
Тркалезна маса на тема: „Локалната самоуправа во контекст на 

правната, административната и политичката култура“ 

                                                                  Време на одржување: 17.09.2018 г., 

                                                                  10.30 – 13.30. 

Место на одржување: Воронеж, 

                                                                    ВГУ, Правен факултет, 

читална на библиотеката. 

Учесници: наставници од ВГУ и  

  Универзитетот „Гоце Делчев“  

(Штип, Македонија), студентина 

Правниот факултет при ВГУ, гости  

11.00 

Претставување на учесниците на тркалезната маса, воведен говор на 

Н.В.Бутусова (координатор на договорот за соработка со македонскиот 

универзитет „Гоце Делчев“) и македонските колеги: КистинаМишева и 

Марија Амповска. 

Поздравен говор на деканот на Правниот факултет проф. д-р Ј. Н.Старилов 

ивицегубернаторот , проф. д-рЈ. В.Агибалов 

11. 30 – 13.30 

1. Култура на управувањето и уставниот принцип на суверенитетот на 

народот. Проф. Н.В.Бутусова 

2. Кон прашањето заполитичката култура во контекст на 

институционализацијата на локалната самоуправа.  

Доцент д-р О.А. Сиденко 

3. За некои аспекти на развој на локалната самоуправа во Руската Федерација 

во современата етапа на општинската реформа.  

Проф.д-р Т.М  Бјалкина 

4. За учеството на населението во локалното самоуправување во Русија: 

правно регулирање, практика и проблеми. 

Проф. д-р Ј. В.Агибалов 

5. За правната основа на локалната самоуправа во Република Македонија и 

проблемите на реализацијата 



Доц. д-р Марија Амповска 

5. Финансиски основи на самостојноста на локалната самоуправа во Руската 

Федерација 

 Проф. д-р А.Г.Паул 

6. За финансиските основи на локалната самоуправа во Македонија 

Доц. д-р Кристина Мишева 

7.Обштествената контрола како механизам на учество на граѓаните во 

општинското управување: од теорија кон пракса 

Проф. д-р О.С.Рогачева 

8.Проблематични прашања на правната ситуација на органот на локалната 

самоуправа: соодносот на јавните функции и приватно-правното регулирање 

на статусот на правните лица   

Доц. д-р Т.Н.Сафронова 

9. Процесот на формирање на информациониот простор и 

информационатакултура на современитеградовикако фактор на развој на 

локалнатасамоуправа 

Доц. д-р Д.В.Шчеглова 

10.  Проблемите на реализацијата на активното избирачко право на ниво на 

локална самоуправа (преку примерот на Воронешката област) 

И.В. Сиволдаев, активист за човекови права 

Заклучоци од тркалезната маса 

 

 

 

 

  

 

         

 

 



 

 

 

 

 


