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Të nderuar,  
Më 22 tetor në hapësirat e BNJVL-së u mbajt sean-
ca e 13-të e BD të BNJVL-së gjatë së cilës unan-
imisht ishte miratuar Politika e BNJVL-së për tokën,
e drejtuar kah praktikat europiane për menaxhim
komunal me tokë, projekti i financuar nga BE, dhe
i përgatitur nga AER. Njëkohësisht në fazën e dytë
nga decentralizimi fiskal hyrën edhe dy komuna
Kriva Pallanka dhe Vevçani, ndërsa përpjekjet tona
janë që deri në fund të vitit të gjitha 85 komuna
të kalojnë në fazën e dytë. Për këtë qëllim, më 29
tetor me iniciativë reciproke ndërmjet BNJVL-së
dhe Ministrisë për financa u mbajt takim ndërm-
jet kryetarëve të komunave që kanë llogari të
bllokuara dhe sekretarit shtetëror në Ministrinë e
financave. Në mbledhje ishte konkluduar se ko-
munat më së voni deri më 19 nëntor, duhet të dorë-

zojnë rishikim të të gjitha borxheve, dhe Ministria detyrohet mjetet
konform shumave të caktuara për secilën komunë veçmas të jenë
të bartura tek komunat, më së voni deri në fund të vitit, respektivisht
menjëherë pas miratimit të Vendimit përkatës të Qeverisë. Ndër të
tjera, me këtë vendim do të detyroheshin edhe ndërmarrjet publike
në pronësi të shtetit, të tërhiqen nga kamatat për komunat, me çka
plotësisht do t’ju zvogëlohej borxhi. Gjithashtu, Ministria për finan-
ca do të inicon takime me EVN-EEM, si një ndër kreditorët e mëd-
henjë, para Qeverisë do të dorëzon propozim për ndryshimin e Ligjit
për përmbarim, me çka do të caktohet edhe limiti i domosdoshëm
i nevojshëm për funksionimin rrjedhës të komunave, i cili nuk do të
jetë lëndë e ekzekutimit. 
Në suazat e projektit ,,Standarde lidere dhe praktikat më të mira”
të cilin e implementoi BNJVL në bashkëpunim me Këshilli i Evropës
dhe agjencioni i Evropës për rekonstruim, më 32 tetor në hotelin ,,Alek-
sandar Pallas” në Shkup, u mbajt konferenca solemne, në të cilin mor-
rën çmim praktikat më të mira komunale, të ndara në 3 lëmi të cilat
kanë rëndësi të madhe për stadiumin e tanishëm dhe zhvillimin e
qeverisjes lokale, e me të cilën kryesonte krytari i BNJVL Koce Tra-
janovski. Plaketat dhe njohjet e komunave më të suksesshme u’a sh-
përndau ambasadori Ervan Fuere, përfaqësues special i UE dhe she-
fi i Delegacionit të Komisionite Evropian në vend Xhovani Di Stasi,
shef i Qendrës për ekspertizë të reformave të vetëqeverisjes
lokale në Këshillin e Evropës.
Në gazetën e tetorit do të mund të lexoni për vizitën studimore të
34 komunave në Danimarkë, e realizuar në suazat e projketit,,Përkrah-
je e procesit të decentralizimin” e financuar nga UE. Në këtë botim
të gazetës do të njiheni edhe numër të madh të aktiviteteve të cilat
BNJVL i ndërmorri këtë muaj, mes të cilave edhe trajnimet nga lëmia
e mjedisit jetësor, proceit të regjistrimit të pronës së debitorëve tati-
mor në 5 vite, përkatësisht regjistrimi i pronës së patundshme – ak-
tivitete në suaza të projektit – Sikronizim për bashkëpunim
,,Bashkëpunim ndërkomunal – për mikroregjionin e Kërçovës”
përkrahur nga UNDP, mbledhja e komisionit për zhvillim rural, si dhe
takimet mes përfaqësuesve të Komisioneve për marrëdhëniet
mes bashkësive pranë komunave dhe anëtarëve të Komitetit pranë
Kuvendit të RM.
Këto dhe shumë informacione tjera për aktivitetet e BNJVL dhe ko-
munave do të mund t’i lexoni në numrin e tetorit të gazetës tuaj dhe
tonë.
Me respekt,

Dushica Perishiq
Drejtor ekzekutiv

Po~ituvani, 
Na 22 oktowvi vo ppostopiite na ZELS se odp`a 13-
tata sednica na YO na ZELS ppi {to ednoglasno be{e
usvoena Politikata za zewji{teto na ZELS, naso~ena
kon evpopskite ppaktiki za op{tinsko uppavuvawe
so zewji{te, ppoekt - finansipan od EY, a podgotven
od EAR. Istovpeweno  vo vtopata faza od fiskalna-
ta decentpalizacija vlegoa u{te dve op{tini
Kpiva Palanka i Vev~ani, a na{ite zalo`bi se do
kpajot na godinata site 85 op{tini da ppewinat vo
vtopata faza. Za taa cel, na 29 oktowvi na vzaewna
inicijativa we|u ZELS i Ministepstvoto za fi-
nansii se od`a spedba we|u gpadona~alnicite na
op{tinite koi iwaat blokipani swetki i dp`avniot
sekpetap vo Ministepstvoto za finansii. Na
sostanokot be{e zaklu~eno deka op{tinite najdocna
do 10 noewvpi, tpeba da dostavat ppegled na site dol-
govi, a Ministepstvoto se obvpza spedstvata sdoglasno utvpdenite
iznosi za sekoja op{tina poedine~no da bidat ppeneseni na op{ti-
nite, najdocna do kpajot na godinava, odnosno vedna{ po usvojuvaweto
na soodvetna Odluka na Vladata.Me|u ostanatoto, so ova odluka
bi se zadol`ile i Javnite ppetppijatija vo sopstvenost na
dp`avata, da se otka`at od kawatite kon op{tinite, so {to dopol-
nitelno bi iw se nawalil dolgot.Isto taka, Ministepstvoto za fi-
nansii }e inicipa spedbi so EVN-ESM, kako edni od pogolewite
dovepiteli, pped Vladata }e dostavi ppedlog za izwenuvawe na Za-
konot za izvp{uvawe, ppi {to }e bide utvpden i neopxodniot liw-
it potpeben za tekovno funkcionipawe na op{tinite, koj newa da
bide ppedwet na izvp{uvawe.
Vo pawkite na Ppoektot ,,Lidepski standapdi i najdobpi ppaktiki“,
{to go iwplewentipa ZELS vo sopabotka na Sovetot na Evpopa i
Evpopskata agencija za pekonstpukcija, na 31 oktowvpi vo xotelot
,,Aleksandap Palas“ vo Skopje, se odp`a sve~ena konfepencija na
koja bea nagpadeni najdobpite op{tinski ppaktiki, podeleni vo
tpi oblasti {to se od najgolewo zna~ewe za sega{niot stadiuw i
pazvoj na lokalnata vlast, a so koja ppetsedava{e ppetsedatelot
na ZELS ,Koce Tpajanovski.  Plaketite i ppiznanijata na na-
juspe{nite op{tini iw gi dodelija awbasadopot Epvan Fuepe, speci-
jalen ppetstavnik na EY i {ef na Delegacijata na Evpopskata
Kowisija vo zewjava i Xovani di Stasi, {ef na Centapot za ekspep-
tiza za pefopwa na lokalnata sawouppava na Sovetot na Evpopa.  
Vo oktowvpiskoto glasilo }e wo`e da ppo~itate i za studiska-
ta poseta na 34 op{tini na Danska, ostvapena vo pawkite na ppoek-
tot ,,Podp{ka na ppocesot na decentpalizacija, finansipana od
EY.  Vo ova izdanie na vesnikot }e se zapoznaete i so dpugite bpo-
jni aktivnosti {to ZELS gi ppezewa{e ovoj wesec, we|u koi obukite
od oblasta na `ivotnata spedina,ppocesot na pegistpacija na
iwotot na dano~nite obvpznici vo pet op{tini, odnosno peg-
istpacija na nedvi`niot iwot- aktivnosti vo pawki na ppoektot
- Sinxponizacija za sopabotka ,, Me|uop{tinska sopabotka - za
ki~evskiot wikpo - pegion“, podp`an od YNDP, sostanokot na
Kowisijata za pupalen pazvoj, kako i spedbi we|u ppestavnicite
na  Kowisiite za odnosi we|u zaednicite ppi op{tinite i
~lenovite na Kowitetot ppi Sobpanieto na RM.    
Ovie i u{te wnogu dpugi infopwacii za aktivnostite na ZELS
i op{tinite }e wo`ete da ppo~itate vo oktowvpiskiot bpoj
na Va{eto i na{e Llasilo
So po~it, 

Du{ica Peri{i}
Izvr{en direktor
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M
ë 22 tetor viti 2008, ë hapësirat e BNJVL u mbajt senaca
e 13të e Bordit Drejtue s të BNJVL. U shqyrtuan çësht-
je të shumta për punën e njësive të vetëqeverisjes lokale,

mes të cilat edhe aktivitetet e lidhura me realizimin e ,,Ditës
së drurit”, shqyrtim i propozimitpër ndryshim dhe plotësim
të ligjit për zjarrfikës, ligji për legalizimin e ndlrtimeve jole-

gale, teksti i pastruar i dokumentit ,,BNVL – politika për tokën”,
ndërsa u diskutua edhe për gjendjet aktuala në arsim, politi-
ka sociale dhe kultura lidhur me mjetet, si dhe procedura për
punësim. U shyrtua edhe gjendja me realizimin e Projektit për
ndërtim dhe rekonstruim të rrugëve lokale të Bankës Botërore,
ndërsa u shqyrtu edhe informacioni në lidhje me Buxhetin e

RM të dedikuar për financimin e Plan-
eve Detajore Urnbanistike, si dhe për
çështje tjera aktuala.

Në mbledhje ishte sjell Vendim
për thirje të seancës së pestë të Ku-
vendit Gjeneral të BNJVL, si dhe
Propozimi për ndryshim dhe plotësim
të Statututit të BNJVL. Seanca u cak-
tua për 1 dhjetor viti 2008. sa i përket
iniciativës të qytetit të Shkupit për
propozimin për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit për zjarrfikës, BD i
BNJVL e përkrahi plotësisht. Diskuti-
mi në lidhje me çështjen e Ligjit për
legalizim të ndërtimeve jolegale
shkonte në kahje se është i nevojshëm

Odr`ana 13-tata sednica na UO na ZELS

Ednoglasno usvoena Politikata
za zemji{teto na ZELS

U mbajt seanca e 13të e BD të BNJVL

Unanimisht u miratua Politika
për tokln e BNJVL

Na 22 oktowvpi, 2008 godina, vo ppostopiite na ZELS,
se odp`a 13-ta sednica na Yppavniot Odbop na ZELS.
Bea pazgledani pove}e ppa{awa od paboteweto na

edinicite na lokalna sawouppava, we|u koi aktivnostite
povpzani so pealizacijata na ,,Denot na dpvoto,,pazgle-
duvawe na ppedlogot za izwenuvawe i dopolnuvawe na Za-
konot za po`apnikapstvo, Zakonot za legalizacija na nele-
galnite gpadbi, ppo~isteniot tekst na dokuwentot
,,ZELS -Politiki za zewji{teto,, a diskutipano be{e i za
aktuelnite sostojbi vo obpazovanieto, socijalnata poli-
tika, i kultupata povpzani so spedstvata, kako i postap-
kite za vpabotuvawe. Razgledana be{e i sostojbata so pe-
alizacijata na Ppoektot za izgpadba i pekonstpukcija na
lokalnite pati{ta na Svetska Banka, a se pazgleduva{e
i infopwacijata vo odnos na buxetot na RM naweneti za
finansipawe na Detalnite Ypbanisti~ki Planovi, kako
i za dpugi aktuelni ppa{awa.  

