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Të nderuar, 
Si rezultat i përpjekjeve të vazhdueshme të BNJVL
për kapërcimin e situatave të palakmueshme për ko-
munat në lidhje me kompenzimin për transferimin e
të dhënave nga Regjistri qendrorë i R.M., në mbled-
hjen e Kuvendit të RM, e mbajtur me nëntë korrik
2008, deputetët e pranuan inicijativën e dërguar të
BNJVL, për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për
regjistrin qendrorë. Me këtë dispozitë, përveç Qev-
erisë dhe organeve tjera të administratës dhe një-
sive të vetëqeverisjes lokale (neni 1 nga ndryshimi)
do t’i marrin këto të dhëna pa kompenzim. Ky
ndryshim ligjor paraqet me të vërtetë sukses të
madh për BNJVL, për të cilën jemi krenar. Në muajn
korrik, në hapësirat e Komunës së Çairit, Këshilli
drejtues i BNJVL e mbajti mbledhjen e 11-të në të

cilën u shqyrtuan disa çështje të rëndësishme për punën e komunave,
ndër të tjera politika e BNJVL për tokën, mundësinë për rritjen e
burimeve të të hyrave në komunë, riafirmimin e qëndrimeve të BNJVL
në lidhje me Ligjin për financimin e NJVL –ve, gjendja në fazën e dytë
të decentralizimit me theks të veçant për problemet e komunave që
kanë xhirollogari të bllokuar dhe ato që nuk kanë kapacitet teknik të
përshtatshëm. U diskutua edhe për çështje tjera me interes për funk-
sionimin normal të pushtetit lokal. Në këtë mbledhje Andrej Petrov zyr-
tarisht u tërhoq nga pozita kyçe në BNJVL, ndërsa deri në sjelljen e
vendimit të KD, BNJVL-në do ta përfaqësojnë dy nënkryetarët e Nevzat
Bejta dhe Koce Trajanovski. Në mini intervistën që e bëmë me atë rast,
Andrej Petrov u dha mesazh ish kolegëve se bashkimi në BNJVL është
kusht i rëndësishëm për vazhdimin e sukseshëm të procesit të decen-
tralizimit në vend. Me 17 korrik 2008, Komisioni për zhvillim rural, mba-
jti mbledhje në të cilën përveç anëtarëve të vet morrën pjesë më shumë
kryetarë nga komunat rurale, të cilëve u ishte drejtuar ftesë e hapur për
pjesmarrje në mbledhje. Komisioni shqyrtoi shumë çështje ndër të cilat
tokën bujqësore dhe rëndësinë e saj për pushtetin lokal; problemin me
ndarjen e të drejtës për koncesionet; problemet e komunave rurale me
arsimin dhe furnizimin jo të rregult dhe jo të mjaftueshëm me energji
elektrike në vendbanimet rurale, ndërsa u ngrit iniciativa për hapjen e
barnatoreve në komunat rurale. Qeveria e RM e dha pëqlimin e parë për
detyrim komunave, që paraqet fazë të re në procesin e decentralizimit
të pushtetit, ku komunat që hynën në fazën e dytë të decentralizimit
fiskal, do të mund të realizojnë projekte kapitale nëpërmjet detyrimit.
Përveç komunës Karposh, e cila e para e fitoi pëlqimin për detyrim nga
Qeveria e R. Maqedonisë, deri më tani deri te Ministria e financave janë
parashtruar kërkesa për detyrim nga shtatë komuna. Nga ky numër i
revistës fillojmë t’i prezantojmë edhe gjashtë praktikat më të mira ko-
munale nga programi ,,Standardet të lidershipit dhe praktikat më të
mira,, projekt që implementohet nga BNJVL në bashkëpunim me
Këshillin e Evropës dhe Unionin Evropian, nëpërmjet AER, USAID Pro-
grami për vetëqeverisje lokale dhe Ministria e pushtetit lokal. 
Këto dhe informatat tjera të shumta për aktivitetet e BNJVL dhe ko-
munave mund t’i lexoni në numrin e korrikut të revistës Tuaj dhe tonën. 

Me respekt, 
Dushica Perishiq
Drejtor Ekzekutiv 

Po~ituvani,
Kako pezultat na kontinuipani zalo`bi na ZELS za
nad winuvawe na nepovolnite sostojbi za op{tinite
vo vpska so nadowestokot i ppefplaweto na podatocite
od Centpalniot Registap na R.M., na sednica na Sobpa -
nie na RM, oddp`ana na devetti juli, 2008 godina, ppa -
te nicite ja ppifatija dostavenata inicijativa na
ZELS, za izweni i dopolnuvawa na Zakonot za Centpalen
Re gistap. So ova odpedba, pokpaj Vladata i ostanatite
op gani na uppavata i edinicite na lokalnata sa wo up  -
pa va (~len 1 od izwenata) }e gi dobivaat ovie podato -
ci te bez nadowestok. Ovaa zakonska izwena ppetstavuva
na vistina golewa  uspex za ZELS, na {to swe osobeno
gop di. Vo wesec juli, vo ppostopiite na Op{tina
^aip,Yppavniot Odbop na ZELS, ja oddp`a 11-tata sed-
nica na koja bea pazgledani pove}e zna~ajni ppa{awa od
paboteweto na op{tinite, we|u koi politikata na ZELS za zewji{teto,
wo`nostite za zgolewuvawe na izvopnite ppixodi na op{tinite,
peafipwacija na stavovite na ZELS vo odnos na Zakonot za finansip-
awe na ELS, sostojbite vo vtopata faza od decentpalizacijata so
poseben osvpt na ppoblewot so op{tinite koi iwaat blokipani swetki
i onie koi newaat soodvetni texni~ki kapaciteti. Be{e diskutipano
i za dpugi  ppa{awa od va`nost za neppe~eno funkcionipawe na
lokalnata vlast. Na ovaa sednica, Andpej Petpov oficijalno se povle~e
od ~elnata pozicija vo ZELS, a do donesuvawe na dpuga odluka na YO,
ZELS }e go ppetstavuvaat dvajcata potppetsedateli Nevzat Bejta i
Koce Tpajanovski.  Vo wini- intepvjuto, {to go nappavivwe po toj povod,
Andpej Petpov iw popa~a na svoite doskope{ni kolegi deka edin-
stvoto vo ZELS e va`en uslov za uspe{no ppodol`uvawe na ppocesot
na decentpalizacija vo zewjava. Na 17 juli, 2008 godina, Kowisijata za
pupalen pazvoj, odp`a sostanok na koj osven nejzinite ~lenovi ppis-
ustvuvaa i pove}e gpadona~alnici od pupalnite op{tini, do koi be{e
isppatena otvopena pokana za ppisustvo na sednicata. Kowisijata
pazgleduva{e wnogu ppa{awa we|u koi za zewjodelskoto zewji{te i ne-
govoto zna~ewe za lokalnata sawouppava; ppoblewot so ppavoto na do-
deluvawe na koncesii; ppoblewite na pupalnite op{tini  so obpazo-
vanieto i za nepedovnoto i nedovolno snabduvawe so elektpi~na
enepgija na pupalnite spedini, a be{e pokpenata inicijativa za ot-
vapawe na apteki vo pupalnite op{tini. Vladata na RM ja dade ppvata
soglasnost za zadol`uvawe na op{tinite, {to ppetstavuva nov stadiuw
vo ppocesot na decentpalizacijata na vlasta, kade op{tinite koi vle-
goa vo vtopata faza od fiskalnata decentpalizacija, }e wo`at da pe-
alizipaat i pogolewi kapitalni ppoekti po pat na zadol`uvawe. Os-
ven Op{tina Kappo{, koja ppva dobi soglasnost za zadol`uvawe od
Vladata na R.Makedonija, zasega do Ministepstvoto za finansii pod-
neseni se bapawa za zadol`uvawe od u{te seduw op{tini. Od ovoj bpoj
na Llasiloto zapo~nuvawe da gi ppezentipawe i izbpanite {est naj-
dobpi op{tinski ppaktiki od ppogpawata „Lidepski standapdi i naj-
dobpi ppaktiki“ ppoekt {to go iwplewentipa ZELS vo sopabotka so
Sovetot na Evpopa i Evpopska Ynija, ppeku EAR,YSAID Ppogpawa za
lokalna sawouppava i Ministepstvo za lokalna sawouppava. 
Ovie i u{te wnogu dpugi infopwacii za aktivnostite na ZELS i op{ti-
nite  wo`ete da ppo~itate vo julskiot bpoj na Va{eto i na{e Llasilo 

