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ЛОКАЛНИТЕ ЧЕЛНИЦИ ВО УЛОГА НА        ПАРТИСКИ ПОСЛУШНИЦИ ЛОКАЛНИТЕ ЧЕЛНИЦИ ВО УЛОГА НА    

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ГРАДОНАЧАЛНИЦ    ИТЕ "ТРЕНИРААТ"ГРАДОНАЧАЛНИЦ   
МАЈОРИЗАЦИЈА    НА ЕНТИТЕТИМАЈОРИЗАЦИЈА  

Примерот на пратениците на Де-
мократската унија за интеграција, 
кои не го признаваат легити ми-

тетот на Владата на Груевски, го следат и 
нивните партиски колеги, градона чални-
ците. Наместо да ја остават партиската 
припадност настрана и да се посветат на 
функцијата за која се избрани, да ги шти-
тат интересите на граѓаните, тие ста ну-
ваат партиски послушници, а нивните 
по тези ги контролираат матичните пар-
тии. 

Всушност, како што ќе рече и првиот 
човек на Општина Чаир, кој е од ре до ви-
те на ДУИ, не постои ниту еден градо на-
чалник кој не е партиски зависен, а и тие 
кои се прокламираат како независни се 
под некакво влијание. Тоа е реалноста 
во нашава држава, иако повеќето гра-
доначалници тоа не сакаат да го при-
знаат. 

"Точно е тоа - вели - Меџити - дека ние 
законски им припаѓаме на сите граѓани 
и работиме за нивно добро. Меѓутоа, ко-
га станува збор за подобрување на жи-
вотниот стандард, нема механизам кој 
би се однесувал на тоа доброто да биде 
само за членовите на ДУИ или само за 

Градоначалникот на 
Општина Битола, Владимир 
Талески, потенцира дека во 
неговата Општина 
Албанците се околу 4 
проценти и нивниот глас се 
почитува толку колку што 
треба.

"Единствена одлука 
донесена во Општина Чаир, 
без да се почитува 
Бадентеровиот принцип 
беше донесување на 
одлуката за грбот и за 
знамето. Таков чекор 
презедовме на моја 
иницијатива. На тој начин 
сакав да помогнам во тоа 
време граѓаните или 
поточно граѓаните 
Македонци да сфатат какво 
е чувството да бидеш 
мајоризиран", вели Изет 
Меџити.

Албанците. На пример, осветлувањето 
на Чаир е во прилог на сите граѓани, а не 
е само во прилог на моите приврзаници, 
тоа се однесува и на асфалтирањето, 
средувањето на подземената инфра-
струк тура. Довербата на граѓаните е по-
голема кон локалната самоуправа, би-
дејќи таа е најблиска власт и најлесно 
може да се дојде до неа. Но, треба да се 
има предвид дека кога јас се кандидирав 
за градоначалник, се кандидирав како 
кандидат на ДУИ, а не како независен и 
ќе ја бранам оваа опција до последен 
момент. Но, во никој случај со тенденција 
да страдаат граѓаните или, пак, да ги зло-
употребиме. Мислам дека ова е реал-
ност и не можеме да бегаме од тоа, не-
зависно дали тоа некому му се допаѓа 
или не".

ЗЛОУПОТРЕБА
Една од причините поради кои со-

партијците на Меџити го напуштија за-
конодавниот дом, според нив, беше зло-
употребата на Бадентеровото пра вило. 
Колку овој градоначалник го почитува 

ова правило кога станува збор за гласот 
на заедниците во неговата Општина? 

"Во Општината Чаир, од моето доа ѓа-
ње до сега, главно, се почитува Баден-
теровото правило. Имаше само еден 
слу чај кога не се почитуваше. И искрено 
кажувам таков чекор презедовме по мо ја 
иницијатива. Единствена одлука доне-
сена во Општина Чаир, без да се по чи-
тува Бадентеровиот принцип, беше до-
не сување на одлуката за грбот и за 
знамето. На тој начин сакав да помогнам 
во тоа време граѓаните или поточно гра-
ѓаните Македонци да сфатат какво е чув-
ството да бидеш мајоризиран. Тоа беше 
мој чекор за да се сфати сериозноста на 
состојбата од страна на сите граѓани. 
Мислам дека уште еднаш има тенденција 
Албанците да бидат мајоризирани, а тоа 
чувство е горко и многу тешко го при-
фаќаат. Бев и цврсто сум убеден дека 
ова чувство на мајоризација на Албан-
ците е главна причина зашто дојде до 
конфликтот во 2001 година. Во минатото, 
од времето на комунизмот и од 1990 до 
2001 година, Албанците во сите случаи 
беа мајоризирани. И тогаш имаше кон-
кретни барања за зголемување на пра-