Na sostanokot be{e donesena Odluka za svikuvawe na
pettata sednica na Lenepalnoto sobpanie na ZELS, kako
i Ppedlogot za izwenuvawe i dopolnuvawe na Statutot
na ZELS. Sednicata e zaka`ana za dekewvpi 2008 godi-
na. [to se odnesuva do inicijativata na gpadot Skopje

za Ppedlogot za izwenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot
za po`apnikapstvo, YO na ZELS  celosno ja poddp`a.
Diskusijata vo od nos na ppa{aweto za Zakonot za le gal-
izacija na nelegalnite gpadbi, ode{e vo naso ka deka e
potpebno fopwipawe na agencija so vpewetpaewe od tpi ▼

▼
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godini koja }e powaga vo pealizaci-
ja na Zakonot. Aktot za legalizacija,
kako {to be{e pe ~eno, tpeba da go iz-
dava op{tinata, a iwotno-ppavnite
od nosi da gi pe{ava sawata stpanka.
Za taa cel }e se pobapa da se dostavi
kopigipana vepzija, vo koja bi bile
vklu~eni zabele{kite na ZELS i is-
tata }e se dostavi do site op{tini.  

^lenovite na YO go pazgledaa
ppe~isteniot tekst na dokuwentot
,, ZELS-politiki za zewji{teto,, ppi
{to be{e zaklu~eno deka vo pawkite
na kowisiite i  telata na ZELS, tpe-
ba da se inicipa postapka so koja }e
se pazgleda wo`nosta od fopwipawe
na poseben fond za pupalni op{tini.
Politikata za zewji{teto na ZELS se
usvoi ednoglasno i bez zabele{ki. 

Neizostavno be{e
i iznesuvaweto na
ppoblewite od ob -
las ta na obpazo-
vanieto. Zaklu~eno
be{e deka do kpajot
na tekovnata godi-
na tpeba da se vp{i
ispla}awe na ppevo-
zot po spi- so ci te
koi }e se usogla sat.
Ovie spedst va }e se

pobapa da se planipaat za slednata
godina. Y~esnicite poso~ija deka
se nasledeni golew bpoj na vpaboteni
so dogovop na delo vo gpadinkite i za
niv, ne wo`e da se dobie soglasnot za
vpabotuvawe. Popadi wno{tvoto
ppoblewi vklu~itelno i ppevozot,
inicipana e spedba so ppetsedatelot
na Vladata i pesopnite Ministepstva
vo ppvata polovina od noewvi.  

Na dnevniot ped na 13-tata sed-
nica be{e pazgledana i sostojbata
so Ppoektot za izgpadba i pekon-
stpukcija na lokalnite pati{ta na
Svetska Banka, kade be{e uka`ano na
lo{o izvedenata pevizija, ppi {to e
pobapano da se nappavi supepvizija,
odnosno odlo`uvawe na iwple-
wentacijata na ppoektot. ZELS }e po-

bapa od Agencijata za pati{ta i
Ministepstvoto za tpanspopt i vps-
ki, ppoektite koi }e bidat oceneti
kako povolni da bidat odobpeni i fi-
nansipani. 

Na sostanokot be{e pazgledana i
infopwacijata za spedestvata od
buxetot na Republika Makedonija,
naweneti za finansipawe na DYP-
ovite, vo vpednost od 2 wilioni
evpa, a op{tinite }e wopa da dosta-
vat podatoci do Ministepstvoto  so
ppedlozi za DYP za koi se bapa da
vlezat vo ppogpawata za finansipawe. 

Edna od to~kite na dnevniot ped
be{e posvetena i na sostojbite so
ppocesot na ppistapuvawe na op{ti-
nite vo vtopata faza od fiskalna-
ta decentpalizacija, so poseben os-

formim i agjencionit
me kohëzgjatje prej 3
vitesh i cili do të ndih-
mojë në ralizimin e
Ligjit. Akti për legal-
izim. Siç u tha, duhet
t’a dorëzojë komuna,
ndërsa raportet pro -
në sore – juridike t’i
zgjedh vetë pala. Për
atë qëllim do të kërko-
het të dorëzohet ver-
sioni i korigjuar, në të
cilin do të ishin kyqur
vërejtje të BNJVL dhe e njejzta do të
dorëzohet deri te të gjitha komunat.

Anëtarët e Bordit Drejtues e shqyr-
tuan tekstin e pastruar të dokumentit
,,BNJVL- politika për tokën” me çka ishte
konkluduar që në suazat e komisioneve
dhe trupave të BNJVL, duhet të inicihote
procedura në të cilën do të shqyrtohet
mundësia për formimin e fondit të
veçantë për komunat rurale. Politika për
tokën e BNJVL u miratua unanimisht
dhe pa vërejtje.

Të pashmangshme ishin edhe
paraqitjet e problemeve nga lëmia e ar-
simit. U konkludua se deri në fund të vi-
tit që vijon duhet të kryhet pagesa e
transportit sipas listave të cilat duhet

të harmonizohen. Këto mjete do të
kërkohet që të planifikohen për vitin e
ardhshëm. Pjesëmarrësit shprehën se
janë ztrashëguar numër i madh i të
punësuarve me kontratë në vepër në
çerdhet dhe për ta nuk mundet të
merret pajtueshmëri për punësim. Për
shkak të problemeve të shumënumër-
ta duke kyqur edhe transportin. Inico-
het takim me krytarin e Qeverisë dhe
Ministritë resore në gjysmën e parë të
nëntorit.

Në rend të ditës të seancsës së 13të
u shqyrtua edhe gjendja e Projektit
për ndërtim dhe rekonstruim të
rrugëve lokale të Bankës Botërore, ku
u shfaq revizioni i paraqitur keq, me

çka u kërkua të bëhet supervizion,
përkatësisht shtyrje të implemen-
timit të projektit. BNJVË do të kërko-
jë nga agjencioni për rrugë dhe Min-
istria e transportit dhe lidhjeve, pro-
jektet të cilat do të vlerësohen si të
përshtatshme të jenë të aprovuara
dhe të financuara.

Në mbledhje u shqyrtua edhe ind-
formacioni për mjetet e buxhetit të
Republikës së Maqedonisë, dedikuar
për financimin e PUDeve në vlerë prej
2 milion eurosh, e komunat do të
duhet t’i dorëzojnë të dhënat në Min-
istrinë me propozimit e POT për të
cilat kërkohet të hyjnë në programin
për financim.

▼
▼



Njëra prej pikave të rendit të ditës
u përkushtua për  gjendjet me procesin
e qasjes së komunave në fazën e dytë
të decentralizimit fiskal me vështrim
të veçantë të probl4emit të komunave
të cilat i kanë llogaritë e bllokuara. Ato
në të ardhmen duhet të dorëzojnë
plane dhe analiza për tejkalimin e
bllokadave, e organet kompetente t’u
japin mundësi për marrjen e kredive.
Në fazën e dytë të decentralizimit
fiskal janë edhe dy komuna të reja –Kri-
va Pallanka dhe Vevçani.

Të shyrtuara ishin edhe problemet
aktuale të komunave me EVN-ESM dhe
me ndërmarrjet publike. Gjithashtu si
shembuj të mirë ishin treguar komu-
nat si p.sh, Prilepi, të cilat kanë sjellur
Vendime për ndarrjen e taksës komu-
nale për ujësjellësat, të cilat duhen të
dorëzohen në BNJVL. Pjesëmarrësit
kërkuan shpjegim të dispozitave të
Ligjit për talsat komunale për distrib-
utorët e energjisë elektrike – EVN t’a
përcjell tërë shumën e taksës komunale
në komunat. Pjesëmarrësit shprehën
se kjo çështje, duhet të dorëzohet
deri te ekspertët e ngazhuar nga Min-
istria për financa të cilët punojnë në
listën e ligjeve të cilat duhen ndërru-
ar në pjesën e taksës komunale. �
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Na 29 oktowvi na vzaewna inicija-
tiva we|u ZELS i Ministepstvoto za fi-
nansii se od`a spedba we|u gpadona~al-
nicite na op{tinite koi iwaat bloki-
pani swetki i dp`avniot sekpetap vo
Ministepstvoto za finansii. Celite
na sostanokot bea da iw se ovozwo`i na
site op{tini da vlezat vo vtopata faza
od decentpalizacijata {to poskopo. Za-
toa, kako {to be{e konstatipano, wopa
da se nappavat napopi , dogovite na
ovie oop{tini da bidat {to poskopo
sanipani. 

Ppitoa be{e zaklu~eno deka op{ti-
nite najdocna do 10 noewvpi, tpeba da
dostavat ppegled na site dolgovi,
iznosot na kawatite i.t.n,  do Minis-
tepstvoto, no i vo intepes na nawalu-
vawe na pasxodite za dolgovite na-
dle`nite vo op{tinite u{te edna{ da
ostvapat spedbi so dovepitelite
odnosno spogodbeno da se nawalat del
od pobapuvawata-kawatite.

Ministepstvoto se obvpza spedst-
vata soglasno utvpdenite iznosi za

sekoja op{tina poedine~no da bidat
ppeneseni na op{tinite, najdocna do
kpajot na dekewvpi po  usvojuvawe na
soodvetnata Odluka od stpana na Vla-
data. Me|u ostanatoto, so ovaa odluka
bi se zadol`ile i Javnite ppetppi-
jatija vo sopstvenost na dp`avata da se
otka`at od kawatite kon op{tinite, so
{to dopolnitelno bi se nawalil dol-
got. Isto taka Ministepstvoto za fi-
nansii }e inicipa spedbi so EVN-ESM,
kako edni od pogolewite dovepiteli,
pped Vladata }e dostavi ppedlog za iz-
wenuvawe na Zakonot za izvp{uvawe, ppi
{to }e bide utvpden i neopxodniot liw-
it potpeben za tekovno funkcionipawe
na op{tinite, koj newa da bide ppedwet
na izvp{uvawe.

Ministepstvoto za finansii }e gi
pazgleda i bapawata na op{tinite,
kako na ppiwep na op{tina Oxpid, koi
vo ppetstojniot pepiod }e dostavat
bapawe za soglasnost za zadol`uvawe so
kpedit pped finansiski institucii
zapadi isplata na dolgovite. �

vpt na ppoblewot so op{tinite
koi iwaat blokipani swetki. Tie vo
idnina }e tpeba da dostavat
planovi i analizi za nadwinuvawe
na blokadata, a nadle`nite opgani
da iw dadat wo`nost za dobivawe na
kpediti. Vo vtopata faza od
fiskalnata decentpalizacija se
u{te dve novi op{tini-Kpiva Palan-
ka i Vev~ani. 

Razgledani bea i aktuelnite
ppoblewi na op{tinite so EVN-
ESM i so javnite ppetppijatija.
Isto taka, kako dobpi ppiwepi bea
poso~eni op{tinite kako na ppiwep
Ppilep, koi iwaat doneseno Odlu-
ki na oppedeluvawe na kowunalna
taksa za vodovodite, koi tpeba da
se dostavat do ZELS. Y~esnicite
pobapaa tolkuvawe na odpedbite od
Zakonot za kowuinalni taksi za
distpibutepite na elektpi~na en-
epgija -EVN da go ppenesuva ce-
liot iznos na kowunalna taksa na
op{tinite. Y~esnicite poso~ija
deka ova ppa{awe, tpeba  da se
dostavi do anga`ipani ekspepti od
Ministepstvoto za finansii koi
pabotat na listata zakoni koi tpe-
ba da se ppowenat vo delot na ko-
wunalnata taksa. �

Më 29 tetor me iniciativë reciproke
ndërmjet BNJVL-së dhe Ministrisë për fi-
nanca u mbajt takim ndërmjet kryetarëve
të komunave që kanë llogari të bllokuara
dhe sekretarit në Ministrinë e financave.
Qëllimet e mbledhjes ishin që t’ju mundë-
sohet të gjitha komunave të hyjnë në fazën
e dytë nga decentralizimi më së voni
deri më 1 janar të vitit të ardhshëm. Për
këtë, siç ishte konstatuar, duhet të bëhen
përpjekje, borxhet e këtyre komunave të
jenë sa më shpejtë të sanuara. 

Pastaj ishte konkluduar se komunat më
së voni deri më 10 nëntor, duhet të dër-
gojnë kontroll për të gjitha borxhet, vlerën
e kamatave etj, deri te Ministria, por
edhe në interes të zvogëlimit të të dalave
për borxhet kompetentët në komunë
edhe njëherë të realizojnë takim me kred-
itorët respektivisht me marrëveshje të
zvogëlohen pjesë nga kërkesat-kamatat. 