So po~it,
Du{ica Pepi{i}

Izvp{en dipektop
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Kako pezultat na kontinuipani zalo`bi na ZELS
za nadwinuvawe na nepovolnite sostojbi za
op{ tinite vo vpska so nadowestokot i ppefp-

laweto na podatocite od Centpalniot Registap na
Re publika Makedonija, na sednica na Sobpanie na
RM, oddp`ana na devetti juli, 2008 godina, ppa te ni -
ci te ja ppifatija dostavenata inicijativa na ZELS,
za izweni i dopolnuvawa na Zakonot za Centpalen
Registap. Izwenata e ve}e objavena vo Slu`ben Vesnik
na RM od 16, juli, 2008 godina. So ova odpedba, kopis -
ni ci na podatocite od pegistapot, bez nadowestok,
po kpaj Vladata i ostanatite opgani na uppavata se i
edi nicite na lokalnata sawouppava (~len 1 od izwe-
nata).

Ova navistina ppetstavuva golewo dostignuvawe
na ZELS, vo postepenoto pealizipawe na kpajnata
cel - zakonski izweni, so koi op{tinite newa da wu
pla}aat na Centpalniot pegistap za kopisteweto i
ppe fplaweto na podatocite za site ppavni subjekti
na nivnata tepitopija, zapi{ani vo tpgovskiot pe g-
is tap i pegistepot na dpugi ppavni lica, koi soglas -
no Zakonot za kowunalni taksi podle`at na naplata
na kowunalii. Isto taka, za site izvp{eni ppoweni kaj
tp govskite subjekti na tepitopija na ELS, CR }e i do -
sta vuva podatoci na op{tinata,potpebni za a`upipa -
we na op{tinskata baza na subjekti koi podle`at na

ob vpskata za pla}awe na kowunalna taksa-fipwapina
(ko ja ppetstavuva edna od izvopnite ppixodi na
op{tinata)

ZELS, podnesenata inicijativa za izwenuvawe i
do polnuvawe na Zakonot za centpalniot pegistap
adek vatno ja apguwentipa{e, so toa {to gi navede
pos toe~kite neppavilnosti, uka`uvaj}i deka vo ~le -
not 114 stav 3 od Ystavot na Republika Makedonija se
ut vp duva deka op{tinite se finansipaat i so sped-
stva od Buxetot na Republika Makedo ni ja, isto kako
i kopisnicite i edinkite na kopisni ci te na spedstva
od Buxetot na Republika Ma kedonija od oblasta na
zakonodavnata, izvp{nata i sudskata vlast. Vo
~lenot 117 stav 3 od Ystavot, se utvp duva deka i
gpadot Skopje se finansipa i so sped stva od Repub-
likata. Ottuka ppoizleze i stavot na ZELS deka i ed-
incite na lokalnata sawouppava tpe ba da bidat op-
fateni so odpedbata na ~len 18-a stav 2 od Zakonot
za Centpalen pegistap. 

Iweno, napopite na ZELS za dobivawe na bazata na
podatoci od CR zapo~naa pped dve godini, a vo paw -
ki te na ovie aktivnosti, winatata godina na 24 juli
2007, godina ZELS potpi{a dogovop so CR za kopis-
tewe na podatocite, ppi {to isto taka uspea da
obezbedi ppefpalaweto na infopwaciite da bide
so povlasteni ceni.

S
i rezultat i përpjekjeve të njëpasnjëshme të BNJVL
për kapërcimin e gjendjes së pavolitshme për ko-
munat në lidhje me kompenzimin dhe kalimin e të

dhënave nga Regjistri qendror i Republikës së Maqe-
donisë, në seancën e Kuvendit të RM, e mbajtur me 9 ko-
rrik 2008, deputetët e pranuan iniciativën e dhënë nga
BNJVL, për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për regjistrin
qendror. Ndryshimi tanimë është shpallur në Gazeten
zyrtare të RM të 16 korrik 2008. Me këtë dispozitë, shfry-
tëzuesit e të dhënave nga regjistri, pa kompenzim, përveç
Qeverisë dhe organeve tjera të administratës janë edhe
njësite e vetëqeverisjes lokale (neni 1 nga ndryshimi).

Kjo me të vërtet paraqet arritje të madhe për BNJVL,
në realizimin gradual të qëllimit final – ndryshime ligjore,
me të cilat komunat nuk do t’i paguajnë regjistrit qendror
për shfrytëzimin dhe transferimin e të dhënave për të
gjitha subjektet juridike në territorin e vet, të regjistruar
në regjistrin tregtarë dhe regjistrin e subjekteve tjera ju-
ridike, të cilët në bazë të Ligjit për taksta komunal janë të
obliguar të paguajnë taksën komunale. Gjithashtu për të
gjitha ndryshimet te subjektet tregtare në territorin e
NJVL, RQ do t’i dërgoj të dhëna komunës, të nevojshme
për azhurimin e bazës së komunës për subjektet të cilët

janë të obliguar të paguajnë taksën komunale – firmën (që
paraqet një ndër burimet e të hyrave në komunë)

BNJVL, iniciativën e dorëzuar për ndryshim dhe
plotësim të Ligjit për regjistrin qendrorë në mënyrë
adekuate e argumentoj, gjë që i dha të gjitha parregull-
sitë, duke dëftuar se në nenin 114, alineja 3 e Kushtetutsë
së Republikës së Maqedonisë vërtetohet se komunat fi-
nancohen edhe nga Republika – Buxheti i Republikës së
Maqedonisë, njëjtë si dhe shfrytëzuesit dhe njësitë e
shfrytëzuesve të mjeteve nga buxheti i Republikës së
Maqedonisë nga fusha e ligjvënies, ekzekutivit dhe gjyqë-
sorit. Në nenin117 alineja 3 e Kushtetutës, përcaktohet se
edhe qyteti i Shkupit financohet nga mjetet e Repub-
likës. Nga këtu doli edhe qëndrimi i BNJVL se edhe njësitë
e vetëqeverisjes lokale duhet të përfshihen me dispozitën
e nenit 18-a, alineja 2 e Ligjit për regjistrin qendrorë. 

Pikërisht, përpjekjet e BNJVL-së për fitimin e bazës së
të dhënave nga RQ filloj para dy viteve, dhe në suaza të
këtyre aktiviteteve, vitin e kaluar me 24 korrik 2007, BN-
JVL nënshkruajti marrëveshje me RQ për shfrytëzim të
të dhënave, ku gjithashtu arriti të siguroj transferimin e
informacioneve të jetë me çmime të volitshme.

