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Po~ituvani, 
Vo  mesec dekemvri, se odr`a ~etvrtata sednica 
na Generalnoto Sobranie na ZELS, na koja 
delegatite go usvoija Predlogot za izmenuvawe 
i dopolnuvawe na Statutot na ZELS, so {to 
ZELS dobi nov organ –Komitet na Sovetite. 
Preku ova telo }e se ovozmo`i institucionalno 
vklu~uvawe na sovetite vo razvojot na lokalnata 
samouprava, {to }e pridonese za pokvalitetno 
funkcionirawe na ZELS i na lokalnata 
samouprava voop{to. Bea izglasani 12 ~lenovi 
na Komitetot i toa pretstavnici od regionite, 
pretsedatel na Komitetot i pretstavnik od 
Sovetot na Grad Skopje, koj }e bide ~len po 
funkcija. Delegatite go usvoija i predlogot za 
zgolemuvawe na ~lenarinata na ~lenkite na ZELS, 
koja namesto dosega{nite tri }e iznesuva {est 
denari po `itel na op{tina. Na sednicata se glasa{e za nov ~len 
na Upravniot odbor na ZELS, kako nadopolnuvawe na isprazneto 
mesto, pri {to od dva predloga, be{e izglasan gradona~alnikot 
na Op{tina Del~evo, Mirko Ivanov. Na sednicata be{e usvoen i 
Finansiskiot plan za raboteweto na ZELS vo 2009 godina, a bea  
izneseni i site dosega{ni rezulati, kako i nasokite i stavovite 
za idnite aktivnosti na asocijacijata.  
Na 22 dekemvri, vo prostoriite na ZELS, vo ,,Ku}ata na op{tinite”, 
UO na ZELS ostvari sredba so Premierot na Republika Makedonija, 
Nikola Gruevski i pogolem broj ministri. ZELS gi prezentira{e 
stavovite proizlezeni od UO utvrdeni po oblasti: finansii, 
obrazovanie, urbanizam, ruralen razvoj, kultura i drugi, pri {to 
bea navedeni barawata na op{tinite za ostvaruvawe na pogolema 
finansiska nezavisnost na lokalnite vlasti i obezbeduvawe na 
popovolni uslovi za zabrzan napredok na decentralizacijata. 
Premierot istakna deka procesot na decentralizacijata na 
vlasta e eden od prioritetite na Vladata i deka site izneseni 
stavovi i predlozi najitno }e bidat razgleduvani na vladinite 
sednici i vo ministerstvata. Vo mesec dekemvri ZELS organizira 
Konferencija posvetena na „Ulogata na Komisiite za odnosi me|u 
zaednicite vo lokalnata samouprava”, kako i zavr{na Konferencija 
na Programite „Liderski standardi” i “Etika na lokalno nivo” na 
koja sve~eno bea dodeleni priznanijata na najuspe{nite op{tini 
vo ovie oblasti. Slu`bite na ZELS organiziraa i nekolku 
rabotilnici i seminari, me|u koi rabotilnica od sferata na  IT 
tehnologijata so u~estvo na pretstavnici od IT oddelenijata 
na op{tinite, rabotilnica za licata za odnosi so javnost od 
op{tinite a be{e organiziran i ~etvrtiot seminar za novinari 
koi sledat lokalna samouprava, ovojpat na tema ,,Ruralniot razvoj 
i lokalnite zaednici”.
I sega na krajot na godinata, sakam da upatam blagodarnost do 
site op{tini, site gradona~alnici, brojni doma{ni i stranski 
organiziacii koi aktivno se vklu~ija, pomognaa ili gi poddr`aa  
brojnite aktivnosti na ZELS. Posakuvam takva uspe{na sorabotka 
da imame i vo idnata 2009 godina. Vi gi ~estitam Novogodi{nite i 
Bo`i}nite praznici i Vi posakuvam mnogu zdravje i uspeh. 
Sre}na i beri}etna Nova 2009 godina !  
So po~it, 

                                                                                  Du{ica Peri{i}
                                                                           Izvr{en direktor na ZELS

Të nderuar,  
Në muajin dhjetor, u mbajt seanca e katërt e 
Kuvendit Gjeneral të BNJVL-së, ku delegatët 
miratuan Propozimin për ndryshimin dhe plotësimin 
e Statutit të BNJVL-së, me çka BNJVL morri organ 
të ri – Komitetin e Këshilleve. Nëpërmjet këtij 
trupi do të mundësohet përfshirja institucionale e 
këshilleve në zhvillimin e vetëqeverisjes lokale në 
përgjithsi. U votuan 12 anëtarë të Komitetit dhe 
atë përfaqësues nga regjionet, kryetar i Komitetit 
dhe përfaqësues nga Këshilli i Qytetit të Shkupit, 
që do të jetë anëtarë sipas funksionit. Delegatët 
e miratuan edhe propozimin për zmadhimin e 
anëtarsimit për anëtarët e BNJVL-së, që në vend 
të tre denarëve të tanishëm do të arrin në gjashtë 
denarë për banorë të komunës. Në seancë u votua 
për anëtarë të ri të Bordit Drejtues të BNJVL-së, si 

mosplotësimi i vendit të zbrazur, me çka prej dy propozimeve, ishte 
votuar kryetari i Komunës së Dellçevës, Mirko Ivanov. Në seancë ishte 
miratuar plani financiar për punën e BNJVL-së në vitin 2009, si dhe 
u paraqitën të gjitha rezultatet e deritanishme, si dhe drejtimet dhe 
qëndrimet për aktivitetet e ardhshme të asociacionit. 
Më 22 dhjetor, në hapësirat e BNJVL-së, në ,,Shtëpinë e komunave”, 
BD i BNJVL-së realizoi takim me Kryeministrin e Republikës së 
Maqedonisë, Nikolla Gruevski dhe me shumë ministra. BNJVL i 
prezentoi qëndrimet e dala nga BD e të vërtetuara sipas lëmive: 
financa, arsim, urnbanizëm, zhvillim rural, kulturë e tj., me çka ishin 
shtruar kërkesat e komunave për realizimin e mëvetësisë më të 
madhe financiare për pushtetet lokale dhe sigurimin e kushteve më të 
volitshme për përparim më të shpejtë të decentralizimit. Kryeministri 
theksoi se procesi i decentralizimit i pushtetit dhe të gjitha qëndrimet 
e shfaqura dhe propozimet do të jenë të shqyrtuara urgjentisht në 
seancat qeveritare dhe nëpër ministri. Në muajin dhjetor BNJVL 
organizon Konferencë  dedikuar ,,Rolit të Komisioneve për marrëdhënie 
mes bashkësive në vetëqeverisjen lokale”, si Konferencë përmbyllëse 
e Programit ,,Standarde lidere” dhe ,,Etika në nivel lokal” nëtë cilën 
ishin shpërndarë në mënyrë solemne mirënjohjet e komunave më 
të suksesshme në këto lëmi. Shërbimet e BNJVL-së organizuan 
edhe disa punëtori e seminare, mes të cilave punëtori në sferën e IT 
teknologjisë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të IT sueksioneve të 
komunave, punëtori për persona për marrëdhënie me publikun nga 
komunat, por ishte organizuar edhe seminari i katërt për gazetarët 
të cilët ndjekin vetëqeverisje lokale këtë herë në temë ,,Zhvillimi rural 
dhe bashkësitë lokale”.
Dhe tash në fund të vitit, dëshiroj t’u dërgoj falenderim deri te të gjitha 
komunat, të gjithë kryetarët e komunave, organizata të numërta 
vendore e të huaja të cilat u kyqën në mënyrë aktive, ndihmuna dhe 
i përkrahin aktivitetet e shumënumërta të BNJVL-së. Dëshiroj që 
bashkëpunim të suksesshëm të tillë të kemi edhe në vitin e ardhshëm 
2009. U’a uroj festat e Vitit të Ri dhe Krishtlindjet dhe ju dëshiroj 
shëndet e suksese. 
Hare dhe lumturi gjatë Vitit të Ri 2009! 
Me respekt,

                                                                                  Dushica Perishiq 
                                                                   Drejtor ekzekutiv i BNJVL



Na 22 dekemvri, 2008 godina, vo hotelot 
,,Holidej in,, vo Skopje se odr`a ~etvrtata 
sednica na Generalnoto Sobranie na ZELS. 

Na ovaa sednica prisutnite delegati go usvoija 
Predlogot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statu-
tot na ZELS, so {to ZELS ima nov organ –Komitet 
na Sovetite. Preku ova telo se ovozmo`uva insti-
tucionalno vklu~uvawe na sovetite vo razvojot na 
lokalnata samouprava, so {to }e se pridonese za 
pokvalitetno funkcionirawe na ZELS i na loka-
lnata samouprava voop{to. Predlogot na Inici-
jativniot odbor za brojot na ~lenovi na Komitetot 
na Sovetite, po otvorenata diskusija na sednica-
ta, od deset be{e zgolemen na 12 ~lena i toa pret-
stavnici od regionite, pretsedatel na Komitetot 
i pretstavnik od Sovetot na Grad Skopje –~len po 
funkcija.
Na ovaa sednica Pretsedatelot na ZELS, Koce 
Trajanovski pred delegatite gi prezentira{e ak-
tivnostite {to gi sprovede ZELS vo izminatiot 
period, uspesite, no i idnite planovi. Blago-
darenie na analiti~kiot pristap kon problemite 
be{e istaknato deka se inicirani i promeneti 
zna~itelen broj na zakoni, kako Zakonot za danoc-

Më 22 dhjetor, viti 2008 në hotelin ,,Holidej 
In”, në Shkup i mbajt seanca e katërt e Ku-
vendit Gjeneral të BNJVL-së. Në këtë se-

ancë delegatët e pranishëm e miratuan Propozimin 
për ndryshim dhe plotësim të Statutit të BNJVL-së, 
me çka BNJVL ka organ të ri  - Komitet i Këshillave. 
Nëpërmjet këtij trupi mundësohet kyqje institu-
cionale të këshillave në zhvillimin e vetëqeverisjes 
lokale, me çka do të kontribuohet për funkcionim 
më kualitativ të BNJVL-së dhe përgjithësisht të 
vetëqeverisjes lokale. Propozimi i Bordit Inicues për 
numrin e anëtarëve të Komitetit të Këshillave,  pas 
diskutimit të hapur të seancës, ishte rritur prej 10 
deri më 12 anëtarë dhe atë përfaqësues të rajoneve, 
kryetari i Komitetit dhe përfaqësues i Këshillit të 
qytetit të Shkupit – anëtar me funkcion. 
Në këtë seancë Kryetari i BNJVL-së, Koce Trajanovs-
ki para delegatëve i prezentoi aktivitetet të cilat i 
zbatoi BNJVL në periudhën e kaluar, sukseset por 
edhe planet e ardshme. Duke u falenderuar qasjes 
analitike ndaj problemeve ishte theksuar se janë 
inicuar ndryshimin e ligjeve të një numri tejet të 
rëndësishëm, si Ligji për tatime të pronës, Ligji për 
taksat komunale, Ligji për përbërësit mineral, Ligji 
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Më 22 dhjetor, u mbajt seanca e katërt e 
Kuvendit Gjeneral të BNJVL-së  