Ministria detyrohet mjetet konform
shumave të caktuara për secilën komunë

ndaras të jenë të bartura te komunat, më
së voni deri në fund të dhjetorit pas mi-
ratimit të Vendimit përkatës nga ana e Qev-
erisë. Ndër të tjera, me këtë vendim do të
detyroheshin edhe ndërmarrjet publike në
pronësi të shtetit të tërhiqen nga kamatat
kah komunat, me çka plotësisht do të
zvogëlohej borxhi. Gjithashtu Ministria për
financa do të inicon takim me EVN-EEM,
si një ndër kreditorët më të mëdhenj, para
Qeverisë do të dërgon propozim për
ndryshimin e Ligjit për përmbarim, me çka
do të jetë i caktuar limiti i domosdoshëm
i nevojshëm për funksionimin rrjedhës të
komunave, i cili nuk do të jetë lëndë e
ekzekutimit.

Ministria për financa do t’i shqyrton
kërkesat e komunave, si p.sh Komunës së
Ohrit, që në periudhën paraprake do të
dorëzonë kërkesë për pajtueshmëri për
marrjen borxh me kredi para institucion-
eve financiare për shkak të pagesës së
borxheve. �

[to poskoro, site
op{tini vo vtorata faza
od decentralizacijata!?

Sa më shpejtë, të gjitha
komunat në fazën e dytë

të decentralizimit!?



Vo op{tinite Vpane{tica, Dpu-
govo, Zajas, Ki~evo i Oslowej
vo tek e uspe{na pealizacija na

ppocesot na pegistpacija na iwotot
na dano~nite obvpznici na tepi-
topijata na pette op{tini. Ovoj ppo-
ces, koj za ppvpat od vakov obew se
sppoveduva vo op{tinite po zapo~na-
tiot ppoces na decentpalizacija i
ppenesuvaweto na golew del od na-
dle`nostite od centpalno na lokalno
nivo, }e ovozwo`i celosno a`upi-
pawe na Registepot na nedvi`en
iwot za tepitopijata na op{ti-
nite.Registpacijata na nedvi`niot
iwot, na koja í  ppetxode{e obuka na
kowisiite {to ja vp{at pegistpaci-
jata spoped wetodologija utvpdena od
Ministepstvoto za finansii, be{e
pposledena so edukativna kawpawa za
zna~eweto na pegistpacijata i nap -
la tata na danokot za pazvojot na
op{tinite. Ovie aktivnosti se vo paw-
ki na ppoektot Sinxponizacija za
sopabotka „Me|uop{tinska sopabot-
ka – za ki~evskiot wikpo-pegion”, koj
finansiski i texni~ki go poddp`uva
Ppogpawata za pazvoj na Obedinetite
Nacii - YNDP, vo pawki na nejzinata
ppogpawska oppedelba za poddp{ka na
we|uop{tinskata sopabotka vo
dp`avata. So nego se ovozwo`uva za-
jaknuvawe na kapacitetite na lo -
kal nata adwinistpacija za ispopaka
na kvalitetni i navpeweni uslugi na
lo kalnoto naselenie, ppeku  we|u op{ -
ti nska sopabotka.  

Za poefikasno funkcionipawe na
op{tinskata adwinistpacija, vo paw-
ki na ppoektot se obezbeduva i
texni~ka i ekspeptska powo{ za iz-
nao|awe i vospostavuvawe na najop-
tiwalni wodeli za pealizacija na
we|uop{tinskata sopabotka, osven
vo oblasta na adwinistpipawe na
lokalni danoci i taksi, i vo upban-
isti~koto planipawe i gpadewe, ko-
wunalnite dejnosti, inspekciskiot
nadzop i lokalniot ekonowski pazvoj.

YNDP so ova gi ppodol`uva svoite
dosega{ni oppedelbi za poddp{ka
na we|uop{tinskata sopabotka vo
dp`avata. Vo op{tinite Vasilevo,
Bosilovo i Novo Selo, YNDP go pod-
dp`a fopwipaweto na zaedni~ko ad-

winistpativno
telo vo ob las -
tite na upban-
isti~koto pla -
ni pawe, up-
pavuvaweto so
lokalnite da -
no ci i taksi i
inspekciskiot
nadzop. Ppeku
ppoektot se
poddp`a osno-
vaweto na cen-
tpite za uslugi
na gpa|anite vo
tpite op{tini
so koi na seko-
jdnevna osnova
se ovozwo`uva
pobpza i poe-
fikasna ispopaka na uslugi do gpa|an-
ite. Tpite op{tini, isto taka, se
ppiwep za uspe{no a`upipawe na Reg-
istepot na nedvi`en iwot, {to ovoz-
wo`i ppavi~no odpeduvawe na visi-
nata na danokot na nedvi`en iwot za
site dano~ni obvpznici. Istoto se
odnesuva i za op{tinite ^a{ka i
Bpvenica, vo koi {to YNDP go pod-
dp`uva ppoektot „Me |u op { tinska

sopabotka za efikasna ispopaka na us-
lugi”, kade {to se sopabotuva so
op{tinite Tetovo i Veles vo adwin-
istpacijata na lokalnite danoci i
taksi. Naskopo sleduva opganizipawe
fopuwi so gpa|anite koi {to }e se
fokusipaat na zna~eweto na naplata-
ta na danokot za idniot pazvoj na ovie
op{tini i za podobpuvawe na `ivot-
niot standapd na naselenieto. �
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Poddr{ka na
me|uop{tinskata sorabotka za
poefikasni uslugi za gra|anite

Na 8 oktowvpi 2008 godina, se odp`a Kowisijata za pupalen pazvoj, so
koja ppetsedava{e gpadona~alnikot na Op{tina Kon~e, Stojan Lazapev. Na
sednicata  u~estvuvaa gpadona~alnici na pove}e op{tini,  ppestavnici
od Ministepstvoto za zewjodelstvo {uwapstvo i vodostopanstvo, kako i od
Agencijata za finansiska podp{ka na zewjodelstvoto i pupalen pazvoj.

Vo uvodnoto izlagawe Lazapev istakna deka Ppedlog upedbata za kpitepiuwi
za utvpduvawe na pupalni podpa~ja od stpana na ZELS, be{e dostavena do op{ti-
nite, ppi {to sedobieni pisweni i usni zabele{ki. Od stpana na ppetstavnikot
na MZ[V, ppisutnite bea zapoznaeni, kako do{lo do utvpduvawe na ovie kpi-
tepiuwi i zo{to tie se pazlikuvaat od onie na Ministepstvoto za lokalna
sawouppava. MZ[V poa|a od Zzkonot za tepitopijalna podelba ppi {to se ze-
weni vo ppedvid iwiwata na naselenite westa po op{tini taka kako {to e
dadeno so ovoj zakon. Od stpana na ppisutnite be{e pobapano usoglasuvawe

KOMISIJA ZA RURALEN RAZVOJ

Pobarano e usoglasuvawe
na metodologiite me|u
nadle`nite ministerstva

▼



N
ë komunat Vraneçshticë, Dru-
govë, Zajaz, Kërçovë dhe
Osllomej në vazhdim është re-

alizimi i suksesshëm i procesit të
regjistrimit të pronës së debitorëve tati-
morë. Ky proces, i cilë për herë të parë
nga ky vëllim implementohet në ko-
munat pas procesit fillues të decen-
tralizimit dhe bartjes së pjesës së
madhe të kompetencave nga niveli qen-
dror në atë lokal, do të mundëson

azhurimin e plotë të Regjistrit të
pronës së patundshme për territorin
e komunave. 

Regjistrimi i pronës së patund-
shme, të cilit paraprakisht i vijon tra-
jnimi i komisioneve që kryejnë
regjistrimin sipas metodologjisë së
përcaktuar nga Ministria për financa,
ishte përcjellur me fushatë edukative
për rëndësinë e regjistrimit dhe
pagesës së tatimit për zhvillimin e ko-

munave. Këto aktivitete janë në kuadër
të projektit mikro regjion, të cilin fi-
nansiarisht dhe teknikisht e përkrah
Programi për zhvillim të Kombeve të
Bashkuara – UNDP, në kuadër të ndar-
jes së saj programore për mbështetjen
e bashkëpunimit ndërkomunal në
vend. Me atë mundësohet përforcimi
i kapaciteteve të administratës lokale
për porositjen e shërbimeve kualitative
dhe në kohë të duhur të popullatës
lokale, nëpërmjet bashkëpunimit
ndërkomunal. 

UNDP me këtë i vazhdon përcak-
timet e veta të deritanishme për
mbështetjen e bashkëpunimit ndërko-
munal në vend. Në komunat Vasilevë,
Bosillovë dhe Novo Sellë, UNDP e
përkrahu formimin e trupit të për-
bashkët administrativ në lëmitë e
planifikimit urbanistik, menaxhim me
tatimet dhe taksat lokale dhe mbikëqyr-
jen inspektuese. Nëpërmjet projektit
përkrahet themelimi i qendrave për
shërbime të qytetarëve në tre komu-
nat tek të cilat mundësohet efika-
siteti dhe shpejtësia e shërbimeve
deri te qytetarët. Tre komunat, gjithash-
tu, janë shembuj për azhurim të suk-
sesshëm të Regjistrit të pronës së
patundshme, që mundësoi caktimin e
drejtë të lartësisë së tatimit të pronës
së patundshme për të gjithë deb-
itorët tatimor. Gjithashtu kjo ka të bëjë
edhe për komunat Çashkë dhe Bër-
venicë, ku UNDP përkrah projektin
,,Bashkëpunim ndërkomunal për
dërgimin e shërbimeve efikase”, ku
bashkëpunohet me komunat Tetovë
dhe Veles, në administratën e tatimeve
dhe taksava lokale. Së shpejti vijon or-
ganizimi i forumeve me qytetarët të
cilët do të fokusohen në rëndësinë e
pagesës së tatimit për zhvillimin e
ardhshëm të këtyre komunave dhe për
përmirësimin e standardit jetësor për
pupullatën. �
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Përkrahje të bashkëpunimit
ndërkomunal për shërbime
më efikase për qytetarët 

KOMISIONI PËR ZHVILLIM RURAL 

Është kërkuar harmonizim
i metodologjisë ndërmjet
ministrive kompetente 

Më 8 tetor 2008, u mbajt Komisioni për zhvillim rural, me të cilin
kryesonte kryetari i Komunës së Konçes, Stojan Llazarev. Në seancë morrën
pjesë kryetarë të më shumë komunave, përfaqësues nga Ministria për bujqësi
pylltari dhe ujësjellës, si dhe nga Agjencioni për mbështetje financiare të bu-
jqësisë dhe zhvillimit rural. 

Në paraqitjen hyrëse Llazarev theksoi se Propozim rregullorja për kritere
për vërtetimin e rajoneve rurale nga ana e BNJVL-së, ishte dorëzuar deri te
komunat, me çka janë marrë vërejtje në formë të shkruar dhe gojore. Nga
ana e përfaqësuesit të MBPU, pjesëmarrësit ishin njoftuar, se si erdhi deri
te vërtetimi i këtyre kritereve dhe pse ato dallohen nga ato të Ministrisë për
vetëqeverisje lokale. MBPU niset nga ligji për ndarje territoriale me çka janë
marrë në konisderatë emrat e vendeve të banuara në komuna ashtu siç është
dhënë me këtë ligj. Nga ana e pjesëmarrësve ishte kërkuar harmonizim të ▼
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na kpitepiuwite we|u dvete winistepstva, za da newa zabuni
ili odolgovlekuvawena postapkite za dobivawe na IPARD
ppogpawite i fondovite za pegionalen pazvoj. 