ZELS uspea da izdejstvuva izmeni vo
Zakonot za Centralen Registar

BNJVL arriti të inicoj ndryshim në 
Ligjin për regjistrin qendrorë



[estwese~niot ppoekt na ZELS „Poddp{ka na
ppocesot na decentpalizacija„ finansiski
podp`an od Bpitanskata awbasada, kon kpa-

jot na juni zavp{i wo{ne uspe{no. Na po~etokot na
ppoektot, sawo 51 op{tina bea vo vtopata faza na
fiskalnata decentpalizacija, a na kpaj na ppoektot,
64 op{tini gi ispolnija uslovite da gi kopistat
ppidobivkite od vtopata faza (vklu~itelno i   op{ -
ti nite Zajas i Oslowej). Llavniot ppoblew na 15 op{ -
ti ni, od 21 op{tina, koi seu{te se obiduvaat da gi
is polnat uslovite za ppewin vo vtopata faza, se blo -
ki panite swetki od dostasani dolgovi. Vo paw ki te
na  ppoektot, osven vospostavenata wentopska {ewa
za 14 op{tini, ekspeptskata powo{ na op{tinite, op-
ga nizipanite tpi dvodnevni pabotilnici za finan-
sis ki wenaxwent, be{e opganizipan i sostanok
po we|u pakovodstvoto na ZELS, op{tinite ~ii swet -
ki se blokipani i dp`avnite sekpetapi od nekolku
pe levantni winistepstva, vklu~itelno i Ministep-
stvot za finansii, kako i panel diskusija powe|u gpa -
do na~alnicite, pakovoditelite na oddelite za
fi nansii i ppetstavnici od Ministepstvoto za fi-
nansii. Be{e dogovopeno, ovie op{tinite do 1 juli
2008  da podnesat izve{tai do MF, za sostojbata na
nivnite swetki so cel utvpduvawe na to~niot dolg.
Ministepstvoto za finansii se obvpza da identi-
fikuva pe{enija i soodvetni ppepopaki so koi op{ -
ti nite bi gi nadwinale ppoblewite so koi se
so o~uvaat i upatija otvopena pokana za sekoja op{ -
tina poedine~no na pazgovop. 

Podobpuvawa koi ppoizlegoa od nizata aktivnosti
{to ZELS gi ppezewa vo pawkite na ppoektot se: zgo -
le weno ppibipawe na danoci, nawaluvawe na dolgo-
vite i podobpena finansiska sostojba vo op{tinite.
Potoa obu~ena adwinistpacija za izvp{uvawe na
potpebnite finansiski opepacii, za podgotvuvawe
na  soodvetna dokuwentacija, za  kopistewe i a`upi-
pawe na bazata na podatoci kako neoxoden uslov za
zgoleweno sobipawe na danoci. Ekspeptite  vos po -
sta vija osnova i kontakti za we|uop{tinska so pa bot -
ka so cel da go nadwinat ppoblewot na nedovolna
kad povska ekipipanost i be{e vospostavena  we |u -
seb na sopabotka koja }e ppodol`i i po zavp{uvawe
na ppoektot. 

Gusht, 2008 GAZETË4

P
rojekti gjashtëmujor i BNJVL “Përkrahje pro-
cesit të decentralizimit” financuar nga am-
basada e Britanisë, në fund të qershorit për-

fundoj me shumë sukses. Në fillim të projektit, vetëm
51 komuna ishin në fazën e dytë të decentralizimit
fiskal, ndërsa në fund të projektit, 64 komuna i plotë-
suan kushtet për shfrytëzimin e përfitimeve nga faza
e dytë (përfshirë komunën e Zajasit dhe Osllomejit).
Problemi kryesor i 15 komunave nga gjithsej 21 të cilat
ende bëjnë përpjekje për t’i plotësuar kushtet për
kalim në fazën e dytë  janë xhirollogaritë e bllokuara
për shkak të borxheve të mbërritura. Në suaza të pro-
jektit, përveç skemës të vendosur të mentorimit për
14 komuna, ndihmë ekspertësh për komunën, orga-
nizimi i punëtorive tre ditore për menaxhment fi-
nanciar, u organizua edhe takim ndërmjet udhëhe-
qësisë së BNJVL, komunave të xhirollogaritë e të
cilave janë të bllokuara dhe sekretarët shtetëror nga
disa ministri relevante, përfshirë edhe Ministrinë e fi-
nancave, si dhe panel diskutimi ndërmjet kryetarëve
të komunave, udhëheqësve të njësive për financa nga
Ministria e financave. U dakordua, këto komuna deri
me 1 korrik 2008 të dërgojnë raport deri te MF, për
gjendjen e llogarive të veta me qëllim vërtetimin e
borxhit të saktë. Ministria e financave obligohet të
identifikoj zgjidhje dhe rekomandime adekuate me të
cilat komunat do t’i kapërcejnë problemet me të cilat
ballafaqohen dhe drejtuan ftesë të hapur për secilën
komunë për bisedë individuale. 

Përmirësimet që dolën nga disa aktivitete të cilat
BNJVL i ndërrmori në suaza të projektit janë: rritja
e mbledhjes së tatimeve, zvogëlimi i borxhit dhe për-
mirësimi i gjendjes financiare në komuna. Pastaj ad-
ministratë e trajnuar për zbatimin e operacioneve fi-
nanciare, për përpilimin e dokumentacinit adekuat,
për shfrytëzimin dhe azhurimin e bazës së të dhë-
nave si kusht i domosdoshëm për rritjen e mbledhjes
së tatimeve. Ekspertët vendosën bazë dhe kontakte
për bashkëpunim ndërkomunal me qëllim të
kapërcimit të problemit me staf të pamjaftueshëm
ekipor dhe u vendos bashkëpunim i ngushtë që do të
vazhdoj edhe pas mbarimit të projektit.

Vkupno 62 op{tini
vo vtorata faza -
rezultat i na
brojnite
aktivnosti na ZELS

Gjithsej 62 komuna
në fazën e dytë –

rezulat i 
aktiviteteve të

BNJVL
62
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Na 17 juli, 2008 godina, Kowisijata za pupalen
pazvoj, odp`a sostanok na koj osven nejzinite
~lenovi ppisustvuvaa i pove}e gpadona~al-

nici od pupalni op{tini, do koi be{e isppatena
otvopena pokana za ppisustvo na sednicata. Kowisi-
jata pazgleduva{e wnogu ppa{awa we|u koi za zew jo -
del skoto zewji{te i negovoto zna~ewe za lokalnata
sa wo uppava; ppoblewot so ppavoto na dodeluvawe na
kon cesii; ppoblewite na pupalnite op{tini  so ob -
pa zovanieto, kade  poseben akcent be{e staven na
ppa {awata povpzani so ppevozot na u~enici i snab-
du vaweto na u~ili{tata so watepijali za ogpev. Isto
ta ka se govope{e i za nepedovnoto i nedovolno snab-
du vawe so elektpi~na enepgija na pupalnite spedi -
ni, a be{e pokpenata inicijativa za otvopawe na
ap teki vo pupalnite op{tini.

Po iscppnata diskusija bea doneseni i bpojni zak -
lu ~oci. Vo odnos na ppa{aweto za zewjodelskoto zew -
ji{ te be{e zaklu~eno deka pupalnite op{tini se
za intepesipani za gpade`noto neizgpadeno zewji{te i
ppavo na uppavuvawe na ovie op{tini vpz zewjodelsko -
to zewji{te i gpade`noto zewji{te. Be{e potenci pano
ppa{aweto op{tinite da bidat vklu~eni ppi pas ppe-
delbata na dp`avnoto zewjodelsko zewji{te, da iwaat
uvid vo podatocite na vakvoto izdadeno zew ji{te pod
zakup, kako i uvid vo podatocite na zaw ji{teto koe se
u{te ne e dadeno pod zakup. Od Ko wi si jata be{e pov-
topno naglaseno bapaweto sped stvata dobieni od za-
kupninite na zewjodelskoto zew ji{te da se pasppedelat
vo soodnos 50/50 powe|u dp`avata i  op{ti na ta. 

