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ДЕЦЕНТ   РАЛИЗАЦИЈА ДЕЦЕНТ  
НА ЗЛО   УПОТРЕБИТЕНА ЗЛО  

"ПОДОБРО ЧЕСНА ЗАГУБА ОТКОЛКУ НЕЧЕСНА ПОБЕДА. 
ПРВОТО ЌЕ ТЕ РАСТАЖИ ЕДЕН ДЕН, А ВТОРОТО ЦЕЛ ЖИВОТ".

МУДРИОТ ХИЛОН ОД ЛАКЕДЕМОН 

Досегашната реалност, во 
однос на функционирањето 
на демократијата во 
локалната власт, покажува 
дека последните ангажмани 
во системот да се вгради 
ефикасна и функционална 
општина, за жал, не вродиле 
со плод. Се потврдуваат 
тогашните констатации од 
добрите познавачи на оваа 
материја дека со големи 
општини само ќе вршиме 
пренесување на власта од 
една централизирана 
структура на друга, исто 
така, централизирана. 

Природата на децентрализацијата не 
се состои во тоа дел од власта да 
се пренесува од една цен трална 

институција на друга инсти ту ција, исто така, 
далеку од граѓанинот, туку тоа мора да 
биде пренесување на власта од централа 
директно кај гра ѓаните или кај органите 
кои се многу блиски до нив. Цел и логика 
на де цен трализацијата е дел од власта 
граѓа ни нот да ја врши непосредно, или 
да се пренесе до такво растојание за гра-
ѓа нинот да може лесно да ја контролира. 
Сè друго може да е било што друго освен 
децентрализација. Вака како што (не)функ-
ционираат многуте од нашите општини, 

Мерсел БИЉАЛИ

“
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Golemi raboti 
za mali lu|e

од децентрализацијата нај многу сме пре-
неле злуопотреби од еден центар на 
друг, исто така, оттуѓен од граѓанинот. 

Сите анализи покажуваат дека гра ѓа-
ните никогаш порано не биле толку од-
далечени од нивните "локални из бра ни-
ци" отколку сега. Тие ја играат уло гата на 
тој кој е поканет на свадба за вода да 
носи. Сега општинарите ги ус ловуваат за 
сè и сешто. За секоја нивна потреба вре-
ди правилото "дај ми ќе ти дадам". Ако 
сакате документи за градба, треба про-
ектот да го нарачате кај некој близок на 
општинарите. Ако сакате да градите об-
јект, претходно мора да склу чите до-
говор за градба со лицето "ми леник" на 
децентрализираната власт. И потоа лу-
ѓето оправдано реагираат нај често во 
стилот "ова го немаше ниту во раниот ко-
мунизам". И навистина е така, тогаш има-
ло некаков закон и ред.

Со последната територијална орга ни-
зација уште повеќе создадовме ус лови 
локалните органи да не сносат од го вор-
ност пред никого. Факт е дека градо на-
чалниците и советите на опш тините функ-
ционираат во своевидна симбиоза, и прак -
тично ниеден друг орган не може да ги 
контролира. Јавна тајна е што се прави 
со тендерите и со другите јавни работи 
на тоа ниво. На граѓаните им преостанува 

главните столбови на не по средната ло-
кална демократија - рефе рендумот и 
собирот на граѓаните. Тоа од причина што 
референдумот при ус лови на мегало-
манска општина со по веќе од 100.000 
жители, е многу скапа работа, додека со-
бирот на граѓаните објективно не е мо-

да веруваат дека жештината на борбата 
за власт има своја позадина. И не слу-
чајно си кажуваат: стана правило, по доб-
ро да ја изгубите честа отколку власта.

Општините сега имаат многу повеќе 
надлежности во споредба со прет ход-
ната фаза на децентрализација. Тие сега 
можат да бидат столб на економскиот 
развој, создавајќи услови за инвес ти ции 
и за отворање нови работни места. Но, 
треба да знаат професионално да ра бо-
тат. Сега невработените треба да тропнат 
и на вратите на општинарите за работа. 
Граѓаните треба да се ин формираат за 
тоа дека нивните гра доначалници не се 
таму само заради парк, зеленило и за 
ситни инфра струк турни објекти кои ги 
прават со крупни пари, туку и за многу 

требен од централната или од локал ната 
власт. Оправдано Канети вели: "Ако во 
едно општество поединецот вреди мал-
ку, тогаш во тоа општество и мно зин-
ството поединци вредат малку".

Сакаме да признаеме или не, во многу 
општини од децентрализацијата не се  
случила ниту малата буква "д". Граѓа ните 
продолжуваат да се соочуваат со би ро-
кратските лавиринти на недофатливата 
опш тинска администрација. Пред по след-
ното прекројување помалите опш  тини 
покажувале виталитет во ин фраструк-
турниот развој. Со новата ор ганизација, 
поранешните општини изу мираат и како 
субјекти и како развој. Сега за нив никој 
не се грижи. Никој не ги посетува освен 
за време на из бо рите. Порано можеле да 

"КАКВИ ИГРИ И ДА ИГРААТ ДРУГИТЕ СО НАС, НИЕ НЕ 
СМЕЕМЕ ДА ИГРАМЕ СО САМИТЕ СЕБЕ".