Izveden e zaklu~ok deka tpeba da se inicipa sostanok
so dvete Ministepstva so cel nadwinuvawe na ppoblewot
i izleguvawe vo ppespet na bapawata na op{tinite. Isto
taka ppepopa~ano e da se obpne golewo vniwanie koga MZ[V
}e gi utvpduva kpitepiuwite za boduvawe, sistewot za pan-
gipawe, kpitepiuwite za odpeduvawe na ppiopiteti od {to
vo golewa wepa }e zavisi sppewnosta na op{tinite da odgov-
opat na postavenite zada~i vo vpska so ostvapuvaweto na
ppogpawite za pupalen pazvoj. Vo kontekst na ppoblewite
so koi se soo~uvaat gpa|anite ppi ppenawena na zewjodel-
sko zewji{te, od stpana na ZELS be{e poso~eno deka ne-
waweto na uvid vo papcelite koi od stpana na dp`avata se
davaat pod zakup bez ppetxodna konsultacija so op{tina-
ta, doveduva do situacija na newo`nost od opse`no plani-
pawe, ppi {to odpedeni gpadbi se pojavuvaat nadvop od
oppfatite na upbanisti~koto planipawe. Potpebno da se
ppifati bapaweto na ZELS za dodeluvawe na uppavuvawe
na onie papceli koi ne se intepesni za dp`avata i koi ne
se atpaktivni, so cel    dobivawe na pogolew uvid vo celokup-
na ta sostojba so zewji{teto, kako i da se pazwisluva za podel-
ba i na ppixodite 50% - 50% , koi se dobivaat so  nap la}awe
na zakupninata na zewji{teto. 

Po pove}e~asovna diskusija u~esnicite usvoija
pove}e zaklu~oci we|u koi: opganizipawe na spedba we|u
nadle`nite winistepstva, opganizipawe pabotilnici
i ppoekti koi go pokpivaat ppa{aweto za pupalen
pazvoj, opganizipawe patuvawe vo Slovenija i poseta na
uspe{ni ppoekti za pegionalen pupalen pazvoj, so fi-
nansiska podp{ka na MCMS. �

kritereve ndërmjet të dy ministrive, të mos ketë paqartësi
ose shtyerje të procedurës për marrjen e IPARD pro-
grameve dhe fondeve për zhvillim regjional. 

Është njxerr konkludim se duhet të inicohet mbled-
hje me të dy Ministritë me qëllim tejkalimin e problemit dhe
daljen në vigjilje të kërkesave për komunat. gjithashtu
është rekomanduar t’i kushtohet vëmendje e madhe kur MBPU
do t’i verifikon kriteret për notim, sistemin për rangim, kriteret
për caktimin e prioriteteve me çka në masë të madhe do të
varet gaditshmëria e komunave që të përgjigjen në detyrat
e parashtruara në lidhje me realizimin e programeve për zhvil-
lim rural. Në kontekst të problemeve me të cilat ballafaqo-
hen qytetarët gjatë emërimit të tokës bujqësore, nga ana e
BNJVL-së ishte theksuar se mos qasja deri te parcelat të cilat
nga ana e shtetit jepen me qira pa konsultim paraprak me
komunën, sjell deri në situatë të pamundësisë nga planifikimi
vëllimor, me çka ndërtime të caktuara paraqiten jashtë nga
ndërhyrjet e planifikimit urbanistik. Është kërkuar që të pra-
nohet kërkesa e BNJVL-së për ndarjen e menaxhimit të kë-
tyre parcelave të cilat nuk janë interesante për shtetin dhe
të cilat nuk janë atraktive, me qëllim marrjen e kontrollit më
të madhë në situatën gjithpërfshirëse me tokën, si dhe të
mendohet për ndarjen e të ardhurave 50% - 50%, të cilat
merren me pagimin e qirasë së tokës. 

Me diskutim shumë orësh pjesëmarrësit miratuan më
shumë konkluzione ndër të cilat: organizim të takimit ndër-
mjet ministrive kompetente, organizim të punëtorive dhe pro-
jekteve që e mbulojnë çështjen për zhvillim rural, organiz-
im të udhëtimeve në Slloveni dhe vizitë të projekteve të suk-
sesshme për zhvillim rural regjional, me mbështetje finan-
ciare të MCMS.  �

▼
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M
inistepstvoto za finansii
na kpajot od ovaaa ili vo jan-
uapi slednata godina ke }e

potpie{e dogovop so Svetskata
banka vo koj }e bidat doppecizipani
uslovite za kpeditipawe na op{ti-
nite. Spedstvata od kpeditot na
Svetskata banka, vo iznos od 25 wil-
ioni awepikanski dolapi, se
naweneti za investicii vo site
oblasti koi se nadle`nost na
op{tinata soglasno zakonite: ko-
wunalnite dejnosti, za{titata na
`ivotnata spedina, kultupata,
spoptot i pekpeacijata, kako i os-
tanati op{tinski nadle`nosti.

Kpeditite }e se dodeluvaat po
pat na sklu~uvawe dogovopi za
zadol`uvawe we|u Ministepstvo-
to za finansii i op{tinata, a ppe-
oektot e izpaboten vo 4 kowponen-
ti:investiciona,kowponenta za
davawe texni~ka powo{ na op{ti-
nite i nacionalnite institucii, za
sppoveduvawe na gpantovi za

uspe{nost i kowponenta za texni~ka
iwplewentacija na ppoektot. Vo
ovoj ppoekt wo`e da u~estvuvaat i
da gi kopistat spedstvata na ppoek-
tot, site op{tini koi se vo vtopa-
ta faza od fiskalnata decentpal-
izacija i koi soglasno Zakonot za
finansipawe na edinicite na
lokalnata sawouppava i Ypatstvo-
to za na~inot i postapkata za
zadol`uvawe na op{tinite i javnite
ppetppijatija vo Republika Make-
donija, izdadeno od Ministepstvo-
to za finansii vo celost gi ispol-
nuvaat uslovite za dolgopo~no
zadol`uvawe, odnosno op{tinata: 
• kontinuipano vo pepiod od naj-

walku dve fiskalni godini pe-
dovno dostavuva  pozitivno
oceneti finansiski izve{tai;

• kontinuipano vo pepiod od naj-
walku dve fiskalni godini newa
istopija na blokipani swetki;

• kontinuipano vo definipaniot
pepiod newa ppistignati ne-

nawipeni obvpski kon dobavuva~i
postapi od 90 dena. 
Soglasno dosega{nite pazgov-

opi so Svetska banka, wo`nite
uslovi pod koi bi se zadol`uvale
op{tinite se slednite: kawatna
stapka {estwese{en LIBOR za evpo
valuta so fiksen paspon (vo wo-
wentot we|u 4% i 5%), pok na ot-
plata nad 15 godini so vklu~en
gpejs pepiod od najwalku 3 godini.

Pokpaj kpedit, Vladata na Republika
Makedonija na op{tinite }e iw do-
deluva i gpant za uspe{nost vo visina
od najwnogu 20% od iznosot na kpedi-
tot, vpz osnova na ispolnuvawe
odpedeni kpitepiuwi, koi vo wowentot
se dogovapaat so Svetska banka.

Ministepstvoto za finansii kako
koopdinatop na site aktivnosti
povpzani so Ppoektot za podobpuvawe
na op{tinite uslugi fopwipa Ppoek-
tnata edinica za iwplewentacija na
ppoekto swestena vo ppostopiite na TC
Palowa Bjanka vo Skopje.

SO KREDITI OD SVETSKA BANKA ]E SE
PODOBRUVAAT OP[TINSKITE USLUGI! 

Ministria e fiancave në fund të këtij
ose në janar të vitit të ardshëm do të
nënshkruaj marrëveshje me Bankën
Botërore ku do të jenë precizuar kushtet
për kareditimin e komunave. Mjetet nga
kredia e Bankës Botërore , në shumë
prej 25 milionë dollarë amerikan, janë
kushtuar për investimet e tyre në të
gjitha sferat të cilat janë kompetenca të
komunave në pajtim me ligjet: veprim-
taritë komunale, mbrojtja e mjedisit jetë-
sor, kultura, sporti dhe rekreimim, si dhe
komptencat tjera komunale.

Kreditë do të ndahen në rrugë të
bërjes së marrëveshjeve si detyrë
mes Ministrisë për financa dhe ko-
munës, e projekti është përpunuar në
4 komponenta; investicionale, kom-
ponenta për dhënie të ndihmës
teknike komunave dhe institucioneve
nacionale, për zbatimin e granteve
për suksesshmëri dhe komponenta
për implementim teknik të projektit.

Në këtë projekt mund të marrin pjesë
dhe t’i shfrytëzojnë mjetet e projektit,
të gjitha komunate të cilat janë në
fazën e dytë të decentralizimit fiskal e
të cilat në pajtim me Ligjin për fi-
ancimin e njësive të vetëqeverisjes
lokale dhe Udhëzimit të mënyrës dhe
procedurës për marrjen borxh të ko-
munave dhe ndërmarrjeve publike në
Republikën e Maqedonisë, e dhënë
nga Ministria për fiananca, përkatë-
sisht komuna:
• Në mënyrë të kontinuar në peridhë

prej më së paku 2 vite fiskalore rreg-
ullisht dorëzon raporte financore të
velrësuara pozitivisht.

• Në mënyrë të kontinuar në peridhë
prej më së paku 2 vite fiskalore nuk
ka histori të llogarive të bllokuara.

• Në mënyrë të kontinuar në peri-
udhën e definuar nuk kanë arritur
obligime të papaguara ndaj
furnizimit më të vjetër se 90 ditë.
Në pajtim me bisedat e deritan-

ishme me Bankën Botërore, kushtet
e mundshme ndër të cilat do të mer-
rnin borxh komunat janë këto: shkalla
e kamatës LIBOR gjashtëmujor për
valutë euro me hapësirë fikse (nl mo-
ment mes 4% dhe 5%), afati i
pagesës mbio 15 vjet me grej peri-
udhë të kyqur prej më së paku 3 vjet.

Përveç kredisë, Qeveria e Repub-
likës së Maqedonisë komunave do t’u
shpërndajë edhe grant për suksessh-
mëri në lartësi prej më së paku 20%
të shumës së kredisë, në bazë të
plotësimit të kritereve të caktuara, të
cilat gjatë momentit janë në bisedime
me Bankën Botërore.

Ministria e financave si koordina-
tor i të gjitha aktiviteteve lidhur me
Projektin për përmirësimin e komu-
nave, shërbime formon njësia projek-
tuese për implementimin e projektit
e vendosur në hapësirat e QT ,, Pal-
loma Bjanka” në Shkup.

ME KREDI TË BANKËS BOTËRORE DO TË
PËRMIRËSOHEN SHËRNBIMET KOMUNALE!
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Vo {este najuspe{ni op{tini od ppogpawata ,,Tpans-
papentna op{tina“ zavp{ija posetite od stpana na tiw-
ovi od kolegi, koi iwaa zada~a odblizu da se zapoznaat
sostojbite vo ovie edinici na lokalna sawouppava, da go
utvpdat nappedokot vo odnos na eti~kite standapdi, kako
i da gi definipaat ppedizvicite so koi }e se soo~at tie,
vo po na ta wo{ nite ppocesi. Tiwovite bea ppedvodeni od
gpadona~alnicite Nikol~e ^uplinovski, ppv ~ovek na
Op{tina Valandovo koj go ppedvode{e tiwot vo [tip, vo
Bitola be{e \opgi Manu{ev, gpadona~alnik na Bosilo-
vo, vo Stpuwica, Ace Kocevski, gpadona~alnik na Veles,
a Bopo Lavpilov, gpa do na ~al nikot na op{tina Kapbinci
be{e lidep na tiwot od kolegi vo skopskata op{tina Cen-
tap. Vo pabotata na tiwovite u~estvuvaa i ekspeptite na
Sovetot na Evpopa Cezapi Tputkovski i Pol Mekalion. 

Kako i vo ppetxodnite poseti na Veles i na ̂ a{ka, tiw-
ovite ostvapija pove}e spedbi so pa ko vo di te li na pove}e
sektopi vo ovie ~etipi op{tini, potoa so biznis zaednicite,
nevladiniot, gpa|anskiot sektop, ppestavnici na upban-
ite i wesnite zaednici. Tiwovite ve}e gi podgotvuvaat pp -
vi ~ ni te ppocenki, a vo tekot na noewvpi tpeba da bidat fi-
nalizipani i dostaveni do op{tinite kone~nite izve{taji,
koi pokpaj dpugoto tpeba da sodp`at i ppepopaki za
podobpuvawe na standapdite kade eventualno e zabele`ano
ponisko nivo na pealizacija.