Komisijata za
ruralen razvoj
decidna vo
svoite barawa

M
e 17 korrik 2008, Komisioni për zhvillim rural,
mbajti takim ku përveç anëtarëve të vet morrën
pjesë edhe më shumë kryetarë komunash nga ko-

muna rurale, deri te të cilët u dërgua ftesë e hapur për
pjesmarrje në mbledhje. Komisioni shqyrtoj shumë
çështje ndër të tjera edhe për tokën bujqësore dhe
rëndësinë e saj për pushtetin lokal; problemin e të drejtës
për ndarje të koncesionit; problemin e komunave rurale
me arsimin, ku theks të veçant iu dha çështjes së trans-
portit të nxënësve dhe furnizimin e shkollave me lëndë
djegëse. Gjithashtu u fol edhe për jorregullsinë dhe furz-

imin e pamjaftueshëm me energji elektrike në vend-
banimet rurale, ndërsa u ngrit inicijativa për hapjen e bar-
natoreve në komunat rurale.

Pas një diskutimi të thellë u sollën edhe shumë për-
fundime. Në lidhje me çështjen e tokës bujqësore u sollë
përfundimi që komunat rurale janë të interesuara për
tokën ndërtimore të pandërtuar dhe të drejtën e këtyre
komunave për menaxhim me tokën bujqësore dhe tokën
ndërtimore. U theksua çështja që komunat të kyçen gjatë
shpërndarjes së tokës bujqësore shtetërore, të kenë
qasje në të dhënat e dhënies së kësaj toke me qira, si dhe
qasje në të dhëna për tokën e cila ende nuk është dhënë
me qira. Nga Komisioni edhe njëher u përsërit kërkesa
mjetet e marra qiraja e tokës bujqësore të shpërndahen
në raport 50/50 ndërmjet shtetit dhe komunës.

Në lidhje me problemin e komunave rurale që ka të bëj
me të drejtën e shpërndarjes së koncesioneve, u kon-
kludua të kërkohet nga ana e Ministrisë së ekonomisë
dhe Ministrisë së financave në të ardhmen saktë të për-
cktohen llogaritë e trezorit ku drejtohen mjetet e sh-
përndara nga koncesionet. Gjithashtu, të dërgohet listë
deri te NJVL për të gjithë koncesionerët, për cilën lëndë
të parë kanë fituar koncesion dhe sa sasi, me qëllim që
komunat këto mjete t’i planifikojnë në buxhetin e vet.

Komisioni për
zhvillim rural
decid në
kërkesat 
e veta 

�

�
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Vo odnos na ppoblewot na pupalnite op{tini po -
vp zani so ppavoto na dodeluvawe na koncesii, be{e
zak lu~eno da se pobapa od stpana na Ministepstvoto
za ekonowija i Ministepstvoto za finansii vo idni -
na to~no da se nazna~uvaat tpezopskite swetki kade
se upatuvaat spedstvata pasppedeleni od koncesii -
te. Isto taka, da se dostavi spisok do ELS na site
kon cesionepi, za koja supovina iwaat dobieno konce -
sija i na kolkava koli~ina, so cel op{tinite da
 wo ̀ at ovie spedstva da gi planipaat vo sopstvenite
bu xeti.

Vo odnos na  ppoblewite {to pupalnite op{tini
gi iwaat vo oblasta na obpazovanieto be{e zaklu ~e -
no Kowisijata za obpazovanie ppi ZELS da pasppava
za ovie ppa{awa i da gi iznese pped YO,  so cel da  se
ba pa  MON adekvatno da gi sledi pazlikite koi nas-
ta nuvaat kako pezultat na postojano zgolewuvawe na

glo balnite ekonowski ppoweni koi se odpazuvaat vpz
ce nata na tpo{ocite za potpebite vo obpazovanieto
(oso beno popastot na cenata na ogpevnite enepgen -
si). Sepiozno da se pagleda ppa{aweto povpzano so
na dowestocite za ppevoz na nastavnicite koga ppevo -
zot e opganizipan od stpana na op{tinata i da se
pas ppava za isplatata na spedstva na vpabotenite vo
ob pazovanieto vo slu~aj na boleduvawe, isppatnina -
ta vo penzija ili spedstva za isplata vo slu~aj na
swpt.

Za nadwinuvawe na ppoblewite so nedovolnata
snab denost na pupalnite op{tini so elektpi~na en-
ep  gija be{e zaklu~eno da se pokpene ppa{awe za po -
go lewi investicioni ppogpawi na EVN-ESM, tokwu vo
pu palnite op{tini. Kowisijata da go iznese ba pa we -
to pped EVN-ESM za: nadgpadba na wpe`ata vo westata
ka de se pegistpipani novi kopisnici; za pekonstpuk -
ci ja na wpe`ata kon planinskite sela; idni investi -
cii i ppogpawi za pazvoj na elektpi~nata wpe`a vo
pu palnite oblasti i ppi idnite intepvenciite na
EVN-ESM za zawena na stolbovi za ppenos na elek-
tpi~ na enepgija, dokolku na stapite stolbovi iwa op -
pe wa za uli~no osvetluvawe, tie da ne se ot stpa-
 nu vaat so cel EVN-ESM da gi iskopisti za oppewa za
jav no osvetluvawe, ili da stavi novi .

Vo odnos na inicijativata za otvopawe na apteki
vo pupalnite op{tini: be{e zaklu~eno da se vklu~i
i Kowisijata za zdpavstvo ppi ZELS, da ppedlo`i ini-
cijativi, fapwacevtite da dobijat beneficii za ot-
vapawe na apteki vo pupalnite spedini, da wo`e da
bide vpaboteno sawo edno lice, nawesto dve i toa da
wo`e da bide nawesto so visoka so spedna stpu~na
podgotovka. Vo odnos na Rawnowepeniot pegionalen
pazvoj Ko wisijata pobapa infopwacija do kade e
postapkata so fopwipaweto na centpite vo  plan-
skite pegioni i da se powogne vo postapkata za
nivnoto fopwipawe i zapo~nuvawe so pabota.

Në lidhje me problemin që komunat rurale e kanë në
sferën e arsimit u konkludua Komisioni për arsim në
BNJVL të diskutoj për këto çështje dhe t’i paraqes para
KD, me qëllim që MASH në mënyrë adekuate t’i përcjellë
ndryshimet të cilat pasojnë si rezultat i rritjes së vazh-
dueshme të ndryshimeve globale ekonomike të cilat
pasqyrohen në çmimin e shpenzimeve për nevojat e ar-
simit (respektivisht rritja e çmimit për nxemje). Të shqyr-
tohet seriozisht çështja e kompenizimit për trasnportin e
arsimtarëve kur transporti është i organizuar nga ana e
komunës dhe të shqyrtohet pagesa e mjeteve për të
punësuarit në arsim në rast të semundjes, pension ose
mjete në rast vdekjes.

Për kapërcimin e problemeve me furnizimin e pam-
jaftueshëm të komunave rurale me energji elektrike u
përfundua të ngritet çështja për programe investuese të
EVN-ESM, pikërisht në komunat rurale. Komisioni të
paraqes kërkesën para EVN-ESM për: ndërtimin e rrjetit

në vendet ku janë regjistruar shfrytëzues të rinjë; rekon-
struimin e rrjetit në vendet malore; investime të ard-
hëshme dhe programe për zhvillim të rrjetit elektrik në
vendet rurale dhe në intervenimet e ardhëshme të EVN-
ESM për ndërrimin e shtyllave për përçuarjene rrymer
elektrike, në qoftëse në shtyllat e vjetra ka pajisje për
ndriçim rrugorë, ato të mos hiqen me qëllim EVN-ESM t’i
shfrytëzoj për ndriçim publik ose të vëndoj të reja.

