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БЕЗ УСПЕШНИ О 
УСПЕШНА ЕВРО 

ВТОРА РЕГИОНА ЛНА КОНФЕРЕНЦИ     ЈА НА ЈУГОИС ТОЧНА ЕВРОПА: ВТОРА РЕГИОНА ЛНА КОНФЕРЕНЦИ  

"Имаме напредок, но има 
и слаби точки. Пред нас 
како приоритет, покрај 
процесот на 
евроинтеграција, 
паралелно ќе се движи и 
процесот на 
децентрализација", изјави 
министерот за локална 
самоуправа, Зоран 
Коњановски.

Странците ни 
забележуваат на 
некохерентноста меѓу 
законите. Поконкретно, 
Законот за локална 
самоуправа доделува 
надлежности на локалната 
самоуправа, но во некои 
случаи нивната 
имплементација зависела 
од секторските закони, на 
пример, Законот за 
образование, за 
здравствена заштита, за 
социјални услуги... Ни 
забележуваат и во однос на 
надзорот. Локалната 
самоуправа значи слободно 
да се дејствува во рамките 
на Законот. Во некои случаи 
премногу луѓе, чинители се 
обидувале да вршат 
надзор, а понекогаш тој 
надзор бил неефикасен, 
особено во оние случаи 
каде што се прикривале 
некои работи. И во 
финансиското поле сè уште 
има проблем во однос на 
статусот на вработените во 
локалната самоуправа. 
Една работа е да се 
децентрализира 
финансирањето, но 
проблемот е дали 
локалните власти се 
подготвени целосно да ги 
извршуваат надлежностите 
кои им се дадени. 

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во организација на Владата на РМ, а 
под покровителство на Пактот за ста-
билност на земјите од Југо источна 

Европа и Советот на Европа, во Скопје, се 
одржа 2. Регионална минис терска кон фе-
ренција на земјите од Ју гоисточна Европа: 
"Ефективно демо крат ско владеење на ло-
кално и регионално ниво". 

Конференцијата имаше цел да на пра-
 ви преглед на постојната состојба на ло-
калната самоуправа во земјите од Ју го ис-
точна Европа, да го оцени напра ве ниот 
напредок од Првата конференција, одр-
жана во Загреб во 2004 година, до сега, да 
ги презентира националните ра ботни прог-
рами за наредниот пе риод, а воедно да ја 
охрабри и поддршката на меѓународната 
донаторска заедница, заснована на по тре-
бите на секоја од земјите-учеснички. Ми-
нистрите за ло кална самоуправа од зем-
јите на Ју го источна Европа се договараа 
како да ја унапредат меѓусебната сора-
ботка, би дејќи ова е врвен приоритет на 
земјите аспиранти за влез во Унијата по 
ставот на Европската комисија дека во 
про це сот на проширување ќе го оценува 
ни вото на нивната меѓусебна соработка.

Отворајќи ја Конференцијата минис те-
рот за локална самоуправа, Зоран Коња-
новски, истакна: 

"Нашите планови се амбициозни и ве-
рувам дека со поддршката која до сега ја 
имавме, ќе направиме голем ис чекор. Ние 
како држава сме особено мотивирани, 
затоа што процесот на ев роинтеграција е 
наш врвен прио ри тет, а локалната де мо-
кратија е рес пек та бил на европска вред-

ност. Ефективната ло кална самоуправа 
води кон постиг ну ва ње на фундамен тал-
ните европски стан дарди, а со тоа и кон 
целта за членство или поблиско здружу-
вање со Европ ската унија". 

Вицепремиерката задолжена за ев ро-
интеграции, Габриела Коневска-Трај ков-
ска, потенцира дека регионот ис пра ќа сиг-
нал до Унијата дека со спогодби ќе ја де-
финираат пограничната сора ботка. Тоа 
под разбира безбедно и ефи касно упра-
вување, справување со шверц, корупција 
и организиран криминал. 

Конференцијата ја поздравија спе ци-
јалниот координатор на Пактот за ста бил-
ност, г. Ерхард Бусек, претставникот на Ге-
нералниот секретар на Советот на Европа, 
г. Филип Блер, претставникот на финското 
Претседателство со ЕУ, г. Анти Микенен и 
потпретседателот на Конгресот на локал ни 
и регионални власти, г-ѓа Људмила Сви ло-
ага. Во работата на Конференцијата учес т-
вуваа министри и владини деле га ции од 
земјите од Југоисточна Европа, од говорни 
за локалната самоуправа, прет ставниците на 
НАЛАС, на асоцијациите на локалните влас-
ти на земјите-учеснички, претставници на 
Пактот за стабилност, на Комитетот на ми-
нистри на Советот на Ев ропа и на Конгресот 
на локални и реги о нални власти.

