
22  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 702 / 14.12.2007

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"ФОТЕЛЈАШИТЕ"    ДОБИЈА "УПЛАВ" "ФОТЕЛЈАШИТЕ"  
НАРОДОТ ДА НЕ    ИМ ЈА ОДЗЕМЕНАРОДОТ ДА НЕ  
ВЛАСТА КОЈА ИМ     ЈА ДА ЛВЛАСТА КОЈА ИМ   Оние кои ги избираат граѓаните, 

без разлика дали станува збор за 
претставниците на локалната или 

на централната власт, треба да ја оп-
равдаат довербата која им ја дал елек-
торатот. За жал, многу пати досега ма-
кедонските властодршци ги изневерија 
очекувањата на овој народ и наместо 
казна за тоа што безмилосно го трошеа 
нивниот буџет, уживаа во фотелјите и 
глумеа недопирливи. Поаѓајќи од прет-
поставката дека во период од четири 
години никој ништо не им може, тие на 
сметка на гласачкото тело си ги полнеа 
финансиските конта. И законските нор-
ми на однесување беа дефинирани во 
нивна полза. Иако грешеа во практи ку-
вањето на власта си го преживуваа че-
тиригодишниот мандат, а некои дури 
до бија и втор. Всушност, од редбата  дека 
избраните функционери одговараат пред 
граѓаните е апстрактност. Од тоа нема 
ништо во прак тиката. Затоа неопходна 
е промена на легислативата и пре тре-
сување на це лата таа област на одго-
ворност на јавни службеници, прате ни-
ци, градоначал ни ци и други функ цио-
нери. Според екс пер тите, најголем де-
фект на нашата пар ламентарна демо-
кратија е тоа што пра тениците никој 
не може да ги повика на одговорност, 
ос вен ако Собранието не се саморас-
пушти.

"Системот не предвидува барања на 
непосредна одговорност од пратени-
ците ниту, пак, од нивните пратенички 
клубови и групи", посочи проф. д-р Ди-
митар Мирчев и потенцира дека е мно-
гу неоперативна и можноста за смена 
на претседателот.

Всушност, член 62 од Уставот вели 
дека пратеникот не може да биде от-
повикан. Од друга страна, пак, Маке до-

Претставниците на 
локалната, но и на 
централната власт треба да 
одговараат пред граѓаните 
затоа што тие им го доверија 
мандатот. За жал, ретко кој од 
нив ја вратил довербата. 
Потребни се соодветни 
законски решенија за 
избраните функционери да се 
отповикаат и пред истекот на 
предвидениот рок за 
извршување на нивната 
обврска.

нија е меѓу ретките демократии во која 
не може да се распишат предвремени 
избори доколку пратениците сами не 
гласаат за самораспуштање.

ОТПОВИКУВАЊЕ
Деновиве големо внимание предиз-

вика иницијативата на ЛДП, преку из-
мена на Законот за локална самоуправа 
да се бара отповикување на градона-
чалниците. Оваа идеја се вжешти от ка-
ко македонската јавност беше бомбар-
дирана од рекламните спотови за тоа 
што (не)направил и каде ги потрошил 
парите градоначалникот на град Скоп-
је, Трифун Костовски, но и веќе поч на-
тата иницијатива на ТВ Парламентот на 
телевизијата А1 за собирање потписи, 
со која се бара тој да си замине од функ-
цијата. Ваквиот развој на настаните ги 
разгневи градските татковци, кои изле-
гоа со свој став - "да" за отповикување 
на градоначалниците, но тоа да важи и 
за пратениците, дури и за претседателот 
на државата. 

Инаку, во актуелниот Закон за ло кал на 
самоуправа, донесен во 2002 година, не-
маше одредба со која би се побарала од-
говорност на првиот човек на оп шти ната. 

