раководеле 
од сопствените потреби и 
капацитети. 

"Сега произлезе пробле-
мот кој општините го најавија 
и на почетокот, односно дека 
не можат да ги апсорбираат, 
дека немаат реална потреба 
или капацитет за тоа. Ми ни-
стерството за транспорт и 

пите", вели Чакар.
Кога станува збор за тран-

сферот на имот, од Мини стер-
ството за локална само уп-
рава велат дека тоа е ад ми-
нистративна постапка. Вла-
дата усвои одлуки за тран-
сфер на установите од об лас-
та на културата, соци јалната 
заштита, образова нието (до-
мови на култура, дет ски гра-
динки, училишта).  Оттаму об-
јаснуваат и дека трансферот 
на установите се одвивал во 
пакет со тран сфе рот на вра-
ботените. Друг сег мент е 
тран сферот на вра ботените 
од подрачните единици на 
Министерството, заедно со 
подвижниот и не подвижниот 
имот, што под разбира бироа, 
столчиња, компјутери и кан-
целарии. 

"Трансферот на уста но ви-
те се одвиваше многу пое д-
ноставно затоа што фор мал-
но поедноставно ги презе-
маат училиштата, детските 
градинки... заедно со врабо-
тените и затоа што овие 
сфери и натаму ќе можат да 
се финансираат од цен трал-
ниот буџет. Вработените од 
образованието, наставници, 
професори, луѓе од областа 
на културата, социјалната за-
штита, вработените во дет-
ските градинки, плата и на-
таму ќе добиваат од цен-

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЕДИНИЦИТЕ ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЕДИНИЦИТЕ 
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВАНА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
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тралниот буџет. Во овој мо-
мент тоа нема да биде до-
полнителна обврска за оп-
штините и од тие причини 
трансферот стартуваше по-
лесно. Додека, пак, врабо те-
ните во подрачните единици 
на Министерството во ид ни-
на ќе бидат вработени во 
општинската админи стра ци-
ја и плата ќе добиваат од оп-
штината, од нивните из вор-
ни приходи. Затоа, во овој 
сегмент градоначалниците 
се многу повнимателни, пр-
ед сè, се раководени од ли-
митираноста на сопствените 
буџети, а веројатно и од жел-
бата да вработат и луѓе по 
сопствен избор", вели порт-
паролката на Министер ство-
то за локална самоуправа.

Во спроведената анкета 
општините биле прашани и 
дали имаат други специ фич-
ни проблеми за кои немало 
прашање во Прашалникот. 
Главно, сите овие мали оп-
штини како проблем го по-
ставувале немањето ком пју-
тери, доволно просторни ус-
лови, средства за работа и 
службени возила. Повеќето 
тоа го претставувале како 
хен дикеп во овие услови. Ча-
кар нè информира дека Ми-
нистерството за локална са-
мо управа, заедно со Ма ке-
дон ски телекомуникации, 
има ат проект, кој не се од-
несува само за овие мали 
општини, туку за сите оп шти-
ни во државава, да ги опреми 
со по еден компјутер, Интер-
нет и ASD врска. Таква по-
треба имаат помалите оп-
штини, затоа што поголемите 
веќе тоа го имаат, но идејата е 
да ги имаат барем тие ос-
новни услови за работа и да 
ја искористат можноста за 
компјутерско поврзување 
бидејќи на тој начин ќе мо-
жат полесно да комуни ци ра-
ат, а и да ја осваруваат функ -
ционалната соработка. 

Од Министерството за ло-
кална самоуправа об јас ну ва-
ат и дека нивните контакти 
со општините се постојани, 
односно комуникацијата се 
одвива во различни форми, 
а нивна цел е да ги ажурираат 
податоците и информациите, 
како се одвива процесот на 
децентрализација. За таа цел 
Министерството за локална 
самоуправа, во соработка со 

проектот КАРДС, веќе работи 
на подготовка на индикатори 
и во рамките на работната 
група за децентрализација 
има формирано десет те мат-
ски подгрупи поодделно за 
секоја надлежност. Овие под-
групи имаат задача да ја сле-
дат секоја област во оп шти-
ните и да видат како тие во 
конкретната област ги оства-
руваат надлежностите. Ефек-
тите ќе се мерат со тие ин-
дикатори, а таму каде што ќе 
се утврди дека постои про-
блем, прво треба да се на-
прави анализа зашто тој се 
појавува. Подгрупата има за-
дача да реагира, да понуди 

со цел да се види како оп шти-
ните се снаоѓаат во но вите 
услови.