Në lidhje me iniciativën për hapjen e barnatoreve në
komunat rurale: u përfundua që të kyçet edhe Komisioni
për shëndetësi i BNJVL, të propozoj iniciativa, farma-
cistët të fitojnë beneficione për hapjen e barnatoreve në
vendet rurale, të punësoj një punëtor, në vend dy, dhe ajo
të mund të jetë shkollë të mesne në vend të asaj të lartë.
Në lidhje me zhvillimin regjional të barabartë Komisioni
kërkoj informacion deri ku është procedura për formimin
e qendrave në regjionet e planifikuara dhe të ndihmohet
në procedurën për formimin e tyre dhe fillimin me punë. 

�
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Lipkovo so Apa~inovo; Oxpid so De-
bapca; Del~evo, Vinica, Pex~evo i
Bepovo zaedno i Чe{inovo-Oble{evo

so Zpnovci se nagpadenite op{tini koi gi
dobija ~etipite gpanta, so vkupen iznos od
60.000 evpa. Vakov e pezultatot od   Lpanto-
vata {ewa za we|uop{tinska sopabotka od
Misijata na OBSE vo Skopje, ~ija cel e pod -
dp{ ka na ELS vo tekot na ppocesot na de-
centpalizacija i oxpabpuvawe na pap t nep-
skata sopabotka we|u op{tinite. Izbpanite
ppo ekti opfa}aat dve inicijativi za lo ka -
len ekonowski pazvoj i dva ppoekta za po dob -
pu vawe na uslugite, poto~no za adwinist -
pi  pawe na danoci i zgolewuvawe na kapa ci -
te tite za upbano planipawe. Za  dobivawe na
gpantovite, aplicipaa  vkupno 36 op{tini
so deset ppijavi. Kowisijata zadol`ena za
evaluacija na ppedlozite vo pawkite na gpan -
to vata {ewa za we|uop{tinska sopabotka na
OBSE, na Oddelot za pefopwa na javnata ad-
wi nistpacija, ja zavp{i ppocedupata na 14
juli, 2008 godina, a pezultatite bea obja ve -
ni sledniot den. 

“Me|uop{tinskata sopabotka e inz -
vonpedna alatka, osobeno za powalite op{ -
ti ni so liwitipa~ki izvopi, a gpantot }e iw
ovoz wo`i na 10 op{tini zaedni~ki da gi iw-
ple wentipaat ppoektite koi tpeba da iw do -
ne sat benefit na gpa|anite”, pe~e Alek sand-
po Tadesko, Rakovoditel na oddelenieto za
pefopwa na javnata adwinistpacija vo OBSE
za vpewe na objavuvaweto na pezulatitete na
15 juli, 2008 godina. 

Inicijativa za gpantova {ewa ppoizleze
od pezulatite od nappavenite izve{tai i so-
bpani podatoci od stpanata na Misi-
jata na OBSE vo 2006 i 2007 godina, so
{to be{e zaklu~eno deka we|uop{tin-
skata sopabotka e ko-
pisna alatka za pazvoj
na op{tinite.

L
ikova dhe Araçina; Ohri dhe Debarca; Delçeva,
Vinica, Pehçeva dhe Berova bashkë me Çeshi-
novë – Obleshevë dhe Zrnovcë janë komunat

e  shpërblyera me nga katër grante, me shumë të
përgjithshme prej 60.000 euro. Ky është rezultati
nga skema e granteve për bashkëpunim ndërko-
munal nga Misioni i OSBE në Shkup, ku qëllimi
është të përkrahja e NJVL në rrjedhën e procesit
të decentralizimit dhe inkurajimin për partneritet
ndërmjet komunave. Projektet e zgjedhura përf-
shinë dy inicijativa për zhvillim ekonomik lokal dhe
dy projekte për përmirësimin e shërbimeve, gjegjë-
sisht për administrimin e tatimeve dhe rritjen e ka-
paciteteve për planifikim urbanistik. Për fitim e
granteve, aplikuan gjithsej 36 komuna me nga 10
paraqitje. Komisini i obliguar për vlerësimin e
propozimeve në kuadër të skemës së granteve
për bashkëpunin ndërkomunal të OSBE, të një-
sisë për reforma të administratës publike, e mbaroj
procedurën me 14 korrik 2008, ndërsa rezultatet
u shpallën ditën e ardhëshme. 

“Bashkëpunimi ndërkomunal është një mjet i
shkëlqyer, posaçërisht për komunat e vogla me
burime të kufizuara, ndërsa granti do t’u mundë-
soj të 10 komunave bashkërisht t’i implementojnë
projektet të cilët duhet t’ju sjellin përfitim qyte-
tarëve”, tha Aleksandro Tadesko, udhëheqës i një-
sisë për reforma në administratën publike në
OSBE gjatë kohës së shpalljes së rezultateve me
15 korrik 2008. 

Inicijativa për skemën e granteve doli si rezul-
tat nga raportet e përgatitura dhe të dhënat e
mbledhura nga ana e Misionit të OSBE në vitin
2006 dhe 2007, me çka u konkludua se bash kë pu -
ni mi ndërkomunal është mjet i dobishëm për zhvil-
lim të komunave.

PROEKT NA  MISIJATA NA OBSE VO SKOPJE

PROJEKT I MISIONIT TË OSBE NË SHKUP

Përkrahje financiare
për stimulimin e 

bashkëpunimit ndërkomunal

Finansiska poddr{ka za pottiknuvawe na

me|uop{tinska sorabotka



Na 18 juli, 2008 Op{tina Kap -
po{ potpi{a Dogovop za do-
de luvawe na finansiski

kpe ditni spedstva, so YNIBanka.
Ovoj dogovop otvopa nov stadiuw
vo ppocesot na decentpalizacija -
ta na vlasta vo na{ata zewja, kade
op {tinite koi vlegoa vo vtopata
fa za od fiskalnata decentpali -
za cija, dokolku gi ispolnuvaat
stpo go definipanite ppavila i
do bijat soglasnost za za dol ̀ u va -
we od Vladata na Republika Make-
donija, utvpdena vpz osnova na po -
zi  tivno wislewe na Ministep stvo-
to za finansii, }e wo`at da pea -
li  zipaat i pogolewi kapitalni
ppo ekti po pat na zadol`uvawe. 

Potpi{uvaweto na ovoj dogovop
zna ~i po~etok za stiwulipawe na
eko nowski past vo op{tinite i ot -
vo pa ppistap na op{tinite do po -
tpeb niot kapital so cel sozda va -
we na tpajni vpednosti na patot
do obezbeduvaweto na popovolni
us lu gi i uslovi za pokvaliteten
`i vot na svoite gpa|ani. 

Op{tinata Kappo{ e ppva op { -
ti na {to dobi dozvola od Minis-
tep  stvoto za finansii za kpedit -
no zadol`uvawevo visina od 25,4
wi lioni denapi. Kpeditot e na we -
net za osnovnoto u~ili{te „Jan
Awos Kowenski“ i se odnesuva na
obezbeduvawe na oppewa koja }e
ovoz wo`i za{teda na enepgija. Awe -
pi kanskata Agencija za Me|unapo-
den Razvoj (YSAID), soglasno pot -
pi {aniot dogovop za sopabotka so
YNI Banka, ppeku svojot Lapanten
Fond,  gapantipa za 50% od vped-
nosta na ovoj kpedit. 

YSAID go fopwipa{e ovoj La -
pan ten Fond vo visina od 10 wilio -
ni dolapi nawenet za op{tinite
so cel da ovozwo`i {to pogolew
ppi stap do pazapot na kapital i so
toa da go stiwulipa kopisteweto
na paznite fopwi na zadol`uvawe
za pealizacija na ppoekti za enep-
getska efikasnost, kako i dpugi
ka pitalni ppoekti. Pokpaj dogo vo -
pot so YNIBanka, ist dogovop za
so pabotka YSAID potpi{a i so
NLB Lizing. Yslovite pod koi op -
{ tinite wo`e da go kopistat La -

pant niot Fond e tie da se kpedi-
to sposobni, ppi {to  ppocenkata
se vp{i od stpana na Ppoektot na
YSAID za Lokalna Sawouppava, po-
toa finansiska analiza i ppocen -
ka vp{at i bankite, paptnepi na
YSAID, kako i potpebnata soglas-
nost za zadol`uvawe od Vladata
na R.M. 

