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ЗАКОНОДАВСТВО ВО ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 



Зошто е потребна децентрализација на власта, 
односно пренесување на власта од централно -  
државно ниво, на локално ниво ? 
Децентрализација се одвива преку локалната 
самоуправа.  
Децентрализацијата се разликува од 
деконцентрација и од делегација, каде што 
централните, односно државните органи 
пренесуваат одредени надлежности на своите 
локално дисперзирани органи, како што се 
подрачни единици ,филијали и слично. 
Децентрализацијата преставува и облик на 
демократизација на едно општество. 
Локалната самоуправа во Република Северна 
Македонија е уставно дефинирана категорија.  



Локалната самоуправа предизвикува интерес од правен, политички, 
социолошки, економски, социјален, урбанистички и многу други 
аспекти. 
Локалната самоуправа е облик на управување во локални единици, 
односно заедници( општини, градови, срезови, окрузи, дистрикти, 
департани, региони слично). 
Локалната самоуправа има своја долга историја. 
Првите облици на локална самоуправа, од денешна гледна точка се 
среќаваат во црковните општини , парохии и сл. 
Но поголем развој на локалната самоуправа се среќава во 
средновековните градови, каде што тие со посебни повелби,  
добиваат одреден степен на автономија. 
Историски гледано локалната самоуправа, како облик на 
самостојност на локалните едници се јавува најпрвин во Англија. 
Овој облик и пракса се пренесува и во САД. Во Англија во 19 век е 
донесен и прв закон кој ја регулира локалната самоуправа. 
Разликите помеѓу англосаксонски и континентален систем 
предизвикуваат и одредени правни и политички разлики во 
системите на локалната самоуправа. 



Локалните, секојдневните потреби и проблеми на граѓаните  многу подобро се 
реализираат, односно се решаваат на локално ниво, отколку на централно 
ниво. 
Локалната самоуправа, по самата своја суштина  е многу поблиска до 
граѓаните, отколку централната власт. 
Во Република Северна Македонија, локалната самоуправа, е едностепена, 
односно единици на локалната самоуправа се општините и градот Скопје како 
посебна единица на локална самоуправа. 
Егзистирање на градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа 
не значи, двостепеност, бидејќи општините во градот Скопје се независни и 
самостојни единици. 
Локалната самоуправа, кај нас, е од монотипен карактер, што значи дека сите 
единици( општини) имаат ист вид на надлежности, без оглед на нивната 
големина и капацитети. 
Политипен карактер на локална самоуправа предвидува различни видови на 
надлежности за единици на локална самоуправа зависно од нивните големини 
и капцитети. 
Сеуште се присутни големи дилеми дали е добар систем на монотипен 
карактер, со оглед на тоа дека имаме мали општини, а меѓуопштинската 
соработка е недоволно развиена. 
Кој тип на локална самоуправа е подобар според нашите услови? 
 



Во состав на градот Скопје егзистираат 10 општини. 
Градот Скопје и општините во градот Скопје имаат подделени но 
самостојни надлежности, кои не се преклопуваат. 
Останатите општини вон градот Скопје имаат свои целосни 
надлежности. 
Најголем дел од  земјите во Европа имаат двостепена локална 
самоуправа, а некои како на пример, Полска, Италија, Шпанија и 
Франција имаат дури и третостепена локална самоуправа. 
Современата Европа е децентрализирана Европа. 
Република Северна Македонија е потписник на Европската повелба 
на локалната самоуправа донесна од Советот на Европа. 
Оваа повелба е ратифицирана со закон. 



Европската повелба за локална самоуправа, е усвоена од Советот на 
Европа, е ратифициана со закон, од страна на Република Северна 
Македонија. Оваа повелба ги обврзува земјите потписнички, на 
политичка, административна и финансиска независност и самостојност 
на единиците на локалната самоуправа, од централната власт. 
Ова се однесува на сите нивоа, односно степени на локалната 
самоуправа, првостепена, второстепена и третостепена. 
Повелбата утврдува дека самостојноста на локалната самоуправа, се 
гарантира со закон, а каде што е тоа можно и со уставот на државите 
страни на конвенцијата. Сепак, недвосмислено е дека, повелбата 
претпочитува локалната самоуправ,а да биде уредена со устав. 
Повелбата утврдува дека единиците на локалната самоуправа треба да 
имаат своји  органи, кои треба да бидат избрани на непосредни избори 
директно од граѓаните кои што живеат на подрачјето на локалната 
самоуправа.   
. 



Европската повелба за локална самоуправа, предвидува 
дека во рамките на законот, едниците на локална 
самоуправа треба да бидат оспособени да бидат одговорни  
за   управувавување со јавните работи од локално значење( 
кое е дефинирано во еден или повеќе закони). 
Повелбата промовира непосредно учество на граѓаните во 
управување со општините и други облици на локалната 
самоуправа, преку референдуми, собири на граѓаните, 
консултации, анкети и други форми на непосредна 
демократија. 
Во случаевите кога капацитетите на општините не се 
доволни за вршење на одредени активности, централните 
власти треба да дадат финасиска и друга  поддршка за 
вршење на истите.  
Во рамките на законски граници централните власти имаат 
право да вршат надзор над работата на општините. 



НАЈВАЖНИ ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ  ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА 
Закон   за  локалната самоуправа   (Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) 
  
Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија 
(Службен весник на РМ“ бр. 55/2004), 
Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната 
самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 12/2005), 
  
 Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 98/2008) 
Исправка на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република 
Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 106/2008) 
Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната 
самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 149/2014) 
 
  Одлука за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република 
Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 57/2004 и 17/2013) 
 
Закон за градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 55/2004) 
Закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 
158/2011) 
 
 
Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот 
Скопје и на општините во градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 83/2004) 
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https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/izm_dop_2018/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/izm_dop_2018/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/izm_dop_2018/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
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Закон за финасирање на единиците на локална самоуправа. 
Закон за меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 79/2009) 
  Одлука за утврдување поблиски критериуми за финансиско поттикнување и 
поддржување на меѓуопштисската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 
122/2010) 
  Одлука за определување на дејностите од пошироко значење и интерес за 
кои што може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на 
мегуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 71/2010) 
 Одлука за  формирање на Комисија за поттикнување и следење на 
меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 17/2010) 
Одлука за формирање на Комисија за поттикнување и следење на 
меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 177/2014) 
Правилник за содржината на образецот за евиденција на меѓуопштинската 
соработка и начинот на водење на евиденцијата на меѓуопштинската 
соработка (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012) 
Закон за рамномерен регионален развој (Службен весник на РСМ, бр. 24/2021 
година)  
Закон за изменување и дополнување на законот за рамномерен регионален 
развој (Службен весник на РСМ, бр. 174 од 30.7.2021 година)  
голем број на  посебни закони кои ја регулираат одредента област, како што се 
просторно и урбанистичко планирање,градежништво, животна средина, 
социјална заштита, образование итн.  
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https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/Odluka%20za%20opredeluvanje%20na%20dejnosti%20od%20posiroko%20znacenje%20i%20%20interes%20za%20koi%20sto%20moze%20da%20se%20izdvojuvaat%20f.sredstva%20za%20pottiknuvanje%20na%20%20MOS.pdf
https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/Odluka%20za%20opredeluvanje%20na%20dejnosti%20od%20posiroko%20znacenje%20i%20%20interes%20za%20koi%20sto%20moze%20da%20se%20izdvojuvaat%20f.sredstva%20za%20pottiknuvanje%20na%20%20MOS.pdf
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https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/Pravilnik%20za%20sodrzinata%20na%20obrazecot%20za%20evidencijata%20na%20%20MOS%20%20i%20nacinot%20na%20vodenje%20na%20evidencija%20na%20MOS.pdf
https://mls.gov.mk/images/laws/zakoni/Pravilnik%20za%20sodrzinata%20na%20obrazecot%20za%20evidencijata%20na%20%20MOS%20%20i%20nacinot%20na%20vodenje%20na%20evidencija%20na%20MOS.pdf
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Нашиот устав,  ја дефинира локалната 
самоуправа, како самостојна категорија, каде што 
граѓаните во единиците на локалната самоуправа 
непосредно и преку претставници,учествуваат во 
одлучувањето за прашањата од локално значење, 
а особено во областите на јавните служби, 
урбанизмот и руралното планирање, заштита на 
околината,локалниот економски развој, 
локалното финасирање,комуналните дејности, 
културата,спортот,социјалната и детската 
заштита,образованието,здравствената заштита, 
како  и во други области уредени со закон. 