Pokpaj najuspe{nite {est op{tini koi bea nagpadeni
so studijsko patuvawe vo Polska, site op{tini koi gi is-
polnija bapawata, }e dobijat septifikat za u~estvo vo ppo-
gpawata „Kon tpanspapentna op{tina“ ZELS }e podgotvi
bpo{upa za najdobpite ppaktiki vo javnata etika, a site
ppiwepi }e bidat dostapni na veb-stpanicata na ZELS. �

Në gjashtë komunat më të suksesshme nga programi „Ko-
munë transparente“ përfunduan vizitat nga ana e grupeve të
kolegëve, të cilët patën detyrë që nga afër të njoftohen me ng-
jarjet në këto njësi të vetëqeverisjeve lokale, t’a vërtetojnë
avancimin në raport me standardet etike, si dhe t’i definojnë sfi-
dat me të cilat do të ballafaqohen ata, në proceset e mëtejme.
Ekipet ishin të përcjellura nga kryetarët Nikollçe Çurlinovski,
kryetar i Komunës së Vallandovës i cili e udhëheqte ekipin në
Shtip, në Manastir ishte Gjor-
gi Manushev, kryetar i
Bosillovës, në Strumicë, Ace
Kocevski, kryetar i Velesit,
dhe Boro Gavrillov, kryetari
i komunës së Karbincit ishte
lider i grupit nga kolegët në
komunën e Qendrës-Shkup.
Në punën e grupeve morrën
pjesë edhe ekspertë nga
Këshilli i Europës Cezari
Trutkovski dhe Pol Mekalion. 

Sikurse në vizitat para-
prake të Velesit dhe

Çashkës, grupet realizuan më shumë takime me udhëheqësit
e shumë sektorëve në këto katër komuna, pastaj me bashkës-
inë e biznesit, sektorin joqeveritar dhe atë qytetarë, për-
faqësues nga bashkësitë urbane dhe vendore. Grupet tash-
më i përgatisin vlerësimet e para, dhe në vijim të nëntorit duhet
të jenë të finalizuara dhe dorëzuara deri te komunat raportet
finale, të cilat përveç tjerash duhet të përmbajnë edhe reko-
mandime për përmirësimin e standardeve ku eventualisht

është vërejtur nivel më i ulët i re-
alizimit. 

Përveç gjashtë komunave më të
suksesshme të cilat u shpërblyen me
udhëtim studimor në Poloni, të
gjitha komunat që kanë përm-
bushur kërkesat, do të marrin çer-
tifikatë për pjesëmarrje në pro-
gramin ,,Kah komunë transparente,,
BNJVL do të përgatit broshurë për
praktikat më të mira në etikën
lokale, dhe të gjithë shembujt do të
jenë të paraqitur në ueb faqen e BN-
JVL-së. �

Zavr{ija posetite vo
najuspe{nite op{tini

Përfunduan vizitat në
komunat më të suksesshme
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M
ë 31 tetor në hotelin ,, Aleksandar Pallas” në
Shkup, në konferencë solemne dhe ofi-
cilaisht janë shpallur 12 praktika komunale,
të ndara në tri lëmi të ndryshme, të cilat janë
me domethënie më të madhe për stadiumin

e tashëm dhe zhvillim të qeverisjes lokale te ne. Për rrit-
jen e kualitetit dhe shërbimeve në proces të decentraliz-
imiz, kanë marrë çmim Ohri, Vesileva, Bosileva dhe Novo
Sello, Gjevgjelia dhe Velesi. Për rpomovimin dhe pjesë-
marrjen e qytetarëve në sjelljen e vendimeve, përkatësisht
lëmia e dytë e aprovimeve përfshinë komunat: Dollneni

dhe Velesi, ndërsa
në lëminë e dytë
që ka të bëjë me
menaxhmentin e
financave, përkatë-
sisht rritje të bu ri -
meve të të ardhu-
rave të komunave,
më të suskseshëm
ishin Strumica,
Vev çani dhe Man-
astiri. Plaketat dhe
aprovimet e ko-
munave më të suk-
sesshme u’a sh-
përndanë am-
basadori Ervan
Fuere, përfaqësues
special i UE dhe
shef i Delegacionit
të Komisionit Evr-
popian në vend

dhe Xhovani Di Stasi, shef i qendrës për ekspertizë për
reforma të vetëqeverisjes lokale në Këshillin e Evropës.

Në peridhën e ardhshme BNJVL do të përgatis doracak
për zbatimin e praktikave më të mira, ku do të paraqiten të
gjitha 43 aplikimet të cilat morrën pjesë në program.
Nëpërmejt diseminacionit të tyre do të realizohet ndërri-
mi i mëtutjeshëm i praktikave më të mira nëpër tërë vendin.

Në prani të ministrit për vetëqeverisje lokale Musa

Nagradeni najdobrite
op{tinski praktiki!

Proekt: Liderski standardi i najdobri praktiki

Projekti: Standardet liderore dhe praktikat më të mira

Nagradeni najdobrite
op{tinski praktiki!

N
a 31 oktowvpi vo xotelot ,,Aleksandap
Palas“ vo Skopje, na sve~ena konfepencija
i oficijalno bea ppoglaseni najdobpite
dvanaeset op{tinski ppaktiki, podeleni
vo tpi posebni oblasti, {to se od naj-

golewo zna~ewe za sega{niot stadiuw i pazvoj na
lokalnata vlast kaj nas.  Za zgolewuvawe na kvalite-
tot na uslugite vo ppocesot na decentpalizacija, na-
gpadeni bea Oxpid, Vasilevo, Bosilevo i Novo Selo,
Levgelija i Veles. Za ppowovipawe i u~estvo na
gpa|ani vo donesuvaweto na odluki, odnosno vtopa-
ta oblast ppiznanija ponesoa op{tinite Dolneni i
Veles, a vo tpetata oblast {to se odnesuva na fi-
nansiskiot wenax-
went, odnosno zgole-
wuvawe na izvopite
na ppixodi na op{ti-
nite, najuspe{ni bea
Stpuwica, Vev~ani i
Bitola.  Plaketite i
ppiznanijata na na-
juspe{nite op{tini
iw gi dodelija aw-
basadopot Epvan
Fuepe, specijalen
ppetstavnik na EY i
{ef na Delegacijata
na Evpopskata Ko wi -
si ja vo zewjava,i Xo-
vani di Stasi, {ef
na Centapot za ek s -
pep tiza za pefopwa
na lokalnata sawo -
upp ava na Sovetot
na Evpopa.  

Vo napedniot pepiod ZELS }e podgotvi ppipa~nik za
ppiwena na najdobpite ppaktiki,, kade }e bidat ppika`ani
site 43 aplikacii koi u~estvuvaa vo ppogpawata. Ppeku
nivanata disewinacija }e se pealizipa ponatawo{nata
pazwena na najdobpi ppaktiki niz celata zewja. 

Vo ppisustvo na winistepot za lokalna sawouppa-

Kanë marrë çmim
praktikat më të mira!
Kanë marrë çmim
praktikat më të mira!

▼

▼
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SHEMBUJT MË TË
SUKSESSHËM NË V. 2008
Komuna Dollneni: Promivim i pjesëmarrjes së qytetarëve

në marrjen e vendimeve.

Komuna e Ohrit: Sistem menaxhues informativ për evi-
dencë, regjistrim, kategorizim i ka-
paciteteve instaluese dhe ndjekje e
pagesës për taksë turistike në kapacitetet
instaluese themelore dhe komplementare.

Komuna e Strumicës: Rekonstruim dhe rindërtim i Tregut të
Qytetit.

Komunat Bosilevë,
Vasilevë dhe Novo Sello: Themelim i trupave të përbashkët ad-

ministrativ.

Komuna e Vevçani: Rekonstruim i rrjetit të ujësjellësit – sis-
tem i ri për distribuim dhe për kontrol-
lë të dërgesës për ujë.

Komuna e Velesit: Delegim i kompetencave.
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NAJUSPE[NI PRIMERI VO 2008
Op{tina Dolneni Ppowovipawe na u~estvo na

gpa|ani vo donesuvawe na od-
lukite

Op{tina Oxpid Yppavuva~ki infopwative sis-
tew za evidencija, pegistpacija,
kategopizacija na swestuva~ki
kapaciteti i sledewe na uplata
na tupisti~ka taksa vo osnovnite
i vo kowplewentapnite swestu-
va~ki kapaciteti. 

Op{tina Stpuwica Rekonstpukcija i nadgpadba na
Lpadskiot Pazap.

Op{tinite Bosilevo,
Vasilevo i Novo Selo Osnovawe na zaedni~ki adwinis-

tpativni tela.
Op{tina Vev~ani Rekonstpukcija na vodovodna wpe`a

- nov sistew za distpibucija i za
kontpola na ispopakata na voda. 

Op{tina Veles Delegipani nadle`nosti.
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Xhaferi, numër i madh i kryetarëve të komunave,
bashkësia ndërkombëtare dhe mediat, kryetari
i BNJVL-së Koce Trajanovski, theksoi që ,,Ko-
munat me të vërtetë janë aktive dhe investuese
dhe duhet që t’a importojnë shpirtin e tyre për
për t’i zgjidhur, thjeshtësuar dhe t’i tejkalojnë
problemet me të cilat ballafaqohen çdo ditë.
Njëkohësisht Trajanovski u dha kurajo komunave
tjera t’i ndjekin këto shembuj të mirë dhe të
mundohen t’i zbatojnë në mjediset e tyre.

Duke u uruar atyre që morrën çmime, ambasadori Fuere
veçanërisht e theksoi rolin pionier të BNJVL në procesin
e decentralizimit në vend dhe përkrahjen të cilën BNJVL
e fiton nga UE. Mysafiri i lartë Di Stasi nga ana e tij u kthye
nga raporti partnerik që Qendra vazhdiomit e ndërton me
komunat tjera në vend, por e potencon edhe rëndësinë
dhe zbatimin e shembujve më të mirë edhe në komunat
tjera, të cilat në këtë mënyrë mund të mësojnë nga për-
vojat e të tjerëve.

Vijojnë ,,Ditët e hapura”
Më 10 nëntor Programi për praktikën më të mirë ko-

munale, vazhdon në Vevçani kur do të startojnë ,,Ditët e
hapura” të cilat i organizojnë 10 komunat më të suk-
sesshme. Përfaqësuesit nga të gjitha komunat mund të
njohtohen me ,,administratën e përbashkët” të Vasilevës,
Bosilevës dhe Novo Sellos, e më 12 nëntor, nikoqir i ditëve
të hapura do të jetë komuna Dollneni. Më 14 nëntor është
paraparë vizitë e Ohrit, më 17 nëntor nikoqir do të jetë Stru-
mica, e  Velesi praktikën e saj më të mirë do të ketë mundësi
t’a prezentojë më 20 nëntor.

Kjo është vetëm një prej mënyrave të shumta të dis-
eminimit, ku mysafirët prej qeverisjeve tjera lokale mund
që në mënyrë direkte të njohtohen me praktikat dhe të
mësojnë si të njejtat t’i zbatojnë në mjedisin e tyre.

va Musa Xafepi, golew bpoj gpadona~alnici, ppet-
stavnici na op{tinite, we|unapodnata zaednica i
wediuwite, ppetsedatelot na ZELS, Koce Tpajanovski,
istakna deka ,,op{tinite navistina se aktivni i in-
ventivni i deka  vnesuvaat svoj dux za da gi pe{at,
poednostavat, ili nadwinat ppoblewite so koi
sekojdnevno se soo~uvaat. Istovpeweno Tpajanovski
gi oxpabpi ostanatite op{tini da gi sledat ovie do-
bpi ppiwepi i da se obidat da gi ppiwenat vo
svoite spedini.

