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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Прецизно дефинирање на 
надлежностите на 
централната и на локалната 
власт, правичен и објективен 
систем за фискална 
децентрализација, 
преиспитување на 
оправданоста од постоење 
на 84 општини во РМ. 
Поради недоразбирањата и 
конфликтите на 
надлежностите меѓу 
градоначалникот на Скопје, 
од една страна, и 
градоначалниците на 
другите скопски општини, од 
друга страна, неопходно е и 
преиспитување на 
оправданоста од сегашната 
територијална организација 
на Градот Скопје", порачаа 

првите луѓе на 
единиците на 
локалната самоуправа.

Кај нас поимот евроинтеграции се 
сфаќа многу бомбастично, но тоа 
не е нешто што од нас го бара ЕУ, 

туку е важен процес, пред сè, за доб-
рото на македонските граѓани, за тие да 
добијат поквалитетни, поедноставни и 
побрзи услуги од  единиците на ло кал-
ната самоуправа кои, како најблиска 
власт до граѓаните, најдобро ги знаат 
нивните проблеми и секогаш можат да 
најдат најсоодветни решенија. За жал, 
централната власт, како што посочија 
градоначалниците на трибината "Ло кал-
ните заедници во процесот на евро-
интеграциите - придобивки и пред из-
вици", во организација на Центарот за 
институционален развој - CIRa, во по-
следно време влече потези преку кои ја 
докажува својата моќ и ја потенцира 
немоќта на локалната власт. 

Градските татковци потенцираа дека 
се соочени со финансиски проблеми, а 
20 од вкупно 84 општини континуирано 
се со блокирани сметки. Й порачаа на 
Владата прецизно да ги дефинира над-
лежностите на централната и на ло-
калната власт и да обезбеди правичен и 
објективен систем за фискална де цен-
трализација, затоа што Македонија е 
нај централизирана држава во Европа.

ОБЈЕКТИВНА 
ФИСКАЛИЗАЦИЈА

"Во наредниот период фокусот во 
Македонија треба да биде скон цен три-

ран во три области, прво - во опфатот 
на надлежностите, второ - во обез бе ду-
вањето на соодветни финансиски сред-
ства за извршување на тие надлежности 
и трето - во организацијата на локал-
ната самоуправа. Сметам дека во пр-
виот дел Македонија сè уште е многу 
централизирана држава, но и во вто-
риот дел, особено во финансиска смис-
ла, сè уште е најцентрализирана држава 
во Европа, поцентрализирана и од Бос-
на и Херцеговина и од Косово. Тврдам 
дека македонските општини распо ла-
гаат со многу помалку средства во спо-
редба со сите држави во Европа и тоа 
ги доведува во неблагопријатна сос тој-
ба, Владата преку министерствата во 
општините да реконструира санитарни 
јазли, да прави спортски терени, што не 
е вообичаено. Треба да ја охрабриме 
Владата да направи вистинска фискална 
децентрализација, општините да до би-
јат доволно пари за тие да ги извр-
шуваат задачите кои со Закон им се 
дадени и да ги утврдуваат прио рите-

Осврнувајќи се на својата Општина, 
Коцевски објаснува дека Велес е една 
од ретките поголеми општини во др-
жавата, кои немаат никакви долгови и 
ги исполнуваат сите услови за задол-
жување на домашниот и на меѓуна род-
ниот пазар на капитал. 

"Тоа - дополнува Коцевски - не е 
затоа што Велес е богата општина, туку 
зашто така работиме во Општината, од-
носно не сакаме да правиме нешто за 
што немаме финансиско покритие. Се-
пак, состојбите во Македонија се многу 
жалосни, бидејќи од вкупниот број опш-
тини дваесеттина континуирано имаат 

МАКЕДОНИЈА Н   АЈЦЕНТРАЛИЗИРАНАМАКЕДОНИЈА Н 
ДРЖАВ  А ВО ЕВРОПАДРЖАВ тите. Процесот на децентрализација на 

надлежностите треба да продолжи осо-
бено во примарната здравствена заш-
тита, социјалната заштита, во регули-
рањето на јавниот ред и мир, во соо-
браќајната полиција, уредувањето на 
градежното земјиште и другите при род-
ни добра од локално значење на те-
риторијата на земјата. Во финансиска 
смисла треба да се преиспита кон цеп-
тот на финансирање на единиците на 
локална самоуправа за општините да 
добијат многу повеќе финансиски сред-
ства од тие со кои сега располагаат. Во 
смисла на организацијата на локалната 
самоуправа треба да се преиспита оп-
равданоста на постоењето на 84 опш-
тини во РМ и тој број евентуално да се 
сведе на 50, колку што предложија екс-
пертите при последната територијална 
организација. Но, политичарите во 
Владата и во Собранието го зголемија 
тој број на 84. Исто така, да се преиспита 
оправданоста од оваа организација на 
Градот Скопје, затоа што е евидентно 
дека метрополата постојано е пара ли-
зирана на релација на недоразбирања 
и конфликт на надлежности меѓу градо-
началникот на Скопје, од една страна, и 
градоначалниците на другите скопски 
општини, од друга страна", вели гра-
доначалникот на Општина Велес, Аце 
Коцевски.

Тој посочува дека во Европа има 
многу попрактични и посовремени 
решенија за кои  Македонија треба да 
размисли и да ги прилагоди на своите 
потреби и интереси.

