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Наместо вовед           

 Општеството е комплекс од односи меѓу луѓето остварени во различни 

сфери.За да се одржи хармонијата во него неопходно е да се регулира однесувањето 

на луѓето, за која цел постојат правила. Правилата, преточени во нормативни акти и 

обезбедени со државна санкција стануваат закони. Законите постојат за да се 

применуваат и почитуваат. Ако законодавниот орган е творец на законите, извршната 

власт е тука да ги спроведува. Како механизам за нивно остварување се јавуваат 

органите на локалната администрација. Администрацијата е посистем на извршната 

власт. Таа е рамката за функционирање на модерното опшество. Во сомвремената 

демократија, секој има право и слобода, свои потреби и интереси, за чие остварување 

помагаат органите на управата. Управата е сервис на граѓаните. Администрацијата, 

државна или општинска секогаш е сервисно ориентирана кон граѓаните, кои 

комуницираат со нив, им помагаат, а во повратна спрега ги гледа ефектите од своите 

мерки и одлуки. За да добро ги изврши начелото на сервисна ориентираност таа 

треба да им се доближи на граѓаните. Во таа насока се создаде општинската 

администрација и се спроведе децентрализацискиот процес. Се изврши пренос на 

надлежности од централно ниво на локално ниво. Се зголемија ингеренциите на 

општините, како природни,географски и економски целини каде постојат услови за 

материјален и опшествен развој и за учество на граѓаните во одлучување за 

локалните потреби. Општините како мали заедници на жителите на одредено 

подрачје, најдобро ги познаваат своите припадници;ги знаат проблемите им нудат 

брзи решенија или им дозволуваат самите да одлучуваат за работите кои лично ги 

тангираат. Имајќи ја во  предвид потребата на општината, неопходно е да се согледа 

како истата е уредена, функционира, органи, надлежности, заштита и надзор. Тоа 

најдобро ќе го направиме во оваа статија преку анализа на „Законот за локална 

самоуправа“ во Р. Македонија, а ќе го продлабочиме со компаративното искуство од 

Р.Хрватска и тамошниот „Закон за локална и подрачна самоуправа“. Така ќе го 

разбереме функционирањето на општините, како дел од администрацијата и нивното 
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влијание врз неа, зашто ефикасната администрација ќе продуцира ефикасна извршна 

власт. Само таква власт во крајна линија ќе создаде квалитетно општество што е 

идеал за секоја современа држава. 

 

1.) Поимување и основни работи за  единиците на локалната самоуправа 

 

  Со законот за локална самоуправа во Р.Македонија се уредуваат 

надлежностите на општината; непосредното учество на граѓаните во одлучувањето; 

организацијата и работата на органите на општината;актите на органите; 

општинската администрација имот на општината; надзорот над работата на органите 

на општината;механизми  на соработка меѓу општините и Владата на Република 

Македонија; месната самоуправа; заштитата на локалната самоуправа; утврдување на 

службени јазици во општините и други прашања од значење за локалната 

самоуправа
1. Истиве области на уредување ги сретнав и во хрватскиот „Закон за 

локална и подрачна (регионална) самуправа“ со тоа што со овој закон се уредуваат 

единиците на локалната самуправа и единиците на подрачната самоуправа. Кога 

говориме за единици на локалната самоуправа ќе кажеме дека кај нас тука спаѓаат 

општините и градот Скопје, додека во Р.Хрватска тука спаѓаате општините, 

градовите, жупаниите и град Загреб, кои претставуваат правни лица. Општините во 

Р. Македонија и Р. Хрватска претставуваат едници на локална самоуправа т.е 

заедница на жителите на одредено подрачје како природна господарска и друштвена 

целина, поврзана од заеднички интереси и потреби, каде постојат услови за 

материјален и опшествен развој.2 Додека во Хрватска покрај општините, градовите3 

се дефинираат како единици на локална самоуправа каде се седиштата на жупаниите 

т.е секое место со над 10.000 жители, кое претставува урбана,господарска и 

друштвена.Во нивен состав можат да бидат вклучени и предградски населби.Под 

терминот жупанија4 се подразбира единица на подрачна самоуправа чие подрачје 

представува природна, прометна,друштвена, самоуправни целина, создадена заради 

вршење работи од подрачни интереси.Граѓаните на Р.Македонија и Р.Хрватска кои 

                                                             
1 ,,Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02,  чл.1 и ,,Закон за локална и подрачна самоуправа на 
Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.1 
2 Силјановска Гордана и Митков Владимир ,,Локална Самоуправа, Магор, Скопје, 2004год, стр.9 
 
3  Касаповиќ  Мирјана и Лалиќ  Дражен:,,Локалната организација во Хрватска”,Факултет за политички 
науки,Загреб,2004год.,стр.15 
 
4  Ibid,стр.17 
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имаат постојано живеалиште на подрачјето на општините, односно на општините, 

градовите и жупаниите се жители на истите единици на локалната односно на 

подрачната самоуправа. Општината има свој статут. Во Р.Македонија и во 

Р.Хрватска со статутот се уредуваат организација и работење на органите на 

општината, на комисиите, на советот, начинот на информирање на граѓаните, случаи 

на исклучување на јавноста од седниците, начинот на организирање на јавните 

трибини, спроведување анкети и прибирање предлози од граѓаните и други прашања 

од областа на локалната самоуправа. Во Р.Хрватска статутот ги опфаќа и единиците 

на подрачната самуправа и нивната соработка со единиците на локалната самуправа. 