^estitaj}i iw na nagpadenite, awbasadopot Fuepe
osobeno ja istakna pionepskata uloga na ZELS vo ppo-
cesot na decentpalizacija vo zewjata, i podp{akata
{to ZELS ja dobiva od EY. Visokiot gostin Di Stasi
od svoja stpana se osvpna na paptnepskiot odnos {to
Centapot postojano go gpadi so op{tinite vo zewja-
va, no ja potencipa i va`nosta od ppiwenata na naj-
dobpite ppiwepi i vo ostanatite op{tini, koi na ovoj
na~in wo`e da u~at od iskustvoto na dpugite.

Sledat ,,otvoreni denovi“,
Na 10 noewvpi Ppogpawata za najdobpa op{tinska

ppaktika, ppodol`uva vo Vev~ani koga }e staptuvaat
,,otvopenite denovi“ {to gi opganizipaat najuspe{nite
{est op{tini. Ppestavnici od site op{tini
vo zewjava sledniot den }e wo`e da se zapoz-
naat so ,,zaedni~kata adwinistpacija,, na
Vasilevo, Bosilevo i Novo Selo, a na 12
noewvpi, dowa}in na otvopenite denovi }e
bide op{tinata Dolneni. Na 14 noewvpi e
ppedvidena posetata na Oxpid, na 17 dowa}in
}e bide Stpuwica, a Veles svojata najdobpa
ppaktika }e iwa wo`nost ppakti~no da ja
ppezentipa na 20 noewvpi.

Ova e sawo eden od wnogute na~ini na d
isewinacija, kade {to gostite od dpugite
lokalni zaednici }e wo`e dipektno da se za-
poznaat so ppaktikata i da nau~at kako is-
tata wo`at da ja ppiwenat vo svoja spedina.

▼
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O
d 23 do 27 septewvpi
2008 g. vo pawkite na
ppoektot Poddp{ka
na ppocesot na de-
centpalizacija, fi-

nansipan od Evpopskata unija, se
pealizipa i studisko patuvawe
vo Danska na tewa: “Sistew na
lokalna sawouppava vo Danska –
aspekti na ispopaka na uslugi
kon gpa|anite i lokalniot
pazvoj”.  Na ova patuvawe u~estvu-
vaa vkupno 34 ppetstavnici od
paptnep-op{tinite na ppoek-
tot, Ministepstvoto za lokalna
sawouppava i ZELS. 

Osven wo`nosta genepalno da
se zapoznaat so postavenosta
na sistewot na lokalnata
sawouppava vo Danska, u~es-
nicite ostvapija i wnogu poseti
koi poblisku iw go ilustpipaa
`ivotot na danskite op{tini.
Taka, tie detalno se zapoznaa so
celite, opganizacijata i na~inot

P
rej 23 deri më 27 shtator
v.2008, në suazat e pro-
jektit ,,Përkrahje e pro-
cesit të decentralizimit, i
financuar nga Unioni

Evropian, realizohet edhe udhëtim
studimor në Danimarkë në temë ,,
Sistemi i vetëqeverisjes lokale në
Danimarkë – aspektet e dërgesës së
shërbimeve ndaj qytetarëve dhe
zhvillimit lokal”. Në këtë udhëtim
morrëën pjesë 34 përfaqësues të ko-
munave-partnere të projektit,, Min-
istria e vetëqeverisjes lokale dhe BN-
JVL”.

Përveç mundësisë që gjeneral-
isht të njihen me vendosshmërinë e
sistemit të vetëqeverisjes lokale në
Danimarkë, pjesëmarrësit realizuan
edhe shumë vizita të cilat u’a ilustruan
më afërsisht jetën në komunat e
Danimarkës. Ashtu, ata detajisht u njo-
hën me qëllimet, organizimi dhe
mënyra e funkcionimit të asocia-
cionit danez në komunat dhe dëgjuan
në cilën mënyrë ky asociacion nego-

Prestavnici od 34 op{tini se zapoznaa so
Sistemot na lokalna samouprava vo Danska

Përfaqësues nga 34 komuma u njohën me
Sistemin për vetëqeverisje lokale në Danimarkë

▼

▼
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na funkcionipawe na danskata asocijacija na op{tinite i
slu{naa na koj na~in ovaa asocijacija ppegovapa  so centpalnata
vlast za wnogu ppa{awa, we|u koi najva`ni se sekako go di{ ni -
te ppegovopi okolu op{tinskite buxeti. Isto taka, u~esnicite
se zapoznaa i so pabotata na Centapot za obuka na vpaboten-
ite vo lokalnata sawouppava, koj fun k cio nipa kako zaseben del
na zd pu ̀ e nieto na op{tinite.

Dosta inspipativni za u~esnicite bea i posetite na dve dan-
ski op{tini Dpagoep i Fuepeso, kade {to bea ppezentipani sis-
tewite na pabota na op{tinskata adwinistpacija i na~inite
na kpeipawe na lo kal ni te politiki. Osobeno intepesni bea po -
se tite na Op{tinskiot centpi za uslugi i Op{tinskiot cen-
tap za kpeipawe na pabotni westa. I vo dvata centpi, u~esnicite
wo`ea da vidat sistew na pabota koj vo centapot na svojata op-
ganizacija go iwa gpa|aninot i uslugata koja newu tpeba da wu
se dade.  Vo edno{altepskiot Op{tinski centap za uslugi ppet-
stavnicite dobija nekolku idei kako wo`at dobpo da go vove-
dat i da go unappeduvaat OCY koj so poddp{ka na ppoektot vo
napedniot pepiod }e se pealizipa vo sekoja od niv, kako i vo
pove}e istupeni kancelapii vo okolnite naseleni westa. Iako
stapkata na nevpabotenost vo Danska e wnogu niska, pabotata
na Op{tinskiot centap za kpeipawe na pabotni westa poka`a
so kolkava posvetenost wo`e da se paboti na ovoj ppoblew i kak-
va uloga vo toa wo`e da zaewe op{tinskata adwinistpacija.

Ponatawu,  vo pawkite na studiskoto patuvawe u~esnicite
iwaa wo`nost da se zapoznaat i so zakonskite pe{enija i ppak-
tikite okolu ppistapot kon javni infopwacii od stpana na
gpa|anite. Tie isto taka posetija i wultifun k cio nalni kul-
tupni ustanovi koi se osnovani od op{tinata i wo`ebi naj-
va`no od se‘ – po~uvstvuvaa kako `iveat lu|eto vo danskite
op{tini i kakva uloga ppitoa igpaat op{tinskite vlasti. �

cion me qeverinë qëndrore për shumë çështje, mes të cilave më të
rëndësishme janë negociatat vjetore rreth buxheteve komunale.
Gjithashtu pjesëmarrësit u njohën edhe me punën e Qendrës për tra-
jnim të punëtorëve në vetëqeverisjen lokale, e cila funkcionon si pjesë
në vehte në bashkësinë e komunave.

Mjaft inspiruese për pjesëmarrësit ishin vizitat të dy komunave
daneze Dragoer dhe Fuereso, ku ishin prezantuar sistemet e punë
së administratës komunale dhe mënyrat e krijimit të politikave lokale.
Veçanërisht interesante ishin vizitat Qendra komunale për shërbime
dhe Qendra komunale për krijim të vendeve të punës. Në të dy qen-
drat, pjesëmarrësit mundën t’a shohin sitemin për punë i cili në qendër
të organizimit të vet e ka qytetarin dhe shërbimin i cili i duhet atij.
Në sistemin njësportel në Qendrën komunale për shërbime për-
faqësuesit fituan disa ide si munden mirë të zbatojnë dhe t’a për-
parojnë QKSH e cila me përkrahjen e projektit në periudhën e
ardhshme do të realizohet në çdonjërën prej tyre, si dhe në zyrat
e shpërndara në vendet e banuara përreth. Edhe pse shkalla e papunë-
sisë në Danimarkë është shume e ulët, puna e Qendrës komunale
për krijimin e evndeve të punës tregoi me sa përkushtim mund të
punohet për këtë problem dhe çfar roli në të mund të marrë ad-
ministrata komunale.

Më tutje, në suazat e udhëtimit studimor pjesëmarrësit kishin
mundësi të njihen edhe me vendimet ligjore dhe projektet rreth
qasjes nga informacionet publike nga ana e qytetarëve. Ata
gjithashtu vizituan edhe ente multifunkcionale kulturore të cilat
janë themeluar nga komuna dhe ndoshta më e rëndësishmja nga
e gjitha është se ndjenë so jetojnë njerëzit në komunat daneze dhe
çfar roli sipas saj luajnë qeverisjet komunale. �

▼
▼

ZELS so poddp{ka na ppoektot na YSAID
„Macedonian Local Government Activity”
otpo~na so sppoveduvawe na ppoektot „Kon

potpanspapentna op{tina”, {to }e se odviva vo
pove}e fazi. Llavnite celi na ppoektot se soz-
davawe na spedstvo (instpuwent) za wepewe na niv-
oto na otvopenost na op{tinata i vklu~uvawe na
gpa|anite vo noseweto na odlukite, obuka na de-
set pilot op{tini za sawostojno kopistewe na
spedstvoto (instpuwentot) za wepewe na otvopenos-
ta i vklu~uvaweto, i nivna obuka za podobpuvawe
na nivoto na otvopenost i vklu~uvawe. 

Ppvata faza, izgotvuvaweto na instpuwentot
e ppi kpaj i }e tpae do 16.10.2008 godina, po {to
}e zapo~ne vtopata, vo koja }e se izvp{i poseta
na deset pilot op{tini i }e se izvp{i ppva ppi-
wena na instpuwentot za wepewe na nivoto na
otvopenost i vklu~uvawe. 

Posetite }e se odvivaat vo napednite dva wese-
ci i toa vo Op{tinite ̂ aip, Kpatovo, Ppobi{tip,
Del~evo, Pex~evo, Novaci, Dolneni, Kpu{evo,
Makedonski Bpod i Stpuga.

B
NJVL me përkrahjen e USAID “Macedonian Lo-
cal Government Activity” filloi me zbatimin e pro-
jektit ,,Drejt komunës më transparente” e cila

do të zhvillohet në faza të shumta.  Qëllimet kryesore
të projektit janë krijimi i mjetit (instrument) për mat-
jen e nivelit të të hapurit të komunës dhe kyqja e qyte-
tarëve në marrjen e vendimeve, trajnim i 10 pilot ko-
munave për shfrytëzim të pavarur të mjetit (instru-
mentit) për matjen e hapjes dhe kyqjes dhe trajnimi
i tyre për përmirësimin e nivelit të hapjes dhe kyqjes.

Faza e parë, përgatitje e instrumentit është gati në
përfundim dhe do të zgjasë deri më 16.10.2008, pas
së cilës do të fillojë e dyta, në të cilën do të kryhet
vizitë e dhjetë pilot komunave dhe do të kryhet zba-
tim i parë i instrumentit për marjen e nivelit të hap-
jes dhe kyqjes. Vizitat do të zhvillohen gjatë dy mua-
jve të ardhshëm dhe atë në komunat: Çair, Kratovë,
Probishtip, Dellçevë, Pehçevë, Novaci, Dollneni, Kru-
shevë, Makedonski Brod dhe Strugë.

Proekt
„Kon potrans-
parentna
op{tina”

Projekti ,,Drejt
komunës më

transparente”
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Në organizimin e Institutit për zhvil-
lim të bashkësisë, më 22 tetor viti 2008
në Shtëpinë e ARM me fillim në ora 10 u
mbajt takimi mes përfaqësuesve të

Komitetit për marrëdhënie mes njësive
në suazat e komunave, anëtarët e
Komitetit pranë Kuvendit të RM dhe për-
faqësues të OSBE dhe BNJVL.

Në takim ishte prezentuar puna e de-
ritanishme e Komisioneve për mar-
rëdhlnie mes njësive dhe ishte vërejtur
përparim i rëndësishëm në raport me

aktivitetin e tyre
dhe rezulatet e ar-
ritura. Ishin kon-
statuar një varg
vërejtjesh të cilat
ishin shfaqur gjatë
punës dhe të cilat
ngelën të zgjidhen
deri në konstitu-
imin e Komision-
eve të reja për
marrëdhënie mes
njësive, me qëllim
për punën e
unifikuar, aktive
dhe të suk-
sesshme të këtyre
Komisioneve.. �

Vo opganizacija na Institutot za
pazvoj na zaednicata, na den 22 Ok-
towvpi 2008 godina vo Dow na ARM
so po~etok vo 10 ~asot be{e odp`ana
spedba powe|u
ppetstavnici na
Kowisiite za
odnosi we|u zaed-
nicite vo paw ki -
te na op{tinite,
~lenovite na Ko -
wi tetot ppi So-
bpanieto na RM, i
ppetstavnici od
OBSE i ZELS.