Закон за локалната самоуправа, како основен закон во областа на 
локалната самоуправа,  особено ги уредува надлежностите на 
општината; непосредното учество на граѓаните во одлучувањето; 
организацијата и работата на органите на општината; општинската 
администрација; актите на органите; имот - сопственост на општината; 
надзорот над работата на органите на општината; распуштањето на 
советот на општината; механизмите на соработка меѓу општините и 
Владата; месната самоуправа; заштитата на локалната самоуправа; 
утврдување на службени јазици во општините и други прашања од 
значење за локалната самоуправа. 
Единици на локалната самоуправа се општините. 
Градот Скопје е посебна единица на локална самоуправа, имајќи ги 
предвид посебните карактеристики на градот како главен град. 
 



 Како што е веќе наведено согласно овој закон,единици на 
локалната самоуправа се општините. 
 Одредбите од овој закон се однесуваат и на Градот Скопје, 
доколку со Законот за Градот Скопје поинаку не е уредено.  
Општините се правни лица. Ова значи дека имаат 
сопствена жиро сметка (една или повеќе, односно основна 
буџетска сметка, како и една или повеќе посебни 
програмски сметки, како и посебни сметки за донации, 
домашни и странски, доколку  имаат донации).  
Статусот на правно лице значи дека се субјект на 
финансискиот и правниот промет, што значи дека можат да 
тужат но и да бидат утужени. 
Средствата на општините можат да бидат и предмет на 
извршување, под услови предвидени со закон. 



 
Општините( ова се подразбира и за градот Скопје) донесуваат 
свои правни акти, како што е статутот кој е најважен правен акт 
на општината), програми, деловници,правилници и други акти. 
Со статутот на општината се уредуваат: организацијата и 
работењето на органите на општината, организацијата и 
работењето на комисиите на советот,начинот на информирање на 
граѓаните, начинот и постапката за доставување претставки и 
предлози за работата на органите на општината и постапување 
по нив, начинот на организирање јавни трибини, спроведување 
анкети и прибирање предлози од граѓаните; како и други 
прашања. 



Во согласност со економската политика на државата, 
општините се финансираат од сопствени извори на 
приходи и други извори на финансирање. 
 Сопствени извори на приходи на општината се локалните 
даноци, надоместоци и такси утврдени со закон. 
Општината, во рамките определени со закон, ја утврдува 
висината на стапките на даноците и висината на 
надоместоците и таксите. 
Општината се финансира и од дотации од државата и 
други извори на приходи, во согласност со закон. 
Општината има право да се задолжува на домашниот и 
странскиот пазар на капитал, во согласност со закон. 
Општината, во рамките на своите надлежности, 
самостојно располага со сопствените извори на приходи. 
Финансирањето на општината се уредува со закон. 



Во вршењето на своите надлежности, општините можат 
меѓусебно да соработуваат. 
 Заради остварување на заедничките интереси и вршење на 
заедничките работи од надлежност на општините, тие можат да 
здружуваат средства и да формираат заеднички јавни служби, во 
согласност со закон. 
 Со цел за извршување на одделни надлежности, општините 
можат, исто така да формираат заеднички административни тела 
во одредени области, во согласност со закон.  ( сепак, овде мора 
да се констатира дека заедничката меѓуопштинска соработка е 
сеуште недоволно развиена).Истата е неопходна особено за 
помалите општини кои имаат помали капацитети.  
Општините можат да соработуваат и со единици на локалната 
самоуправа на други земји, како и со меѓународни организации 
на локалните заедници, како и да членуваат во меѓународни 
организации на локалните власти. 



Општините се надлежни помеѓу другото и за вршење на следниве работи :  
Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на 
објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето 
на градежното земјиште; 
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;  
Локалниот економски развој; 
 Комуналните дејности, како што се:  снабдувањето со вода за пиење; испораката на 
технолошката вода; одведувањето и пречистувањето на отпадните води; јавното 
осветлување;  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; 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  простор за паркирање; 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; 
Надлежности во областа на  културата, како што се институционалната и финансиската 
поддршка на културните установи и проекти; негувањето на фолклорот, обичаите, 
старите занаети и слични културни настани и други дејности во културата. 



Спорт и рекреација - развојот на масовниот спорт и рекреативните активности; 
организирањето на спортски  манифестации; одржувањето и изградбата на 
објекти за спорт; поддршка на спортски сојузи;  
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 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.  
 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; 
 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, ( во здравастената заштита општините 
имаат сеуште само симболични надлежности). 



Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни 
единици. 
Надлежности во други области утврдени со закон. 
Ова се изворини, односно оригинерни надлежности на општината. 
Покрај ова, органите на државата можат за определен временски период 
и да делегираат одредени надлежности, при што финасиските средстава 
за реализација на тие надлежности ги обезбедува државата.Притоа, 
државните органи вршат постојан надзор над реализација на 
надлежностите. 
 Органи на општината се: советот и градоначалникот, кои се избираат 
непосредно од граѓаните. 
Советот има свои надлежности , утврдени со закон и акти на општината, 
како што се основање на локални установи и служби, усвојување на 
буџет и завршна сметка, избор на одредени органи, усвојување на 
програми и извештаји и др. надлежности. 



 Најважни надлежности на градоначалникот:  
ја претставува и застапува општината; 
ја контролира законитоста на прописите на советотот, 
го обезбедува извршувањето на одлуките на советот; 
 го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон, 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 кои ги основала општината. 
Градоначалникот,како што е напоменато, се избира директно од 
граѓаните на непосредни избори. 
Во разни земји во Европа различен е избор на градоначалникот 
Во некои земји како што се најчесто скандинавските земји, во 
Холандија и др земји градоначалникот се избира од советите.. 