Прописите на единиците на локалната самуправа се објавуваат пред да влезат во сила 

а начинот на објавување се уредува со Статутот. 

Општината,  односно општините, градовите и жупаниите имаат свое име и подрачје 

утврдени со законот. Општините можат да имаат свој грб и знаме кои се разликуваат 

од грбот и знамето на Р.Македонија, односно наР.Хрватска и знамето на другите 

општини и градот Скопј, односно на град Загреб. Начинот и постапката за 

утврдување на грбот и знамето се уредува со Статутот, а во Р.Хрватска може и со 

статутарна одлука, предходно одобрена од централното тело на државната управа 

надлежна за локалната и подрачна самоуправа.  

 

           2.)Финансирање на сопственост на единиците на локалната самоуправа 

 

 Општината има право на сопственост на ствари, парични средства и права додека 

во Р.Хрватска сите подвижни и неподвижни работи припаѓаат на единиците на 

локалната, односно подрачната самуправа5.С о сопственоста единиците на локалната, 

односно подрачната самуправа располагаат и стопанисуваат како добар домаќин. Во 

Р.Македонија и јавните служби основани од општината се во нејзина сопственост. 

Работите во сопственост на општината можат да се продадат по пат на јавно 

надавање, во согласност со законот (продажната цена да не е помала од нивната 

пазарна вредност) или да се дадат на користење на други субјекти по пат на јавно 

надавање. Средствата од продажбата се инвестираат само за стекнување нови или 

реконструкција на постојните работи во сопственост на општината. 

                                                             
5 ,, Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02 , чл.64 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.67 
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Финансирање: Согласно со економската политика на државата општините во 

Р.Македонија се финансираат од сопствени приходи (даноци, надоместоци, такси) и 

други извори на приходи (донации од државата).Општината во законски рамки ја 

утврдува даночната стапка, се задолжува да домашниот и странскиот пазар. 

Општината има свој буџет. Финансирањето и прашањето за буџетот се уредува со 

закон за финансирање на општните. Додека во Р.Хрватска, приходите на единиците 

на локалната и подрачната самоуправа се сразмерни со работите кои ги вршат 

согласно со закон. Приходите на единиците се: градски, жупански 

даноци,надоместоци,приходи од градски друштва и правни лица во нејзина 

сопственост, приходи од плаќање за концесија, приходи од парични казни и одземен 

имот за прекршоци кои сама ги пропишува согласно законот, приход од помош и 

донации од Р. Хрватска и други приходи.Единиците на локалната односно 

подрачната самоуправа изготвуваат годишна сметка и ја доставуваат во рок од 15 

дена, од денот на донесување до министерството за финансии.Вкупното материјално 

и финансиско работење го надгледува Советот на општината, а заштита на 

финансиското работење обезбедува Министерството за Финансии . 

 

                3.) Надлежности на единиците на локалната самоуправа 

 

Општините во рамките на законот и во согласност со начелото на 

супсидијарност имаат право на свое подрачје да ги вршат работите од јавен интерес 

од локално значење, што не се исклучуваат од нивната надлежност или не се во 

надлежност на органите на државната власт. Надлежностите се целосни и исклучиви 

и не смеат да бидат одземени или ограничени. 

Општините во Р.Македонија и општините, градовите ,жупаниите во Р.Хрватска се 

надлежни за вршење на следниве работи6 : 

1. Урбанистичкото планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од 

локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и на градежното 

земјиште;социјална стамбена политика,поттикнување на градба,отстранување на 

стари градби, 

                                                             

6 Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02 , чл.22 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.20 
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2. Заштитата на животната средина и природата - мерки за заштита и спречување од 

загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од 

бучавата и нејонизирачкото зрачење;  

3. Локалниот економски развој - планирање на локалниот економски развој; 

утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска 

политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на 

претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето 

и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на 

партнерство;  

4. Комуналните дејности - снабдувањето со вода за пиење; испораката на 

технолошката вода; одведувањето и пречистувањето на отпадните води; јавното 

осветлување; одведувањето и третманот на атмосферските води; одржувањето на 

јавна чистота; собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и 

технолошки отпад; уредувањето и организирањето на јавниот локален превоз на 

патници; снабдувањето со природен гас и топлинска енергија; одржувањето на 

гробовите, гробиштата и давањето погребални услуги; изградбата, одржувањето, 

реконструкцијата и заштитата на локалните патишта, улици и други 

инфраструктурни објекти; регулирање на режимот на сообраќајот; изградбата и 

одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и одржувањето на 

јавниот простор за паркирање; отстранувањето на непрописно паркираните возила; 

отстранување на хаварисаните возила од јавните површини; изградбата и 

одржувањето на пазарите; чистењето на оџаците; одржувањето и користењето на 

парковите , зеленилото, парк- шумите и рекреативните површини; регулацијата, 

одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови; 

определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни 

објекти;  

5. Културата - институционалната и финансиската поддршка на културните установи 

и проекти; негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни 

вредности; организирањето културни манифестации ; поттикнувањето на разновидни 

специфични форми на творештво;  