Na spedbata
be{e ppezentipana
dosega{nata pab-
ota na Kowisiite
za odnosi we|u za-
ednicite i be{e
zabele`an zna~ite-
len nap pe dok vo
odnos na nivnata

aktiv nost i postignatite pezultati.
Bea konstatipani niza zabele{ki

koi se pojavile vo tekot na pabotata
i koi ostanaa da se pazpe{at do kon-

stitutipaweto na novite Kowisii
za odnosi we|u zaednicite, so cel za
ponatawo{no  unificipano, aktivno
i uspe{no pabotewe na ovie Kowisii.

Sredba na pretstavnicite na Komisiite za
odnosi me|u zaednicite pri op{tinite i
~lenovite na Komitetot pri Sobranie na RM

Takim i përfaqësuesve të Komisionit për
marrëdhënie mes njësive pranë komunave dhe
anëtarëve të Komitetit pranë Kuvendit të RM

Spedba na ppetstavnici na ZELS i
ppetstavnici na soveti za we|unacionalni
odnosi od op{tini od Republika Spbija

Od 6 do 9 oktowvpi, Institutot za pazvoj na zaednicite vo sopabotka so kancelapiite na
OEBS vo Skopje i Belgpad, opganizipa{e studiska poseta na ppetstavnici na Soveti za we|unaci-
nalni odnosi od op{tinite od Republika Spbija. Celtta be{e zapoznavawe so pabotata na
kowisiite za odnosi we|u zaednicite, funkcionipaweto na op{tinite i na~inot na koj lokl-
nite vlasti ja opganizipaat pabotata vo vo nivnite spedini, zewaj}i go vo ppedvid
etni~kiot sostav na naselenieto.Za taa cel se ostvapija wno{tvo spedbi i aktivnosti, we|u
koi i posetata na ZELS. 

Na spedbata koja se odp`a na 7 oktowvpi vo ZELS, ppisustvuvaa ppetstavnici na IRZ - Make-
donija, ppetstavnici od OEBS, kako i gostite od Spbija. Y~esnicite iwaa wo`nost da se za-
poznaat so aktivnostite, wetodite i pezultatite na op{tinite so we{an etni~ki sostav vo
zewjava vo odnos na podobpuvawe na we|uetni~kite odnosi.

Takim i përfaqësuesve të BNJVL dhe përfaqë-
suesve të këshillave për marrëdhënie  ndërna-
cionale të komunave të Republikës së Sërbisë

Prej 6 deri 9 tetor, Instituti për zhvillim të bashkësive me bashkëpunim me zyrat e OSBE në
Shkup dhe Beograd, organizoi vizitë studimore të përfaqësuesve të Këshillave për marrëdhënie
ndërnacionale nga komunat e Republikës së Sërbisë. Qëllimi ishte të njohturit me punën e komi-
sioneve për marrëdhënie mes bashkësive, funkcionimi i komunave dhe mënyra me të cilën qev-
erisjet lokale e kanë organizuar punën në mjediset e tyre, duke marrë parasysh përbërjen etnike
të popullatës. Për atë qëllim u realizuan një varg takimesh dhe aktivitetesh, mes të cilave edhe
vizita e BNJVL-së.

Në takimin e cili u mbajt më 7 tetor në BNJVL, morrën pjesë përfaqësues të IRZ– Maqedoni, për-
faqësues të OSBE, si dhe mysafirë nga Serbia. Pjesëmarrësit kishin mundësi të njihen me aktivitetet,
metodat dhe rezulatet e komunave me përbërje të përzier etnike në vend që ka të bëjë me për-
mirësimin e raporteve ndëretnike.
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G
padona~alnicite na osuw
op{tini izbpani vo vtopiot
ciklus na Vtopata faza vo
pawki na ppogpa-
wata „,Fopuwi vo

zaednicata“ na 21 oktowvpi
gi potpi{aa dogovopite
so [vajcapskata agencija
za pazvoj i so pa bot ka (SDC)
{to ja finansipa Ppogpa-
wata so vkupen buxet od
~etipi wilioni {vajcaps-
ki fpanci vo pepiod od
tpi godini. 

Ppogpawata gi vklu~i
op{tinite Ko~ani, Bito-
la, Novo Selo, Bepovo,
Sapaj, Resen, Dolneni i
Sveti Nikole, i }e se od-
viva od noewvpi 2008 do
appil 2010. Buxetot za
ovie op{tini iznesuva
vkupno 60 wilioni denapi,

od koi 44,5 wilioni denapi se donaci-
ja na SDC, a 15,5 wilioni denapi sop-
stveno u~estvo na op{tinata. 

Llavnata cel na ppogpawata ,,Fo-
puwi vo zaednicata,, e da se pod-
dp`i papticipativniot pazvoj na

K
ryetarët e tetë komunave të
zgjedhura në ciklin e dytë të
fazës së dytë në suazat e
programit ,,Forume në
bashkësinë,, më 21 tetor i fir-

mosën marrëveshjet me Agjencionin
Zvicerian për zhvillim dhe bashkëpunim
(SDC) që e financoi Programi me buxhet
të plotë nga katër million franga zvicer-
ian në periudhë prej tre viteve. 

Programi i përfshin komunat Koçanë,
Manastir, Novo Sellë, Berovë, Saraj,
Resnjë, Dollnenë dhe Shën Nikoll, dhe do
të zhvillohet deri më nëntor 2008 e deri
më prill 2010. Buxheti për këto komuna
arrin gjithsej 60 milion denarë, nga të
cilat 44,5 milion denarë janë donacion
nga SDC, dhe 15,5 milion denarë pjesë-
marrje personale të komunës. 

Qëllimi kryesor i programit ,,Forume
në bashkësinë,, është që të mbështetet
zhvillimi participativ i bashkësive në niv-
el lokal nëpërmjet procesit të forumit. 

Potpi{ani dogovorite so  
vo ramkite na programata

Firmosja e marrëveshjeve me
në kuadër të programit 
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zaednicite na lokalno nivo ppeku fo-
puwskiot ppoces.

„Ovaa Ppogpawa iw ovozwo`uva na
gpa|anite
da se vk lu -
~at vo op { -
ti nskiot
` i v o t
bidej}i tie
n a  j d o b p o
znaat {to
e dobpo za
niv“, izjavi
ppetseda -
te lot na
Za ednica-
ta na edi -
ni cite na
lokalna sa -
wo uppava
( Z E L S )
Koce Tpaja -
novski. Toj

izpazi nade` deka Fopuwite, vo id-
nina, }e se institucionalizipaat.
Ppogpawata zapo~na da se pealizipa
so Pilot fazata vo oktowvpi 2006 go-
dina do fevpuapi 2008 godina kade
bea vklu~eni op{tinite Ppilep,
\op~e Petpov i Ki~evo.Ppviot ciklus
od Vtopata faza od Ppogpawata op-
fati pet op{tini - Debap, ^aip,
Stpuwica, ^a{ka i Kapbinci, i tpae
od wapt 2008 do avgust 2009 godina.
Se o~ekuva bpojot na op{tinite, vo
napednite tpi godini, da se zgolewi
na okolu 25 op{tinski edinici.

,,Celta na ovaa Ppogpawa e da iw se
ovozwo`i na gpa|anite da dadat ppi-
dones vo op{tinskiot ̀ ivot so svoi
idei i ppoekti,,, izjavi pakovoditelot
na SDC Rowan Dapbele.

„Ppogpawata ja ppetstavuva weto do -
lo gijata za toa kako da se ̀ ivee de wo -
kpa tijata, kako da se jakne ulogata na
gpa|anite“, izjavi dipektopot na Fon-

dacijata Institut otvopeno op{test-
vo (FIOOM) Vladi wip Mil~in. 

Sppoveduva~i na Ppogpawata vo
ovaa faza se pet opganizacii - Fon-
dacijata Institut otvopeno op{test-
vo Makedonija (FIOOM) vo op{tinite
Ko~ani i Novo Selo, Centapot za
institucionalen pazvoj (CIRa) vo op -
{ tinite Bepovo i Sveti Nikole,
Makedonskiot centap za we|unapod-
na sopabotka (MCMS), vo op{tinite
Bitola i Resen, Zdpu`enie za od p ̀  -
liv pazvoj i sopabotka „Alka“ vo
op{ tina Dolneni i Asocijacijata
za dewokpatski inicijativi (ADI) vo
op{tina Sapaj. 

Ppogpawata ja koopdinipa Edini-
cata za koopdinacija na fopuwite -
Konsalting za stpate{ki pazvoj, a ak-
tivno e vklu~ena Zaednicata na
edinicite na lokalna sawouppava
na Republika Makedonija (ZELS). �

,,Ky Program ju mundëson qyte-
tarëve të përfshihen në jetesën komu-
nale sepse ata më mirë dijnë se çka është
mirë për ata,, deklaroi kryetari i Bashkë-
sisë së njësive të vetëqeverisjes lokale
(BNJVL) Koce Trajanovski. Ai shprehu
shpresë se Forumet, në të ardhmen, do
të institucionalizohen. Programi filloi me
realizimin e Pilot fazës në tetor 2006 deri
më shkurt të vitit 2008 ku ishin të kyqura
komunat Prilep, Gjorçe Petrov dhe
Kërçovë. Cikli i parë nga faza e dytë nga
Programi përfshiu pesë komuna – Dibër,
Çair, Strumicë, Çashkë dhe Karbincë, dhe
vazhdon deri më mars të vitit 2008 e
deri më gusht të vitit 2009. Pritet num-
ri i komunave, në tre vitet e ardhshme,
të rritet rreth 25 njësi komunale. 

,,Qëllimi i kësaj Programe është që t’ju
mundësohet qytetarëve të japin kon-
tribut në jetesën komunale me ide dhe
projekte të tyre,,, deklaroi udhëheqësi i
SDC Roman Darbele. 

,,Programi paraqet metodologjinë
për atë se si të jetohet demokracia, si të
përforcohet roli i qytetarëve ,, deklaroi
drejtori i Fondacionit Institut shoqëri e
hapur, Vladimir Milçin. 

Implementues të Programit në këtë
fazë janë pesë organizata – Fondacioni In-
stitut shoqëri e hapur Maqedoni në ko-
munat Koçanë dhe Novo Sellë, Qendra për
zhvillim institucional (CIRa) në komunat
Berovë dhe Shën Nikollë, Qendra e Maqe-
donisë për bashkëpunim ndërkombë-
tarë, në komunat Manastir dhe Resnjë,
Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm dhe
bashkëpunim ,,Allka,, në komunën Doll-
nenë dhe Asociacioni për iniciativa
demokratike (ADI) në komunën e Sarajit. 

Programin e koordinon Njësia për ko-
ordinimin e forumeve – Konsalting për
zhvillim strategjik, dhe aktivisht është
përfshirë Bashkësia e njësive të vetëqev-
erisjes lokale të Republikës së Maqe-
donisë (BNJVL). �

novoizbranite op{tini
Forumi vo zaednicite

komunat e sapo zgjedhura 
Forume në bashkësitë
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Vo 2006 godina Op{tina Stpu-
wica zapo~na so pealizacija na
ppoektot Rekonstpukcija i nad-

gpadba na Lpadaskiot Pazap, po ppin-
cipot na javno-ppivatno paptnepstvo.
Za taa cel se objavi tendep za izbop na
soinvestitopza izgpadba na gpadski
Pazap, na koj be{e izbpana stpuwi~kata
fipwa ,,Deluks in`ineping,, koja
ponudila najdobpi uslovi vo odnos na
dpugite u~esnici na tendepot. 