Општината има право на сопственост на ствари, парични средства и права. 
 Вредноста на сопственоста на општината се проценува и искажува при 
изготвувањето на годишната сметка.  
Сопственост на јавните служби јавните служби основани од општината се 
нејзина сопственост.  
Продажба на стварите во сопственост на општината  општината може да ги 
продава стварите во сопственост на општината само по пат на јавно 
наддавање, во согласност со закон.  
 
Контрола на законитоста на прописите пред нивното објавување Ако 
градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со 
уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на 
доставувањето со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги 
образложи причините за запирањето.  Советот е должен, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на решението од ставот  на овој член, да го 
разгледа решението и да одлучи по него.  
 Ако советот го потврди прописот, градоначалникот е должен да го објави и 
истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на 
Република  Северна Македонија. За иницијативата  градоначалникот е 
должен да го информира министерството надлежно за вршење на работите 
што се однесуваат на локалната самоуправа.  



 Општината има своја администрација. 
За извршување на работите од надлежност на органите на општината се 
организира општинска администрација. Општинската администрација се 
организира во сектори и одделенија.  Општината може да организира 
општински инспекторат заради вршење на инспекциски надзор над вршењето 
на работите од нејзина надлежност.  
 
 Надзор над работењето на општината  
 Надзорот над законитоста на прописите на општината го  врши 
министерството надлежно за вршење на работите на локалната самоуправа. ( 
Министерство за локална самоуправа , како посебно министерство задолжено 
за локалната самоуправа).  
 Надзор над законитоста на работата на органите на општината вршат 
органите на државната управа. 
Контрола на материјалното и финансиското работење на општината врши 
Министерството за финансии. 
 Ревизија над материјалното и финансиското работење на општината врши 
Државниот завод за ревизија, 
 Надзорот над делегираните надлежности го врши органот на државната 
управа чии надлежности се делегирани на општината. 



Заштита на општината. 
Советот и градоначалникот може пред Уставниот суд на 
Република Македонија да поднесат иницијатива за 
оцена 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 општината утврдени со 
Уставот и законите.  
На општините им се гарантира судска заштита пред 
надлежните судови во однос на актите и на 
активностите на органите на државната управа и на 
Владата. 



ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА 
 Извори на финансирање на општината се: сопствени извори на приходи, 
дотации на средства од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на 
фондовите и задолжувањето.  
 Сопствени извори на приходи се: 1. Локални даноци утврдени со закон: - 
данок на имот; - данок на наследство и подарок утврден со закон; - данок на 
промет на недвижности; - други локални даноци утврдени со закон. 2. Локални 
такси утврдени со закон: - комунални такси; - административни такси и - други 
локални такси утврдени со закон. 3. Локални надоместоци утврдени со закон: - 
надомест за уредување на градежно земјиште; - надоместоци од комунална 
дејност; - надоместоци за просторни и урбанистички планови и - други 
локални надоместоци утврдени со закон. 4. Приходи од сопственост: - приходи 
од закупнина; - приходи од камати; - приходи од продажба на имот со чија 
продажба не се нарушуваат јавните фун - приходи од продажба на имот со чија 
продажба не се нарушуваат јавните функции и надлежности на општините. 
5.Приходи од донации 6. Приходи од парични казниутврдени со закон 
7.Приходи од самопридонес 8. Други приходи утврдени со закон.  



Општините остваруваат приходи од персонален данок од доход наплатени во 
тековната година.  Приходите од персонален данок на доход наплатени во 
тековната година се распоредуваат по општини и тоа: - 3,0% од персоналниот 
данок на доход на лични примања од плати од физички лица наплатен во 
општината во која се пријавени со постојано живеалиште и престојувалиште. 
- 100% од персоналниот данок на доход од физички лица кои се занимаваат 
со занаетчиска дејност, регистрирани согласно со Законот за занаетчиска 
дејност, на чие подрачје се регистрирани за вршење на дејност. 
  
Приходи од донации - Донациите во финансиски средства претставуваат 
приход на буџетот на општината.  Донациите во ствари се евидентираат во 
имотот на општината.  
 Приходи од самопридонес -  За задоволување на определени потреби на 
граѓаните, општината може да воведе самопридонес преку референдум.  
 Од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите се 
распределуваат следните видови на дотации: - приходи од данок на додадена 
вредност; - наменска дотација; - капитална дотација; - блок дотација и - 
дотација за делегирана надлежност.  



Приходи од данок на додадена вредност  
Приходите од данок на додадена вредност се дотација за финансирање на 
надлежностите на општината утврдени со закон. Приходите од данок на 
додадена вредност се обезбедуваат во висина од: - 4,5% од вкупно 
наплатениот данок на додадена вредност остварен во претходната фискална 
година.  
 Распределбата на приходите од данок на додадена вредност се врши 
најмалку 50% според критериумот по жител и други критериуми утврдени 
со Уредбата за методологија за распределба на приходите од данок на 
додадена вредност. 
Наменската дотација се користи за финансирање на конкретна активност. 
 Капиталната дотација се доделува врз основа на програма утврдена од 
Владата и  се користи за финансирање на инвестициони проекти.  
 Блок дотацијата се користи за финансирање на надлежности утврдени во 
член од Законот за локална самоуправа, преку конкретни програми.  
 Надлежните министерства и фондовите изготвуваат методологија за 
утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите која се 
базира на формула со користење на соодветни показатели на потребите за 
секоја програма. Владата донесува Уредба за методологијата за утврдување 
на критериуми за распределба на блок дотациите.  



 Дотацијата за делегирана надлежност се користи за финансирање на 
делегираната надлежност од орган на државната управа на 
градоначалникот на општината. 
  Задолжување  
Општината може да се задолжува во земјата и странство според услови 
утврдени  со  закон.  
 Постапката за задолжување општините ја започнуваат со согласност на 
Министерството за финансии.  
 Општината може да се задолжи или да издаде гаранција по претходно 
донесена одлука на советот на општината. Одлуката на советот важи 
само доколку договорот за задолжување или издавање на гаранција се 
склучи во фискалната година во која истата е донесена.  Општината го 
доставува договорот за заем и амортизационен план до Министерството 
за финансии. Општината може да се задолжува преку издавање на 
хартии од вредност во согласност со закон 
Обезбедување на задолжувањето општината при обезбедување на 
задолжувањето, не може да воспостави заложно право врз имот, кој 
служи за вршење на дејности од јавен интерес утврдени со закон. 
Исто така, со ова се ограничува извршувањето, како и во другите 
закони.  



Краткорочно задолжување  
Општината може да се задолжува краткорочно со заем што ќе го 
отплати во рок од 12 месеци од денот на склучување на договорот за 
задолжување. При краткорочно задолжување, вкупниот долг на 
општината направен по основ на краткорочно задолжување и 
краткорочна позајмица од Централниот буџет во  текот на фискалната 
година, не може да надмине 30% од реализираните вкупни приходи  од 
буџетот на општината во претходната фискална година. 
 Долгорочно задолжување   
 Општината може долгорочно да се задолжува за: - финансирање на 
капитални проекти и инвестиции, - финансирање на превземени 
обврски, - обврски по основ на земени позајмици и - заштита и 
отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од 
еколошки катастрофи.  Советот на општината го одобрува 
долгорочното задолжување.  
Вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината, 
вклучувајќи ги и сите издадени гаранции не може да го надмине 
износот на вкупните приходи на тековно-оперативниот буџет на 
општината во претходната година. Во праксата сепак има отстапувања..  



Јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или во 
доминантна сопственост на општината основани од општината можат да се 
задолжат само по претходно издадена гаранција од советот на општината за 
што советот донесува одлука. 
 ФИНАНСИСКА НЕСТАБИЛНОСТ НА ОПШТИНАТА  
 Финансиска нестабилност Финансиска нестабилност на општината настанува 
доколку: - сметката на општината е блокирана подолго од шест месеци или - 
во период од шест месеци, континуирано секој месец, со состојба на крајот на 
месецот, вкупниот износ на неизмирени обврски над 60 дена, надминува 80% 
од реализираните приходи на основниот буџет на општината во претходната 
година.  
Градоначалникот на општината е должен да донесе Одлука за прогласување на 
финансиска нестабилност најдоцна во рок од пет дена од настанување на една 
од причините Градоначалникот на општината го известува Советот на 
општината, Министерството за финансии, Министерството за локална 
самоуправа и Заедницата на единиците на локалната самоуправа во рок од три 
дена од денот на донесување на Одлуката за прогласување на финансиската 
нестабилност.  



Министерството за финансии во рок од пет дена по добивањето на 
известувањето закон формира Координативно тело составено од пет 
члена и тоа: претседател и еден член од Министерството за финансии, 
еден член од Министерството за локална самоуправа и два члена од 
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република 
Македонија.  
 Градоначалникот на општината е должен да учествува во работата на 
Координативното тело и да ги доставува сите информации, 
документација и извештаи потребни за работата на Координативното 
тело.  
Градоначалникот на општината најдоцна во рок од 15 дена по 
формирањето на Координативното тело му доставува предлог-план на 
мерки за надминување на финансиската нестабилност.  



 Мерки за надминување на финансиската инансиската нестабилност на 
општината нестабилност на општината  
 Градоначалникот на општината од денот на настанување на причините за 
финансиската нестабилност не може да: - започне финансирање на нови 
капитални проекти и инвестиции, - започне постапка за јавна набавка со која 
може да се зголемуваат финансиските обврски; - предлага основање јавни 
претпријатија и локални јавни установи; - започне постапка за нови 
вработувања и унапредувања на постојните вработени; - донесе одлука за избор 
на најповолен понудувач за сите отпочнати постапки за јавни набавки. Советот 
на општината го усвојува Планот на мерки за надминување на финансиска 
нестабилност најдоцна во рок од 15 дена од доставувањето.  Во рок од 15 дена 
од усвојувањето на Планот на мерки за надминување на финансиската 
нестабилност на општината, градоначалникот подготвува Предлог буџет, 
односно Предлог за изменување и дополнување на буџетот на општината со 
цел имплементирање на мерките за надминување на финансиската 
нестабилност на општината.  
 Советот на општината го усвојува буџетот, односно изменување и 
дополнување на буџетот од став  на овој член во рок од 15 дена од 
доставувањето. Доколку финансиска нестабилност не се надмине во тековната 
фискална година, за наредната фискална година градоначалникот е должен да 
предложи буџет во согласност со усвоениот План на мерки за надминување на 
финансиската нестабилност на општината.  



Врз предметите и права на Република Северна Македонија 
и нејзините органи, единиците на локална самоуправа и 
јавните претпријатија не може да се спроведе извршување 
на наплата на парични побарувања, доколку тие се 
неопходни за вршење на нивната дејност, односно задачи. 
Предметите кои се неопходни за вршење на наведената 
дејност и задачите одпределува претсетдателот на судот 
на подрачјето каде што се спроведува извршно дејство, 
ако во тек на спроведување на извршување странките не 
се согласат или инаку тоа не се укаже како потреба. 



Посебен проблем за функционирање на општините се големите 
долгови на одредени општини. 
Според неодемнашните податоци  11 општини функционираа со 
блокирани сметки подолг временски период,заради што не можат да 
ги извршуваат своите надлежности.( Струга,Охрид, Карпош, Тетово, 
Сопиште, Зрновци, Ресен, Делчево,Пехчево, Градско, и 
Кривогаштани.  
Општината Охрид има блокирана сметка уште од 2005 година, а и 
претходно имаше бликирана сметка. 
Ова создава проблем за наплата на долговите на општината. 
Дури во минатото имаше пракса, да општините фукционираат преку 
сметките на јавните, служби и јавните претпријатија. 



 Територијална организација на општините се уредува со закон за 
територијалната организација на локалната самоуправа. 
 Со овој закон се уредува територијалната организација на локалната 
самоуправа; се основаат општините како единици на локалната 
самоуправа; се утврдуваат подрачјата на општините и на градот 
Скопје; се утврдуваат имињата, седиштата и границите на 
општините; се определуваат видот и имињата на населените места; 
се уредува спојувањето, поделбата и промената на границите на 
општините и на градот Скопје, како и други прашања што се 
однесуваат на територијалната организација на локалната 
самоуправа. 
Историски гледано кај нас бројот на општините е многу често 
менуван. 
Дилемата мала или голема општина е присутна во сите држави. 
Предности и недостатоци на мала или голема општина? 



Подрачје на општина опфаќа едно или повеќе населени 
места со катастарски општини утврдени во согласност со 
закон. 
 Подрачјето на градот Скопје, како  посебна единица на 
локалната самоуправа, го сочинуваат подрачјата на 
општините во градот Скопје. 
Во РС Македонија има 80 општини, како и  град Скопје, 
како посебна единица. 
Бројот на општини бил подлежен на чести промени; од 
1990-1996-34 општини, од 1996 – 2004, 123, од 2004 до 
2013- 84 сега се 80.  
 Најголема општина во Македонија е Куманово  со 105.484 
жители, а најмала е Вевчани со 2.433 жители.( податоци од 
стариот попис). 
 По површина, најголема општина е Прилеп со 1.194 км2, а 
најмала е Чаир со површина од 3,5 км2. 



Меѓуопштинска соработка, е соработка што се воспоставува меѓу две 
или повеќе општини за поефикасно и поекономично вршење на 
надлежностите на општините утврдени со закон и за остварување на 
нивните заеднички интереси и цели.  
 Под меѓуопштинска соработка се подразбира и вршење на определени 
работи од надлежност на општините од страна на една општина за 
сметка на една или повеќе други општини врз основа на склучен 
договор меѓу општините.  
Меѓуопштинска соработка се воспоставува и заради заедничко вршење 
работи од надлежност на општините, вршење на заеднички работи и 
остварување на заеднички интереси и цели.  
 За остварување на заеднички интереси и цели во вршењето на 
надлежностите општините  здружуваат финансиски, материјални и 
други средства.  
Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка донесува секој од 
советите на општините. 