ОПШТИНИТЕ КАКО НАЈБЛИСКА В          ЛАСТ ДО ГРАЃАНИТЕ НАЈДОБРО ОПШТИНИТЕ КАКО НАЈБЛИСКА В   
ГИ ЗНААТ НИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И          МОЖАТ ДА НАЈДАТ ГИ ЗНААТ НИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И   
НАЈСООДВЕТНИ РЕШЕНИЈАНАЈСООДВЕТНИ РЕШЕНИЈА

ДВАЕСЕТТИНА ОПШТИНИ ДВАЕСЕТТИНА ОПШТИНИ 
КОНТИНУИРАНО ИМААТ КОНТИНУИРАНО ИМААТ 
БЛОКИРАНИ СМЕТКИ, БЛОКИРАНИ СМЕТКИ, 
АЦЕ КОЦЕВСКИАЦЕ КОЦЕВСКИ
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блокирани жиро-сметки, а дел од нив 
имаат и огромни долгови, заради што 
Македонија се доведува во пара док-
сална ситуација. Општините немаат ка-
пацитет да ги искористат парите кои ги 
добиваат, особено од Светска банка и 
од УСАИД и тоа под многу поволни ус-
лови и поволни каматни стапки, затоа 
што не ги исполнуваат условите за за-
должување. Тоа треба сериозно да нè 
загрижи сите, не само општините, туку 
и Владата на РМ, односно треба да се 
преиспитаат многу решенија".

Коцевски коментира и дека е по греш-
но и опасно силното влијание на по-
литичките партии на локално ниво. 

"По последните предвремени парла-
ментарни избори во повеќето совети се 
изгуби мнозинството, откако некои чле-
нови преминаа во редовите на ВМРО-
ДПМНЕ. Апсурдно е тоа што наместо на 
тие совети приоритетно да им биде како 
да го подобрат квалитетот на услу гите 
за граѓаните, тие станаа опозиција на 
градоначалниците", истакна Коцевски.

локалната заедница и локалните власти 
сега се наоѓаат на крајот на своите ман-
дати и се надевам дека на некој начин ќе 
успееме барем да ги додефинираме оние 
правци кои нашите наследници ќе треба 
да ги почитуваат, а тоа, пред сè, се по-
стабилни услови за финансирање на 
општините и нивна финансиска стабил-
ност во делот на одлучувањето, во над-
лежностите, кои ни се пренесени, од-
носно ги имаме добиено. Знаеме дека 
во овие три години главна цел беше 
добивањето сопственост или корис те-
ње на градежното урбанизирано зем-
јиш те. Тоа се исполни во поголемиот 
број контакти со централната власт, со 
новиот Закон во кој веќе има поделба 
на средствата во однос 40-60 проценти. 
Меѓутоа, остана уште недефиниран на-
чинот на користење на земјоделското 
земјиште, како и на останатите богат-
ства со кои располагаат општините", 
вели градоначалничката на Крушево, 
Лефкија Гажоска.

И таа посочува дека треба да му се 
посвети внимание на строгото дефи-

АЈЦЕНТРАЛИЗИРАНА
ДРЖАВ  А ВО ЕВРОПАА ВО ЕВРОПА

МЕШАЊЕ НА 
НАДЛЕЖНОСТИ

"Имајќи предвид дека сите се тру-
диме да ги исполниме условите кои нам 
ни се дадени како на локални власти за 
што поквалитетни услуги во децен тра-
лизирани услови на владеење, сметам 
дека навистина сме на почеток од овие 
процеси. Но, само вистинските правци 
и стратегијата, која треба да биде де-
финирана од страна на нашата држава, 
можат да дадат и оперативни мерки, 
кои ние како локални власти ќе ги ис-
полнуваме. Имаме уште многу за рабо-
та, предизвиците се големи. Меѓутоа, 

нирање на надлежностите на локално и 
на централно ниво, затоа што, како што 
објаснува, во ваков период на неде-
финирани надлежности речиси секо-
гаш има мешање на ингеренциите и си-
туација на конфузија, особно во делот 
на образованието.

"Заради недефинираните надлеж-
ности - дообјаснува градоначалничката 
на Крушево - речиси секој септември 
имаме проблеми. И оваа година имаме 
проблеми, пред сè, со превозот и со 
неседнувањето на заедничка маса на 
надлежното Министерство и ЗЕЛС, за 
да можат да се дефинираат начините на 
кои ќе бидат исплаќани средствата за 
превоз, сместување итн. Или уште по-
веќе, за дефинирање на тоа на кој на чин 
и дали во општините или во сре дните 
училишта ќе бидат вратени сред ствата, 
кои по основ на партиципација ги плаќаа 
учениците, а сега тие се од земени без 
никаква консултација со ЗЕЛС". 

ОПШТИНИТЕ КАКО НАЈБЛИСКА В          ЛАСТ ДО ГРАЃАНИТЕ НАЈДОБРО   ЛАСТ ДО ГРАЃАНИТЕ НАЈДОБРО 
ГИ ЗНААТ НИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И          МОЖАТ ДА НАЈДАТ   МОЖАТ ДА НАЈДАТ 
НАЈСООДВЕТНИ РЕШЕНИЈА

ПОРАДИ НЕДЕФИНИРАНИТЕ ПОРАДИ НЕДЕФИНИРАНИТЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ РЕЧИСИ НАДЛЕЖНОСТИ РЕЧИСИ 
СЕКОЈ СЕПТЕМВРИ СЕКОЈ СЕПТЕМВРИ 
ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ, ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ, 
ЛЕФКИЈА ГАЖОСКАЛЕФКИЈА ГАЖОСКА