Na 22 dekemvri, odr`ana ~etvrtata sednica 
na Generalnoto Sobranie na ZELS 

Komiteti i Këshillave – organ i ri i BNJVL-së

Komitet na Sovetite –nov organ na ZELS



ite na imot, Zakonot za komunal-
nite taksi, Zakonot za mineral-
nite surovini,Zakonot za cen-
tralen registar i drugi... Potoa 
be{e uka`ano deka ZELS e foku-
siran kon iznao|awe na na~ini za 
obezbeduvawe na finansiskoto 
jaknewe na op{tinite. Me|u niv 
e i aktuelnoto utvrduvawe na 
sodr`inata na nova efikasna met-
odologija za procenka na danokot 
na imot – zaradi usoglasuvawe na 
nivo na site op{tini, no i zaradi 
kvalitetno vodewe na postapkata, 
kako i analiza na zakonskata ramka 
za podobruvawe na sostojbite so 
pribiraweto na ovoj prihod. Isto 
taka be{e naglaseno i razvivawe-
to na softverot vo koj }e bidat 
sodr`ani podatocite od pri-
hodite i rashodite na op{tinite 
zaradi kreirawe na komparativni 
simulacii za prika`uvawe na re-
alnite finansiski pokazateli 
za op{tinite. Na sednicata be{e 
uka`ano deka ZELS upati barawe 
za zgolemuvawe na zafa}aweto od 
DDV, za op{tinite, od sega{nite 
3 % na najmalku 6%, a kako klu~en 
prioritet be{e iznesen stavot 
na ZELS za prefrlaweto na sopst-
venosta na grade`noto zemji{te 
od centralno na lokalno nivo. 
Be{e potencirano deka ZELS kon-
tinuirano vodi razgovori so cen-
tralnata vlast za iznao|awe na 
adekvatni re{enija za preminu-
vawe na site op{tini vo vtorata 
faza na fiskalnata decentral-
izacija, preku obezbeduvawe na 
beskamatni krediti za vra}awe 
na dolgovite na zadol`enite 
op{tini. Zalo`bata na ZELS e 
silno da gi zastapuva interes-
ite na op{tinite pred Vladata 
i Sobranieto, a kako rezultat na 
takvite lobirawa po sredbata na 

pretstavnici od ZELS so  Pretse-
datelot na Sobranieto g. Trajko 
Veqanoski formirana e Komisija 
za lokalna samouprava vo ramkite 
na Sobranieto na R. Makedonija, 
kako postojano rabotno telo. Be{e 
uka`ano deka ZELS argumentirano 
se sprotivstavi na donesuvaweto 
na Zakonot za me|uop{tinska 
sorabotka, pregovara{e so EVN – 
ESM za dolgovite na op{tinite i 
potpi{a memorandum za sorabot-
ka, a pobara i revizija na del-
beniot bilans na objektite vo 
kulturata i sportot. Pove}e od 
polovina od op{tinite vo zem-
java se ruralni, pa kako rezultat 
na toa ZELS pred centralnata 
vlast vo izminatiot period post-
avi golem broj barawa za podobru-
vawe na sostojbite vo ruralnite 
sredini. Tie da bidat vklu~eni 
vo postapkata za upravuvawe i 
raspredelba na dr`avnoto zem-
jodelsko zemji{te. Da se prenese 
vrz op{tinite pravoto na upravu-
vawe vrz zemjodelskoto zemji{te 
koe e e rascepkano do 2 hektari, 
zakupninata na zemjodelskoto 
zemji{te da se raspredeluva 20%: 
80% pome|u dr`ava i op{tinite, 
a, raspredelbta na prihodite od 
zemji{teto izdadeno pod konc-
esija da se vr{i vo soodnos 20 
-80% vo korist na op{tinite. 
Be{e izneseno deka ZELS orga-

nizira i niza obuki kako obukite 
od oblasta na B-integriranite 
ekolo{ki dozvoli i aktivnosti 
so mediumite, so cel posilno lo-
birawe pred po{irokata javnost.  
Na ~etvrtata sednica na General-
noto sobranie be{e usvoen predl-
ogot za zgolemuvawe na ~lenarina-
ta na ~lenkite na ZELS. Namesto 
dosega{nite 3 denari po `itel, 
taa }e iznesuva 6 denari po ̀ itel 
na op{tina. Be{e usvoen Finan-
siskiot plan za rabotewe na ZELS 
za 2009 godina. Be{e uka`ano 
deka 80% od prihodite vo ZELS 
doa|aat kako prihodi od donacii. 
Sobiraweto na ~lenarinata e 
ote`nata i iznesuva 50% od vk-
upnata suma. Kako to~ka na dneven 
red be{e izneseno i glasawe na 
ispraznetoto mesto za ~len na 
Upravniot odbor. Po dadeni dva 
predloga, za nov ~len na UO be{e 
izglasan gradona~alnikot na 
Op{tina Del~evo, Mirko Ivanov. 
Vo to~kata razno se govore{e za 
{trajkot na SONK i pristapot na 
op{tinata vo vakvi situacii pri 
{to be{e uka`ano deka op{tinite 
mora da ostanat neutralni pri 
vakvi zakonski utvrdeni sos-
tojbi. Se govore{e za odr`aniot 
sostanok so Vladata i osobeno 
za pra{aweto za razre{uvawe 
na sostojbite vo op{tinite so 
blokirani smetki.  
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për regjistër central etj... Pastaj u tregua se BNJVL është fokusuar  rreth zbulimit të mënyrës për sigurimin e 
përforcimit financiar të komunave. Midis tyre është edhe përcaktimi aktual i përmbajtjes së metodologjisë së 
re efikase për vlerësim të tatimit të pronës – për shkak të harmonizimit në nivel të të gjitha kominavem por 
edhe për shkak të menaxhimit kuakllitativ tëë procedurës, si dhe analizë e kornizës ligjore për përmirësimin e 
gjendjeve me mbledhjen e kësaj të ardhure. Gjithashtu u shfaq edhe zhvillim i softverit në të cilin do të përm-
blidhen të dhënat nga të ardhurat dhe shpenzimet e komunave për shkak të krijimit të simulacioneve kraha-
suese për paraqitjen e treguesve real financiarë të komunave. Në seancë u tregua se BNJVL dërgoi kërkesë 
për rritjen e përfshirjes së TVSH për komunat, prej 3% të naishme deri më së paku në 6%, e si prioritet kyq 
ishte shtruar qëndrimi i BNJVL-së për mbartjen e pronësisë së tokës ndërtimore prej nivelit qëndror në atë 
lokal,. Ishte potencuar se BNJVL në mënyrë të kontinuar bën bisedime me Pushtetin qëndror për zbulimin e 
vendimeve adekuate për kalimin e të gjitha komunave në fazën e dytë të decentralizimit fiskal, nëpërmjet të 
sigurimit të kredive pa kamatë për t’ua kthyer borxhet komunave detyruese. Përpjekja e BNJVL-së është që në 
mënyrë të fuqishme t’i përfaqësojë interesat e komunave para Qeverisë dhe Kuvendit, e si rezultat i lobimeve 
të tilla pas takimit të përfaqësuesve të BNJVL-së me  
me Kryetarin e Kuvendit z. Trajko Velanovski është formuar Komisioni për vetëqeverisje lokale në kuadër 
të Kuvendit të R. së Maqedonisë, si trup punues i përhershëm. Ishte treguar se BNJVL në mënyrë të ar-
gumentuar kundërshtoi sjelljen e Ligjit për bashkëpunim ndërkomunal, negocioi me EVN – EEM për borx-
het e komunave dhe firmosi memorandum për bashkëpunim, dhe kërkoi edhe revision të bilancit të ndarë 
të objekteve në kulturë dhe sport. Më shumë se gjysma e komunave në vend janë rurale, dhe si rezultat i 
kësaj BNJVL para pushtetit qendror në periudhën e kaluar parashtroi kërkesa të shumta për përmirsimin 
e gjendjeve në rrethet rurale. Ata të jenë të përfshirë në procedurën për menaxhim dhe shpërndarje të 
tokës shtetërore bujqësore. Të bartet ndaj komunave e drejta e menaxhimit mbi tokën bujqësore e cila është 
e ndarë deri më 2 he, qiraja e tokës bujqësore të ndahet 20%: 80% ndërmjet shtetit dhe komunës, dhe, 
shpërndarja e të ardhurave nga toka e dhënë nën koncesion të kryhet në raport 20 -80% në dobi të ko-
munave. Ishte përmendur se BNJVL organizon edhe shumë trajnime si trajnimet nga lëmia e B-lejeve inte-
gruese ekologjike dhe aktivitete me mediat, me qëllim lobimin më të fuqishëm para publikut më të gjërë.  
Në seancën e katërt të kuvendit general ishte miratuar propozimi për rritjen e anëtarsimit të anëtarëve të 
BNJVL-së. Në vend se 3 denarë, ajo do të arrin 6 denarë për banorë. Ishte miratuar plani financiar për punën e 
BNJVL-së për vitin 2009. Ishte treguar se 80% nga të ardhurat në BNJVL hyjnë sit ë ardhura nga donacione. 
Mbledhja e anëtarsisë është e ngarukar dhe arrin 50% nga shuma e plotë. Si pike në rendin ditor ishte për-
mendur edhe votimi i vendit të lirë për anëtarë të Bordit drejtues. Pas dhënies së dy propozimeve, për anëtarë 
të ri të BD ishte votuar kryetari i Komunës së Dellçevës, Mirko Ivanov. Në pikën të ndryshme u bisedua për 
grevën e SASHK-ut dhe qasjen e komunës në kësi situata të tilla me çka u tregua  se komunat duhet të mbesin 
neutrale gjatë gjendjeve të caktuara ligjore. U bisedua për mbledhjen e caktuar me Qeverinë dhe veçanërisht 
për çështjen për zgjidhjen e gjendjeve në komunat me llogari të bllokuara.
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N
acionalniot sovet za 
ramnomeren region-
alen razvoj na Repub-
lika Makedonija, na 

desetti dekemvri, 2008 godina, 
ja odr`a svojata vtora sednica 
so koja presedava{e vicepre-
mierot Zoran Stavrevski, a 
zamenik pretsedava~ be{e min-
isterot za lokalna samoupra-
va, Musa Xaferi. Na sednicata 
prisustvuvaa  i pretsedateli 
na regioni i ministri kako i 
nivni zamenici, dr`avni sek-
retari i pretstavnici na ad-
ministracijata od  MLS. Na 
sednicata bea usvoeni odluki 
za kriteriumi i indikatori za 
opredeluvawe na stepenot za 
razvienost na regionite, kako i 
za klasifikacija na planskite 
regioni spored stepenot na 
razvienost za period od 2008 – 
2012. Ekspertite koi rabotele 
na izgotvuvawe na kriterium-
ite, pojasnija deka soglasno 
pravilata na Evropskata unija, 
kriteriumite treba da bidat 
objektivni, da se baziraat na 
podatoci od poslednite 2 do 
3 godini i da bidat dobieni 
od oficijalna institucija na 
dr`avata. Pretsedatelite na 
regionite go informiraa Na-
cionalniot sovet za moment-

nite sostojbi i za problemite 
so koi se soo~uvaat planskite 
regioni. Na sednicata bea iz-
neseni stavovite na Komisijata 
za RRR pri ZELS, osobeno be{e 
istaknato pra{aweto okolu 
podelbata na finansiskite 
sredstva utvrdeni  soglasno 
zakonskite propisi. Vicepre-
mierot Stavrevski se soglasi  
za del od predlozite, pri {to 
istakna deka regionite ne 
mo`e da o~ekuvaat deka  Vlada-
ta vedna{ }e izdvoi 1% od BDP, 
uka`uvaj}i deka toa e proces 
koj se planira i zamislata e 
da se izdvojuvaat sretstva koi 
}e bidat vo visina do 1% i }e 
se menuvaat sekoja godina. Ba-
raweto na ZELS za maksimalno 
vklu~uvawe, involvirawe i 
konsultacii na Pretsedatel-
stvoto na ZELS pri  raspredel-
bata na sretstvata be{e isto 
taka prifateno na sednicata, 
a be{e prifaten i predlogot 
za raspredelba,predlo`en od 
gradona~alnikot na Op{tina 
Veles i Pretsedatel na Vard-
arskiot region, Ace Kocevski. 
Pretsedatelot na Isto~niot 
region i gradona~alnik na 
Op{tina Ko~ani, Qubomir 
Janev  go iznese baraweto 
od gradona~alnici za prom-

ena na imeto na regionot, vo 
Bregalni~ki, a na pra{aweto 
dali do krajot na godinata }
e bidat preneseni sredstvata 
na centrite vo visina od 1,2 
milioni denari za nivno funk-
cionirawe, dobi odgovor od  
ministerot Xaferi deka toa 
}e se slu~i za ve}e formiran-
ite dodeka, ostanatite re-
gioni sredstvata }e gi dobi-
jat vedna{ po zavr{uvaweto 
na pravnite proceduri i ot-
varaweto na kancelariite. 
Na ovaa sednica ministerot 
za transport i vrski Mile 
Janakievski apelira{e do site 
op{tini da dostavat proekti 
za lokalni pati{ta, istaknu-
vaj}i deka aplicirale samo 28 
op{tini so vkupno 56 proekti, 
brojka premala da se potro{at 
sretstvata od kreditot od 
Svetska Banka. Ministerot 
za ekonomija, Fatmir Besimi, 
uka`a na zgolemena izgradba na 
veternici za proizvodstvo na 
elektri~na energija i poso~i 
deka lokalnite vlasti, pred da 
zapo~nat takvi proekti, treba 
da se zapoznat so upatstvata 
koi se nao|aat na internet 
stranicata na Ministerstvo-
to za ekonomija.