Меѓуопштинската соработка може да се остварува преку:  
формирање на тела за меѓуопштинска соработка: - заедничко 
работно тело и комисија и - заедничко административно тело 
и  основање на заеднички јавни служби - заедничко јавно 
претпријатие и - заедничка јавна установа.  Меѓуопштинската 
соработка може да се остварува и преку склучување договори 
за: - здружување на финансиски, материјални и други средства 
и - вршење на определени работи од страна на една општина 
за една или повеќе други општини. 
 Меѓуопштинската соработка сепак, сеуште кај нас не е 
доволно развиена. 



 Рамномерен регионален развој 
Исклучително важно прашање за нашата држава имајќи 
предвид дека, овој развој е важен од економски, социјален, 
плански, географски, еколошки и од многу други причини. 
Нерамномерниот економски развој во изминативе 70 години, 
доведе до огромна разлика до развиеност на одделени делови 
од државата. 
Ова доведе и до пренаселеност на некои градови, особено на 
градот Скопје, како и до иселување од многу градови и села. 
 |Рамномерен регионален развој е регулиран со Закон за 
рамномерен регионален развој со кој се уредуваат целите, 
начелата и носителите на политиката за поттикнување на 
рамномерен регионален развој, планирањето на регионалниот 
развој, финансирањето и распределбата на средства за 
поттикнување на рамномерниот регионален развој, следењето и 
оценувањето на спроведувањето на планските документи и 
проекти и други прашања поврзани со регионалниот развој.  



Рамномерен регионален развој е процес на планирање на 
регионалниот развој насочен кон намалување на диспаритетите во 
степенот на развој во и меѓу планските региони со цел остварување 
на рамномерен и одржлив развој на регионите. 
 За потребите на планирањето на регионалниот развој и 
реализацијата на мерките и инструментите за поттикнување 
рамномерен регионален развој се воспоставуваат плански региони. 
 Финансирањето на рамномерниот регионален развој од Буџетот на 
Република Северна Македонија може се врши и преку програми што 
се реализираат од страна на ресорните министерства и другите 
органи на државната управа.  
Рамномерен регионален развој е прашање на кое треба во иднина да 
се посвети големо внимание, за да се ублажат последиците од 
големите разлики во развојот на деловите на државата. 