6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот спорт и рекреативните активности; 

организирањето на спортски приредби и манифестации; одржувањето и изградбата 

на објекти за спорт; поддршка на спортски сојузи;   
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7. Социјалната заштита и заштита на децата - детски градинки и домови за стари 

(сопственост, финансирање, инвестиции  и одржување); остварување на социјална 

грижа за инвалидните лица; децата без родители и родителска грижа; деца со 

воспитно- социјални проблеми; деца со посебни потреби; децата од еднородителски 

семејства; децата на улица; лицата изложени на социјален ризик; лицата засегнати со 

злоупотреба на дрога и алкохол; подигање на свеста на населението; домување на 

лица со социјален ризик; остварување на право и воспитување на децата од 

предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежности се во согласност со 

Националната програма за развој на социјалната заштита;  

8. Образование - основање, финансирање и администрирање на основни и средни 

училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање  

на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови;  

9. Здравствената заштита - управување со мрежата на јавни здравствени организации 

и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на 

локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна 

сопственост, здравственото воспитување; унапредување на здравјето; превентивни 

активности; заштита на здравјето на работниците и заштита при работа; здравствен 

надзор над животната средина; надзор над заразните болести; помош на пациенти со 

специјални потреби (на пример, ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други 

области кои ќе бидат утврдени со закон;  

10. Спроведување на Подготовки и преземање мерки  за заштита и спасување на 

граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други 

несреќи и од последиците предизвикани од нив;  

11. Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;  

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност и други работи 

определени со закон.Надлежностите се извршуваат согласно со стандардите и 

постапките утврдени со закон.   

Дотолку повеќе што во Р. Хрватска големите градови (над 35.000 жители) како 

финансиски, културни, здравствени прометни средишта ги имаат следниве 

надлежности: урбано и просторно планирање, локален економски развој, комунална 

дејност, заштита на деца, примарна здравствена заштита, образование, култура и 

спорт, сообрајќај но своето подрачје, одржување на јавните улици, издавање на 

градежни и локациски дозволи и други акти од просторното уредување, и други 

работи утврдени со посебен закон. Додека жупаниите ги вршат следните работи: 



 7

образование, здравство, сообрајќај, инфраструктура, планрање и развој на мрежа на 

образовни, здравствени и културни установи и други работи утврдени со закон. 

Ако во Р. Македонија делегирана надлежност имаме во правец од орган на управа на 

општинско ниво , тогаш  во Р. Хрватска согласно ЗЛПС големите градови или 

општината може да делегираат вршење на јавни работи на физички и правни лица, 

врз основа на договор за вршење на јавни работи во согласност со закон. Покрај свои 

надлежности можат да вршат работи од надлешност на жупите, воедно со одлука на 

Советот на единицата на локална самоуправа, согласно со нејзиниот статут, можат 

надлежности да се делегираат на жупите, односно на месната самоуправа,и обратно. 

А пак кога говориме за работи од органи на државната управа, истите можат да се 

пренесат на единиците на локална и подрачна самоуправа, но трошоците за нивно 

извршување се подмируваат од државната каса. 

  

4.) Непосредно учество на граѓаните во работење на единиците на  

локалната самоуправа 

 

Граѓаните непосредно учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 

значење преку граѓанска иницијатива, совет на граѓани, референдум, претставки и 

предлози
7 . Трошоците паѓаат на товар на општинскиот буџет. Во Р. Хрватска 

граѓаните непосредно одлучуваат и по предлог за промена на Статут, предлог за 

општ акт или друго прашање од надлежност на општините. 

-Граѓанска иницијатива:Граѓаните имаат право да му предложат на Советот да 

донесе одреден акт или да реши одредено прашање од неговата надлежност. Не може 

да се поднесе за кадровски и финансиски прашања. За предлогот од Советот е 

должен да расправа ако го поддржат најмалку 10% од избирачите на општината на 

која се однесува определеното,расправно прашање. Расправата од Советот е должен 

да ја одржи најдоцна во рок од 90 дена по доставената иницијатива и да ги 

информира граѓаните за својата одлука., 

-Собир на граѓани:Може да се свика за подрачјето на целата општина а го повикува 

градоначалникот на општината по сопствена иницијатива, на барање на Советот на 

општината или на барање од најмалку 10% од избирачите на општината на  која се 

                                                             
7
 ,,Соработка на локалната самоуправа со граѓанските организации, МЦМС, Скопје, 2007год.,стр.25 
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однесува определеното прашање. Органите на општината се должни во рок од 90 

дена да ги разгледаат заклучоците донесени на собирот на граѓаните и да ги земат 

предвид при одлучувањето и да ги информираат граѓаните за своите одлуки, 

-Референдум: Граѓаните во Р.М. преку референдум можат да одлучуваат за 

прашањата од надлежност на општината а Советот е должен да распише референдум 

на барање од најмалку 20% од избирачите на општината.Советот може да распише 

референдум за прашања од негова надлежност, по сопствена иницијатива(или во 

Р.Хрватска по предлог на началник на општина, градоначалник, жупан). Одлуката 

донесена на референдумот е задолжителна , 

-Претставки и предлози: Секој граѓанин има право, поединечно или заедно со 

другите да доставува претставки и предлози за работата на органите на општината и 

општинската администрација. Градоначалникот на општината е должен да создаде 

услови за доставување претставки  и предлози најдоцна во рок од 60 дена (рок од 30 

дена во Р. Хрватска), од денот на приемот на претставката,на подносителот да му 

достави образложен одговор и    претставките коишто не се однесуваат на работи од 

надлежност на органите на општината да ги достави до соодветниот надлежен орган 

и го извести подносителот. 

