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Пред вас е една од серијата публикации што ги опфаќаат: книгата “Нов јавен
менаџмент” и петте прирачници “Како до ефективна локална самоуправа (КЛС)”:
Децентрализацијата наша цел; Како да комуницираш, преговараш и одлучуваш за да
бидеш лидер; Граѓанска партиципација, Комуникација помеѓу локалната самоуправа и
граѓаните; Како до добра управа и Менаџмент на проекти.

  

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) го поддржа публикувањето на
оваа серија со цел да придонесе кон развојот и надградувањето на капацитетите на
Локалната самоуправа и месните/урбаните заедници (заедниците) во Македонија, а
имајќи го предвид значењето на целиот процес на децентрализација што во моментов се
одвива. МЦМС и самиот активно работи на поттикнување на локалниот развој на
заедниците преку зголемена партиципација и организациско јакнење во насока на
унапредување на одржливиот развој во заедниците.

  

Овие публикации се наменети за локалните функционери и службеници, институции и
организации кои работат на полето на успешната реорганизација на локалната
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самоуправа, како и за обичните граѓаните кои се активни чинители во своите заедници.
Публикациите треба да ја подобрат информираноста на општините и заедниците за
начините како успешно да се спроведе процесот на децентрализација и изгради
ефективна локална самоуправа во Република Македонија.

  

Република Македонија ги прифати начелата на Европската повелба за локална
самоуправа (донесена од Советот на Европа во 1985 година) кои ја даваат рамката за
модерна децентрализирана Европа. Оваа Повелба е правен и политички патоказ за
разбивање на бирократските системи. Успешното спроведување на принципите од
Повелбата доведува до зголемување на функционалната улога на општината, а
намалување на регулаторната надлежност на државата на локално ниво. На овој начин
успешно се надминува јазот помеѓу централната и локалната власт. Истовремено се
намалува вакумот помеѓу граѓанинот и државата, а секако се надминува и загрозеноста
на локалната средина, неефикасното и несоодветното задоволување на потребите и
интереси на граѓаните.

  

Модерната локална самоуправа од европски тип бара умешност и компетентно
управување во општините. За воведување на вистинска децентрализација потребно е
успешно справување со предизвиците на организациските промени во општините. На
преден план се става вклучувањето на човечкиот фактор, но и создавање на
предуслови за успешно и ефикасно функционирање на новиот систем на локална
самоуправа во Република Македонија. Утврдувањето и прифаќањето на позитивните
вредности и стандарди, новата организациска култура и овладувањето со ново знаење,
умеење и способност за вистински промени, се флексибилни и прагматични инструменти
за воведување и успешно практицирање на развиена локална самоуправа.

  

МЦМС, правејќи ги достапни информациите за начините како успешно да се спроведе
процесот на децентрализација и преку своите активности кои директно се насочени кон
локалните заедници дава придонес кон целиот процес на децентрализација, процес во
кој сите институции и граѓани треба да се вклучат и да придонесат затоа што сите тие
се дел од заедниците кои интензивно се менуваат. На подобро, се надеваме!

  

 2 / 2