NAcIONALNIOt SOVEt ZA rAmNOmErEN 
rEGIONALEN rAZVOj PrIfAtI GOLEm  
BrOj PrEDLOZI NA ZELS
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K
ëshilli kombëtar për 
zhvillim të barabartë 
regjional i Republikës 
së Maqedonisë, më 

dhjketë dhjetor mbajti seancën 
e dytë me të cilën ligjeronte zv/
kryeministri Zoran Stavrevs-
ki, ndërsa zëvendës ligjerues 
ishte ministri për vetëqeverisje 
lokale, Musa Xhaferi. Në seancë 
morrën pjesë edhe kryetarë të 
regjioneve dhe ministra si dhe 
zëvendës të tyre, sekretarë 
shtetëror dhe përfaqësues të 
administratës nga MVL.  
 Ishin miratuar vendime 
për kritere dhe indikatorë për 
ndarjen e shkallës për zhvil-
lueshmërinë e regjioneve, si dhe 
për klasifikimin e regjioneve të 
planifikuara sipas shkallës së 
zhvillueshmërisë për periud-
hën nga 2008 -2011. Ekspertët 
të cilët punuan në përgatitjen e 
kritereve, sqaruan se konform 
rregullave të Unionit Europian, 
kriteret duhet të jenë objektive, 
të bazohen në të dhënat nga 2 
deri 3 vitet e fundit dhe të jenë 
të marra nga institucion zyrtar 
i shtetit. Kryetarët e regjioneve 
e informuan Këshillin kombëtar 
për gjendjen momentale dhe 
për problemet me të cilat bal-
lafaqohen regjionet e planifi-

kuara. Në seancë ishin përcjel-
lur qëndrimet e Komisionit për 
zhvillim të barabartë regjional 
pranë BNJVL-së, veçanërisht 
ishte theksuar çështja rreth 
ndarjes së mjeteve financiare 
të caktuara konform dispozi-
tave ligjore. Zëvendës kryemi-
nistri Stavrevski u pajtua për 
pjesë nga propozimet, me çka 
theksoi se regjionet nuk mund 
të presin se Qeveria menjëherë 
do të ndan 1% nga BPV, duke 
treguar se ai është proces i 
cili planifikohet dhe mendimi 
është që të ndahen mjete që 
do të jenë në lartësi deri 1% 
dhe do të ndryshohen secilin 
vit. Kërkesa e BNJVL-së për 
kyqje maksimale, involvim dhe 
konsultime të Presidencës së 
BNJVL-së gjatë shpërndarjes 
së mjeteve ishte gjithashtu e 
pranuar në seancë, si dhe ishte 
pranuar edhe propozimi për 
shpërndarje, propozuar nga 
kryetari i Komunës së Velesit 
dhe Kryetar i regjionit të Vard-
arit, Ace Kocevski. Kryetari i 
regjionit lindor dhe kryetar i 
komunës së Koçanës, Lubomir 
Janev përmendi kërkesën e 
kryetarëve për ndryshimin 
e emrit të regjionit në atë të 
Bregallnicës, dhe në pyetjen 

vallë deri në fund të vitit do 
të jenë të bartura mjetet në 
qendrat në shumë prej 1,2 mil-
ionë denarë për funksionimin e 
tyre, morri përgjigje nga minis-
tri Xhaferi se ajo do të ndodh 
për ato tashmë të formuara, 
mjetet e mbetura do t’i marrin 
menjëherë pas përfundimit të 
procedurave ligjore dhe hapjes 
së zyrave. Në këtë seancë min-
istri për transport dhe lidhje 
Mile Janakievski apeloi deri te 
të gjitha komunat të dorëzojnë 
projekte për rrugë lokale, duke 
theksuar se aplikuan vetëm 28 
komuna me gjithsej 56 pro-
jekte, numër shumë i vogël të 
shpenzohen mjetet nga krediti 
i Bankës Botërore. Ministri për 
ekonomi, Fatmir Besimi, për-
mendi ndërtimin e zmadhuar 
të mullinjëve me erë për pro-
dhimin e energjisë elektrike dhe 
përmendi se pushtetet lokale, 
para se të fillojnë me kësi lloj 
projekte, duhet të njoftohen 
me udhëzimet që ndodhen në 
internet faqen e Ministrisë për 
ekonomi. 

KëShiLLi KoMBëTAr Për zhViLLiM 
Të BArABArTë reGJioNAL PrANoi 

ShuMë ProPoziMe NGA BNJVL
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Më 18 dhjetor, viti 2008 në Shkup, në organizim 
të Bashkësisë së njësive të vetëqeverisjes 
lokale të Republikës së Maqedonisë – BNJVL-

së u mbajt Konferenca dedikuar ,,Rolit të Komisioneve 
për marrëdhënie mes bashkësive në vetëqeverisjen 
lokale”. Ngjarja është pjesë e aktiviteteve të cilat i zba-
ton BNJVL në suazat e projektit – Përkrahje e Komi-
sioneve për marrëdhënie mes bashkësive, Programi 
,,Pavarësi e BNJVL-së dhe shërbime (faza 2)” financia-
risht  e përkrahur nga agjencioni zvicran për zhvillim 
dhe bashkëpunim – SDC. Në Konferencë ishin ftuar 
kryetarët e të gjitha komunave të cilat kanë formuar 
Komisione për marrëdhënie mes bashkësive, kryetarët 
e këshillave dhe nga një anëtar nga çdo bashkësi etnike 
në suaza të Komisionit. Të pranishmit i përshëndeti drej-
tori ekzekutiv i BNJVL-së Dushica Perishiq, e për rolin 
e Komisioneve për marrëdhënie mes bashkësive folën 
Faruk Muratoski, zëvendës i ministrit për vetëqeverisje 
lokale të R.M., Xhevat Ademi, Kryetar i Komitetit për 
marrëdhënie mes bashkësive ne Kuvendin e Repub-
likës së Maqedonisë dhe Ibrahim Mehmeti Koordinator 
i programit nacional përkrahur nga Agjencioni Zvicran 
për zhvillim dhe bashkëpunim – SDC. Ata dhanë vësh-
trim të tyre për rezultatet e arritura të deritanishme 
në superstrukturën e punës së këtyre Komisioneve si 
dhe rëndësinë e përforcimit të pozitës së tyre dhe ro-
lin në shoqëri. Koordinatori i programit për përforcim 
të kapaciteteve të Komisioneve për marrëdhënie mes 
bashkësive, Sreten Koceski, me prezentimin e tij ,,Vendi 
dhe roli i Komisioneve për marrëdhënie mes bashkë-
sive: mundësi dhe rekomandime” shkaktoi diskutim me 
të pranishmit, nga i cili dolën edhe kahjet e reja për fak-
torët relevant në këtë lëmi në shtet, të cilat do të kishin 
rëndësi të veçantë për t’i kënaqur nevojat e Komision-
eve për marrëdhënie mes bashkësive. Gjithashtu ishin 
përcaktuar edhe kahjet e reja për arritjen e qëllimit të 
ekzistimit të këtyre Komisionve për marrëdhënie mes 
bashkësive dhe funkcionimi aktiv i tyre.  

Na 18 dekemvri, 2008 godina, vo Skopje, 
vo organizacija na ZELS be{e odr`ana 
Konferencija posvetena na „Ulogata na 

Komisiite za odnosi me|u zaednicite vo lokalnata 
samouprava”. Nastanot e del od aktivnostite 
{to ZELS gi sproveduva vo ramki na Proektot – 
Poddr{ka na Komisiite za odnosi me|u zaednicite, 
Programa ,,Samostojnost na ZELS i uslugi (faza 2)”, 
finansiski podr`ana od [vajcarskata agencija 
za razvoj i sorabotka – SDC.. Na Konferencijata 
bea pokaneti gradona~alnicite na site op{tini 
vo koi ima formirano Komisija za odnosi me|u 
zaednicite, pretsedatelite na sovetite i po 
eden ~len od sekoja etni~ka zaednica vo ramkite 
na Komisijata. Prisutnite gi pozdravi izvr{niot 
direktor na ZELS,  Du{ica Peri{i}, a  za ulogata 
na  komisiite za odnosi me|u zaednicite govorea 
Faruk Muratoski, zamenik na ministerot za lokalna 
samouprava na R.M,  Xevat Ademi, pretsedatel 
na Komitetot za odnosi me|u zaednicite pri 
Sobranie na R.Makedonija i Ibrahim Mehmeti, 
koordinator na nacionalnata programa podr`ana 
od SDC. Tie dadoa svoj osvrt na dosega{nite 
postignati rezultati vo unapreduvaweto na 
rabotata na ovie Komisii a govorea i za va`nosta 
od zacvrstuvaweto na nivnata polo`ba i uloga 
vo op{testvoto. Koordinatorot na programa 
za zajaknuvawe na kapacitetite na Komisiite 
za odnosi me|u zaednicite, Sreten Koceski, so 
svojata prezentacija  „Mestoto i ulogata na 
Komisiite za odnosi me|u zaednicite: mo`nosti i 
preporaki” predizvika diskusija na prisutnite, 
od koja proizlegoa i novite nasoki koi bi bile 
od golemo zna~ewe za zadovoluvawe na potrebite 
na Komisiite za odnosi me|u zaednicite, kako i 
nasoki za postignuvaweto na celta na postoeweto 
na ovie Komisii za odnosi me|u zaednicite i za 
nivnoto aktivno funkcionirawe.

     KoNFereNCA 

 roLi i KoMiSioNeVe Për 
MArrëDhëNie MeS BAShKëSiVe 
Në VeTëQeVeriSJeN LoKALe

     KONfErENcIjA 

 ULOGAtA NA KOmISIItE ZA
 ODNOSI mE\U ZAEDNIcItE 
 VO LOKALNAtA SAmOUPrAVA
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,,Ditë promovuese turistike të rajoneve” – 

Manifestim i katër rajoneve planifikuese të Maqedonisë

9dekemvri,2008

^etirite planski regioni od Makedonija: Isto~en, 
Jugozapaden, Jugosito~en i  Polo{ki, na 12 i na 13 de-
kemvri, 2008 godina, vo multimedijalniot centar Mala 
stanica vo Skopje, so poddr{ka na GTZ Programata za 
Regionalen Ekonomski Razvoj vo Makedonija (GTZ RED), 
ja organiziraa manifestacijata ,,Turisti~ki promotiv-
ni denovi na regionite”. 

Ovaa manifestacija se odr`uva vtor pat, po prvo-
to izdanie vo 2006 godina koga bea pretstaveni samo 
Isto~niot i Jugoisto~niot region. Fokusot na mani-
festacijata godinava be{e staven na promovirawe na 
turisti~kite potencijali na ~etirite regioni so cel  
da se istaknat nivnite turisti~ki aktivnosti, rakot-
vorbi i specifi~nata hrana (delikatesi) Na sve~enoto 
otvorawe na manifestacijata govorea: g-din Musa 
Xaferi, minister za lokalna samouprava, g-|a Elizabet 
Miler i zamenik ambasador na SR Germanija vo RM, g-din 
Qubomir Janev govore{e vo ime na ZELS, a  vo ime na 
~etirite plansko razvojni regioni prigodna re~ ima{e 
g-din Hazbi Lika, pretsedatel na Polo{kiot plansko 
razvoen region.  Na  pribli`no 800 kvadratni metri, 
se pretstavija okolu 100 izlo`uva~i na tradicionalna 
hrana i pijaloci, konditorski, mle~ni i mesni proiz-
vodi, suveniri i rakotvorbi, a voedno bea promovirani 
i turisti~kite ponudi i kulturnite manifestacii od 
4-te regioni. Se odr`a degustacija na tradicionalna 
hrana i pijaloci, a programata be{e zbogatena so nas-
tap na nekolku kulturno umetni~ki dru{tva so tradi-

cionalna muzika i folklor. Za vreme na Promotivnite 
denovi se odr`aa nekolku pridru`ni nastani. Be{e or-
ganiziran Forum na koj se diskutira{e za Predizvicite 
za ramnomerniot regionalen razvoj vo RM. Na krajot od 
manifestacijata  posetitelite  za najdobar {tand go iz-
braa {tandot -Tradicionalna hrana i pijaloci od Jugo-
zapadniot region, koj dobi nagrada vo vrednost od 500 
evra, nameneti za podgotovka na turisti~ki promotiven 
materijal. Voedno najsre}nite posetiteli dobija nagra-
di sponzorirani od izlo`uva~ite na manifestacijata.

Manifestacijata ja organizirana novoformiranite 
Soveti i Centri za razvoj na ~etirite plansko razvojni 
regioni (Isto~en, Jugoisto~en, Polo{ki i Jugozapaden) 
vo sorabotka i poddr{ka na GTZ. Osobeno va`na uloga 
imaa i op{tinite i nivnite kancelarii za LER, vo in-
formirawe za nastanot, mobilizirawe na zainteresiran-
ite strani i definirawe na regionalnata turisti~ka 
prezentacija. Ovaa Manifestacija, me|u drugoto ja po-
tencira potrebata za pogolema me|usebna sorabotka 
i zdru`uvawe na resursite vo odredeni oblasti vo re-
gionite i vo zgolemuvaweto na svesta kaj naselenieto za 
potencijalite so koi raspolaga sekoj region. 