Soglasno postapkata za za dol -
`u vawe na op{tinite ppopi{ana
vo Ypatstvoto za na~inot i po -
stap kata za zadol`uvawe na op{ -
ti nite vo Republika Makedonija,
iz dadeno od Ministepstvoto za
Fi nansii, kako i Zakonot za Fi -
nan   sipawe na ELS sekoja op{tina
ja zapo~nuva postapkata za za dol -
`u vawe so dostavuvawe na Bapawe
za wislewe za zadol`uvawe do Mi -
ni stepstvoto za Finansii kon koe
tpe ba da se ppilo`at i Odluka od
So vet na op{tinata za za dol ̀ u va -
we, da se navede koja e celta na za -
dol ̀ uvaweto, da se istaknat pped-
log-uslovite na zadol`uvawe
(vku  pen iznos na zadol`uvawe, ppi-
fatliva kawatna stapka, pepiod
na otplata, gpejs pepiod, ostanati
tpo{oci, wese~en anuitet) koi
op{ tinata }e gi dobie od ppet xod -
no vodenite pazgovopi so finan-
sis kite institucii. Pokpaj po go -
pe navedenoto op{tinata wopa da
iwa pozitivno oceneti finansis -
ki izve{tai kontinuipano vo pepi -
od od poslednite dve fiskalni go-
di ni (dali iwa istopija na blo ki-
pani swetki i dali iwa ppistigna -
ti nenawipeni obvpski kon do ve pi -
te lite vo pok nad 90 dena od da-
tuwot na ppistignuvaweto).

Vkupniot iznos na godi{noto
ot pla}awe na dolgot za dolgo po~ -
no to zadol`uvawe ne swee da nad-
wi ne 15% od vkupnite ppixodi na
te kovno-opepativniot buxet na
op {tinata vo ppetxodnata fis -
kal na godina. Isto taka vkupniot
iz nos na nedostasaniot dolgo po -
~en dolg na op{tinata vklu~uvaj}i
gi i site izdadeni gapancii ne wo -
`e da go nadwine iznosot na vkup-
ni te ppixodi na tekovno-opepativ -
niot buxet na op{tinata vo ppet -
xodnata godina. 

DOSEGA OSUM OP[TINI
PODNELE BARAWE ZA
ZADOL@UVAWE 
Osven Op{tina Kappo{, koja dobi
soglasnost za zadol`uvawe od
Vladata na R.Makedonija, do Min-
istepstvoto za finansii podne-
seni se bapawa za zadol`uvawe i
od dpugi op{tini. Vo postapka za
izgotvuvawe na wislewe vo ova
winistepstvo se bapawata na
op{tinite Ilinden i Kuwanovo.
Vo Op{tina Ilinden za ppoekt za
izgpadba na kanalizacionen sis-
tew za ppifa}awe i tpetwan na ot-
padni vodi na podpa~je na
op{tinata, vo visina od 91.777.00
denapi, a  Op{tina Kuwanovo
dostavilo bapawe za nekolku
ppoekti vo waksiwalen iznos od
148.697.607,00 denapi. Op{tina
Dojpan dostavila bapawe za
obezbeduvawe na finansiski sped-
stva za nopwalno funkcionipawe
na Sistewot za za{tita na Dojpan-
skoto Ezepo, odnosno za peguli-
pawe na dolgot na JP za kowunalni
dejnosti. I pokpaj toa {to vo
pawkite na bapaweto ne e decidno
navedeno dali stanuva zbop za
bapawe za kpatkopo~na pozawica
ili bapawe za zadol`uvawe vo
fopwa na zaew, Ministepstvoto ja
infopwipalo op{tinata za dvete
altepnativi koi iw stojat na
paspolagawe. Vpz osnova na toa
ovaa op{tina tpeba  da  podnese
soodvetno bapawe do MF za onaa
altepnativa za koja ceni deka e
najsoodvetna. Ministepstvoto za
finansii  izgotvilo i edno nega-
tivno wislewe, za bapaweto za
zadol`uvawe na Op{tina Vinica,
koe ne gi ispolnuva zakonskite
kpitepiuwi za zadol`uvawe. Vo
ova winistepstvoto dobieni se i
najavi za zadol`uvawe od op{ti-
nite Veles, Sveti Nikole i
Vasilevo. Tie se u{te newaat pod-
neseno celosno oficijalno
bapawe za zadol`uvaweto koe
tpeba da bide izpaboteno so-
glasno zakonskata pegulativa i so-
glasno Ypatstvoto za na~inot i
postapkata za zadol`uvawe na
op{tinite i javnite ppetppi-
jatija vo RM. 
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Odobren prviot op{tinski zaem – 
po~etok na nov stadium vo 
procesot na decentralizacijata
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M
e 18 korrik 2008 komuna e Kar-
poshit nënshkruajti marrëveshje
për ndarje të mjeteve kredi finan-

ciare me UNIBanka. Kjo marrëveshje hap
një stad të ri në procesin e decentral-
izimit të pushtetit në vendin tonë, ku ko-
munat të cilat hynën në fazën e dytë të
decentralizimit fiskal, në qoftëse i plotë-
sojnë kriteret e definuara qartë dhe mar-
rin pëlqim për detyrim nga Qeveriae Re-
publikës së Maqedonisë, e vërtetuar në
bazë të mendimit pozitiv të Ministrisë së
financave, do të mund të realizojnë edhe
projekte më të mëdha kapitale nëpërm-
jet detyrimeve. 

Nënshkrimi i kësaj marrëveshje
nënkupton fillimin e stimulimit të rritjes
ekonomike në komuna dhe hap qasje
për komunat deri te kapitali i nevojshëm
me qëllim krijimin e vlerave afatgjate
për sigurim të shërbimeve dhe kushteve
më cilësore për jetë për qytetarët e vet. 

Komuna e Karposhit është komuna e
parë që morri leje nga Ministria e finan-
cave për detyrim kreditor në shkallë prej
25,4 milion denar. Kredia është e caktuar
për shkollën fillore “Jan Amos Komen-
ski” dhe ka të bëj me sigurimin e pajis-
jeve e cila do të mundësoj kursimin e en-
ergjisë. Agjencioni Amerikan për Zhvillim
Ndërkombëtarë (USAID), në pajtim me
marrëveshjen për bashkëpunim e nën-
shkruar me UNIBanka, nëpërmjet fon-
dit të vet garantues, garanton për 50%
të vlerës të këtij krediti. 

USAID e formoj këtë Fond garantues
në vlerë prej 10 milion dollarë të caktuar
për komunat me qëllim të mundësoj sa
më shumë qasje në tregun e kapitalit

dhe me atë të stimuloj shfrytëzimin e
formave të ndryshme për detyrime për
realizimin e projekteve për efikasitet të
energjisë, si dhe projekte tjera kapitale.
Përveç marrëveshjes me UNIBanka,
marrëveshje të njëjtë USAID ka nën-
shkruar edhe me NLB Lizing. Kushtet
në bazë të të cilave komunat mund të
shfrytëzojnë Fondin garantues është që
të kenë aftësi për kredi, ku vlerësimi
bëhet nga ana e Projektit të USAID për
Qeverisje Lokale, pastaj analizë finan-
ciare dhe vlerësim bëjnë edhe bankat,
partner të USAID, si dhe pëqlimin e nevo-
jshëm për detyrim nga Qeveria e RM. 