Во РСМ, постојат и 8 административно плански региони, 
кои за потребите на општините реализираат одредени 
проекти. 
Овие региони не се единици на локална самооуправа и 
немаат свои непосредно избрани органи, туку органите ги 
избираат оптините во регионот. 
Плански региони: 
Вардарски 
Источен 
Југозападен 
Југоисточен 
Пелагониски 
Полошки 
Североисточен 
Скопски 
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	Slide Number 2
	Локалната самоуправа предизвикува интерес од правен, политички, социолошки, економски, социјален, урбанистички и многу други аспекти.�Локалната самоуправа е облик на управување во локални единици, односно заедници( општини, градови, срезови, окрузи, дистрикти, департани, региони слично).�Локалната самоуправа има своја долга историја.�Првите облици на локална самоуправа, од денешна гледна точка се среќаваат во црковните општини , парохии и сл.�Но поголем развој на локалната самоуправа се среќава во средновековните градови, каде што тие со посебни повелби,  добиваат одреден степен на автономија.�Историски гледано локалната самоуправа, како облик на самостојност на локалните едници се јавува најпрвин во Англија. Овој облик и пракса се пренесува и во САД. Во Англија во 19 век е донесен и прв закон кој ја регулира локалната самоуправа.�Разликите помеѓу англосаксонски и континентален систем предизвикуваат и одредени правни и политички разлики во системите на локалната самоуправа.
	Локалните, секојдневните потреби и проблеми на граѓаните  многу подобро се реализираат, односно се решаваат на локално ниво, отколку на централно ниво.�Локалната самоуправа, по самата своја суштина  е многу поблиска до граѓаните, отколку централната власт.�Во Република Северна Македонија, локалната самоуправа, е едностепена, односно единици на локалната самоуправа се општините и градот Скопје како посебна единица на локална самоуправа.�Егзистирање на градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа не значи, двостепеност, бидејќи општините во градот Скопје се независни и самостојни единици.�Локалната самоуправа, кај нас, е од монотипен карактер, што значи дека сите единици( општини) имаат ист вид на надлежности, без оглед на нивната големина и капацитети.�Политипен карактер на локална самоуправа предвидува различни видови на надлежности за единици на локална самоуправа зависно од нивните големини и капцитети.�Сеуште се присутни големи дилеми дали е добар систем на монотипен карактер, со оглед на тоа дека имаме мали општини, а меѓуопштинската соработка е недоволно развиена.�Кој тип на локална самоуправа е подобар според нашите услови?�
	Во состав на градот Скопје егзистираат 10 општини.�Градот Скопје и општините во градот Скопје имаат подделени но самостојни надлежности, кои не се преклопуваат.�Останатите општини вон градот Скопје имаат свои целосни надлежности.�Најголем дел од  земјите во Европа имаат двостепена локална самоуправа, а некои како на пример, Полска, Италија, Шпанија и Франција имаат дури и третостепена локална самоуправа.�Современата Европа е децентрализирана Европа.�Република Северна Македонија е потписник на Европската повелба на локалната самоуправа донесна од Советот на Европа.�Оваа повелба е ратифицирана со закон.
	Европската повелба за локална самоуправа, е усвоена од Советот на Европа, е ратифициана со закон, од страна на Република Северна Македонија. Оваа повелба ги обврзува земјите потписнички, на политичка, административна и финансиска независност и самостојност на единиците на локалната самоуправа, од централната власт.�Ова се однесува на сите нивоа, односно степени на локалната самоуправа, првостепена, второстепена и третостепена.�Повелбата утврдува дека самостојноста на локалната самоуправа, се гарантира со закон, а каде што е тоа можно и со уставот на државите страни на конвенцијата. Сепак, недвосмислено е дека, повелбата претпочитува локалната самоуправ,а да биде уредена со устав.�Повелбата утврдува дека единиците на локалната самоуправа треба да имаат своји  органи, кои треба да бидат избрани на непосредни избори директно од граѓаните кои што живеат на подрачјето на локалната самоуправа.  �.
	Европската повелба за локална самоуправа, предвидува дека во рамките на законот, едниците на локална самоуправа треба да бидат оспособени да бидат одговорни  за   управувавување со јавните работи од локално значење( кое е дефинирано во еден или повеќе закони).�Повелбата промовира непосредно учество на граѓаните во управување со општините и други облици на локалната самоуправа, преку референдуми, собири на граѓаните, консултации, анкети и други форми на непосредна демократија.�Во случаевите кога капацитетите на општините не се доволни за вршење на одредени активности, централните власти треба да дадат финасиска и друга  поддршка за вршење на истите. �Во рамките на законски граници централните власти имаат право да вршат надзор над работата на општините.
	НАЈВАЖНИ ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ  ОД ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА�Закон   за  локалната самоуправа   (Службен весник на РМ“ бр. 5/2002)� �Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 55/2004),�Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 12/2005),� � Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 98/2008)�Исправка на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 106/2008)�Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 149/2014)��  Одлука за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 57/2004 и 17/2013)��Закон за градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 55/2004)�Закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 158/2011)���Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините во градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 83/2004)
	Закон за финасирање на единиците на локална самоуправа.�Закон за меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 79/2009)�  Одлука за утврдување поблиски критериуми за финансиско поттикнување и поддржување на меѓуопштисската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 122/2010)�  Одлука за определување на дејностите од пошироко значење и интерес за кои што може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на мегуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 71/2010)� Одлука за  формирање на Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 17/2010)�Одлука за формирање на Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 177/2014)�Правилник за содржината на образецот за евиденција на меѓуопштинската соработка и начинот на водење на евиденцијата на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012)�Закон за рамномерен регионален развој (Службен весник на РСМ, бр. 24/2021 година) �Закон за изменување и дополнување на законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РСМ, бр. 174 од 30.7.2021 година) �голем број на  посебни закони кои ја регулираат одредента област, како што се просторно и урбанистичко планирање,градежништво, животна средина, социјална заштита, образование итн. 
	Нашиот устав,  ја дефинира локалната самоуправа, како самостојна категорија, каде што граѓаните во единиците на локалната самоуправа непосредно и преку претставници,учествуваат во одлучувањето за прашањата од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштита на околината,локалниот економски развој, локалното финасирање,комуналните дејности, културата,спортот,социјалната и детската заштита,образованието,здравствената заштита, како  и во други области уредени со закон.
	Закон за локалната самоуправа, како основен закон во областа на локалната самоуправа,  особено ги уредува надлежностите на општината; непосредното учество на граѓаните во одлучувањето; организацијата и работата на органите на општината; општинската администрација; актите на органите; имот - сопственост на општината; надзорот над работата на органите на општината; распуштањето на советот на општината; механизмите на соработка меѓу општините и Владата; месната самоуправа; заштитата на локалната самоуправа; утврдување на службени јазици во општините и други прашања од значење за локалната самоуправа.�Единици на локалната самоуправа се општините.�Градот Скопје е посебна единица на локална самоуправа, имајќи ги предвид посебните карактеристики на градот како главен град.�
	 Како што е веќе наведено согласно овој закон,единици на локалната самоуправа се општините.� Одредбите од овој закон се однесуваат и на Градот Скопје, доколку со Законот за Градот Скопје поинаку не е уредено. �Општините се правни лица. Ова значи дека имаат сопствена жиро сметка (една или повеќе, односно основна буџетска сметка, како и една или повеќе посебни програмски сметки, како и посебни сметки за донации, домашни и странски, доколку  имаат донации). �Статусот на правно лице значи дека се субјект на финансискиот и правниот промет, што значи дека можат да тужат но и да бидат утужени.�Средствата на општините можат да бидат и предмет на извршување, под услови предвидени со закон.
	�Општините( ова се подразбира и за градот Скопје) донесуваат свои правни акти, како што е статутот кој е најважен правен акт на општината), програми, деловници,правилници и други акти. Со статутот на општината се уредуваат: организацијата и работењето на органите на општината, организацијата и работењето на комисиите на советот,начинот на информирање на граѓаните, начинот и постапката за доставување претставки и предлози за работата на органите на општината и постапување по нив, начинот на организирање јавни трибини, спроведување анкети и прибирање предлози од граѓаните; како и други прашања.
	Во согласност со економската политика на државата, општините се финансираат од сопствени извори на приходи и други извори на финансирање.� Сопствени извори на приходи на општината се локалните даноци, надоместоци и такси утврдени со закон. Општината, во рамките определени со закон, ја утврдува висината на стапките на даноците и висината на надоместоците и таксите.�Општината се финансира и од дотации од државата и други извори на приходи, во согласност со закон. Општината има право да се задолжува на домашниот и странскиот пазар на капитал, во согласност со закон. Општината, во рамките на своите надлежности, самостојно располага со сопствените извори на приходи. Финансирањето на општината се уредува со закон.