Во Р.Македонија при изготвувањето на прописите на општината, советот,односно 

градоначалникот може претходно да организира јавни  трибини,организира јавни 

дебати, да спроведе анкети и прашалници или да побара предлози и креативни идеи 

од граѓаните за подобро функционирање на општината по кокретното прашање. 

 

5.)Организација и работа на органите на единиците на  локалната самоуправа 

 

Органи на општината се: советот и градоначалникот. Советот е претставнички 

орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на единиците на 

локалната односно подрачната самоуправа. Составот, изборот и надлежностите на 

членовите на советот во Р.Македонија се уредуваат со изборен законик, а во Р. 

Хрватска согласно законот, статутот на единиците на локалната односно подрчна 

самоуправа и бележник на Советот. Советот го сочинуваат претставници на 

граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. 

Членовите на Советот се избираат за време од 4 години. Во Р. Хрватска мандатот на 

членовите избрани на привремени избори трае се до истекот на тековниот мандат на 

Советот избран на редовните избори. Членовите на Советот одлучуваат по свое 
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уверување, немаат обврзувачки мандат и не можат да бидат отповикани8.Бројот на 

членовите на советот се утврдува во зависност од бројот на жителите во општината и 

не може да биде помал од девет ниту поголем од 33 члена, (пример 5000 жители = 9 

членови, од 20000 до 40000 до 19 членови и над 100000 до 33 членови), додека во Р. 

Хрватска бројот на членови е непарен и се уредува со статутот на единиците на 

локалната и подрачна самуправа и тоа: општина од 3000 жители има 7 до 13 членови, 

општина од 3001 до 10000 има од 9 до 15 членови, општина од 10001 до 30000 има од 

13 до 19 членови, град од над 30000 жители од 19 до 35, град Загреб има член во 

Советот, жупаниите имаат од 31 до 51 член во советот.Членовите на Советот имаат 

право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните 

трошоци, во рамките утврдени со закон во Р. Македонија, а во Р. Хрватска согласно 

со одлуките на советот е многу важно и тоа дека должноста „член на Совет“ се 

извршува почесно и затоа не се зема плата9.Членот насоветот не може да учествува 

во процесот на одлучувањето за прашања во кои тој или неговиот брачен другар, дете 

или роднина до втор степен странична линија има финансиски или  друг личен 

интерес.Членот на советот е должен да го информира Советот за прашањата за кои 

тој има финансиски или друг личен интерес. Ако на член на советот во Р.М мандатот 

му престанува пред истекот на времето за кое е избран во услови на неспоиливост на 

функција, во Р.Хрватска доколку член на совет обавува дејност која со закон се смета 

неспоива тогаш за време на вршење на не споивата дејност мандатот мирува,а него го 

заменува заменик. 

Конституирање и работа на советот:Првата седница на новоизбраниот совет  ја 

свикува претседателот на советот од претходниот состав најдоцна во рок од 20 дена 

од денот на завршувањето на изборите.Ако не членовите на советот сами се 

состануваат и под претседавање на најстариот член на советот го конституираат 

советот во рок од десет дена.Новоизбраните членови на конститутивната седница на 

советот даваат и потпишуваат свечена изјава.Советот работи на седници.Седниците 

се јавни. Во Р.Македонија  за расправи за буџет, урбанистички планови јавноста не 

може да се исклучи додека за исклучување на присуството на јавноста на седницата 

се одлучува ако за  тоа постојат оправдани причини утврдени со статутот или во Р. 

Хрватска со општ акт на единиците, со двотретинско мнозинство гласови се 
                                                             
8 Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02 ,чл.35 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.30 
9 „Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02 , чл.45  и Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.31 
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исклучува присуството на јавноста.Советот може да работи ако на седницата 

присуствуваат мнозинство од вкупниот број членови на советот. Советот одлучува со 

мнозинство гласови од присутните членови, ако со закон и со статутот поинаку не е 

определено (пример во Р. Македонија прописите кои се однесуваат на културата, 

употребата на јазиците и писмата  на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во 

општината, утврдувањето и употребата на грбот и знамето на општината, се 

усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови на Советот(чл.41.ЗЛС).За 

секоја седница на советот се води записник. Седниците на Советот се свикуваат по 

потреба, но најмлку еднаш во три месеци.Седниците ги свикува претседателот на 

советот на свое барање, барање на градоначалник,на една четвртина на членовите на 

советот во рок 15 дена од денот на неговото поднесување.  Доколку во тој рок не се 

свика седница,членовите на советот сами се состануваат и избираат претседател на 

седницата (во Р. Македонија денот, часот и местото и дневниот ред се објавуваат 

седум дена пред седницата , а во Р. Хрватска членовите на советот се состануваат во 

рок од 15 дена).Покрај редовна може да се свика и вонредна седница по иницијатива 

на претседателот на советот или на барање на 1/3 на членовите на 

Советот.Карактеристично е тоа дека во Р. Хрватска донесува правилник на Советот 

во согласност со законот и статутот, каде се објаснуваат надлежностите и начинот на 

работа на советот и членовите на советот. Правилникот се носи со мнозинство 

гласови од сите членови на Советот и согласно истиот Совет има членови, 

претседател и двајца потпретседатели кои се бираат со мнозинство на гласови од сите 

членови на Советот. 