СПОРЕД ИЗЕТ МЕЏИТИ, ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА СПОРЕД ИЗЕТ МЕЏИТИ, ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА 
ЧАИР, НЕМА НЕЗАВИСНИ ГРАДСКИ ТАТКОВЦИ  ЧАИР, НЕМА НЕЗАВИСНИ ГРАДСКИ ТАТКОВЦИ  
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ЛОКАЛНИТЕ ЧЕЛНИЦИ ВО УЛОГА НА        ПАРТИСКИ ПОСЛУШНИЦИ  ПАРТИСКИ ПОСЛУШНИЦИ 

ГРАДОНАЧАЛНИЦ    ИТЕ "ТРЕНИРААТ"ИТЕ "ТРЕНИРААТ"  
МАЈОРИЗАЦИЈА    НА ЕНТИТЕТИ НА ЕНТИТЕТИ

вата во образованието и во други де-
лови, но секогаш беа исклучени и тоа 
не маше да биде изгласано во Собра-
нието. Мојата одлука беше со тенденција 
да се помогне за новата состојба, а не 
беше со никаква друга намена. Не дека 
имав потреба да наметнам таква волја и 
да покажам дека еве јас можам тоа да го 
направам, туку тоа беше во прилог на 
Македонците, обичниот граѓанин да сфа-
ти дека чувството на мајоризација не е 
добро и дека тоа може да рефлектира 
негативни појави во општеството. Не се 
работеше за суета, туку да придонесам 
состојбата да биде посериозно сфатена 
во тој момент.

Но, имам точни информации од други 
општини, каде Албанците не се 20 отсто, 
туку многу помалку, симболично 2-3 от-
сто, како во Бутел, Битола каде воопшто 
не сакаат да слушнат за Бадентеровиот 
принцип". 

Градоначалникот на Општина Битола, 
Владимир Талески, потенцира дека во 
не говата Општина Албанците се околу 4 
проценти и нивниот глас се почитува 
толку колку што треба.

Нешто на што постојано се инсистира 

ТЕНДЕРИ
Дека сепак е во прашање политиката 

на матичната партија покажува и не-
одамнешната изјава на Меџити, која оди 
во насока на тоа дека  градоначалниците 
на ДУИ немаат проблем со Заедницата 
на единиците на локалната самоуправа, 
која еневладина организација, туку про-
блемот е во централната власт.

"Впечатокот кој го потенцирав на сед-
ницата на градоначалниците и на прет-
седателството на ДУИ, одржана во Чаир, 
е дека проблемот не е со ЗЕЛС, бидејќи 
ЗЕЛС е невладина организација која 
треба да ги штити интересите на сите 85 
општини. Нашите забелешки беа дека 
ЗЕЛС треба да биде поактивна, попри-
сутна во медиумите и погласно да го 
брани процесот на децентрализација, 
без разлика за која општина се работи. 
Тоа беше прифатено и на последната 
седница на Управниот одбор на ЗЕЛС во 
Струмица и мислам дека таму има ново 
движење. Проблемот е во тоа што нема 
никакви контакти меѓу централната 
власт и албанските општини, бидејќи ос-
вен Сарај во другите албански општини 
градоначалниците се од ДУИ и од ПДП. 
Обвинувањето не е во однос на сред-
ствата и дотациите, бидејќи тие се за кон-
ски утврдени. Нашето обвинување е во 
однос на отворените тендери за ст ран-
ски инвестиции во одредени оп шти ни, 
како што се Аеродром, Кисела Вода, 
Прилеп и други. Во текот на овие 6 ме-
сеци не е отворен ниту еден тендер во 
некоја албанска општина и ова негатив-

е соодветната и правична застапеност 
во институциите на системот. Дали овој 
принцип е применет во Општина Чаир?