"Прашањето за гласање недоверба 
на градоначалниците - како што потен-
цира доцент д-р Тања Каракамишева - е 
спомнато во Изборниот законик, доне-
сен во 2005 година. Постапката за гла-
сање недоверба, како што е наведено 

во Законикот, треба да се уреди со за-
кон, односно со Законот за локална са-
моуправа. И тука нема ништо спорно. 
Она што мислам дека е спорно е фактот 
што постапката за гласањето недоверба 
законодавецот ја предвидува само за 
градоначалниците, а не и за советни ци-
те во општинските совети кои, исто та-
ка, се избрани од страна на граѓаните 
на непосредни избори, и треба да има-
ат ист степен на политичка одговорност 
како и градоначалниците. Прво, постои 
едно општо прифатено правило во со-
вре мените политички системи, а тоа е 
дека принципот на политичка одговор-
ност мора да се однесува генерално за 
сите избрани функционери, а не соглас-
но начелото на селективен пристап 
само на некои функционери во завис-
ност од тоа дали некоја личност им се 
допаѓа на партиите на власт или не. 
Второ, при утврдувањето на политич-
ката одговорност на функционерите на 
локалната власт треба да се земе пред-
вид и истата таква одговорност и на из-
браните претставници на централната 
власт. Главно, начинот на утврдување 
контрола на институциите на цент рал-
ната власт треба да биде отсликан и на 
локално ниво. На пример, претседа те-
лот на РМ е политички одговорен пред 
Собранието на РМ во случај кога во 
текот на својата работа ги повредил 
Уставот и законите на државата. Одлука 
за негова политичка одговорност до-
несува Собранието на РМ со 2/3 мно зин-
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"ФОТЕЛЈАШИТЕ"    ДОБИЈА "УПЛАВ" ДОБИЈА "УПЛАВ" 
НАРОДОТ ДА НЕ    ИМ ЈА ОДЗЕМЕ ИМ ЈА ОДЗЕМЕ  
ВЛАСТА КОЈА ИМ     ЈА ДА Л  ЈА ДА Л  

ство гласови од вкупниот број пра те ни-
ци. Таа одлука треба да помине и пред 
Уставниот суд со 2/3 мнозинство од 
вкуп ниот број судии, по што претсе да-
телот на РМ мора да поднесе оставка. 
Единствени избрани претставници во 
власта, кои немаат одговорност пред 
никого во текот на четиригодишниот 
мандат, се пратениците во Собранието 
на РМ. Мора да се размисли, доколку во 
наредниот период се отвори праша ње-
то за промена на Уставот на РМ, на мно гу 
поквалитетен начин да се воспостави 
принципот на политичка одговорност, 
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Доколку претпоставиме дека 
цен зусот од 20 проценти за не-
доверба на градските татковци се 
прифати, тогаш референдум за до-
верба на градоначалникот на град 
Скопје би можел да се по крене со 
86.000 потписи. Скопје има 430.000 
избирачи. Собраните потписи тре-
ба да се достават до ДИК, која тре-
ба да го распише ре ферендумот. 
Одлуката за недо верба со која би 
бил разрешен градоначалникот би 
била доне сена ако за неа гласа 
мно   зин ство то од вкупниот број 
изби ра чи, што значи околу 250.000 
скоп ја ни.

ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ

како во централниот, така и во локал-
ниот систем на власта, да се воспостават 
инструменти на заемна контрола меѓу 
институциите во РМ, кои во ниту еден 
момент нема да смее да бидат оставени 
без контрола и уставна можност да се 
покрене прашањето за утврдување на 
нивната политичка одговорност. Смис-
лата и суштината на демократијата доа ѓа 
најмногу до израз тогаш кога сис те мот 
е целосно затворен, а сите инсти ту ции 
функционираат согласно начелото на 
постојан 'страв' дека се следени како 
работат и дали добро ги извршуваат 
своите доверени надлежности. Контро-
лата е клуч за успехот на секој систем".