Në pajtim me procedurën për detyrim
të komunave të shkruara në Udhëzimin
për mënyrën e detyrimit të komunave në
Republikën e Maqedonisë, e publikuar
nga Ministria e financave, si dhe Ligjit
për financim të NJVL, secila komuna e
fillon procedurën për detyrim me

dërgimin e Kërkesës për men -
dim për detyrim deri te Minis-
tria e financave, ku të njëjtës
du het ti bashkangjitet Vendimi
i Këshillit të komunës për de-
tyrim, të shkruhet qëllimi i de-
tyrimit, të theksohen propozim
– kushtet për detyrim (vlera e
përgjithshme e detyrimit, shka -
lla e pranueshme e kamatës,
periudha e pagesës, grejs peri-
udha, shpenzimet tjera, anuiteti
mujor) të cilat komuna do t’i fi-
toj nga bisedimet paraprake të
zhvilluara me institucionin fi-
nanciar. Përveç të lartpërmen-
durës komuna duhet të ketë ra-
porte financiare të vlerësuar
pozitivisht në kontinuitet në
periudhë prej dy viteve të fun-

dit të vitit fiskal (a ka histori të bllokimit
të xhirrollogarisë dhe a ka detyrime të
pashlyeshme kundrejt kreditorëve në
afat mbi 90 ditë nga dita e arritjes).

Vlera e përgjithshme e pagesë vje-
tore të borxhit për detyrim afatgjatë nuk
guxon të kaloj 15% nga të hyrat e
përgjithshme në buxhetin rrjedhës – op-
erativ të komunës në vitin parprak fiskal.
Gjithashtu vlera e përgjithshme e borx-
hit afat gjatë të pambëritshme të ko-
munës, përfshirë këtu të gjitha garan-
cionet nuk mund të kaloj vlerën e të
hyrave të përgjithshme në buxhetin
rrjedhës – operativë të komunës në vitin
paraprak. 

DERI MË TANI TETË KOMUNA
KANË PARASHTRUAR
KËRKESË PËR DETYRIM 
Përveç komunës së Karposhit, e
cila morri pëlqim për detyrim nga
Qeveria e R. Maqedonisë, deri te
Ministria e financave janë
parashtruar kërkesa për detyrim
edhe nga komunat tjera. Në pro-
cedurën për përpilimin e
mendimit në këtë ministri janë
kërkesat e komunës Ilinden dhe
Kumanovës. Në komunën e Ilin-
denit për projektin për ndërtimin
e sistemit të kanalizimit për
pranim dhe trajtim të ujërave të
zeza në zonën e komunës, në
lartësi prej 91.777.00 denar,
ndërsa komuna e Kumanovës
parashtroj kërkesë për disa pro-
jekte në shumë maksimale prej
148.697.607,00 denar. Komuna e
Dojranit parashtroj kërkesë për
sigurim të mjeteve financiare për
funksionimin normal të sistemit
për mbrojtje të liqenit të Dojranit,
respektivisht për rregullimin e
borxhit të NP për punë komunale.
Edhe përkundër asaj që në kuadër
të kërkesës nuk është qartë e
theksuar se a bëhet fjalë për
kërkesë për hua ose kërkesë për
detyrim në formë huaje, ministria
e informoj komunën për dy alter-
nativat e mundëshme. Në bazë të
asaj komuna duhet të parashtroj
kërkesë adekuate deri te MF për
atë alternativë që vlerëson se
është më e përshtatshme. Minis-
tria e financave përgatiti edhe një
mendim negativ, për kërkesën për
detyrim të komunës së Vinicës, e
cila nuk i plotëson kriteret ligjore
për detyrim. Në këtë ministri kemi
marrë lajmërim për detyrim nga
komuna e Velesit, Sveti Nikole dhe
Vasilevë. Ato ende nuk kanë
parashtruar kërkesë të plotë
zyrtare për dytirim e cila duhet të
përpunohet në pajtim me rreg-
ullativën ligjore dhe në pajtim me
Udhëzimin për mënyrën dhe pro-
cedurën për detyrim të komunave
dhe ndërmarrjeve publike në RM. 

U miratua huaja e parë për komunën –
fillimi i një stadi të ri në 
procesin e decentralizimit



P
rojekti gjashtëmujor i inicuar nga Misioni
i OSBE në Shkup, në bashkëpunim me
Komisionin për arsim dhe sport në

BNJVL, ndërsa i implementuar nga CIRa, ka
për qëllim të kontribuoj në përmirësimin e
menaxhimit lokal me arsimin. Kjo do të arri-
het me përforcimin e kapaciteteve dhe
bashkëpunimin ndërmjet nëpunësve komunal
të cilët punojnë në fushën e arsimit, për
çështje jetike në këtë fushë, siç është fi-
nancimi i arsimit, përmirësimi i cilësisë së ar-
simit dhe menaxhimi me sfidat në arsim.
Projekti është financuar nga Komesari i lartë
për minoritete nacionale në OSBE.

Para fillimit të projektit, u implementua
vlerësimi i nevojave, nëpërmjet vizitave në ter-
ren komunave dhe shkollave në gjithë vendin
nga ana e OSBE. Pas asaj pasoj analiza për
përgatitjen e bazës së të dhënave për
nëpunësit komunal të cilët punojnë në sek-
torin e arsimit, roli i tyre dhe përgjegjësitë. Të
gjitha këto gjetjet, veçanërisht bashkëpunimin
i frytshëm me Komsinionin për arsim dhe
sport në BNJVL, paraqitën bazën për projek-
tin.

Projekti filloj në qershor dhe do të zgjasë
deri në dhjetor këtë vit. Përbëhet nga katër
pjesë, tre punëtori dhe forum final. Punëtoria
e parë për cilësin e arsimit dhe sqarimi i rolit
të nëpunësve komunal për arsim, u mbajtë në
Krushevë prej 4 deri më 6 korrik. Punëtoria e
dytë e cila duhet të mbahet në mes të shta-
torit, do të drejtohet në sfidat në sferën e ar-
simit. Punëtoria e fundit ka të bëj me ngritjen
e kapaciteteve për menaxhim me projektet.
Pjesëmarrësit do të ndahen në grupe dhe do
të kenë dy muaj t’i finalizojnë propozim pro-
jektet. Në vazhdim të fazës finale, në forum,
grupet do t’i prezantojnë idet e tyre për pro-
jekte. Forumi gjithashtu do të jep mundësi të
prezantohen dhe rekomandimet e mbledhura
gjatë projektit, me qëllim përmirësimin të im-
plementimit të kompentencave në arsim.

Nëpunësit komunal nga sfera e arsimit
kanë rolë shumë të rëndësishëm në procesin
e decentralizimit, veçanërisht në gjetjen e
zgjidhjeve lokale për problemet dhe zbatimin
efikas të tyre. Kapaciteti, aftësitëe dhe kup-
timi i roleve dhe përgjegjësive janë të pat-
jetërsueshme për transferin e pandalshëm të
këtyre kompetencave.

[estwese~niot ppoekt inicipan od Misijata na OBSE vo
Skop je, vo sopabotka so Kowisijata za obpazovanie i
spopt na ZELS, a sppoveden od CIRa, iwa za cel da ppi-

do nese kon podobpuvawe na lokalnoto uppavuvawe so obpazova -
nie to. Ova, we|u dpugoto, }e se postigne so zajaknuvawe na  ka-
pa citetite i sopabotkata we|u op{tinskite slu`benici koi
pa botat na poleto na obpazovanie, za vitalni ppa{awa od ovaa
ob last, kako finansipawe na obpazovanieto, podobpuvawe na
kva litetot na obpazovanieto, i sppavuvawe so ppedizvicite vo
ob pazovanieto. Ppoektot e finansipan od Visokiot kowesap za
na cionalni walcinstva na OBSE.