"Во минатото - посочува Меџити- не 
беше воопшто почитувано правилото за 
правична застапеност. Кога дојдов на 
оваа функција, од 50 вработени во ад ми-
нистрацијата, најдов само еден Турчин и 
една Албанка, која беше без решение, со 
договор на дело. За година ипол односот 
веќе е сменет и во администрацијата на 
Општина Чаир ги има сите ентитети. При-
сутни се сите заедници, освен ромската, 
ќе кажам и по моја вина и по вина на са-
мите. Имав неколку контакти со таа заед-
ница, барав тоа да биде високо квали-
фикуван кадар, кој ќе биде способен да 
им помогне на луѓето од Топаана, каде 
се присутни Ромите. Но, мислам дека до 
крајот на мандатот ќе имам и од таа за-
едница. Главен услов при вработувањето 
беше способноста, квалификуваноста, 
об разованието. Може да се каже дека 
Општина Чаир ќе биде пример каква 
тр еба да биде една администрација, дека 
треба да им служи на граѓаните и по спо-
собноста, но и по различноста".

Дали зад добрата соработка меѓу градоначалникот на Чаир 
и претседателот на ЗЕЛС стои политичка позадина? Прет се-
дателот на ЗЕЛС е човек од СДСМ, а градоначалникот член на 
ДУИ. 

"За среќа, можам да кажам нешто друго. Точно е дека имам 
добра соработка со Андреј Петров, но имам многу добра 
соработка и со градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ, со гра до-
началникот на Бутел. Градоначалниците на општините Аеро-
дром и Кисела Вода се од ВМРО-ДПМНЕ и двајцата се Маке-
донци, но до ден денес не успеале да направат делбен биланс 
меѓу двете општини, така што сè уште се занимаваат со про-
блемот затекнат уште на почетокот. Општините Чаир и Бутел, 
кои се од две политички и две различни етнички провиниенции 
одамна го направија делбениот биланс. Одлична соработка 
имам и со господинот Костовски и не можам да го спорам 
нивниот легитимитет. Не можам да го спорам легитимитетот 
на господинот Коце Трајановски во Гази Баба. Ние не можеме 
да го спориме легитимитетот и на Груевски во македонскиот 
дел, но ние во Македонија функционираме во етнички партии. 
Треба да се има предвид дека ние го спориме легитимитетот 
на оваа Влада, бидејќи во неа албанскиот дел од Албанците го 
претставуваат оние кои ги изгубија изборите и тоа не е де мо-
кратско право и затоа се појавија овие проблеми".
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но се рефлектира кај населението. Секој граѓанин ќе се 
праша зошто да плаќа даноци кон државата и други да вач-
ки кога таа не враќа ништо во нивните општини. Ова не оди 
во прилог на меѓуетничките односи и во прилог на евро-
интеграционите процеси на нашава држава".

Сепак, кога се во прашање донациите внимание заслу жу-
ва и новоизградената општинска зграда за која градо на-
чалникот Меџити вели дека е изградена со донација од Ев-
ропската агенција за реконструкција во рамките на КАРДС 
програмата. Одлуката ја донела претходната Влада, а рабо-
тата е завршена сега. Посредник бил претходниот министер 
за локална самоуправа Ризван Сулејмани. 

Од ваквата ситуација страдаат само граѓаните. 
"Тоа е точно. Ова го тврдевме уште пред 6 месеци. Ако 

нема нормален политички дијалог и ако не се почитува гла-
сот, кој е најдемократското средство во една демократска 
држава, тогаш произлегуваат вакви проблеми и ако не се 
пре земат соодветни чекори тие од ден на ден се зго лему-
ваат". 

Во однос на прашањето дали градоначалниците на ДУИ 
ќе формираат нова ЗЕЛС, Меџити одговара: 

"Писмено ќе го информираме Секретаријатот за локална 
самоуправа при ДУИ за тоа кои се нашите проблеми со кои 
се соочивме во текот на овие шест месеци. Мој впечаток е 
дека не се работи за тоа дали ќе бидеме во ЗЕЛС или не. Ако 
ЗЕЛС е поактивен и го брани процесот на децентрализација, 
нема да има потреба од формирање на некаква нова не вла-
дина организација, нов ЗЕЛС или албански ЗЕЛС. Ако пот-
пад не под притисоците на дневната политика, треба да се 
излезе од него", вели Меџити.