,,turisti~ki promotivni 
denovi na regionite”- 

manifestacija 
na ~etiri planski 
regioni od makedonija

Katër rajonet planifikuese të Maqedonisë: Lindor, Jugperën-
dimor, Juglindor dhe ai i Pollogut, më 12 dhe 13 dhjetor viti 
2008, në qendrën multimediale ,,Malla stanica” në Shkup 
me përkrahjen e Programit të GTZ për Zhvillim rajonal 
ekonomik në Maqedoni (GTZ RED), e organizoi manifetsimin 
“Ditë promovuese turistike të rajoneve “. 
Ky manifestim mbahet për herë të dytë, pas botimit të parë 
më vitin 2006, kur ishin paraqitur edhe vetëm rajoni Lin-
dor dhe Juglindor. Fokusi i manifestimit sivjet ishte vënë në 
promovimin e potencialeve turistike të katër rajoneve me 
qëllim të theksohen aktivitetet e tyre turistike, puna e dorës 
ushqimi specifik (delikatese). Në hapjen solemne të mani-
festimit morrën folën : z. Musa Xhaferi, ministër i vetëqever-
isjes lokale, z-nja Elizabet Miler dhe zëvendës ambasadori i 
Gjermanisë në RM z.Ljubomir Janev foli në emër të BNJVL-
së, e në emër të katër rajoneve planifikuese foli z. Hazbi Lika, 
kryetar i rajonit planifikues të Pollogut. Në afërsi të 800 
metrave katrorë, u paraqitën rreth 100 ekspozues të ush-
qimit tradicional dhe pijeve e programi ishte pasuaruar me 
pjesëmarrje të disa shoqërive kulturore artsitike me muzikë 
tradicionale dhe folklor. Gjatë kohës së ditëve promovuese 
u mbajtën disa ngjarje përcjellëse. Ishte organizuar forum 
në të cilin u diskutua për sfidat e për zhvillim të barabartë 

rajonal në RM me pjesëmarrjen e: Kryetarin e rajonit plani-
fikues Lindor z. Ljubomir Janev, udhëheqësin e Sektorit për 
zhvillim rajonal dhe bashkëpunim ndërkomunal me Nmin-
istrinë për vetëqeverisje lokale z-nja Sllavica Jakimovska, 
Kryetari i BNJVL-së, z.Koce Trajanovski, z. Zoran Shapuriq, 
ekspert dhe z. Jens Adler, tim lider i GTZ RED: në fund të 
manifestimit vizituesit për shtand më të mirë e zgjodhën 
shtandin – Ushqim tradicional dhe pije nha rajoni Juglindor, 
i cili fitpi shpërblim me vlerë prej 500 euro., dedikuar për 
përgatitjen e materiale promovuese turistike. Njëkohësisht 
vizituesit më me fat fituan shpërbile të sponzorizuara nga 
ekspozuesit e manifestimit. 
Manifestimin e organizuan Këshillat dhe Qendrat e posa-
formuara për zvhllim të katër rajoneve planifikuese zhvil-
limore (Lindor, Juglindor, i Pollogut dhe Jugperëndimor) 
në bashkëpunim dhe përkrahje të GTZ. Rol me rëndësi të 
veçantë kishin edhe komunat dhe zyret e tyre për ZHEL, për 
informim të ngjarjes, mobilizim i palëve të interesuara.  Dhe 
definim të prezentimeve turistike rajonale. Ky manifestim 
mes tjerash e potencon nevojën për rritje të bashkëpunimit 
të ndërsjellë dhe shoqërimit të resurseve në lëmi të caktu-
ara në rajonet dhedhe rritje e vetëdijes te popullata për po-
tencialet me të cilat disponon secili rajon.  



Centralata na LOGIN mre`ata, od 11-14 dekemvri 
vo Budimpe{ta odr`a seminar za nacionalnite 
koordinatori na proektot LOGIN.. Na 

nacionalnite koordinatori im bea pretstaveni novite 
~lenki na informativnata mre`a na lokalnite vlasti 
od Jugoisto~na Evropa – Hrvatska i Albanija, pokraj ve}
e postoe~kite: Makedonija, Polska, Letonija, Litvanija, 
Rusija, Kirgistan, Ermenija, Romanija, Srbija, Kosovo, 
Ukraina, Bugarija i Ungarija. 
Vo ednodeceniskoto postoewe na ovaa mre`a, denes, 
samoodr`livosta na proektot e centralna tema za 
diskusija. Edna od mo`nostite e da se napravi sistem na 
platena informacija, {to vo vreme na brzo {irewe na 
informaciite i spodeluvawe na razli~en vid dokumenti 
e re~isi nevozmo`no. Dopolnitelen problem na s’r`ta 
na LOGIN proektot e dvonaso~nosta na informaciite, 
odnosno korisnicite da se  i izvor na informacii. 
Sledniot ~ekor, kako vtora opcija e voveduvawe na 
elektronskoto „u~ewe na dale~ina”, koe vo mnogu ne{ta 
bi ja podobrila sostojbata. Najdirekten benefit od 
ovoj modul bi imala oblasta „gradewe na kapacitetite”, 
pri {to vo mnogu stavki bi gi namalila tro{ocite, 
bi se stremela kon standardizirawe na gradivoto za 
u~ewe, bi barala aktivno i istra`uva~ko u~estvo na 

korisnicite i bi ja otvorila mo`nosta ekspertizata 
po odredena problematika da bide brzo dostapna i 
porasprostraneta. Ednovremeno, ovaa alatka ovozmo`uva 
za pokus period da se obu~at pogolem broj u~esnici po 
odredena tematska programa. 
Rezultatite na LOGIN mre`ata vo poslednite desetina 
godini se neprocenlivi vo oblasta na elektronskoto 
{irewe na informacii. Od fevruari, 2003 godina, 
vkupno 393,737 dokumenti se „simnati” od LOGIN 
mre`ata, odnosno vo prosek 187 „simnuvawa” na den. 
Vakvata statistika na elektronski soobra}aj, LOGIN 
menito go stava na zna~ajno skalilo na posetenost 
vo odnos na ostanatite internet regionalni i 
me|unarodni mre`i. Vo dokumentite {to se ozna~eni 
kako „broj eden”, odnosno brojat najmnogu „simnuvawa” 
od korisnicite, me|u prvite e vbroen i makedonskiot 
„Kako do odobrenie za gradba” vo konkurencija na 
dokumentite od site 15 ~lenki na LOGIN mre`ata. 
Koordinatorite za informati~ka tehnologija od 
asocijaciite na lokalnite vlasti, razgovaraa, sugeriraa 
i davaa predlozi za podobruvawe na pristapot do 
nacionalnite jazli, za olesnuva~kite tehniki i alatki 
{to bi se koristele za podobro snao|awe na korisnicite 
vo prebaruvaweto na sakaniot dokument.      

Samoodr`livost na LOGIN

Elektronsko „u~ewe na dale~ina”

Centrali i rrjetit LLOGIN, prej 11-14 dhjetor në Buda-
pest mbajti seminar për koordinatorët nacional të 
projektit LLOGIN. Koordinatorëve nacional i’u pr-

ezantuan anëtarët e ri të rrjetit informativ të pushtetit 
lokal të Evropës Juglindore- Kroacia dhe Shqipëria, pranë 
atyre veç më ekzistuese: Maqedonia, Polonia, Letonia, Li-
tuania, Rusia, Kirgistani, Armenia, Rumania, Serbia, Ko-
sova, Ukraina, Bullgaria dhe Hungaria.
Në ekzistimin e vet njëdekadësh, sot, vetëmbajtja e 
projektit është temë qëndrore për diskutim, njëra nga 
mundësitë është të krijohet një sistem i informimit me 
pagesë, që në kohën e zgjërimit të shpejtë të informacio-
neve dhe ndarjes së llojit të dokumenteve të ndryshme, 
thuase është e pamundur. Problem plotësues i esencës së 
LLOGIN projektit është dykahshmëria e informacioneve, 
respektivisht shfrytëzuesit të jenë burim i informatave. 
Hapi tjetër si opcion i dytë është aplikimi i ,,mësimit elek-
tronik të largësisë”, i cili në shumë çka do t’a përmirësonte 
gjendje. Benefiti më i drejtpërdrejtë në këtë modul do të 
kishte lëmia ,,ndërtim i kapaciteteve” me ç’rast në shumë 
pika do t’i zvogëlonte shpenzimet, do të synonte drejt 
standardizimit e lëndës për mësim, do të kërkonte pjesë-
marrje aktive dhe hulumtuese të shfrytëzuesve dhe do të 
hapte mundësinë që ekspertiza rreth problematikave të 

caktuara të jetë në mënyrë të shpejtë e pranueshme dhe 
më e zgjëruar. Njëkohësisht ky mjet mundëson që në një 
periudhë më të shkurtë të stërvitet një numër më i madh i 
pjesëmarrësve nga programi i caktuar tematik.
Rezultatet e rrjetit LLOGIN në dhjetë vitet e fundit janë 
të mëdha në fushën e zgjërimit elektronik të informacio-
neve. Nga shkurti i vitit 2003 gjithsej 393,737 dokumente 
janë marrë nga rrjeti LLOGIN përkatësisht mesatarisht 
187,,zbritje” në ditë. Statistika e tillë e komunikacionit 
elektronik, LLOGIN menyja e vendos në shkallë të rëndë-
sishme të vizitshmërisë në krahasim me rrjetet e tjera të 
internetit rajonal dhe ndërkombëtar. Në dokumentet që 
janë theksuar si ,,numër një”, përkatësisht numërojnë 
më së shumti zbritje nga shfrytëzuesit, midis të parëve 
numërohet ai maqedonas ,,Si deri te leja për ndërtim” në 
konkurrencë të dokumenteve nga të gjitha 15 anëtaret e 
rrjetit LLOGIN.
Koordinatorët për teknologji informatike nga asociacioni 
i vetëqeverisjes lokale, biseduan, sugjeruan dhe dhanë 
propozime për përmirësimin e qasjes në çerdhet kom-
bëtare për lehtësimin e teknikave dhe mjeteve që do të 
shfrytëzoheshin për gjindshmërinë më të mirë të shfrytë-
zuesve në kërkimin e dokumentit të dëshiruar.

Vetëmbajtja e LLoGiN

,,Mësim elektronik” i largësisë
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Sredba ZELS –Vlada 

USPE[NA SOrABOtKA 
NA LOKALNAtA I 
cENtrALNAtA VLASt 
- USLOV ZA rAZVOj NA 
DEcENtrALIZAcIjAtA

Na 22 dekemvri, vo prostoriite na ZELS, vo ,,Ku}
ata na op{tinite”, Upravniot odbor na ZELS 
ima{e sredba so Premierot Nikola Gruevski 
i ~lenovi na vladiniot kabinet, me|u koi 
vicepremierot- Zoran Stavrevski,  ministrite za 
lokalna samouprava -Musa Xaferi, za finansii- 
Trajko Slaveski, za vnatre{ni raboti- Gordana 
Jankulovska, za obrazovanie - Pero Stojanovski, 
za transport i vrski - Mile Janakieski, 
ministerot za trud i socijalna politika- 
Xeqaq Bajrami i ministerot za `ivotna 
sredina i prostorno planirawe-Nexati Jakupi. 
Na ovaa sredba ZELS gi prezentira{e stavovite 
proizlezeni od Upravniot Odbor na ZELS vo koi 
po oblasti: finansii, obrazovanie, urbanizam, 
ruralen razvoj, kultura i drugi, bea navedeni 
barawata na op{tinite za ostvaruvawe 
na pogolema finansiska nezavisnost na 
lokalnite vlasti i obezbeduvawe na popovolni 
uslovi za zabrzan napredok na procesot na 
decentralizacijata vo na{ata zemja.Osobeno 
be{e naglaseno baraweto na ZELS za zgolemuvawe 

Takim BNJVL – Qeveri 

BAShKëPuNiM i 
SuKSeSShëM i PuShTeTiT
LoKAL Dhe QeNDror – 
KuShT Për zhViLLiMiN
e DeCeNTrALiziMiT 