Ppi izgpadbata na objektot bile
po~ituvani najstpogite evpopski nop-
wi i standapdi. Objektot sodp`i:
zatvopen gpadski pazap, delovni ppos-
topii za dpugite ppidpu`ni so dp -
`ini, tovapni digalki za dotup na sto-
ka po katovite i elektpi~ni skali-es-
kalatopi za lu|e, kako i katna gapa`a
so kapacitet od 380 lesni vozila. 

Lpadskiot pazap e so vkupna
povp{ina od 40.000 wetpi kvadpat-
ni i e najgolew i najsovpewen objekt
od vakov vid vo zewjata. Toj e ppiwep
kako paznovidnosta na eden objekt
wo`e da wu dade nov kvalitet na up-

banoto ̀ iveewe na gpadot. Se o~eku-
va deka golewiot bpoj waloppoda`ni
westa skoncentpipani vo eden objekt
}e bide golew pottik za lokalnata

ekonowija i deka }e go opslu`uva
celiot pegion , so {to Stpuwica }e
sta ne kpajna {oping destinacija. 

Mo`nosta od pekonstpukcija na
azbestno-cewentnata vodovodna
wpe`a, be{e ppedizvik za iznao|awe
na~ini za eliwinipawe na osnovnite
slabosti so stopanisuvaweto so
vodovodnite sistewi i eliwinipawe
na  golewite zagubi vo wpe`ata, kako
i katastpofalnite pezultati vo
naplatata. Zatoa vlastite vo Vev~ani
na inovativen i ppakti~en na~in
uspejaa da go nadwinat ovoj ppoblew. 

Vo konstpultacija so ekspepti od
op{tinata i Javnoto ppetppijatie,
zaklu~eno e deka ppi ppoektipaweto,
odnosno dizajnipaweto na ppoektot
tpeba da se ppedvidat distpibu-
tivni (ppiklu~ni ) {axti vo koi tpe-
ba da iwa ppostop za instalipawe na
wepni instpuwenti(vodowepi). Se

�

Nagradeni op{tini od programata „Liderski standardi i najdobri praktiki“

Oblast broj 3

Vev~ani

FINANSISKI MENAXMENT-ZGOLEMUVAWE NA IZVORITE NA PRIHODI VO OP[TINATA

OP[TINA STRUMICA SO REKONSTRUKCIJA
I NADGRADBA NA GRADSKIOT PAZAR

REKONSTRUKCIJA NA VODOVODNATA MRE@A - NOV
SISTEM ZA KONTROLA I DOSTRIBUCIJA NA VODA
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Në vitin 2006 Komuna e Strumicës
filloi me realizimin e projektit
Rekonstruim dhe mb in dërtim të

Tregut të qytetit, sipas principit të part-

neritetit publiko-privat. Për këtë qëllim u
shpall tender për zgjidhjen e ndërtimit të
tregut të qytetit, ku u zgjodh kopmpania
e Strumicës ,,Deluks inginering,, e cila

ofroi kushte më të mira në lidhje me
pjesëmarrësit tjerë të tenderit. 

Gjatë ndërtimit të objektit ishin të
respektuara normat më të fuqishme
europiane si dhe standardet. Objekti
përmban: treg të mbyllur të qytetit,
hapësira afariste për përmbajtjet tjera
përcjellëse, ngritës transportues të
mallrave nëpër katra dhe shkallë elek-
trike-eskalatorë për njerëz, si dhe
garazhë në kate me kapacitet prej 380
automjeteve të lehta. 

Tregu i qytetit është me sipërfaqe të
plotë prej 40.000 metra katrorë dhe
është objekt më i madh dhe më
bashkëkohor nga ky lloj në vend. Ai
është shembull se si llojllojshmëria e
një objekti mundet t’i jep kualitet të ri
jetesës urbane të qytetit. Pritet që
numri i madh i vendeve shitëse të
vogla të koncentruara në një objekt do
të jetë nxitës i madhë për ekonominë
lokale dhe se do t’a shërben tërë
regjionin, me çka Strumica do të bëhet
destinacion i fundit për shoping.

Mundësia nga rekonstruimi i rrjetit
cimentues të ujësjellësit, ishte sfidë për
gjetjen e mundësive për eliminimin e
dobësive themelore me furnizimin e
sistemeve të ujësjellësit dhe eliminimin
e humbjeve të mëdha në rrjet, si dhe
rezultatet katastrofale në pagim. Për
këtë pushtetet në Vevçanë në mënyrë
inovative dhe praktike arritën t’a
tejkalojnë këtë problem. 

Në konsultim me ekspertë nga ko-
muna dhe ndërmarrja publike, është
konkluduar se gjatë projektimit, re-
spektivisht dizajnimit të projektit duhet
të parashikohen shahte të bashkuara
në të cilat duhet të ketë hapësirë për
instalimin e instrumenteve matëse (uj-
matës). Është supozuar se numër i

�

Komunat e shpërblyera nga programi „Standarde lidere dhe praktika më të mira“ 
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MENAXHMENTI FINANCIAR-RRITJA E BURIMEVE TË TË HYRAVE NË KOMUNË 

KOMUNA E STRUMICËS ME REKONSTRUIM
DHE MBINDËRTIM TË TREGUT TË QYTETIT

REKONSTRUIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT - SIS-
TEM I RI PËR KONTROLL DHE DISTRIBUIM TË UJIT
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Pridones na korisnicite kon
popolnuvawe na LOGIN bazata na

dokumenti 

Funkcionalnosta na LOLIN bazata vo golewa wepka za-
visi od infopwaciite so koi sawite kopisnici paspo-
lagaat i sakaat da gi podelat so ostanatite, a vo nasoka
na sopstveno ppezentipawe pped dpugite op{tinite.

Za taa cel potpebno e kontinuipano dostavuvawe na
sekakov vid kopisni infopwacii za lokalnata sawo -
uppava do ZELS. Toa podpazbipa deka sekakov tip na tek-
stualna infopwacija vo elektponska fopwa bi bila
upotpebliva za vnesuvawe vo LOLIN bazata. Se pazbipa
tekstualnata infopwacija wo`e da bide pposledena i so
fotogpafii, ppezentacii, skici ili gpafikoni. Za taa
cel upotpeblivi se site fajlovi izpaboteni vo slednive
ppogpawi: Microsoft Word (doc), Microsoft Excel (xls), Power
Point (ppt), sliki vo jpg, tif, eps, gif i dpugi fopwati, Ac-
robat Reader format (pdf) i dpugi. Se pazbipa deka dokolku
se golewi fajlovite wo`at da se kowppiwipaat so site
wo`ni ppogpawi za kowppesija.

Zaintepesipanite wo`at svoite infopwacii da gi is-
ppatat vo ZELS, na e-wail adpesa na Koopdinatopot na
LOLIN ppoektot ili na adpesa na bilo koj vpaboten vo
ZELS so napowena „za LOLIN”. �

Kontribut i shfrytëzuesve rreth plotësimit
të bazës LOGIN të dokumenteve.

Funkcionaliteti i bazës LOGIN në masë të madhe varet prej
informacioneve me të cilat vetë shfrytëzuesit kanë të bëjnë
dhe duan ti ndajnë me të tjerët, e në kahje të prezentimit
personal para komunave tjera. 

Për këtë shkak duhet dorëzim me kontinuitet të çdo lloji
të informacionit për vetëqeverisjen lokale deri te BNJVL. Kjo
don të thotë se çdo lloj i informacionit tekstual në formë elek-
tronike do të ishte e shfrytëzuar për futjen e bazës LOGIN.
Kuptohet, informacioni tekstual mund të jetë e ndjekur edhe
me fotografi, prezentime, skica dhe grafikone. Për atë shkak
janë shfrytëzuese të gjitha fajllet e përpunuara në programet
në vijim: Microsoft Word (doc), Microsoft Excel (xls), Power
Point (ppt), fotografi në jpg, tif, eçs, gif dhe formate tjera,
Acrobat Reader format (pdf) e tjera. Kuptohet që deri sa fa-
jllet janë të mëdha, mun të komprimohen me të gjitha pro-
gramet e mundshme për kompresion.

Të intetresuarit mund që informacionet e tyre ti dërgojnë
në BNJVL në e mail adresëm e Koordinatorit të LOGIN ose
në adresat e cilit do të punësuar në BNJVL me vërejtje „për
LOGIN”. �

madhë i shfrytëzuesve në mënyrë jolegale
janë kyqur në rrjetin kryesor, dhe numër i
caktuar nga ata që kanë pasur kyqje legale,
kanë instaluar edhe „të egër“ para instru-
mentit matës. Edhe tek ata qytetarë që kanë
pasur instrument matës, dhe kanë rrefuzuar
t’a paguajnë taksën komunale, nuk kanë
mundur të bëjnë përjashtim nga rrjeti, për
shkak të mosqasjes së instalimeve. 

Për shkak të gjithë këtyre dobësive NP
Eremija, nga Vevçani, me vite distribuon
sasi të mëdha uji, por me efekt minimal fi-
nanciar, ose nga gjithsej 700 bashkangjitje,
llogarinë zakonisht e kan paguar vetëm 350
shfrytëzues, nga të cilët 100 kanë paguar
në rrugë të aktvendimeve gjyqësore. 

Aktvendimi për këtë hap të pushteteve
lokale u imponua vetëm për vehte. Instu-
mentet matëse të konsumatorëve duhet të
jenë nën mbikëqyrje të plotë dhe të përher-
shme nga ana e Ndërmarrjes Publike, me
ndërtimin e shahteve bashkues që do të
jenë të vendosur në sipërfaqet publike, re-
spektivisht rrugët. 

Projekti është i realizuar me mjete nga
Agjencioni Europian për rindërtim dhe
CARDS programi. �

ppetpostavuvalo deka golew bpoj na ko-
pisnici nelegalno se ppiklu~uvale na
glavnata wpe`a, a odpeden bpoj od niv koi
iwale legalen ppiklu~ok, instalipale i
„div“ pped wepniot instpuwent. Dupi i kaj
onie gpa|ani koi iwale wepen instpuwent,
a odbivale da ja platat kowunalnata tak-
sa, ne wo`elo da senappavi isklu~uvawe
od wpe`ata, popadi neppistapnosta na in-
stalaciite.

Popadi sive ovie slabosti JP Epewija,
od Vev~ani, so godini distpibuipala ogpow-
ni koli~estva voda, no so winiwalen fi-
nansiski efekt, ili od vkupno 700 ppik-
lu~oci, swetkata pedovno ja pla}ale sawo
350 kopisnici, od koi 100 se naplatile po
pat na sudski pe{enija. 

Re{enieto za vakov ~ekop na op{tin-
skite vlasti se nawetnalo sawo po sebe.
Mepnite instpuwenti na potpo{uva~ite
tpeba da bidat pod celosen i sekojdneven
nadzop od stpana na Javnoto Ppetppijatie,
so izgpadba na ppiklu~ ni {axti {to }e
bidat postaveni na javnite povp{ini,
odnosno ulicite. 

Ppoektot e pealizipan so spedsva na
Evpopskata agencija za pekonstpukcija od
CARDS ppogpawata. �

�

�



CENOVNIK za reklamen prostor

1/1 vtopa i posledna kolop stpanica 450 evpa

1/1 ppetposledna kolop stpanica 400 evpa

1/2 vnatpe{na kolop stpanica 220 evpa

1/4 vnatpe{na kolop stpanica 120 evpa

1 cw2 1,5 evpa

1/1 vnatpe{na cpno-bela stpanica 300 evpa

1/2 vnatpe{na cpno-bela stpanica 160 evpa

1/4 vnatpe{na cpno bela stpanica 90 evpa

1/1 kolop spedna stpanica 400 evpa

2 kolop spedni stpanici 700 evpa

Logo na naslovna stpanica 

vo viso~ina od 5 santiwetpi najdolu

ili najgope na naslovnata stpanica 300 evpa

Popusti:

Za dogovop od 3 weseci - 10%

Za dogovop od 6 weseci - eden wesec gpatis

objava na peklawa

Za dogovop od 12 weseci - dva weseci gpatis

i

5% dopolnitelen

popust na suwata 

Za pla}awe vo gotovo
dopolnitelni 5% popust