"Таму каде што ќе биде 
потребна помош за процесот 
на децентрализација, во сми-
сла на зајакнување на капа-
цитетите на општините, но и 
нормативно, доколку се кон-
статира дека одреден под-
законски акт не создава ус-
лови за вистинска реална 
имплементација на Законот, 
туку создава проблеми, таа 
работна група, подгрупа од 
таа област ќе има задача да 
види каде се проблемите и 
ако има потреба да се при-
стапи кон измена на тој под-

овие четири сфери ќе се од-
вива преку блок-дотации. 
Тоа, исто така, се средства од 
централниот буџет, меѓутоа 
тие ќе 'легнуваат' на оп штин-
ските сметки, а нема да одат 
директно до корисниците, ќе 
'легнуваат' на општинските 
сметки, а потоа општината ќе 
ја прави распределбата во 
областа за која тие пари се 
наменети. Значи, парите кои 
се наменети за образование, 
општината ќе ги распре де-
лува само за таа област - за 
образование, нема право да 
врши нивна пренамена. Оп ш-
тините со Закон ги имаат при-
фатено надлежностите и тре-
ба да ги остваруваат. До кол-
ку одредена општина не мо-
же сама да ја остварува таа 
надлежност или оп шти ната 
не се обидела да ја ис ко-
ристи можноста на функ-
ционална соработка со друга 
општина врз база на таа на-
длежност, тогаш согласно За-
конот државата има право 
да й ја одземе надлежноста 
во рок од една година, сè до-
дека општината не се ос по-
соби да ја врши надлежноста. 
Не смее да се дозволи гра-
ѓаните од една општина да 
бидат оставени без соод вет-
ни услуги во било која над-
лежност. Граѓаните мора да 
ги добиваат услугите, ако тоа 
не може да го направи оп-
штината тогаш државата ќе 
ја преземе надлежноста за 
да им ги обезбеди услугите 
на граѓаните. Се надеваме 
дека до тоа нема да дојде 
затоа што целта на процесот 
на децентрализација не е 
тоа. Станува збор за превен-
тивна мерка која искрено се 
надеваме дека нема да мо-
раме да ја примениме би-
дејќи целта е надлежностите 
да се пренесат што поблиску 
до граѓаните. И Владата и 
Министерството за локална 
самоуправа постојано ра бо-
тат на зајакнување на капа-
цитетите на општините, на 
едукација на локалната ад-
министрација во рамките на 
објективните можности, со 
постојана поддршка од до-
натори, сè со цел да се обез-
бедат сите неопходни услови 
за општините да можат са-
мостојно  да си ги извршуваат 
надлежностите", објаснува 
портпаролката Ели Чакар.

решение. Цел на Министер-
ството е постојано да врши 
мониторинг на општините и 
да го помага процесот на де-
централизација. Од ова Ми-
нистерство велат дека анке-
тирањето ќе продолжи и 
натаму. Меѓутоа, тоа е само 
една од многуте форми која 
Министерството ги прак ти-
кува за да биде во постојана 
комуникација со општините 
и да знае што се случува. Ве-
ќе е во фаза изработката на 
нова база на податоци, по-
одделно за секоја оп шти на 
која, исто така, треба да биде 
во функција на нивно сле-
дење на процесот на де цен-
трализација и негово по ма-
гање. Базата на податоци ќе 
ја користи работна група за 
децентрализација, која е ме-
ѓуресорска, но и подгру пите 

законски акт, дури и на од-
редена законска регула ти ва", 
вели Чакар.

Со почетокот на децен-
трализацијата на 1 јули 2005 
година општините ги добија 
надлежностите, а 2007 го ди-
на е поврзана со финан си-
рањето на надлежностите. 
До 2007 година четирите ви-
тални сфери - образование, 
култура, здравство и соци-
јална заштита, ќе се финан-
сираат од државата. Платите 
ќе се обезбедуваат преку 
централниот буџет, а ос нов-
ните функции ќе се финан-
сираат со наменски дотации 
кои, исто така, ќе се обез бе-
дуваат од централниот буџет. 
Од 2007 година натаму, кога 
95 отсто од општините ќе по-
кажат финансиска зрелост 
то гаш финансирањето на 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Е ВО ПОСТОЈАН МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Е ВО ПОСТОЈАН 
КОНТАКТ СО ОПШТИНИТЕКОНТАКТ СО ОПШТИНИТЕ