Më 22 dhjetor, në hapësirat e BNJVL-së, në ,,Shtëpinë 
e komunave”, në Bordin drejtues të BNJVL-së kishte 
takim me Kryeministrin Nikolla Gruevski dhe anëtarë të 
kabinetit qeveritar ndërmjet të cilëve zv/kryeministri 
– Zoran Stavrevski, ministrat për vetëqeverisje 
lokale – Musa Xhaferi, për financa- Trajko Sllaveski, 
për punë të brendshme- Gordana Jankullovska, për 
arsim – Pero Stojanovski, për transport dhe lidhje 
– Mile Janakievski, ministri për punë dhe politikë 
sociale – Xhelal Bajrami dhe ministri për mjedis 
jetësor dhe planifikim hapësinor – Nexhati Jakupi. Në 
këtë takim BNJVL i prezantoi qëndrimet e dala nga 
bordi drejtues i BNJVL-së në të cilat sipas fushave: 
financa, arsim, urbanizëm, zhvillim rural, kulturë etj, 
ishin përmendur kërkesat e komunave për realizimin 
e pavarësisë më të madhe financiare të pushteteve 
lokale dhe sigurimin e kushteve të volitshme për 
avancim të shpejtuar të procesit të decentralizimit 
në vendin tonë. Veçanërisht ishte theksuar kërkesa e 
BNJVL-së për rritjen e përfshirjes së përqindjes nga 
TVSH-ja nga të tanishmet 3% në 6%, pastaj rritja 
nga përfshirja e përqindjes së tatimit personal- më 
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na zafa}aweto na procentot od DDV od 
sega{nite na 3% na 6%, potoa zgolemuvaweto 
od zafa}aweto na procentot od personalniot 
danok- najmalku na 30% i prefrlaweto na 
grade`noto zemji{te na menaxirawe od 
lokalnite vlasti. Na  prisutnite ministri 
im bea postaveni i pove}e  pra{awa od 
aktuelni sporni sostojbi vo sproveduvaweto 
na nadle`nostite na lokalnite vlasti, 
kako {to se nenavremenoto dostavuvawe na 
soglasnostite za vrabotuuvawe na nastaven 
kadar vo u~ili{tata, neispla}aweto na 
posmrtninite i ispratninite, odr`uvaweto na 
komjuterskite u~ili{ni mre`i. Se zboruva{e 
i za problemot so fiskalizacija na pazarite, 
pri {to u{te edna{ be{e potenciran 
predlogot na ZELS za odreduvawe na soodvetna 
zakonska ramka za  trgovskite dru{tva od mal 
obem. Neizostavno be{e otvoreno i pra{aweto 
za razre{uvawe na problemot so op{tinite 
koi se u{te ne se vlezeni vo vtorata faza od 
fiskalnata decentralizacija i zaedni~ko 
iznao|awe na na~ini za apsolvirawe 
na ovoj problem. Potoa se govore{e i za 
donesuvaweto na nacionalnata strategija za 
RRR (ramnomeren regionalen razvoj ), so site 
potrebni podzakonski akti, kako i pra{aweto 
okolu ispla}aweto na zakonski odredenite 
1% od BDP za ovaa namena. Be{e poso~eno i 
pra{aweto za nesoodvetnoto tretirawe na 
gradona~alnicite kako funkcioneri izbrani 
od narodot, za koi ne e predviden nikakov 
nadomestok (apana`a) po zavr{uvaweto 
na nivnata funkcija a be{e pokrenato 
i pra{aweto za diplomatski paso{i. 
^lenovite na Upravniot odbor gi zapra{aa 
pretstavnicite od Vladata zo{to se u{te na  
nitu edna op{tina ne i se prefrleni sredstva 
od proda`bata na grade`noto zemji{te, a bea 
istaknati  i problemite so katastarot {to 

12          GAZETËdhjetor, 2008



së paku në 30% dhe bartja e tokës ndërtimore 
të menaxhohet nga autoritetet lokale. Ministrave 
të pranishëm ju parashtruan shumë pyetje nga 
gjendjet aktuale kontestuese në implementimin 
e kompetencave të pushteteve lokale, siç janë 
dorëzimi jo në kohë të duhur i dakordimeve për 
punësim të kuadrit mësimor në shkolla, mos pagesa 
e rasteve të vdekjes dhe dërgesave, mirëmbajtja 
e rrjeteve kompjuterike shkollore. U fol edhe për 
problemin me fiskalizimin e tregjeve, me çka edhe 
njëherë u potencua propozimi i BNJVL-së për 
caktimin e kornizës përkatëse ligjore për shoqëritë 
tregëtare me vëllim të vogël. Nuk ishte lënë anash 
as çështja për zgjidhjen e problemit me komunat 
të cilat akoma nuk kanë hyrë në fazën e dytë nga 
decentralizimi fiskal dhe gjetja e përbashkët e 
mënyrave për apsolvimin e këtij problemi. Pastaj 
u bisedua edhe për sjelljen e strategjisë nacionale 
për ZHBR (zhvillim i barabartë regjional), me të 
gjitha aktet e nevojshme nënligjore, si dhe çështja 
rreth pagesës së 1% të caktuar ligjor nga BPV për 
këtë qëllim. Ishte përmendur edhe çështja për 
trajtimin jopërkatës së kryetarëve si funksionarë 
të zgjedhur nga populli, për të cilët nuk është 
parashikuar asnjë kompensim (apanazhë) pas 
përfundimit të funksionit të tyre si dhe u ngrit edhe 
çështja për pasaportë diplomatikë. Anëtarët e 
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bordit drejtues pyetën përfaqësuesit e Qeverisë se 
pse akoma asnjë komunë nuk i janë bartur mjetet 
nga shitja e tokës ndërtimore, si dhe u theksuan 
edhe problemet me kadastrin që e ka secila 
komunë dhe mjetet e mëdha që komunat duhet t’i 
ndajnë për marrjen e të dhënave të caktuara nga 
ky institucion. Kryeministri gjithashtu theksoi se 
procesi i decentralizimit të pushtetit është një ndër 
prioritetet e Qeverisë. Se ajo deri më tani ka bërë 
shumë hapa pozitiv në drejtim të përmirësimit dhe 
shpejtësimit të decentralizimit me çka u pajtuan 
edhe pjesëmarrësit nga B.D. Kryeministri theksoi 
se të gjitha qëndrimet dhe propozimet e paraqitura 
nga kjo mbledhje do të shqyrtohen sa më shpejtë, 
pjesë nga ato në seancën vijuese qeveritare dhe 
se beson se pjesë nga kërkesat e parashtruara do 
të kenë përgjigje pozitive. Veçanërisht potencoi se 
do të jetë e shqyrtuar çështja rreth sigurimit të 
ndihmës së komunave të cilat akoma kanë boxhe, 
të munden në rrugë të huasë t’i kthejnë kreditorëve 
dhe më pas me kushte më të volitshme mjetet t’ia 
kthejnë Qeverisë. Kryeministri u zotua se do të 
jetë e shqyrtuar edhe mundësia për mospagesën 
e pjesë nga shërbimet e kadastrit, me çka potencoi 
se Qeveria edhe më tej do të vazhdon t’iu ndihmon 
komunave në lëmi të caktuara, veçanërisht në 
arsim dhe sport, në ndërtimin e përfshirjeve 

infrastrukturore dhe lloj tjetër i ndihmës.  

go ima sekoja op{tina i ogromnite sredstva 
{to op{tinite treba da gi izdvojuvaat za 
dobivawe na odredeni podatoci od ovaa 
ustanova. Premierot isto taka istakna 
deka procesot na decentralizacijata na 
vlasta e eden od prioritetite na Vladata. 
Deka Vladata dosega ima napraveno mnogu 
pozitivni ~ekori vo pravec na podobruvawe 
i zabrzuvawe na decentralizacijata se 
soglasija i prisutnite pretstavnici od 
UO. Premierot istakna deka site izneseni 
stavovi i predlozi od ovoj sostanok }e bidat 
razgledani najitno, del od niv i na slednata 
vladina sednica i deka veruva oti  za golemiot 
broj postaveni barawa od Upravniot odbor 
na ZELS, Vladata }e izleze so pozitiven 
odgovor. Osobeno potencira{e deka }e bide 
razgledano pra{aweto okolu obezbeduvawe 
na pomo{ na op{tinite koi se u{te imaat 
dolgovi, da mo`at po pat na pozajmica da gi 
vratat na doveritelite a potoa so popovolni 
uslovi sredstvata da gi vra}aat na Vladata. 
Premierot se zalo`i deka }e bide razgledana 
i mo`nosta za nenapla}awe na del od uslugite 
vo katastarot,  pri {to potencira{e deka 
Vladata i natamu }e prodol`i da im pomaga 
na op{tinite vo odredeni oblasti, osobeno 
vo obrazovanieto i sportot, vo izgradbata na 
infrastrukturni zafati i drug vid na pomo{. 
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Bashksëia e njësive të vetëqever-
isjes lokale të Republikës së Maqe-
donisë – BNJVL më 17 dhe 18 dhje-
tor në Strumicë organizoi punëto-
rinë e tretë me rradhë për personat 
për marrëdhënie me publikun të 
komunave, e cila është njëra prej 
aktiviteteve në suaza të projektit 
,,Pavarësia e BNJVL-së dhe shër-
bimet” përkrahur nga SDC.  Në pu-
nëtori përveç shkëmbimit të infor-
macioneve dhe ideve për punën e 
mëtejshme të rrjetit të PR, formuar 
vitin e kaluar në dhjetor në kuadër 
të BNJVL-së, pjesëmarrësit patën 
mundësi të flasin për disa tema mes 
të cilave ,,Marrëdhëniet me me-
diat dhe pres-kliping”, si segment 
i rëndësishëm për përcjelljen e re-
jtingut të një komune në mjedisin 
e vet ose më gjërë. Gjithashtu u vu 
në pah se komunat më të vogla të 
cilat ballafaqohen me interes më 
të vogël nga ana e medieve për pr-
ezantimin e tyre kanë mundësi për 
mënyra tjera dhe analiza për matjen 
e rejtingut të tyre te qytetarët e vet. 
Veçanërisht ishte interesant takimi 

të cilin PR i komunave që në këtë 
punëtori e patën me përfaqësuesit 
e medieve më me ndikim në vend. 
Përsëri u theksua se komunat me 
të vërtetë nuk mund t’i kuptojnë 
politikat e mediave ku kujdes më të 
madh u kushtojnë lajmeve “nega-
tive”, e jo një numri të madh të ak-
tiviteteve pozitive që ndodhin në një 
numër të madh të komunave. 
Me qëllim të përfitimit të përvojave 
të reja dhe shkëmbimin e përvojave 
të personave për marrëdhënie me 
publikun të vendit tonë me përfaqë-
suesit nga vendet në rajon  BNJVL 
ftoi këshilltarin për marrëdhënie me 
publikun të Asociacionit Bullgar të 
Komunave – NAMR, Maria Kumano-

va. Ai fliste për shkallën e përfshirjes 
së PR personave në komunat e Bull-
garisë, edukimi i tyre dhe mënyra e 
vendosjes së kontakteve mes vetë 
komunave dhe midis komunave 
dhe NAMRB. Gjithashtu, Kumanova 
i informoi të pranishmit edhe me 
aktivitetet që NAMRB i realizon me 
gazetarët me qëllim të prezantimit 
të qëndrimeve të asociacionit para 
opinionit më të gjërë, si dhe me 
mënyrën e organizimit të komunave 
të Bullgarisë përmes prezantimit 
,,Aktivitetet e Asociacionit Kombëtar 
të Komunave të Republikës së Bull-
garisë – NMRB në fushën e marrëd-
hënieve me publikun dhe strategjia 
e komunikimit të asociacionit”.
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Zaednicata na edinicite na 
lokalnata samouprava na Re-
publika Makedonija –ZELS na 
na 17 i 18 dekemvri, vo Stru-
mica organizira treta po red 
rabotilnica za licata za odno-
si so javnost na op{tinite, {to 
eedna od aktivnostite vo ram-
kite na Proektot ,,Samostojnost 
na ZELS i uslugi” podr`an od 
SDC. Na rabotilnicata, osven 
razmena na informacii i idei 
za ponatamo{nata rabota na 
Mre`ata na PR, formirana mi-
natata godina vo dekemvri vo 
ramkite na ZELS, u~esnicite 
imaa mo`nost da govorat na 
nekolku temi me|u koi ,,Odnosi 
so mediumite i pres –kliping “ 

, kako va`en segment  za sledewe 
na rejtingot na edna op{tina vo 
svojata sredina ili po{iroko. 
Isto taka be{e uka`ano deka  
pomalite op{tini koi se 
soo~uvaavaat so pomal interes 
od strana na mediumite za nivno 
prezentirawe imaat mo`nosti 
za drugi na~ini i analizi za 
merewe na sosptveniot rejting 
kaj svoite gra|ani.  Osobeno 
be{e interesna sredbata {to 
PR na op{tinite, {to na ovaa 
rabotilnica ja imaa so pret-
stavnicite od pove}e vlijatel-
ni mediumi vo zemjava. Povtorno 
be{e naglaseno deka op{tinite 
navistina ne mo`at da gi raz-
berat  politikite na mediumite 

kade najmnogu vnimanie im pos-
vetuva na ,,negativnite” vesti, 
a ne na golemiot broj pozitivni 
aktivnosti {to se slu~uvaat vo 
golem broj op{tini. 
So cel steknuvawe na novi 
iskustva i razmena na iskustva 
na licata za odnosi so javnost 
od na{ata zemja so pretstavni-
ci od zemjite vo regionot, ZELS 
go pokani sovetnik za odnosi 
so javnost vo Bugarskata Aso-
cijacija na Op{tini –NAMR, 
Marija Kumanova. Taa govore{e 
za stepenot na zastapenost 
na PR licata vo op{tinite vo 
Bugarija, nivnata edukacija  i 
na~inot na vospostavuvawe na 
kontakti me|u samite op{tini 

ZELS organizira treta po red rabotilnica za Pr na op{tinite 

Pres-klipingot eden od na~inite na
zapoznavawe so rejtingot na op{tinata 

BNJVL organizon punëtori të tretën me rradhë për Pr të komunave

Pres- kliringu njëra ndër mënyrat 
për njohjen e rejtingut të komunave
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i me|u op{tinite i NAMRB. Isto taka, Kumanova  
gi zapozna prisutnite i so aktivnostite {to 
NAMRB gi sproveduva so novinarite so cel pret-
stavuvawe na stavovite na asocijacijata pred 
po{irokata javnost ,kako i so na~inot na orga-

niziranost na bugarskite op{tini preku prezen-
tacija ,,Ativnostite na Nacionalna asocijacija 
na op{tinite na Republika Bugarija - NAMRB, vo 
oblasta na odnosi so javnost i  Komunikaciska 
strategija na Asocijacijata,,

16 dhjetor, 2008

Seminar za novinari koi sledat 
lokalna samouprava 

,,ruralen razvoj na 
lokalnite zaednici”

,,Ruralen razvoj na lokalnite zaednici” 
be{e temata na seminarot za novinari, {to go 
organizira{e ZELS, na 16 i 17 dekemvri, 2008 godina, 
vo hotel ,,Sirius ,, - Strumica. Vo ramkite na Proek-
tot ,,Samostojnost na ZELS i uslugi (faza 2)” vo kom-
ponentata : Me|uop{tinska sorabotka-(komunikacii) 
ZELS vo tekot na 2008 godina  organizira{e vkupno 
~etiri seminari za novinari od pogolem broj nacio-
nalni i lokalni mediumi vo zemjava koi go sledat 
razvojot i aktivnostite na lokalnata samouprava od 
oblastite obrazovanie, finansii, urbanizam i ru-
ralen razvoj .  