А.)Совет10: го донесува статутот на општината и други прописи;донесува буџет на 

општината и годишна сметка на локалната односно подрачната самоуправа, донесува 

одлука и други општи акти со кои се уредуваат прашања од локално значење; 

именува и разрешува членови на работните тела;ги уредува надлежностите на 

управните тела на единиците на локална односно подрачна самоуправа;основа јавни 

установи (служби) и други правни лица за интерес од локално значење;донесува 

буџет и годишна сметка на општината;усвојува висина на сопствените извори на 

приходи за финансирање;одлучува за давање за вршење дејност од јавен интерес, 

согласно законот;одлучува за начинот на располагање со сопственоста на 

                                                             
10 ,,Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02, чл.36 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.3/01, чл.35 
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општината;избира лице кое раководи со подрачната единица на МВР во општината и 

врши други работи утврдени со закон. 

Права и должности и мандат на членови на Советот:Членовите на Советот имаат 

права и должности да присуствуваат и да учествуваат во работа на советот и на 

неговите постојани или привремени комисии.Членовите имаат право на седница на 

Советот да даваат иницијативи и предлози и да поставуваат прашања.Членот на 

Советот не може да биде отповикан на кривична одговорност или да биде притворен 

заради искажано мислење или гласање во Советот.Работодавецот е должен да го 

ослободи од професионална дејност членот на Советот заради присуство на седница 

на советот или во комисиите каде е член.На членот на Советот мандатот му 

прекинува пред истекот на времето за кое е избран ако:поднесе оставка,во случај на 

смрт,е осуден со правосилна одлука за кривично дело за казна затвор во траење од 

над 6 месеци,ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност, 

престане да биде жител на локална односно подрачна самоуправа и во случај на 

неспојливост со функцијата(важи само во Р.Македонија). 

Права и должности на претседател на Советот: 

Претседателот на Советот се избира од редот на членовите на Советот со мандат од 4 

години.За претседател е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови од сите 

членови на советот(во спротива се пристапува кон втор круг гласање за двајца 

кандидати кои во првиот круг освоиле најголем број на гласови). Претседателот ги 

свикува и раководи со седниците на Советот, се грижи за работата и организацијата 

на Советот и потпишува прописи на Советот во рок од 3 до 5 дена во рокот од нивно 

донесување и ги доставува до градоначалникот заради нивно објавување. 

Распуштање на Советот на општината:Советот се распушта ако: 

-повторно го донесол прописот што претходно бил поништен или укинат од судот, 

-донесе одлука со која се загрозуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на 

државата, 

-не се состане за период од два месеци (Р.Хрватска) или за период од шест месеци 

(Р.Македонија), 

-не го донесе буџетот или годишната сметка(Р.Македонија), 

-трајно остане без минимален број на членови потребни за работа или за носење на 

одлуки, 

-не може да носи одлуки од свој делокруг подолго од 3 месеци, 

-ако во законски утврден рок не донесе просторен план(Р.Хрватска). 



 12

Владата на Р.Македонија(односно Р.Хрватска)во рок од еден месец од приемот на 

предлогот за распуштање на Советот од централното тело надлежно за вршење на 

работите од областа на локалната самоуправа ќе донесе решение за распуштање на 

Советот по сила на законот.Решението го објавува во службен весник.Против 

решението Советот може да поднесе тужба до Управен суд во рок од 8 дена ,а судот 

во рок од 15 дена одлучува по примената тужба и ги известува Владата и 

претседателот на распуштениот Совет.Инаку во Р.Македонија е познато и т.н 

самораспуштање на Советот ако за тоа се изјасни мнозинство од сите членови на 

советот.До изборот на нов Совет работите на Советот ги врши 

градоначалникот(Р.Македонија) односно доверник на владата на Р.Хрватска во 

единиците на локална односно подрачна самоуправа се до формирање на нов Совет. 

Б.)Градоначалник11:Градоначалникот се избира  на секоја четврта година на општи и 

непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност со изборниот 

законик.Избраниот градоначалник(жупан) ја презема должноста од претходниот 

градоначалник во рок од 7 дена од денот на избори.Тој ја врши професионално 

својата функција.Градоначалникот не може да биде отповикан на кривична 

одговорност или притворен заради искажано мислење во Советот.За време на 

вршење на функцијата градоначалникот не може да врши друга професионална 

дејност. Ја застапува општината и врши работи утврдени со статут и согласно со 

Законот.Ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласно со 

Законот должен е во рок од 7 дена од доставувањето,со решение да го запре неговото 

објавување(Советот тогаш е должен во рок од 15 дена да го разгледа решението и да 