	Во вршењето на своите надлежности, општините можат меѓусебно да соработуваат.� Заради остварување на заедничките интереси и вршење на заедничките работи од надлежност на општините, тие можат да здружуваат средства и да формираат заеднички јавни служби, во согласност со закон.� Со цел за извршување на одделни надлежности, општините можат, исто така да формираат заеднички административни тела во одредени области, во согласност со закон.  ( сепак, овде мора да се констатира дека заедничката меѓуопштинска соработка е сеуште недоволно развиена).Истата е неопходна особено за помалите општини кои имаат помали капацитети. �Општините можат да соработуваат и со единици на локалната самоуправа на други земји, како и со меѓународни организации на локалните заедници, како и да членуваат во меѓународни организации на локалните власти.
	Општините се надлежни помеѓу другото и за вршење на следниве работи : �Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште;�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; �Локалниот економски развој;� Комуналните дејности, како што се:  снабдувањето со вода за пиење; испораката на технолошката вода; одведувањето и пречистувањето на отпадните води; јавното осветлување;  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; 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  простор за паркирање; 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;�Надлежности во областа на  културата, како што се институционалната и финансиската поддршка на културните установи и проекти; негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни настани и други дејности во културата.
	Спорт и рекреација - развојот на масовниот спорт и рекреативните активности; организирањето на спортски  манифестации; одржувањето и изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски сојузи; �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 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. � 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;� 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, ( во здравастената заштита општините имаат сеуште само симболични надлежности).
	Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици.�Надлежности во други области утврдени со закон.�Ова се изворини, односно оригинерни надлежности на општината.�Покрај ова, органите на државата можат за определен временски период и да делегираат одредени надлежности, при што финасиските средстава за реализација на тие надлежности ги обезбедува државата.Притоа, државните органи вршат постојан надзор над реализација на надлежностите.� Органи на општината се: советот и градоначалникот, кои се избираат непосредно од граѓаните.�Советот има свои надлежности , утврдени со закон и акти на општината, како што се основање на локални установи и служби, усвојување на буџет и завршна сметка, избор на одредени органи, усвојување на програми и извештаји и др. надлежности.
	 Најважни надлежности на градоначалникот: �ја претставува и застапува општината;�ја контролира законитоста на прописите на советотот,�го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;� го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон, 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 кои ги основала општината.�Градоначалникот,како што е напоменато, се избира директно од граѓаните на непосредни избори.�Во разни земји во Европа различен е избор на градоначалникот�Во некои земји како што се најчесто скандинавските земји, во Холандија и др земји градоначалникот се избира од советите..
	Општината има право на сопственост на ствари, парични средства и права.� Вредноста на сопственоста на општината се проценува и искажува при изготвувањето на годишната сметка. �Сопственост на јавните служби јавните служби основани од општината се нејзина сопственост. �Продажба на стварите во сопственост на општината  општината може да ги продава стварите во сопственост на општината само по пат на јавно наддавање, во согласност со закон. ��Контрола на законитоста на прописите пред нивното објавување Ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето.  Советот е должен, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението од ставот  на овој член, да го разгледа решението и да одлучи по него. � Ако советот го потврди прописот, градоначалникот е должен да го објави и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република  Северна Македонија. За иницијативата  градоначалникот е должен да го информира министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа. 
	 Општината има своја администрација.�За извршување на работите од надлежност на органите на општината се организира општинска администрација. Општинската администрација се организира во сектори и одделенија.  Општината може да организира општински инспекторат заради вршење на инспекциски надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност. �� Надзор над работењето на општината � Надзорот над законитоста на прописите на општината го  врши министерството надлежно за вршење на работите на локалната самоуправа. ( Министерство за локална самоуправа , како посебно министерство задолжено за локалната самоуправа). � Надзор над законитоста на работата на органите на општината вршат органите на државната управа.�Контрола на материјалното и финансиското работење на општината врши Министерството за финансии.� Ревизија над материјалното и финансиското работење на општината врши Државниот завод за ревизија,� Надзорот над делегираните надлежности го врши органот на државната управа чии надлежности се делегирани на општината.
	Заштита на општината.�Советот и градоначалникот може пред Уставниот суд на Република Македонија да поднесат иницијатива за оцена 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 општината утврдени со Уставот и законите. �На општините им се гарантира судска заштита пред надлежните судови во однос на актите и на активностите на органите на државната управа и на Владата.
	ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА� Извори на финансирање на општината се: сопствени извори на приходи, дотации на средства од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите и задолжувањето. � Сопствени извори на приходи се: 1. Локални даноци утврдени со закон: - данок на имот; - данок на наследство и подарок утврден со закон; - данок на промет на недвижности; - други локални даноци утврдени со закон. 2. Локални такси утврдени со закон: - комунални такси; - административни такси и - други локални такси утврдени со закон. 3. Локални надоместоци утврдени со закон: - надомест за уредување на градежно земјиште; - надоместоци од комунална дејност; - надоместоци за просторни и урбанистички планови и - други локални надоместоци утврдени со закон. 4. Приходи од сопственост: - приходи од закупнина; - приходи од камати; - приходи од продажба на имот со чија продажба не се нарушуваат јавните фун - приходи од продажба на имот со чија продажба не се нарушуваат јавните функции и надлежности на општините. 5.Приходи од донации 6. Приходи од парични казниутврдени со закон 7.Приходи од самопридонес 8. Други приходи утврдени со закон. 
	Општините остваруваат приходи од персонален данок од доход наплатени во тековната година.  Приходите од персонален данок на доход наплатени во тековната година се распоредуваат по општини и тоа: - 3,0% од персоналниот данок на доход на лични примања од плати од физички лица наплатен во општината во која се пријавени со постојано живеалиште и престојувалиште. - 100% од персоналниот данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност, регистрирани согласно со Законот за занаетчиска дејност, на чие подрачје се регистрирани за вршење на дејност.� �Приходи од донации - Донациите во финансиски средства претставуваат приход на буџетот на општината.  Донациите во ствари се евидентираат во имотот на општината. � Приходи од самопридонес -  За задоволување на определени потреби на граѓаните, општината може да воведе самопридонес преку референдум. � Од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите се распределуваат следните видови на дотации: - приходи од данок на додадена вредност; - наменска дотација; - капитална дотација; - блок дотација и - дотација за делегирана надлежност. 
	Приходи од данок на додадена вредност �Приходите од данок на додадена вредност се дотација за финансирање на надлежностите на општината утврдени со закон. Приходите од данок на додадена вредност се обезбедуваат во висина од: - 4,5% од вкупно наплатениот данок на додадена вредност остварен во претходната фискална година. � Распределбата на приходите од данок на додадена вредност се врши најмалку 50% според критериумот по жител и други критериуми утврдени со Уредбата за методологија за распределба на приходите од данок на додадена вредност.�Наменската дотација се користи за финансирање на конкретна активност.� Капиталната дотација се доделува врз основа на програма утврдена од Владата и  се користи за финансирање на инвестициони проекти. � Блок дотацијата се користи за финансирање на надлежности утврдени во член од Законот за локална самоуправа, преку конкретни програми. � Надлежните министерства и фондовите изготвуваат методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите која се базира на формула со користење на соодветни показатели на потребите за секоја програма. Владата донесува Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите. 
	 Дотацијата за делегирана надлежност се користи за финансирање на делегираната надлежност од орган на државната управа на градоначалникот на општината.�  Задолжување �Општината може да се задолжува во земјата и странство според услови утврдени  со  закон. � Постапката за задолжување општините ја започнуваат со согласност на Министерството за финансии. � Општината може да се задолжи или да издаде гаранција по претходно донесена одлука на советот на општината. Одлуката на советот важи само доколку договорот за задолжување или издавање на гаранција се склучи во фискалната година во која истата е донесена.  Општината го доставува договорот за заем и амортизационен план до Министерството за финансии. Општината може да се задолжува преку издавање на хартии од вредност во согласност со закон�Обезбедување на задолжувањето општината при обезбедување на задолжувањето, не може да воспостави заложно право врз имот, кој служи за вршење на дејности од јавен интерес утврдени со закон. Исто така, со ова се ограничува извршувањето, како и во другите закони. 