Celta na organizir aweto na seminarot ,,Ru-
ralen razvoj na lokalnite zaednici  be{e da se pret-
stavat  problemite  so koi se soo~uvaat ruralnite 
op{tini vo na{ata zemja, koi se pove}e od polovina od 
vkupniot broj na op{tini vo republikata. Pretstav-
nicite od Komisijata za ruralen razvoj i pretsedate-
lot na Komisijata g-din Stojan Lazarov, gradona~alnik 
na Op{tina Kon~e, gi prezentiraat dosega{nite ak-
tivnosti na Komisijata i postignatite rezultati i 
istovremeno gi istaknaa stavovite za koi Komisijata 
i ZELS lobiraat pred centralnata vlast i drugite 
institucii vo zemjava. 

Me|u brojnite stavovi bea izneseni bara-
wata na op{tinite, ZELS so svoi pretstavnici ak-
tivno da se vklu~i vo rabotnite grupi pri Vladata vo 
site procesi na izgotvuvawe na zakonskite re{enija 

Seminari për gazetarët të cilët ndjekin 
vetëqeverisjen lokale

,,zhvillimi rural i njësive lokale”

“Zhvillimi rural i njësive lokale” ishte temë e 
seminarit për gazetarë të cilin e organizoi BNJVL, më 16 
dhe 17 dhjetor 2008, në hotelin ,,Sirius” – Strumicë. Në 
kuadër të projektit ,,Mëvetësia e BNJVL-së dhe shërbime 
(faza 2)” në komponentën ,,Bashkëpunimi ndërkomunal – 
(komunikimi) BNJVL gjatë vitit 2008 organizoi gjithsej 4 
seminare për gazetarë të një numri të madh të medieve 
nacionale dhe lokale në vend të cilat ndjekin zhvillimin 
dhe aktivitetet e vetëqeverisjes lokale në fushën e arsim-
it, financave, urbanizmit dhe zhvillimit rural.

 Qëllimi i organizimit të seminarit ,,Zhvillimi ru-
ral i njësive lokale” ishte që të paraqiten problemet me të 
cilat ballafaqohen komunat rurale në vendin tonë, të cilat 
janë më shumë se gjysma nga numri i përgjithshëm të 
komunave në Republikë. Përfaqësuesit e Komisionit për 
zhvillimin rural dhe Kryetari i Komisionit z. Stojan Lla-
zarov, kryetar i komunës Konçe, t’i prezantojnë rezultatet 
e arritura dhe njëkohësisht theksuan qëndrimet për të 
cilat Komisioni dhe BNJVL lobojnë para pushtetit qën-
dror dhe institucionet tjera në vend. 

Mes qëndrimeve të numërta ishin paraqitur 
kërkesa të komunave, BNJVL me përfaqësuesit e vet ak-
tivisht të inkuadrohet në grupet punuese të Qeverisë në 
të gjitha proceset për përgatitjne e zgjidhjeve ligjore nga 
fusha e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Të mundësohet e 
drejta komunave të posedojnë tokë bujqësore, kullosa 
dhe pyje për nevojat e zhvillimit rural dhe zhvillimit të 
bujqësisë, në këtë mënyrë do të stimulohen fushat zh-
villimore potenciale në qytete dhe vendbanime dhe në 
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od oblasta na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj. Da 
se ovozmo`i pravoto na op{tinite da poseduvaat 
zemjodelsko zemji{te, pasi{ta i {umi za potrebite 
na ruralniot razvoj i razvojot na zemjodelstvoto. Na 
ovoj na~in }e se stimuliraat i potencijalnite raz-
vojni oblasti vo gradovite i naselenite mesta i neo-
phodnite oblasti za javna rekreacija. Da se utvrdi 
pravna regulativa so koja }e se spre~i fragmentaci-
jata na obrabotlivoto zemji{te, pasi{tata i {umite. 
Op{tinite da se vklu~at vo postapkata na upravuvawe 
i raspredelba na dr`avnoto zemjodelsko zemji{te, 
odnosno raspolagaweto, davaweto pod zakup i drugi 
formi na upravuvawe so istoto da bide izvr{eno po 
prethodno dobieno mislewe od strana na op{tinata 
na ~ija teritorija se nao|a soodvetnoto zemji{te.  Da 
se predade na upravuvawe na op{tinite zemjodelskoto 
zemji{te koe e rascepkano do 2 hektari. Kontrolata i 
nadzorot vo ovoj slu~aj bi ostanale vo nadle`nost na 
dr`avata. Da se utvrdi pravoto op{tinata da povede 
postapka za ocenka na povedenieto na koncesionerot 
{to bi vodelo i do odzemawe na pravoto na koristewe 
na zemjodelskoto zemji{te.   Da se utvrdi pravoto na 
op{tinite da imaat uvid vo podatocite na izdadenoto 
dr`avno  zemjodelsko zemji{te pod zakup po op{tini. 
Sredstvata dobieni od zakupninite i koncesiite na 
zemjodelskoto zemji{te da se raspredelat vo soodnos 
20/80% vo korist na op{tinite kade se izdava pod 

zakup.  Da se utvrdi pravoto op{tinata da povede po-
stapka za ocenka na povedenieto na
koncesionerot {to bi vodelo i do odzemawe na pra-
voto na koristewe na zemjodelskoto zemji{te. Da se ut-
vrdi pravoto na op{tinite da imaat uvid vo podatoc-
ite na izdadenoto dr`avno zemjodelsko zemji{te pod 
zakup po op{tini. Sredstvata dobieni od zakupninite 
i koncesiite na zemjodelskoto zemji{te da se raspre-
delat vo soodnos 20/80% vo korist na op{tinite 
kade se izdava pod zakup. Isto taka pred novinarite 
bea izneseni i brawata na ZELS vo odnos na Koncesi-
ite, odnosno vo postapkata na dodeluvawe koncesii 
na pasi{ta, {umite nadle`niot organ da utvrdi me-
hanizmi na konsultacija so op{tinata i gra|anite, 
za da se spe~at negativnite implikacii (ekolo{ki, 
urbanisti~ki i sl.) vrz op{tinata. Da se nadminat 
tekovnite problemi so Ministerstvoto za ekonomija 
i Ministerstvoto za finansii a osobeno to~no da se 
nazna~uvaat trezorskite smetki kade se upatuvaat 
sredstvata raspredeleni od koncesiite, da se dostavi 
spisok do op{tinite na site koncesioneri, vidot na 
surovinite za koi imaat dobieno koncesija i na kolka-
va koli~ina za da mo`at sredstvata da bidat planira-
ni vo sopstvenite buxeti soglano zakonskite obvrski. 
Op{tinite da bidat konsultirani pri potpi{uvawe 
na koncesiskite dogovori.

fushat e domosdoshme për rekreim publik. Të përcakto-
het rregullativa ligjore me të cilën do të pengohet frag-
mentimi i tokës punuese kullosave dhe pyjeve. Komunat 
të përfshihen në procedurën për drejtimin dhe ndarjen e 
tokës bujqësore të shtetit, respektivisht disponimi, dhënia 
në qira dhe forma tjera të menaxhimit me të njëjtën të 
kryhet sipas mendimit të marrë paraprakisht nga ana e 
komunave territori i së cilës gjendet në tokën përkatëse. 
Të dorëzohet në drejtim të komunave toka bujqësore që 
është ndarë deri më 2 hektarë. Kontrolli dhe mbikëqyrja 
me këtë rast do të mbetej në kompetencat e shtetit. Të 
përcaktohet e drejta e komunës të ngrit procedurë për 
vlerësimin e sjelljes së koncesionerit me çka do të sillej 
deri te marrja e të drejtës për shfrytëzimin e tokës bu-
jqësore. Të përcaktohet e drejta e komunave që të kenë 
mbikëqyrjen e të dhënave të tokës së dhënë bujqësore 
shtetërore me qira komunave. Mjetet e fituara nga qiratë 
dhe koncesionet e tokës bujqësore të ndahen në raport 
20/80% në dobi të komunave ku jepet me qira. Të për-

caktohet e drejta komunave të fus procedurë për vlerësim 
të sjelljes së koncesionerit që do të çonte deri te marrja 
e të drejtës së shfrytëzimit të tokës bujqësore të nda-
hen në raport 20/80% në dobi të komunave ku jepet me 
qira. Gjithashtu para gazetarëve u paraqitën edhe kërke-
sat e BNJVL-së në raport me koncesionet, përkatësisht 
në procedurën për ndarjen e koncesioneve të kullosave, 
pyjeve organi kompetent të përcaktojë mekanizma për 
konsultim me komunën dhe qytetarët që të pengohen 
implikimet negative (ekologjike, urbanistike etj) mbi ko-
munën. Të tejkalohen problemet vijuese me Ministrinë e 
ekonomisë dhe Ministrinë e financave e veçanërisht në 
mënyrë të saktë të theksohen llogaritë e tresorit ku dër-
gohen mjetet të ndara nga koncesionet, të dorëzohet lis-
ta komunave e të gjithë koncesionerëve, lloji i lëndëve të 
para për të cilat kanë marrë koncesion dhe në çfarë mase 
që të munden mjetet të planifikohen në buxhetet e tyre 
në pajtim me obligimet ligjore. Komunat të konsultohet 
gjatë nënshkrimit të kontratave me koncesionerët.
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Na 17 dekemvri, 2008 godina, vo hotelot “Aleksan-
dar Palas” vo prisustvo na gradona~alnici, vrabo-
tenite vo administracijata na lokalnite zaednici, 
pretstavnici od doma{ni i me|unarodi organizacii 
se odr`a Zavr{nata konferencija za Programite 
„Liderski standardi” i “Etika na lokalno nivo”. 
Ovie Programi ZELS gi realizira{e vo izminative 
godina vo sorabotka i so poddr{ka od Sovetot na 
Evropa, Evropskata Agencija za rekonstrukcija i 
Ministerstvoto za lokalna samouprava. 
Za najuspe{ni op{tini vo ramkite na Programata 
“Etika na lokalno nivo” bea proglaseni: Veles, 
Strumica, centar, Bitola, ^a{ka i [tip, a pri-
zanija za u~estvo dobija i op{tinite: Karbinci, 
tearce, Negotino, Ohrid, Sveti Nikole, \or~e 
Petrov. Prvite {est op{tini dobija sertifika-
ti za postignatite rezulatite za eden od {est 
standardi i toa: Bitola za standardot- Transpar-
entnost, [tip za -Nulta tolerancija za korupci-
ja, Centar za -U~estvo na gra|anite, Strumica za 
-Profesionalnost, ^a{ka za - Ot~etnost i Veles 
za - Dobro rakovodewe.
Op{tinite Berovo, radovi{, ^air, Bitola, Vi-
nica i makedonski Brod dobija priznanija za 
u~estvo vo Programata “Liderski standardi”. 

Ovaa Programa se odnesuva na zgolemuvawe na efe-
tivnosta na lokalnite vlasti vo tri oblasti: lid-
erski sposobnosti, obezbeduvawe na uslugi i ak-
tivno u~estvo na gra|anite, a se sproveduva vo Re-
publika Makedonija od krajot na 2006 godina, preku 
Centarot za ekspertiza pri Sovetot na Evropa vo 
Srbija, Crna Gora, Hrvatska...
Pretstavnici od najuspe{nite op{tini od dvete 
programi  preku prezentacii gi istaknaa prediz-
vicite so koi se soo~uvale vo tekot na sprovedu-
vaweto na programata, no gi naglasija i rezulta-
tite i pridobivkite od istata. ZELS i vo idnina }
e raboti na prodol`uvawe na ovie programi za koi 
vo op{tinite se poka`a golem interes i potreba od 
nivna diseminacija i kaj ostanatite.