Советот на Европа и Пактот за ста бил-
ност имаат исклучително значајна улога 
во напорите кои земјите од Југоисточна 
Европа ги прават за развивање на локал-
ната самоуправа и на локалната демо кра-
тија и се постојани поддржувачи на ре-
формите во оваа сфера. 

НАПРАВЕН Е ГОЛЕМ НАПРЕДОК, НО ИМА И МНОГУ НАПРАВЕН Е ГОЛЕМ НАПРЕДОК, НО ИМА И МНОГУ 
НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ, СЕПАК СЕ ДВИЖИМЕ ВО НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ, СЕПАК СЕ ДВИЖИМЕ ВО 
ВИСТИНСКАТА НАСОКАВИСТИНСКАТА НАСОКА



ПШТИНИ НЕМА 
ИНТЕГРАЦИЈА

ВТОРА РЕГИОНА ЛНА КОНФЕРЕНЦИ     ЈА НА ЈУГОИС ТОЧНА ЕВРОПА:  ЈА НА ЈУГОИС ТОЧНА ЕВРОПА: 

Претставникот на генералниот секре-
тар на Советот на Европа, г. Филип Блер, 
истакна: 

"Пред повеќе од две години во парт-
нерство со Пактот за стабилност и Сове-
тот на Европа ја организиравме Првата кон-
ференција на министри и во тој период не 
знаевме дали да организираме само една 
конференција која таму ќе заврши или, 
пак, почнуваме еден процес. Не знаевме 
дали министрите ќе ја прифатат идејата за 
национални програми, чија имплемен та-
ција ќе бара редовни подготовки. Не бев-
ме сигурни и не знаевме каква помош ќе 
ни даде меѓународната заедница за про-
це сот на децентрализација. Всушност, до го-
ворот постигнат на крајот од Загребската 
конференција за повторно да се сретнеме 
во Скопје, значеше дека министрите од го-
ворни за локална самоуправа се свесни 
дека крајот на нивната амбиција е далеку 
пред нив. Тие мора да се справат со пра-
шањата поврзани со локалното демо крат-

ско владеење, кои се приоритетни за нив-
ните земји. Присуството во Скопје значи 
дека во секоја од овие земји, децен тра-
лизацијата, модернизацијата, демократи-
зацијата на државата сè уште е голема 
цел. Меѓутоа, не почнуваме од нула, це-
лите на националните работни програми, 
кои беа претставени во Загреб, во нај го-
лем дел целосно или делумно се спро ве-
дени, можеби не во сите земји во ре гио-
нот. Меѓународната заедница ќе даде свој 
одговор, фокусирајќи ги своите напори 
врз приоритетите на владите, Советот на 
Европа и натаму ќе ги поддржува своите 
земји-членки во тековниот процес на ре-
форми, при што приоритетно ќе биде 
јакнењето на капацитетите на локалните 
власти, воспоставување партнерста со 
другите меѓународни организации кои се 
присутни во регионот, договор со ОБСЕ и 
други слични партнерства". 

На новинарско прашање до каде сме 
со децентрализацијата, конкретно фис кал -

ната, Коњановски вели: 
"Процесот на децентрализација се нао ѓа 

во прва фаза и пред нас постојат сериозни 
заложби да му дадеме душа на самиот про-
цес на децентрализација. Значи, во оној мо-
мент кога ќе одредиме дека голем дел од 
општините се подготвени да преминат во 
втората фаза на децентрализација ќе мо-
жеме да разговараме за поконкретни ра-
боти. Во овој момент се следи состојбата 
во општините и во догледно време ќе би-
де понудена информација до Владата ка-
ко општините напредуваа во овој период 
и ќе се заземат одредени ставови. Го сле-
диме тој процес за да не се случат не са-
кани последици".

Во однос на споредбата со останатите 
земји од Југоисточна Европа, тој објаснува 
дека нашиот процес на децентрализација 
е сè уште млад. 

"Имаме напредок, но има и слаби точ-
ки. Пред нас како приоритет, покрај про-
цесот на евроинтеграција, паралелно ќе 
се движи и процесот на децентрализација. 
Општините, локалните самоуправи и на-
шиот партнер ЗЕЛС имаат сериозна за да-
ча да ги изберат најдобрите решенија и 
да ги понудат". 

На Конференцијата беше усвоена Дек-
ларација, со која учесниците изразија под-
готвеност да ја развиваат локалната само-
управа и локалната демократија преку за-
едничка соработка и соработка со асо ци-
јациите на локалните власти.