одлучи по него).Градоначалникот одлучува од членовите во Советот кој ќе го 

заменува во случај на неможност,спреченост или отсуство,согласно статутот во 

Р.Македонија.Додека во Р.Хрватска општининскиот началник,градоначалник или 

жупан ги заменуваат заменици согласно статутот ,но ,со доверување на работите на 

заменикот не престанува одговорноста на градоначалникот врз нивно 

извршување.Конкретно во единици на локална самоуправа до 10.000 жители 

градоначалникот (началник,жупан) имаат еден заменик избран на општи избори,во 

единици на локална самоуправа каде има припадници на национални малцинства 

                                                             
11 ,,Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02, чл.49 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.40 
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имаат право на сразмерна застапеност во Советот,па така еден од замениците мора да 

биде од редовите на националните малцинства и обратно во локалните единици каде 

националните малцинства се мнозинство,Хрватските граѓани имаат право на 

заменици од хрватскиот народ.(Во Р.Македонија малцинствата играат улога во 

доменот на службен јазик во општината кој покрај македонскиот јазик е и јазикот на 

жители кои се најмалку 20% а не се припадници на македонскиот народ.За употреба 

на јазиците и писмото одлучува Советот на општината). 

Надлежности на градоначалникот, началник или жупан: 

-градоначалникот ја претставува општината, 

-контролира законитост на прописи на Советот и ги објавува во службен весник на 

општината, 

-го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот , 

-ги обезбедува извршувањето на делегираните работи, 

-го предлага годишниот буџет и сметка на буџетот, 

-избира директори на јавни служби и установи на локално подрачје, 

-редовно го известува Советот за извршување на работи согласно со статутот, 

-решава за права и обврски на правни и физички лица,согласно Законот, 

-носи правилник за систематизација на работните места во општинската 

администрација, 

-раководи со општинска администрација, 

-обезбедува правилно користење,одржување и заштита на сопственост на општината 

и врши други работи утврдени со Законот. 

Престанок на мандатот на градоначалникот,началник или жупан: 

-на денот на поднесена оставка, 

-во случај на смрт, 

-ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траењ од 

над (6 месеци (Р.Македонија) и над 1 месец(Р.Хрватска)), 

-ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност, 

-ако настапи случај на неспоиливост на функција(Р.Македонија), 

-во случај на неоправдано отсуство подолго од 6 месеци(за оправданоста на отсуство 

одлучува Советот со 2/3 мнозинство гласови од сите членови на советот), 

-престане да биде жител на единица на локална односно подрачна самоуправа, 

-престане да биде државјанин(Р.Хрватска). 
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Министерството за локална самоуправа(а во Р.Хрватска Советот) во рок од 15 

дена,односно 8 дена во Р.Хрватска ја известува Владата за престанок на мандат која 

поведува постапка за распишување нови избори за градоначалник во рок од 1 

месец.Во меѓувреме Советот бара член кој ќе ја врши должноста на 

градоначалникот.Воедно во Р.Хрватска началник, градоначалник,жупан можат да се 

разрешат ако: 

-ако ги кршат и не ги извршуваат одлуките на Советот, 

-кога со своја работа продуцираат материјална штета, 

-референдум за разрешавање(предлог за распишување референдум може да поднесат 

најмалку 1/3 од членовите на Советот,а одлуката се носи со мнозинство гласови од 

сите членови на Советот.Мандатот престанува на денот на објавените  резултати,и 

Владата именува доверник кој ќе ја врши должноста на градоначалникот.Исто така 

избирачите имаат право да поднесат предлог до Советот за разрешување на 

градоначалникот.Одлуката Советот ја носи во рок од 30 дена од приемот на 

предлогот,а се спроведува согласно Законот за референдум и други облици на лично 

учество во вршење на државната власт и локалната и подрачна самоуправа.Нов 

референдум не може да се распише пред проток од 12 месеци,од претходниот 

референдум одржан за исто прашање.). 

 

6.) Акти на единици на локалната самоуправа 

 

Во Р.Македонија се носат прописи на Советот и акти на 

градоначалникот.Прописите ги имаат истите обележја на примена на општи акти во 

Р.Хрватска. Така во вршењето на работите од своја надлежност Советот донесува 

прописи:статут,програми,планови и одлуки. Прописите се носат со мнозинство 

гласови од вкупниот број членови на Советот,доколку поинаку не е одлучено со 

закон. Прописите како општи акти се објавуваат во службено гласило на општината 

во рок од 7 дена од нивното донесување, а пак влегуваат во сила осмиот ден од 

нивното објавување, освен ако со Статут поинаку не е уредено. 

Општините(жупанија, градови) водат збирки на општи акти12 кои се достапни на 

општински увид. 

                                                             
12 ,,Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02, чл.62 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”,бр.33/01, чл.74 
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Во Р.Хрватска управни тела основани за работа од самоуправен делокруг непосредно 

вршат надзор врз спроведување на општите акти. Од друга страна овие управни тела 

во Р.Хрватска си носат и поединечни акти за извршување на општите акти каде се 

одлучува за права,обврски или правни интереси на правни и физички лица. Против 

одлука на општинска и градска управа може да се поднесе жалба до надлежно 

управно тело на жупанијата,а против акти донесени од управни тела на жупаниите и 

големите градови може да се изјави жалба до надлежното министерство. За носењето 

поединечни акти се применуваат одредбите на  „Законот за општа управна 

постапка“,а согласно со одредбите на „Законот на управни спорови“ граѓаните можат 

да поведат управен спор.А пак во Р.Македонија по однос на права,обврски или правн 

интереси на физичките лица градоначалникот е тој што донесува решенија.  