Sve~eno dodeleni priznanijata na 

Programite “Etika na lokalno nivo” i “Liderski standardi” 

Më 17 dhjetor, 2008, në hotelin “Aleksandar Pallas” në 
prani të kryetarëve, të punësuarve në administratë të 
bashkësive lokale, përfaqësues nga organizata vendore 
dhe të huaja u mbajt Konferenca përfunduese për Pro-
gramet ,,Standarde lidere” dhe “Etika në nivel lokal”. 
Këto Programe BNJVL i realizoi në vitet që kaluan në 
bashkëpunim dhe me përkrahje nga Këshilli i Europës, 
Agjencioni Europian për rekonstruim dhe Ministria për 
vetëqeverisje lokale. 
Për komuna më të suksesshme në kuadër të Programit 
“Etika në nivel lokal” ishin shpallur: Velesi, Strumica, 
Qendra, Manastiri, Çashka dhe Shtipi, ndërkaq mirën-
johje për pjesëmarrje morrën edhe komunat: Karbinc, 
Tearca, Negotina, ohri, Shën Nikolla, Gjorçe Petrovi. 
Gjashtë komunat e para morrën çertifikatë për rezulta-
tet e arritura për një nga gjashtë standardet dhe atë: 
Manastiri për standardin-Transparencë, Shtipi për-Nulta 
tolerance për korrupcionin, Qendra për-Pjesëmarrja e 
qytetarëve, Strumica për –Profesionalizëm, Çashka për 
–Llogaridhënie dhe Velesi për- Menaxhim të mirë. 
Komunat Berovë, radovish, Çair, Manastir, Vinicë dhe 
Makedonski Brod morrën mirënjohje për pjesëmarrje 

në Programin “Standarde lidere”. Ky Program ka të bëjë 
në rritjen e efikasitetit të pushteteve lokale në tre lëmi: 
aftësi lidere, sigurimin e shërbimeve dhe pjesëmarrje 
aktive të qytetarëve, dhe implementohet në Republikën 
e Maqedonisë nga fundi i vitit 2006, nëpërmjet Qendrës 
për ekspertizë pranë Këshillit të Europës në Serbi, Mal 
të Zi, Kroaci…
Përfaqësues nga komunat më të suksesshme nga të dy 
programet nëpërmjet prezantimeve i theksuan sfidat 
me të cilat u ballafaquan në rrjedhat e implementimit të 
programit, por i theksuan edhe rezultatet dhe përfitimet 
nga e njëjta. Fjalim deri te të pranishmit kishte edhe 
kryetari i Komunës së Vasilevës, Sllave Hristov, drejtori 
ekzekutiv i BNJVL-së, Dushica Perishiq, udhëheqësi i 
Programit nga Këshilli i Europës-Marina Naumovska-
Milevska, pastaj fjal kishte edhe Andrijana Stojanovska 
– sekretar shtetëror në Ministrinë e pushtetit lokal dhe 
Dejan Gjorshoski nga Delegacioni Europian në Shkup. 
BNJVL edhe në të ardhmen do të punon në vazhdimin 
e këtyre programeve për të cilat në komunë u tregua 
interes i madh dhe nevojë nga diseminimi i tyre edhe 
tek të tjerët. 

Ndarja solemne e mirënjohjeve të

Programeve “etikë në nivel 
lokal” dhe “Standarde lidere” 

rabotilnica 

,,DEfINIrAwE NA 
IKt PrOEKtI I 

PrEZENtIrAwE
 NA mO`NI IDEI 

I rE{ENIjA”
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,,Definirawe na IKT proekti i prezentirawe 
na mo`ni idei i re{enija”, be{e temata na vto-
rata rabotilnica od sferata na  IT tehnologi-
jata i nejzinoto primenuvawe vo op{tinite, 
{to ja organizira ZELS vo ramkite na proek-
tot ,,Samostojnost na ZELS i uslugi (2 faza). 
Vo tekot na dvodnevnata rabotilnica (od 4-6 
dekemvri vo Ohrid) u~estvuvaa pretstavnici 
od IT oddelenijata na okolu desetina op{tini 
i pretstavnici od  ministerstvata za trans-
port i vrski i informati~ko op{testvo. Na 
ovaa rabotilnica bea prezentirani realni 
re{enija za IT potrebite i razvoj na op{tinite 
za 2009 godina. Se vode{e inteziven razgo-
vor za potrebata od kreirawe na lokalni IKT 
strategii i nudewe na E-uslugi, kade idejata 
za zaedni~ko nudewe na E-uslugi pobudi golema 
interes i be{e pozitivno prifatena od site 
prisutni. Predlozite {to proizlegoa od ovaa 
rabotilnica, zaedno so predlozite od prvata 
rabotilnica ke bidat prezentirani na komisi-
jata za E-Op{tini pri {to se o~ekuva da proi-
zleat realni zaklu~oci, i vrz osnova na niv 
ZELS }e go naso~i i intenzivira deluvaweto i 
preporakite kon op{tinite vo IKT oblasta za 
narednite godini. 

“Definimi i ITK proekteve dhe prezentimi i ideve 
dhe zgjidhjeve”, ishte tema e puntorise të dyte në 
sferën  e IT teknologjisë dhe zbatimit në komu-
nat, të cilen e organizoi BNJVL në suazat e pro-
jektit “Pamvarsi në BNJVL dhe sherbime (faza 
2). Në vijim te puntorisë dyditore (prej 4-6 dhje-
tor në Ohër) morën prjesë rreth dhjetë komuna 
dhe përfaqsues nga ministritë për transport dhe 
lidhje dhe shoqëri informatike. Në këtë puntori u 
prezentuan zgjidhje reale për IT nevojat dhe zh-
villimin e komunave për vitin 2009. Bisedë inten-
sive u mbajt për nevojën e krijimit të ITK strat-
egjive lokale dhe ofrimi I E-shërbimeve, ku ideja 
për ofertë të përbashkët të E-shërbimeve fitoi 
interes të madh dhe qe pozitivisht e pranuar nga 
të pranishmit. Propozimet të cilat buruan nga 
kjo puntori, bashk me propozimet e puntorisë së 
pare do ti prezentohen komisjonit për E-komuna 
të cilat pritet të rrjedhin përfundime reale, dhe 
në bazë të këtyre BNJVL do ta drejton dhe inten-
zivon aktivitetin dhe rekomandimet drejt komu-
nave në ITK fushave gjatë viteve të ardhshme. 

rabotilnica 

,,DEfINIrAwE NA 
IKt PrOEKtI I 

PrEZENtIrAwE
 NA mO`NI IDEI 

I rE{ENIjA”

Puntori 

“DeFiNiMi i 
iTK ProeKTeVe 
Dhe PrezeNTiMi 
i iDeVe Dhe 
zGJiDhJeVe”



Vo Op{tina Prilep vistinska prednovogodi{na 
atmosfera.Gradot e ukrsen so golem broj 
novogodi{ni ukrasi na ulicite, vo parkovite, 

prodavnicite, dvorovite i prozorcite. Site tie 
samo ja nadopolnuvaat  slikata za do~ek na u{te edna 
Nova Godina, polna so nade`i za podobro zdravje, 
pove}e qubov, sre}a i podobar `ivot.
Gradona~alnikot  Marijan Risteski gi poseti 
site u~ili{ta i gradinki, a na decata im podari 
pakat~iwa. Tradicionalno novogodi{ni podaroci 
dobi i Centarot za deca so hendikep, Centarot za 
deca bolni od cerebralna parliza, Specijalnoto 
u~ili{te vo Prilep i bolnite de~iwa posvoeni 
vo semejstva vo PP. Prigodni podaroci i priem vo 
kabinetot kaj gradona~alnikot imaa i decata ~ii 
roditeli zaginaa na Karpalak, a , pak, deteto koe vo 
Vitoli{te - Mariovo, e prvo dete vo Mariovo koe odi 
na u~ili{te, kako Novogodi{en podarok od Op{tina 
Prilep dobi  personalen kompjuter.
Op{tina Prilep podgotvi i Novogodisnata progra-
ma, koja vetuva odli~na  zabava za do~ekot na najlu-
data no} vo Godinata {to izminuva. Taa zapo~nuva 
na 31 dekemvri, to~no  napladne, so nastap na decata 
od detskiot festival ,,Yvezdi~ki” i u~enicite od 
pogolem broj osnovni u~ili{ta i gradinki vo Prilep. 
Ve~ernata programa po~nuva vo 22 ~asot, koga }e na-
stapat Lena Veleska, Elvir Mehik, Jovan Jovanov. 
Voditel na celove~ernata programa }e bide Dragan 
B. Kostik. Na polno} }e ima spektakularen ognomet, 
a poto koncert ke ima hrvatskata grupa Psiho Modo 
Pop.Op{tina Prilep Ve pokanuva site na do~ek na 
Novata 2009 Godina. 

Në komunën e Prilepit atmosferë e vërtetë e para 
Vitit të Ri. Qyteti është stolisur me numër të madh 
të stolive për Vit të Ri nëpër rrugë, parqe, shitore, 

oborre dhe dritare. Të gjitha këto vetëm e plotësojnë 
pamjen për pritje pritjen e edhe një Viti të Ri, e mbushur 
me shpresa për shëndet më të mirë, më tepër dashur, fat 
dhe jetë më të mirë. 
Kryteari i komunës, Marijan Ristevski i vizitoi të gjitha 
shkollat dhe çerdhet e fëmijëve u dhuroi paketa. Në 
mënyrë tradicionale dhurata të Vitit të Ri morri edhe 
Qendra për fëmijë të hendikepuar nga paraliza cerebrale, 
Shkolla speciale në Prilep dhe fëmijët e sëmurë të 
adaptuar nga familjet në PP. Dhurata të përshtatshme dhe 
pranim në kabinetin e Kryetarit të Komunëskishin edhe 
fëmijët prindët e të cilëve kanë dhënë jetë në Karpalla, 
ndërsa fëmija i cili në Vitolishtë – Mariovë është fëmija i 
parë në Mariovë i cili shkon në shkollë, si dhuratë të Vitit 
të Ri nga komuna e Prilepit mori komjutër personal. 
Komuna e Prilepit përgatiti program të Vitit të Ri, i cili 
premton argëtim të shkëlqyeshëm për pritje të natës 
më të çmendur të Vitit që kalon. Ajo fillon më 32 dhjetor, 
saktësisht në mbrëmje me çfaqjen e fëmijëve të festivalit 
,,Yjëzat” dhe nxënësit nga numër më i madh i shkollave 
fillore dhe të çerdheve në Prilep.programi i natës fillon 
në ora 22, me çfaqjen e Lena Veleska, Elvir Mehik, Jovan 
Jovanov. Udhëheqës i programit të natës do të jetë 
Dragan B. Kostik. Në mesnatë do të ketë fishekzjarre 
spektakulare, e pastaj koncert i grupit kroat Psiho Modo 
Pop. Komuna e Prilepit ju fton të gjithëve në pritje të Vitit 
të  Ri 2009. 

Op{tina [tip za prv pat podgotvuva novogodi{na 
ZABAVA NA GrADSKIOt PLO[tAD

         GAZETË

Op{tina [tip ova go-
dina za prv pat orga-
nizira zaedni~ki novo- 

godi{en do~ek na gradskiot 
plo{tad. Spored programata za 
odbele`uvawe na Novata 2009 
godina i Bo`iknite praznici od 
dosega tradicionalnite aktivnos-
ti }e se odr`i izborot za najubavo 
ukraen deloven,  stanben objekt i 
vospitno obrazova institucija. 
Gra|anite od  godina vo godina se 
poaktivno se vklu~uvaat so ukra-
suvawe na svoite dvorovi, terasi 
ili delovni objekti so moderni i 

estetsko aran`irani dekoracii. 
Vo ovoj  prednovogodi{en period, 
Op{tinata  po vtor pat organizra  
izbor na sportist na [tip za 2008 
godina vo kategoriite mladinci i 
seniori. Ova e u{te edna potvrda 
deka vo [tip ima golemi sportski 
talenti koi preku svoite dostignu-
vawa go afirmiraat gradot vo 
dr`avata no i nadvor od nea. Od 
tradicionalniet aktivnosti se 
i posetite na  de`urnite slu`bi 
koi na 31 dekemvri se na svoite 
rabotni mesta, posetata na prv-
orodenoto bebe vo Novata godina 

kako i tradicionalnite koledar-
ski ognovi vo Mesnite zaednici. 
Za zbogatuawe na novogodi{niot 
ambient i ovaa godina gradot be{e 
ukrasen so novogodi{ni dekoracii. 
Godinava akcentot be{e staven na 
plo{tadot Sloboda zaradi orga-
niziraniot do~ek na Novata go-
dina. Za zabavata na [tipjani koi  
zaedno }e ja do~ekaat Novata 2009 
godina na plo{tadot zadol`eni 
se  Biba Dodeva, Goce Arnaudov i 
orkestarot Agu{evi, a poklopu-
vaweto na strelkite na polno} }e 
go ozna~i  bogat ognomet. 
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Komuna e Prilepit me
ftesë të hapur për 
PriTJe Të NATëS Më
Të ÇMeNDur Të ViTiT

