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Партиципативноста на граѓаните и спроведување на локалните
политики

Кој е одговорен за локалните надлежности?
•

Совет на општината

•

Градоначалник

•

Општинска администрација

Совет на општина

•

Го донесува статутот на општината и други прописи;

•

Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;

•

Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање;
на општината, во рамките утврдени со закон;

•

Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа;

•

Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;

•

Усвојува програми за работа и финансиски планови за јавните служби;

•

Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на
општината;

•

Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби,
кои ги основала општината;

•

Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;

•

Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на
општината,

•

Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на МВР;

•

Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност;

•

Дава препораки до МВР од областа на јавната безбедност и безбедноста во
сообраќајот;

Градоначалник

•

Ја претставува и застапува општината;

•

Ја контролира законитоста на прописите на советот;

•

Ги објавува прописите на советот во службеното гласило;

•

Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;

•

Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани
на општината;

•

Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;

•

Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;

•

Го извршува буџетот на општината;

•

Избира директори на јавните служби, врз основа на јавен конкурс;

•

Редовно го известува советот за извршувањето на надлежностите;

•

Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и
физички
лица, во согласност со закон;

•

Раководи со општинската администрација;

•

Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на
сопственоста на општината;

Општинска администрација и јавни служби

•

Ги подготвува актите за советот и градоначалникот;

•

Ги подготвува седниците на советот, како и седниците на неговите
постојани и
повремени комисии;

•

Врши стручни работи за советот и за градоначалникот;

•

Го води сметководството на општината;

•

Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши
анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;

•

Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината
на барање на надлежните органи или врз основа на закон;

•

Ракува со документите на општината, и ги чува се до нивното уништување,
односно предавање во Државниот архив на Република Македонија и

•

Врши и други работи што ќе и ги определи советот и градоначалникот;

Кој влијае на донесување на одлуки во советот ?
•

Политичките партии

•

Градоначалникот

•

Советници

•

Локални моќници/бизнисмени

•

Локални криминалци

•

Јавното мислење

Застапувањење на граѓаните и нивната улога во градењето
на локалните политики
Локалната демократија, овозможува поширок спектар на согледувања, кога
станува збор за потенцијалите што може да ги понуди законската рамка и
организираниот граѓански ангажман.
•

Една од целите на граѓанското општество е преку интерактивно учество, да
се согледаат познавањата, односно ставот на самите жители, односно
граѓани, стопанственици и претставници на институциите на системот и
граѓанското општество, во однос на степенот на познавање на правата на
граѓаните за учество на седниците на советот на општините на кои и
припаѓаат, но воедно и да се понуди можност за регионална комуникација
на зададената тема.

•

Партиципативноста е столб на демократијата на локално ниво - вклучување
на јавноста во идентификација на потреби, приоритизација и планирање.

•

Спроведување на локалните политики се заснива на вклученоста на
граѓаните во процесот на донесување на одлуки.

•

Улогата на советникот е како финансиски стратег и реализатор.

•

Мислењата треба да се различни, а воедно и дадените пристапи и сугестии.

•

Разноликоста на согледувањата ќе допринесат до богат спектар на
информации кои треба да бидат застапени на седниците на советите на
општините и месните заедници.

•

Граѓаните треба да се информирани со можноста дека и група советници
имаат законско право да поднесат Барање каде ќе предложат точка на
дневен ред на седница на Совет, а не само од граѓани.

•

Спроведувањето на локалните политики треба да се транспарентни и

отчетни со вклученост на граѓаните во процесот.
•

Средствата

определени

за

Советот

на

општина

Кратово

не

се

искористуваат според буџетските ставки за кои се наменети (патни
трошоци, репрезентација и сл.) скоро воопшто и најчесто се искористуваат
за други цели (се пренаменуваат за цели на општинскиот буџет).
•

Во пракса е евидентирано дека најголем број од барањата на граѓаните до
Советите се финансиска помош, за лекување, за награди за пензионери кои
постигнале одредени успеси во областа на спорт и култура. Обично се
бараат и разгледуваат по десетина месечно. Лимитот на средствата за
едно барање е 15.000,00 денари, но во некои ситуации таа сума е многу
пониска.

•

Советниците и претставниците на локалната власт, да обезбедат и
пренесат инфомација, пристап и алатки за зголемување на ефикасноста во
процесите на вклучување и комуникација со граѓаните при создавањето и
спроведувањето на локалните политики.
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