	Краткорочно задолжување �Општината може да се задолжува краткорочно со заем што ќе го отплати во рок од 12 месеци од денот на склучување на договорот за задолжување. При краткорочно задолжување, вкупниот долг на општината направен по основ на краткорочно задолжување и краткорочна позајмица од Централниот буџет во  текот на фискалната година, не може да надмине 30% од реализираните вкупни приходи  од буџетот на општината во претходната фискална година.� Долгорочно задолжување  � Општината може долгорочно да се задолжува за: - финансирање на капитални проекти и инвестиции, - финансирање на превземени обврски, - обврски по основ на земени позајмици и - заштита и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од еколошки катастрофи.  Советот на општината го одобрува долгорочното задолжување. �Вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината, вклучувајќи ги и сите издадени гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во претходната година. Во праксата сепак има отстапувања.. 
	Јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на општината основани од општината можат да се задолжат само по претходно издадена гаранција од советот на општината за што советот донесува одлука.� ФИНАНСИСКА НЕСТАБИЛНОСТ НА ОПШТИНАТА � Финансиска нестабилност Финансиска нестабилност на општината настанува доколку: - сметката на општината е блокирана подолго од шест месеци или - во период од шест месеци, континуирано секој месец, со состојба на крајот на месецот, вкупниот износ на неизмирени обврски над 60 дена, надминува 80% од реализираните приходи на основниот буџет на општината во претходната година. �Градоначалникот на општината е должен да донесе Одлука за прогласување на финансиска нестабилност најдоцна во рок од пет дена од настанување на една од причините Градоначалникот на општината го известува Советот на општината, Министерството за финансии, Министерството за локална самоуправа и Заедницата на единиците на локалната самоуправа во рок од три дена од денот на донесување на Одлуката за прогласување на финансиската нестабилност. 
	Министерството за финансии во рок од пет дена по добивањето на известувањето закон формира Координативно тело составено од пет члена и тоа: претседател и еден член од Министерството за финансии, еден член од Министерството за локална самоуправа и два члена од Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија. � Градоначалникот на општината е должен да учествува во работата на Координативното тело и да ги доставува сите информации, документација и извештаи потребни за работата на Координативното тело. �Градоначалникот на општината најдоцна во рок од 15 дена по формирањето на Координативното тело му доставува предлог-план на мерки за надминување на финансиската нестабилност. 
	 Мерки за надминување на финансиската инансиската нестабилност на општината нестабилност на општината � Градоначалникот на општината од денот на настанување на причините за финансиската нестабилност не може да: - започне финансирање на нови капитални проекти и инвестиции, - започне постапка за јавна набавка со која може да се зголемуваат финансиските обврски; - предлага основање јавни претпријатија и локални јавни установи; - започне постапка за нови вработувања и унапредувања на постојните вработени; - донесе одлука за избор на најповолен понудувач за сите отпочнати постапки за јавни набавки. Советот на општината го усвојува Планот на мерки за надминување на финансиска нестабилност најдоцна во рок од 15 дена од доставувањето.  Во рок од 15 дена од усвојувањето на Планот на мерки за надминување на финансиската нестабилност на општината, градоначалникот подготвува Предлог буџет, односно Предлог за изменување и дополнување на буџетот на општината со цел имплементирање на мерките за надминување на финансиската нестабилност на општината. � Советот на општината го усвојува буџетот, односно изменување и дополнување на буџетот од став  на овој член во рок од 15 дена од доставувањето. Доколку финансиска нестабилност не се надмине во тековната фискална година, за наредната фискална година градоначалникот е должен да предложи буџет во согласност со усвоениот План на мерки за надминување на финансиската нестабилност на општината. 
	Врз предметите и права на Република Северна Македонија и нејзините органи, единиците на локална самоуправа и јавните претпријатија не може да се спроведе извршување на наплата на парични побарувања, доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно задачи.�Предметите кои се неопходни за вршење на наведената дејност и задачите одпределува претсетдателот на судот на подрачјето каде што се спроведува извршно дејство, ако во тек на спроведување на извршување странките не се согласат или инаку тоа не се укаже како потреба.
	Посебен проблем за функционирање на општините се големите долгови на одредени општини.�Според неодемнашните податоци  11 општини функционираа со блокирани сметки подолг временски период,заради што не можат да ги извршуваат своите надлежности.( Струга,Охрид, Карпош, Тетово, Сопиште, Зрновци, Ресен, Делчево,Пехчево, Градско, и Кривогаштани. �Општината Охрид има блокирана сметка уште од 2005 година, а и претходно имаше бликирана сметка.�Ова создава проблем за наплата на долговите на општината.�Дури во минатото имаше пракса, да општините фукционираат преку сметките на јавните, служби и јавните претпријатија.
	 Територијална организација на општините се уредува со закон за територијалната организација на локалната самоуправа.� Со овој закон се уредува територијалната организација на локалната самоуправа; се основаат општините како единици на локалната самоуправа; се утврдуваат подрачјата на општините и на градот Скопје; се утврдуваат имињата, седиштата и границите на општините; се определуваат видот и имињата на населените места; се уредува спојувањето, поделбата и промената на границите на општините и на градот Скопје, како и други прашања што се однесуваат на територијалната организација на локалната самоуправа.�Историски гледано кај нас бројот на општините е многу често менуван.�Дилемата мала или голема општина е присутна во сите држави.�Предности и недостатоци на мала или голема општина?
	Подрачје на општина опфаќа едно или повеќе населени места со катастарски општини утврдени во согласност со закон.� Подрачјето на градот Скопје, како  посебна единица на локалната самоуправа, го сочинуваат подрачјата на општините во градот Скопје.�Во РС Македонија има 80 општини, како и  град Скопје, како посебна единица.�Бројот на општини бил подлежен на чести промени; од 1990-1996-34 општини, од 1996 – 2004, 123, од 2004 до 2013- 84 сега се 80. � Најголема општина во Македонија е Куманово  со 105.484 жители, а најмала е Вевчани со 2.433 жители.( податоци од стариот попис).� По површина, најголема општина е Прилеп со 1.194 км2, а најмала е Чаир со површина од 3,5 км2.
	Меѓуопштинска соработка, е соработка што се воспоставува меѓу две или повеќе општини за поефикасно и поекономично вршење на надлежностите на општините утврдени со закон и за остварување на нивните заеднички интереси и цели. � Под меѓуопштинска соработка се подразбира и вршење на определени работи од надлежност на општините од страна на една општина за сметка на една или повеќе други општини врз основа на склучен договор меѓу општините. �Меѓуопштинска соработка се воспоставува и заради заедничко вршење работи од надлежност на општините, вршење на заеднички работи и остварување на заеднички интереси и цели. � За остварување на заеднички интереси и цели во вршењето на надлежностите општините  здружуваат финансиски, материјални и други средства. �Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка донесува секој од советите на општините.
	Меѓуопштинската соработка може да се остварува преку:  формирање на тела за меѓуопштинска соработка: - заедничко работно тело и комисија и - заедничко административно тело и  основање на заеднички јавни служби - заедничко јавно претпријатие и - заедничка јавна установа.  Меѓуопштинската соработка може да се остварува и преку склучување договори за: - здружување на финансиски, материјални и други средства и - вршење на определени работи од страна на една општина за една или повеќе други општини.� Меѓуопштинската соработка сепак, сеуште кај нас не е доволно развиена.
	 Рамномерен регионален развој�Исклучително важно прашање за нашата држава имајќи предвид дека, овој развој е важен од економски, социјален, плански, географски, еколошки и од многу други причини.�Нерамномерниот економски развој во изминативе 70 години, доведе до огромна разлика до развиеност на одделени делови од државата.�Ова доведе и до пренаселеност на некои градови, особено на градот Скопје, како и до иселување од многу градови и села.� |Рамномерен регионален развој е регулиран со Закон за рамномерен регионален развој со кој се уредуваат целите, начелата и носителите на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој, планирањето на регионалниот развој, финансирањето и распределбата на средства за поттикнување на рамномерниот регионален развој, следењето и оценувањето на спроведувањето на планските документи и проекти и други прашања поврзани со регионалниот развој. 
	Рамномерен регионален развој е процес на планирање на регионалниот развој насочен кон намалување на диспаритетите во степенот на развој во и меѓу планските региони со цел остварување на рамномерен и одржлив развој на регионите.� За потребите на планирањето на регионалниот развој и реализацијата на мерките и инструментите за поттикнување рамномерен регионален развој се воспоставуваат плански региони.� Финансирањето на рамномерниот регионален развој од Буџетот на Република Северна Македонија може се врши и преку програми што се реализираат од страна на ресорните министерства и другите органи на државната управа. �Рамномерен регионален развој е прашање на кое треба во иднина да се посвети големо внимание, за да се ублажат последиците од големите разлики во развојот на деловите на државата.
	Во РСМ, постојат и 8 административно плански региони, кои за потребите на општините реализираат одредени проекти.�Овие региони не се единици на локална самооуправа и немаат свои непосредно избрани органи, туку органите ги избираат оптините во регионот.�Плански региони:�Вардарски�Источен�Југозападен�Југоисточен�Пелагониски�Полошки�Североисточен�Скопски