Op{tina Prilep so
otvorena pokana za
DO^EK NA NAjLUDAtA
NO] VO GODINAtA



Komuna e Shtipit këtë vit për 
herë të parë organi zon pritje 
të përbashkët për vitin e ri në 

sheshin e qytetit. Sipas programit 
për shënimin e Vitit të Ri 2009 dhe 
festat e krishlindjeve nga aktivitetet e 
deritanishme tradicionale do të mbahet 
zgjedhja për objektin më të rregulluar 
afarist, banesor dhe institucioni 
edukativo arsimor. Qytetarët nga viti në 
vit sa më aktivisht kyqen me zbukurimin 
e oborreve të tyre, terasa ose objekte 
afariste me dekorime estetike. Në 

këtë periudhë para viti të ri, Komuna 
për herë të dytë organizon zgjedhje 
të sportistit të Shtipit për vitin 2008 
në kategoritë për të rinjë dhe seniorë. 
Kjo është edhe në vërtetim se në Shtip 
ka talentë sportistë të mëdhenjë të 
cilët nëpërmjet arritjeve të tyre e 
afirmojnë qytetin në vend dhe jashtë 
tij. Nga aktivitetet tradicionale janë 
edhe vizitat të shërbimeve kujdestare 
që më 31 dhjetor janë në vendet e tyre 
punuese, vizita e parë foshnjës së 
lindur në vitin e ri si dhe aktivitete tjera 

tradicionale në bashkësitë vendore. Për 
pasurimin e ambientit festiv edhe këtë 
vit qyteti ishte stolisur me dekorime. 
Theksi këtë vit ishte vendosur në 
sheshin Liria për shkak të pritjes së 
vitit të ri. Për ahengun e shtipjanëve 
që bashkërisht do ta presin Vitin e ri 
2009 në sheshin e qytetit do të marrin 
pjesë Biba Dodeva, Goce Arnaudov dhe 
orkestra Agushevi, ndërsa bashkimi i 
shigjetave në mesnatë do të shënohet 
me fishekzjarre. 

Ohrid  bleska pred
NOVOGODI[NItE I BO@I]NItE PrAZNIcI

Komuna e Gostivarit për herë të katërt e vazhdon tra-
ditën e zbukurimit të rrugëve kryesore, bulevardeve 
dhe sheshit në prag të festave të Vitit të Ri.

Në orët r mbrëmjes me figura të ndashme ndriçuese, 
qyteti u ngjanë metropoleve botërore dhe kontribuon për 

krijimin e ambientit të atmosferës festive që 
vizitohet nga numri i madh i qytetarëve nga 
vende dhe nga bota.
Në sheshin e qytetit, para objektit të Komu-
nës së Gostivarit dhe në disa vende tjera u 
vendosën bredha të Vitit të Ri , dhe si edhe 
tre vitet e kaluar zbukurime ndriçuese  ka 
rrugët dhe bulevardet kryesore Tradicional-
isht kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat 
Bejta u shpërndau paketa të Vitit të Ri dhe 
dhurata numri të madh fëmijësh  të shkol-
lave, çerdheve dhe institucioneve sociale. 

Op{tina Gostivar po ~etvrt pat ja prodol`uva 
tradicijata na ukrasuvawe na glavnite ulici, bu-
levarite i plo{tadot na pragot na novogodi{nite 

praznici. Vo ve~ernite ~asovi so razli~ni svetle~ki 
figuri, gradot   li~i na svetskite metropoli  i pri-
donesuva za sozdavawe na ambient na 
prazni~na vesela atmosfera posetena od 
golem broj gra|ani od zemjava i od stranstvo. 
Na plo{tadot na gradot,  pred objektot na 
Op{tina Gostivar i na u{te nekolku mesta 
postaveni se novogodi{ni elki, a kako i vo 
izminatite tri godini svetle~ki ukrasi 
ima na glavnite ulici i bulevari. Tradi-
cionalno gradona~alnikot na Op{tina Gos-
tivar Nevzat Bejta im podeli novogodi{ni 
paket~iwa i podaroci na golem broj deca 
od u~ili{tata, gradinkite i socijalnite 
ustanovi. 

Gostivar kako 
svetskite metropoli pred

NOVAtA 2009 GODINA 

Gostivari si 
metropolet botërore

PArA  ViTiT Të ri 2009

Ako sakate da ja do`iveete magijata na 
Novogodi{nata no} i Bo`i}nata bla`enost, kako 
vo najubavata bajka - dojdete vo Ohrid. I ovaa go-

dina Lokalnata samouprava, se potrudi Ohrid da ble-
sne vo siot svoj sjaj, ramo do ramo so evropskite monden-
ski gradovi. Centralniot plo{tad, kejot i glavnite 
soobra}ajnici se ukraseni so najrazli~ni svetle~ki re-
kviziti, koi go pravat Ohrid u{te poubav i poprivle~en 
za site gosti.
Za odbele`uvawe e i tradicijata na nurk~kiot klub, koj 
i ovaa godina ja postavi novogodi{nata elka vo Zalivot 
na koskite kaj avtokampot Gradi{te, {to }e pretsta-
vuva svoevidna atrakcija za turistite. Hotelskite 
i turisti~kite rabotnici, najavuvaat maksimalna 
posetenost so stranski turisti od sosednite zemji.

Lokalnata samouprava 
i ovaa godina obezbedi 
pre~ekot na Novata Go-
dina, da bide odbele`an 
na plo{tadot “Sveti 
Kliment Ohridski”, so 
u~estvo na pove}e es-
tradni yvezdi.
So doma}insko rabo-
tewe i vizija za Ohrid, 
lokalnata samouprava 
o~ekuva i ovaa godina 
gradot za Novogodi{nite i Bo`i}nite praznici da go 
potvrdi epitetot na turisti~ka meka na Makedonija i 
najprivle~na destinacija za gostite.
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Komuna e Shtipit për herë të parë përgatit aheng për
ViTiN e ri Në SheShiN e QyTeTiT 



Nëse dëshironi t’a përjetoni magjinë e natës së Vitit të Ri 
dhe bekimin e Krishtlindjeve, si në përrallën më të bukur – 
ejani në Ohër. Edhe këtë vit vetëqeverisja lokale u mundua 
Ohri të shëndrisë me tërë ndriçimin e tij, krah për krahu 
me qytetet mondene evropiane. Sheshi central, bregu dhe 
rrugët kryesore të komunikacionit janë stolisur me rekuizite 
të shëndritshme të llojllojshme, të cilët a bëjnë Ohrin edhe 
më të bukur dhe më atraktiv për të gjitë misafirët..
Për t’u shënuar është edhe tradita klubit të zhytësve, i cili 
edhe këtë vit e vendosi bredhin në Gjirin e Eshtrave në 
autokampin Gradishtë, i cili do të paraqesë atrakcion të 

veçantë për turistët. Punonjësit e hoteleve dhe ata turistikë 
lajmërojnë vizitë maksimale të turistëve të huaj nga shtetet 
fqinje. 
Vetëqeverisja lokale edhe këtë vit siguroi që pritja e Vitit 
të Ri, të shënohet në sheshin ,,Shën Klimenti i Ohrit” me 
pjesëmarrje të më shumë yjeve të estradës. 
Me punë të nikoqirit dhe vizion për Ohrin, vetëqeverisja lokale 
pret që edhe këtë vit festat e Vitit të Ri dhe Krishtlindjet 
t’a vërtetojnë epitetin mekë turistike e Maqedonisë dhe 
destinacion më atraktiv për turistët. 

Komuna e Strumicës me aktivitete
të shumta për qytetarët e
VeT Për ViTiN e ri

Op{tina Strumica so brojni
novogodi{ni aktivnosti 
ZA SVOItE GrA\ANI

ohri ndriçon para 
FeSTAVe Të ViTi Të ri Dhe KriShTLiNDJeVe
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Në pritje të natës së krishlindjeve 
si dhe të vitit të ri e cila premton 
shpresë për jetesë më të mirë 

dhe më kualitative në vitin e ri 2009, 
qyteti i Strumicës dhe e gjithë komuna 
janë përfshirë nga atmosfera e cila 
zgjon paqe dhe harmoni në zemrat e 
qytetarëve të saj. Shkelqimi i fortë dhe 
efektet e shumta ndriçuese që ndriçoj-
në bulevaret dhe rrugët në qytet dhe vendet e banuara, 
që i realizon Komuna e Strumicës njëzet ditë para natës 
së vitit të ri, vetëm e vërtetojnë epitetin se Strumica 
është ,,Qytet i yjeve”,  ,,Qyteti nën Kullat e mbretërve” 
dhe ,,Astraioni” i madh. Shumë bredha të stolisur përveç 
fontanave të qytetit japin bukuri plotësuese në ambientin 
gjithpërfshirës para festive në të cilin njerëzit së paku për 
moment e harrojnë kohën e jetesës moderne. 

Pritja e vitit të ri 2009 në Komunën e Strumicës 
shënohet me aktivitete të shumta. Kryetari Zoran Zaev, 
bashkërisht me Këshillin e Komunës dhe administratën 
komunale orvaten edhe në këto momente të qytetarëve të 
tyre t’ju sigurojnë ambient të përshtatshëm në përcjelljen 
e vjetër dhe pritjen e vitit të ri 2009. Kryetari Zaev, tradi-
cionalisht edhe këtë vit fëmijëve me nevoja të veçanta, 
fëmijët të shëruar nga paraliza cerebrale dhe fëmijët nga 
Enti për rehabilitim Banja Bansko do t’ju dhuron dhurata 
për vitin e ri. Pjesë nga gëzimi në vitin e ri, Komuna e 
Strumicës do t’ju sjell edhe Shoqatës së personave shur-
dh dhe memec, Shoqatës së personave që nuk shohin, 
personave invalidë, personave të shëruar nga droga dhe 
alokooli dhe të gjithë grupet tjera të qytetarëve të mar-
gjinalizuar, nëpërmjet mjeteve të siguruara financiare për 
realizimin e projekteve të shumtë nga programet e tyre 
vjetore. Në të vërtetë kjo është vetëm një segment i vogël 
nga aktivitetet e shumta që Komuna e Strumicës i bën 
për qytetarët e tyre jo vetëm në këtë periudhë porn ë 
rrjedhat e tërë vitit të kenë jetesë më të mirë dhe shër-
bime më kualitative. 

Vo o~ekuvawe na Bi`i}nata no} kako i na 
Novogodi{nata no} koja  vetuva nade` za poudo-
ben i pokvaliteten `ivot vo Novata -2009 go-

dina,  gradot Strumica i celata strumi~ka op{tina 
ve}e se opfateni od atmosfera koja  budi mir i 
spokoj vo srcata na nejzinite gra|ani. Silniot sjaj i 
mnogute svetle~ki efekti koi gi osvetluvaat  bule-
varite i ulicite vo gradot i naselenite mesta, {to 
gi realizira Op{tina Strumica dvaesetina dena pred 
novogodi{nata no}, samo go potvrduvaat epitetot 
deka Strumica e „Yvezdeniot grad”,  „Gradot pod Care-
vite Kuli” i golemiot „Astraion”. Mnogute ukraseni 
elki pokraj gradskite fontani davaat dopolnitelna 
ubavina na celokupniot prednovogodi{en ambient vo 
koj lu|eto barem za moment  go zaboravaat bremeto na 
modernoto `iveewe.
Doa|aweto na Novata 2009 Godina vo Op{tina Strumi-
ca se odbele`uva so niza aktivnosti. Gradona~alnikot 
Zoran Zaev, zaedno so Sovetot na Op{tinata i 
op{tinaskata administracija se trudat i vo ovie 
momenti na svoite gra|ani da im obezbedat prijaten 
ambient na ispra}aweto na starata i do~ekuvaweto 
na Novata 2009 godina. Gradona~alnikot Zaev, 
tradicionalno  i ovaa godina na decata so posebni 
potrebi, decata lekuvani od cerebralna paraliza i 
decata vo Zavodot za rehabilitacija Bawa Bansko }e 
gi daruva so novogodi{ni podaroci. Par~e radost vo 
Novata godina, Op{tina Strumica }e im donese i na  
Zdru`enieto na gluvi i nagluvi lica, Zdru`enieto na 
slepi lica, Zdru`enieto na telesno invalidizirani 
lica,  licata lekuvani od droga i alkohol i site osta-
nati marginalizirani grupi gra|ani, preku obezbeden-
ite finansiski sredstva za realizacija na brojnite 
proekti od nivnite godi{ni programi. Vsu{nost ova 
e samo eden mal segment od brojnite aktivnosti {to 
Op{tina Strumica gi pravi za svoite gra|ani tie ne 
samo vo ovoj period tuku vo tekot na celata godina da 
imaat podobar `ivot i pokvalitetni uslugi. 



Ohrid
Ohër

Gostivar
Gostivari

Prilep
Prilep

Strumica
Strumicë
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