РЕФЕРЕНДУМ
Иницијативата на ЛДП да се покрене 

прашањето за доверба на градона-
чалниците доколку зад тоа застанат 20 
проценти од граѓаните во општината и 
одлуката за недоверба да биде доне-
сена ако за неа гласале мнозинство од 
вкупниот број гласачи, веќе е доставена 
во Собранието. Велат дека очекуваат 
претседателот да го испочитува Де лов-
никот и да ја стави на дневен ред нај-
доцна за еден месец. Народните избра-
ници сметаат дека граѓаните имаат де-
мократско право да побараат отчетност 
и одговорност од својот градоначалник, 
но за нив е дискутабилен  цензусот од 
20 проценти.

"Оваа иницијатива е со една един-
ствена цел - да им се даде можност на 
граѓаните преку законско решение да 
можат да влијаат на смената на градо-
началникот, доколку не се задоволни 

од неговата работа. Не ја гледам воз не-
миреноста кај градоначалниците, осо-
бено зошто би биле вознемирени оние 
кои добро работат. Доколку инсисти-
раат за пратениците, јас се согласувам 
дека одредени пратеници не ја испол-
нуваат својата должност. Нека понудат 
решение, ние ќе го поддржиме, доколку 
можат да најдат законско решение по 
кое ќе можат и пратениците да бидат 
отповикувани", изјави Роза Топузовска 
Каревска, ЛДП.

"Нашиот став е дека треба да се раз-
гледа предлогот, имајќи предвид дека 
одговорноста е еден од основните по-
стулати на работење на секоја власт, 
вклучувајќи ја и локалната", потенцира 
Оливер Шамбевски, ВМРО-ДПМНЕ.

"Нема да поддржиме со 20 проценти, 
најверојатно ќе интервенираме аманд-
мански, тоа да биде цензус од 30 или 40 
проценти од граѓаните", вели Рафиз 
Али ти, ДУИ.

Тито Петковски, НСДП, посочи:
"Мислам дека сепак треба да се најде 

некое решение избалансирано во смис-
ла да се даде можност за демократска 
процедура, меѓутоа да не се злоупо тре-
бува".

"Треба да се најде форма како гра-
доначалниците ќе понесат одговорност. 
Скопјани не можат да заборават дека 
ВМРО-ДПМНЕ, Трифун Костовски и Ни-
кола Груевски заедно славеа во 'Дал 
мет фу' и викаа дека цело Скопје е 
вмров ски град. Денес Скопје личи на 
руина", рече Јани Макрадули, СДСМ.

На ваквите изјави градските татковци 
излегоа со свој став.

"Не може да се бара отчет за едно 
место, а на друго место да нема от чет-
ност. Не тврдам дека сите градона чал-
ници си ја работат работата коректно и 
треба да има некој механизам за да мо-
же некој да одговара, но нема никаква 
причина да има различен аршин", из ја-
ви Андреј Петров, претседател на ЗЕЛС.

Градоначалникот на Велес, Аце Ко-
цевски, вели: 

"Не можеме да имаме пратеници со 
бугарско државјанство, воопшто да не 
се појавуваат во Собранието и да нема 
законски основ да се покрене по стап-
ка за да им се одземе мандатот, а тоа 
да мо же да се направи за градона чал-
ни ци те".

Дел од првите луѓе на единиците на 
локална самоуправа сметаат дека да-
дената доверба од граѓаните треба по-
стојано да ја оправдуваат, а иниција ти-
вата за нивно разрешување треба да би-
де поддржана од повеќе од 20 отсто од 
избирачите.

"Зависи колку од граѓаните го из-
брале, па толку и треба да го разрешат. 
Инаку, да не испадне потоа политичките 
пресметки меѓу партиите да бидат 
преку градоначалниците", смета Коце 
Трајановски, градоначалник на Општи-
на Гази Баба.

На потег е законодавецот. Тој ќе тре-
ба да донесе решение во корист на гра-
ѓаните.