Проблем настана и околу ингеренциите на 4 градо на чал-
ници во сферата на образованието, кои им ги одзеде ми-
нистерот за образование, а потоа им ги врати, при што го 
изостави градоначалникот на Желино. Првиот човек на Оп-
штина Гостивар, Невзат Бејта, потенцира дека одземањето 
на ингеренциите се должи на политичкиот реваншизам.

"Министерот прво почна со ПДП за да види како ќе реа-
гира. Кога беа одземени ингерециите во Желино и кога 
инспекторатот на Министерството за образование кон ста-
тираше дека сè е в ред со процедурата само се работеше за 
волја на министерот да ги одземе тие ингеренции и да 
постави свој директор во Желино, ние како ЗЕЛС бевме 
глуви, неми и не реагиравме како што треба. Во однос на 
тоа колку е вмешана политиката јасно е дека не се сериозни 
чекорите кои ги презема Министерството за образование, 
кое не се занимава со вистинските проблеми кои ги има во 
образованието. По нашата реакција, но и по реакцијата на 
меѓународниот фактор, по ден-два ја врати одлуката на зад, 
но се закани дека по еден месец повторно ќе може да пре-
земе такви чекори. Тоа ја покажува несериозноста на ми-
нистерот и на власта, бидејќи проблемите во обра зо ва-
нието можат да се решат со добра соработка со сите ком-
петентни и од локалната и од централната власт, зашто во 
спротивно создаваме нови проблеми во оваа сфера".

Од јули е предвидено да стартува втората фаза, односно 
фискалната децентрализација. Многу општини стравуваат 
дека ќе се соочат со недостаток од финансиски средства. 

"Добар дел од општините се подготвени за оваа фаза би-
дејќи ова не значи дека се работи за креативен процес, за 

кој треба многу да се мисли. Можеби за ова ќе треба да вработиме 
уште еден сметководител. Се работи чисто за средства кои од 
Буџетот на РМ треба да се префрлат на буџетот на општините и да 
се распоредат кај вработените во образованието. Така, вра бо те-
ните наместо да земаат плата од Министерството неа ќе ја доби-
ваат од општините. Но, ако сè е чисто и со однапред предвидени 
суми и број на вработени не би требало да има проблеми. Голем 
број градоначалници се плашат дека и во втората фаза ќе им се 
случи тоа што им се случи во првата фаза, а тоа е дека сумата која 
беше префрлена како дотација до општините беше 30-40 отсто 
помала од историските трошоци од претходната година, а се ра-
ботеше за снабдување со нафта за грење. Ако се има предвид и 
тоа што секоја година расте цената на нафтата, тогаш оваа раз-
лика од 30 отсто се зголемува. Сега проблемот може да биде по-
голем, бидејќи е голем бројот на вработените во образованието и 
ако дојде до него ние нема да бидеме во состојба да ги исплатиме 
платите навреме и тогаш може да има штрајкови", потенцира 
Меџити. 

На средбата меѓу членовите на прет се да-
телството на ДУИ, предводено од Али Ахмети, и 
градоначалниците од партијата, која се одржа 
во општинската зграда во Врапчиште, гра до-
началниците поединечно реферираа како се 
спроведува процесот на децентрализација во 
нивните општини и кои се проблемите. Засега 
градоначалниците нема да ја напуштат ЗЕЛС, 
но ќе се договорат како да се изврши притисок 
врз ЗЕЛС за забрзување на децентра лиза ци-
јата.

АКО ЗЕЛС НЕ Е ПОАКТИВНА ВО АКО ЗЕЛС НЕ Е ПОАКТИВНА ВО 
ОДБРАНА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА, ОДБРАНА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА, 
ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ОД ДУИ ЌЕ ЈА ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ОД ДУИ ЌЕ ЈА 
НАПУШТАТНАПУШТАТ