РАЛФ ВАЛДО

повеќе. Некому му се допаѓа изреката на 
Ото фон Бизмарк: "Колку помалку знаат 
како се прават колбаси и закони, толку 
луѓето подобро спијат ноќе". 

Никаде во светот не се покажало дека 
е можно при услови на големи општини, 
успешно и ефективно да функ ционираат 

дојдат до не какви финансиски средства, 
можеле да користат и странски фондови 
и до на ции. Можеле да конкурираат со 
сопс твени проекти. А сега таму речиси 
ниш то не се случува. 

Во повеќе европски држави се по кажа 
дека поефикасни се оние опш тини кои 

жен при таква број ност на општините. 
Преостанува сите работи општинарите 
да ги прават по своја волја и интереси. И 
тогаш луѓето се сведуваат на обична број-
ка, со един ствен талент да гласаат како што 
другите сакаат. Така, обичниот гра ѓанин и 
на ова ниво целосно е оттуѓен. За него е 
ире левантно дали е запоставен или зло упо-
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тура за упра ву вање, координирање и 
одр жување на заедничките дејности, ин-
фраструк тур ните објекти и проекти.

Значи, на локалната власт треба да й 
ја вратиме демократијата и можноста сама 
да се развива. Или подобро ка жано, тре-
ба на граѓаните да им обез бедиме ефек-
тивно, конкретно и вид ливо локално вла-
деење, кое непо сред но тие ќе го чув ству-
ваат. Како помала средина тие ќе можат 
за многу нешта непосредно да учес тву-
ваат во доне су вањето одлуки од јавен 
карактер. Исто така, практиката во по ве-
ќе држави по кажува дека кај помалите 
општини можноста за секакви злоупо-
треби е сведена на минимум.

Во услови на крупни општини стра-
даат руралните средини на сметка на ур-
баните. Општо е познато колку се спро-
тивставувале граѓаните на послед ното 
прекројување на општинските гра ници, 
свесни дека тоа што  можат сами на себе 
да си го дадат не може никој друг да им го 
даде. Познатиот есеист Ралф Валдо пре-
дупредува: "Какви игри и да играат дру-
гите со нас, ние не смее ме да играме со 
самите себе". Имено, според истражу ва-
њето на една елитна странска сондажна 
организација, вид но е опадната поддрш-
ката на граѓаните кај локална власт. На 
прашањето колку имате доверба кај опш-

имаат меѓу 4.000-7.000 жи тели. Наши опш-
тини со по стотина ил јади жители се при-
мер за антипод на локалната де мократија.

Оттука, императивно се наметнува по-
требата за натамошна трансфор ма ција 
на структурите на локалната власт. Во-
ведувањето двостепена организи ра ност 
на локалната власт е излезно ре шение, 

со тоа што поголемиот и по важниот дел 
од надлежностите би тре бало да им при-
паѓаат на првостепените единици (опш-
тините), кои во наши ус лови не би тре-
бало да имаат повеќе од 15.000 жители. 
Додека на второ сте пе ната структура (ре-
гија, заедница на опш тини, окрузи итн.) 
би имала управна-административна струк-

"АКО ВО ЕДНО ОПШТЕСТВО ПОЕДИНЕЦОТ ВРЕДИ МАЛ
КУ, ТОГАШ ВО ТОА ОПШТЕСТВО И МНОЗИНСТВОТО ПОЕ
ДИНЦИ ВРЕДАТ МАЛКУ".

КАНЕТИ

"КОЛКУ ПОМАЛКУ ЗНААТ 
КАКО СЕ ПРАВАТ КОЛ БА
СИ И ЗАКОНИ, ТОЛКУ ЛУ
ЃЕТО ПОДОБРО СПИЈАТ 
НОЌЕ".

ОТО ФОН БИЗМАРК

тинските власти, со одговор "имам многу 
доверба" (во март годинава), одговориле 
само 6,3 отсто од граѓаните. А процентот 
на оние кои одговориле со "немам до-
верба" или "немам никаква доверба" е 
над 50 проценти. Ова само по себе е ин-
ди ка тор дека многу нешта во структурата 
и во организацијата на локалната власт 
треба радикално да се промени. 

Затоа, ова прашање заслужува мно гу 
посериозен пристап, за да не се пов то-
руваат грешките од порано. По требна е 
сеопфатна анализа за сос тој бите на те-
ренот, за расположението на граѓаните и 
за нивната потреба од ефи касна, ефек-
тивна и одговорна локална власт. Анти-
демократски е градона чал ниците да од-
лучуваат за сè и сешто. Не постои ниту 
грам логика и право гра доначалникот да 
одлучи кои настав ници да ги прими на 
работа, а кои треба да ги брка. Тој има 
многу поважни работи од тоа. 

Мудриот Хилон од Лакедемон вели: 
"Подобро чесна загуба отколку нечесна 
победа. Првото ќе те растажи еден ден, а 
второто цел живот". Но, оваа изрека из-
гледа не важи за општинските из  бра ни-
ци, туку за запоставените гра ѓани.