 

   7.) Општинска администрација, состав и карактеристики 

 

 За извршување  на работите од надлежност на органите на општината се 

организира општинска администрација13
чијашто работа е јавна. Организацијата, 

делокругот, начинот на изршување на задачите на општинската администрација го 

утврдува Советот на општината, на предлог на градоначалникот. Вработените во 

општинска администрација, кои вршат стручни работи, нормативно-правни, 

извршни, управно-надзорни работи и решеаваат во управни работи имаат статус на 

државен службник. За вработувањата, систем на плати, надоместоци на плата, права 

и должности на вработените, оценување, обука на вработените, се применува 

„Законот за државни службеници“ а вработените кои вршат административни 

технички работи и помошни работи се применуваат одредбите од работното 

законодавство. Важно при вработување е дека во општествена администрација и во 

јавните служби кои ги основала општината ќе води сметка за соодветна и правична 

застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, како малцинстава, 

застапени во општината на сите нивоа и почитување на критериумите на стручност и 

компетентност. Систематизација на работни места во општинска администрација ја 

пропишува градоначалникот со правилник на систематизација на работни 

                                                             
13 ,,Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02, чл.60 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.56 
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места.Службениците се вработуваат преку јавен оглас.Нивната работа е отворена и 

транспарентна. Општинската администрација предвидува и т.н. установа за развој 

заради стручно оспособување на службениците со цел поефикасна општинска 

администрација. 

Општинска администарција се организира во сектори и одделенија.  Секторот работи 

заради обединување на повеќе меѓусебно сврзани подрачја од надлежност на 

општината или на унапредување на соработката на одделенијата во негов состав 

(пр.општински инспекторат, сектор за поддршка на градоначалникот, сектор за 

локален економски развој, за финансии и др.).Одделенијата се образуваат заради 

вршење на групни работи од ист вид, кои се вршат во органите на општината( пр: 

нормативно-правни, управување со човечки ресурси, управно-надзорни, 

инвестициони, финансиски и сл.) Со секторот,односно одделението раководи 

раководител или го заменува помошник раководител на сектор, оносно на одделение. 

Со општинската администрација во целина раководи градоначалникот ,ова во 

Р.Македонија,а пак во Р.Хрватска постои т.н.,,прочелник“поставен од градоначалник, 

началник или жупан.  

 

                    8.) Надзор над работата на единиците на локалната самоуправа 

 

Државата заради уставност и законитост како и заштита на правата на 

граѓаните обавува надзор над работата и над актите на единиците на локалната 

односно подрачната самоуправа. Начинот и постапката на вршење на надзор над 

работата на органите на општината се утврдени со закон14. Органите на општината се 

должни да соработуваат со органите за вршење надзор. Во Република Македонија 

надзорот се јавува како надзор над законитост, контроли и ревизија врз 

материјалното и финансиско работење. Надзор над законитоста на прописите на 

општината врши Министерството за локална самоуправа, надзор врз законитоста на 

работа на органите како и над делегираните надлежности вршат органите на 

државната управа, а пак контрола над материјалното и финансиското работење врши 

Министерството за финансии а пак ревизија на материјалното и финансиското 

                                                             
14 ,,Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02, чл.69 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.78 
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работење врши државниот завод за ревизија.Конкретно надзорот над прописите на 

општината го спроведува градоначалникот кој во рок од 10 дена од објавувањето е 

должен да ги достави прописите на општината до Министерство за локална 

самоуправа. Ако смета дека прописот не е во согласност со Уставот во рок од 45 дена 

од доставување на прописот должен е да донесе решение за запирање на примена на 

прописот. Решението се објавува во службен весник. За разлика од него,државниот 

завод за ревизија врши редовни ревизии на финансиските сметки на 

општината.Градоначалникот е должен во рок од 30 дена да ги достави извештаите за 

извршување на буџетот и завршната сметка на општината до државниот завод за 

ревизија.А конечниот извештај за извршената ревизија се доставува до органите на 

општината, Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии. 

Секако не треба да се заборави „механизмот на претходна согласност“ т.е. ако при 

донесување на пропис на општина се бара согласност од друг орган тој е должен во 

рок од 60 дена од кога му е врачен предлогот да даде согласност, инаку по истекот 

прописот ќе се смета за прифатен онака како што бил предложен.За разлика од нас, 

во Р. Хрватска постои надзор над законитоста на ошти акти кој го обавуваат органите 

на државната управа. Имено началникот, градоначалникот, жупанот се должни 

општиот акт да го достават до претставник на телото на државната управа во 

жупанијата заедно со записници кои се однесуваат на постапката за носење на актот. 

Претставникот е должен во рок од 15 дена од доставата да донесе образложена 

одлука за примена на општиот акт. Одлуката за запирање на примена на актот се 

доставува веднаш до централното тело на државната управа. Впрочем одлука за 

запирање на примена на општ акт може непосредно да донесе и самото централно 

тело на државната управа. Кога централното тело на државната управа ќе прими 

одлука од претставникот одлучува во рок од 15 дена. Доколку оцени дека одлуката за 

запирање е неоснована истата ја укинува ,а пак ако ја оцени за основана ќе и 

предложи на Владата, во рок од 30 дена, да поднесе постапка за оценка на уставност 

и законитост пред Уставниот суд во Р.Хрватска. Ако Владата не покрене постапка 

пред Уставен суд во род од 30 дена престанува забраната за примена на општиот акт. 

Исто така, треба да се напомене дека централното тело за вршење на надзор врз 

делегираните надлежности може да издава наредби (во Р. Македонија овој надзор го 

врши орган на управата чија надлежност е делегирана) и дека Владата на Р. Хрватска 

може како што им дала,така и да им да одземе делегирани надлежности на единиците 

на локална, односно подрачна самоуправа. 
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            9.) Заштита на единиците на локалната самоуправа 

 

              Кога говориме за заштита на уставната положба на општината, согласно 

законските одредби од нашиот Закон, Советот и градоначалникот можат пред 

Уставен суд  да поднесат иницијатива за оценка на уставноста на законите и 

уставноста и законитоста на општите акти на министерствата и другите органи на 

државната управа со кои се нарушува уставната положба и правата на самоуправните 

единици согласно Уставот и законите. За разлика од нашиот Закон, во одредбите на 

Законот на Р.Хрватска е пропишано на општините им се гарантира судска заштита 

пред надлежни судови во одонс на актите и на активностите на органите на 

државната управа и на Владата, а со кои се попречува вршењето на надлежности на 

општините коишто се утврдени со закон15. 

 

Наместо заклучок 

 

Анализирајќи ги во оваа статија „Законот за локална самоуправа“ на 

Р.Македонија и „Законот за локална и подрачна самоуправа“ во Р.Хрватска ги 

увидовме надлежностите на општините, органите, актите кои ги носат, заштитата на 

локалната и подрачна самоуправа. Базичната разлика во овие две законодавства  е во 

самата локална организираност па ако кај нас постојат општините и град Скопје, 

тогаш во Р.Хрватска тука се општините, градовите и жупаниите. Правото на 

сопственост на општините во Р. Хрватска е посеопфатно од она во Р.Македонија, 

додека системот на финансирање и меѓуопштинската соработка е речиси идентичен. 

Во однос на надлежностите на ниво на општините, тие ги ги опфаќаат сите 

општествени области од просторно планирање преку спорт,образование и култура па 

се до противпожарна заштита, со тоа што делегирањето во Р.Македонија е од органи 

на државната управа на општините, додека пак во Р.Хрватска преносот е надополнет 

и од општините и градовите над  жупаниите. Кога пак говориме за органите, нивната 

поставеност, изборот, надлежностите, престанокот на функциите, се без поголеми 

разлики во двата правни поредоци. Заклучок кој се провлекува и во доменот на 

заштита на единиците на локална и подрачна самоуправа, како и при вршење надзор 

                                                             
15 ,,Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, бр.05/02, чл.87 и ,,Закон за локална и подрачна 
самоуправа на Р.Хрватска”, бр.33/01, чл.85 
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на ажурноста во работење на истите., и тоа ефикасно работење обезбедено преку 

органите на управата од една и од непосредните облици на граѓанско дејствување, од 

друга страна. Неопходен квалитет во работењето на општинската администрација се 

обезбедува на „пресликан начин“ во законодавствата на двете разгледувани земји 

претедентки, а е битен предуслов за остварување на децентрализицкиот проект. Тој 

треба да ги доближи општините до граѓаните преку нив тие да ги остваруваат своите 

потреби, а треба и да ја растерети државната администрација. Р.Македонија можеби 

повеќе од Р.Хрватска е критикувана за обемна и нефункционална администрација, 

што пак значи дека развој на општините и нивен поблизок контакт со граѓаните е 

неопходност ако сакаме да обезбедиме квалитетно функционирање на локалната 

администрација. А, само така ќе се изгубат административните лавиринти како и 

процедуралните „кочници“ и ќе се обезбеди  проток на дејности и услуги ,од една, и 

задоволени услужени гаѓани, од друга страна. 

 

  КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

-Силјановска Гордана  и   Митков Владимир:,,Локална  самоуправа”, Магор, Скопје, 2004год. 

-Касаповиќ  Мирјана и Лалиќ  Дражен:,,Локалната организација во Хрватска”,Факултет за 

политички науки, Загреб, 2004год. 

-,,Соработка на локалната самоуправа со граѓанските организации“, МЦМС, Скопје, 2007год. 

-,,Закон за локална самоуправа на Р.Македонија”, Сл.Весник на Р.Македонија бр.05/02  

-,,Закон за локална и подрачна самоуправа на Р.Хрватска, Сл.Лист Р.Хрватске, бр.33/01 

-интернет ресурси: 

 

-www.hils.com 

-www.polis.com 

-www.pravo.hr 

-www.pravo.org.mk 

 

 



Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

You are free:

to Share - to copy, distribute and transmit the work

Under the following conditions:

Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the
author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you
or your use of the work).

Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes.

No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this
work.

For any reuse or distribution, you must make clear to others the license
terms of this work. The best way to do this is with a link to this web
page.

Any of the above conditions can be waived if you get permission from the
copyright holder.

Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights.

The document was created by CC PDF Converter

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.cogniview.com/cc-pdf-converter.php