Pped po~etokot na ppoektot, be{e sppovedena ppocenka na
po tpebite, ppeku tepenski poseti na op{tinite i u~ili{tata
niz zewjata od stpana na OBSE. Po nea slede{e istpa`uvawe za
pod gotovka na baza na podatoci za op{tinskite slu`benici koi
pa botat vo sektopot obpazovanie, nivnata uloga i odgovop no -
sti. Site ovie naodi, a osobeno plodnata sopabotka so Kowisi-
ja ta za obpazovanie i spopt na ZELS ppetstavuvaat  osnova na
ppo ektot.

Ppoektot zapo~na vo juni  i  }e tpae do dekewvpi ovaa godina.
Se  sostoi od ~etipi dela, tpi pabotilnici i zavp{en fopuw. Pp -
vata pabotilnica za kvalitetot na obpazovanieto i objasnu va we
na ulogata na op{tinskiot slu`benik za obpazovanie, se odp ̀ a
vo Kpu{evo od 4 do 6 juli. Vtopata pabotilnica, koja tpe ba da se
odp`i vo spedinata na septewvpi, }e se naso~i na pped izvicite
vo oblasta na obpazovanieto. Poslednata pa bo til nica se odne-
suva na gpadewe na kapacitetite za pakovodewe so ppoekti.
Y~esnicite }e se podelat na gpupi i }e iwaat dva we seca da gi fi-
nalizipaat ppedlog ppoektite. Vo tekot na ko ne~ nata faza, na
fopuwot, gpupite }e gi ppezentipaat svoite idei za ppoekti. Fo-
puwot isto taka }e dade wo`nost da se ppe zen tipaat i ppepo-
pakite sobpani vo tekot na ppoektot, so cel po dobpuvawe na
sppoveduvawe na nadle`nosta vo obpazova n ie to.

Op{tinskite slu`benici od oblasta na obpazovanieto iwaat
wno gu zna~ajna uloga vo ppocesot na decentpalizacijata, osobe -
no vo iznao|aweto na lokalni pe{enija za lokalnite ppoblewi
i nivno sppoveduvawe na efikasen na~in. Kapacitetot, ve{ ti -
ni  te i pazbipaweto na ulogite i odgovopnostite se neopxodni
so stojki za neppe~en tpansfep na ovie nadle`nosti.
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Kon posilno lokalno 
upravuvawe so u~ili{tata

Drejt në menaxhimi
lokal më të mirë me

shkollat
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Na oswi juli, 2008 godina, vo ppostopiite na
Op{tina ^aip, be{e odp`ana 11-tata sednica
na Yppavniot Odbop na ZELS. Bea pazgledani

pove}e ppa{awa od paboteweto na edinicite na
lokalna sawouppava we|u koi politikata na ZELS za
zewji{teto, wo`nostite za zgolewuvawe na izvopnite
ppixodi na op{tinite, peafipwacija na stavovite na
ZELS vo odnos na Zakonot za fi-
nansipawe na ELS, sostojbite
vo vtopata faza od decentpal-
izacijata so poseben osvpt na
ppoblewot so op{tinite koi
iwaat blokipani swetki i onie
koi newaat soodvetni texni~ki
kapaciteti. Be{e diskutipano i
za funkcionipaweto na Kowite-
tot na pegionite, za ppoblewite
na ppotivpo`apnite slu`bi, za
ppodol`uvaweto na tpendot na
neppincipielnoto odzewawe na
nadle`nostite vo obpazovani-
eto na op{tinite, za aktivnos-
tite na Ministepstvoto za
zewjodelstvo povpzani so up-
pavuvaweto na zewjodelskoto
zewji{te, za neiskopistenite
spedstva ppedvideni za finan-
sipawe na ppoekti, soglasno Za-
konot za pawnowepen pegionalen
pazvoj, kako i za dpugi aktuelni
ppa{awa. 

^lenovite na YO go pazgledaa
Ppedlog – dokuwentot “Politikata na ZELS vo odnos
na zewji{teto” izgotven od ppoektot na EAR, a fi-
nansipan od EY koj na~elno e kowpatibilen so
dosega{nite stavovi na ZELS vo odnos na ppocesot na
decentpalizacija i na zewji{teto i be{e dogovopeno
vo istiot da se vnesat istaknatite zabele{ki i da se
usoglasat stavovite vo odnos na altepnativite, po
{to toj }e ppetstavuva stpate{ki dokuwent na ZELS
vo ppegovopite so Vladata za ova ppa{awe. Re~isi
30% od zewji{teto koe iw e odzeweno na op{tinite
vo winatiot pepiod e uzuppipano, popadi {to be{e

Odr`ana 11-tata sednica na UO na ZELS Mbajtja e seancës së 11-të e BD të BNJVL-së

Op{tinite ne
otstapuvaat 
od stavot za
sopstvenost
vrz zemji{teto

Komunat nuk
tëriqen nga

qëndrimi për
pronësi ndaj

tokës

M
ë tetë korrik, 2008, në lokacionet e Komunës së
Çairit, u mbajt seanca e 11-të e Bordit Drejtues të BN-
JVL-së. Ishin shqyrtuar më shumë çështje nga puna

e njësive të vetëqeverisjes lokale ndër të cilat politika e BN-
JVL-së për tokën, mundësitë për rritjen e të ardhurave
burimore të komunave, riafirmim të qëndrimeve të BNJVL-
së lidhur me Ligjin për financimin e NJVL-ve, gjendjet në

fazën e dytë nga decentralizimi me vështrim të veçantë të
problemit me komunat të cilat kanë llogari të bllokuara dhe
ato të cilat nuk kanë kapacitete të mjaftueshme teknike.
Ishte diskutuar edhe për funksionimin e Komitetit të
regjioneve, për problemet e shërbimeve të zjarrfikësve,
për vazhdimin e trendit të marrjes joprincipiele të kompe-
tencave në arsim te komunat, për aktivitetet e Ministrisë
për bujqësi lidhur me menaxhimin e tokës bujqësore, për
mjetet e pashfrytëzuara të parashikuara për financimin e
projekteve, konform Ligjit për zhvillim të barabartë
regjional, si dhe për çështje tjera aktuale.  �



naglaseno deka  bapaweto na ZELS ne swee da se
tolkuva deka tpeba ne{to da iw se dade na op{tinite,
tuku da iw se vpati nazad ona {to nekoga{ bilo vo
nivna sopstvenost. Po ova be{e potencipano deka
vo sledniot pepiod tpeba da se ppistapi kon peal-
izacija na inicijativata da se potpi{e nov Mewo-
panduw za sopabotka so Vladata, kade we|u dpugoto }e
bide pegulipano i ova ppa{awe. Ppisutnite bea in-
fopwipani deka vo sopabotka so ZELS se izgotvuva
baza na podatoci za site spedstva koi doa|aat vo
op{tinite. Vo pawkite na ppoektot }e bide izgotveno
i softvepsko pe{enie za da wo`e da se vp{i ppes-
wetka na pazni siwulacii za pazli~nite potpebi na
op{tinite, a be{e ppedlo`eno da se izgotvi doku-
went „Politika na ZELS za zgolewuvawe na ppixodite
na op{tinite“.

Be{e ppenesena infopwacijata za pabotata na
Kowisijata za vlez vo vtopata faza, vo pawkite na
Ministepstvoto za Finansii, kade e diskutipano i
ppa{aweto za blokipanite swetki, ppi {to e za-
klu~eno vo sledniot pepiod da se izgotvat ppedlog
wepki za poddp{ka na op{tinite, so cel site op{tini
da vlezat vo vtopata faza. Y{te dvaesetina op{tini
ne se vo vtopata faza, od koi 15 op{tini se so bloki-
pani swetki. Pet op{tini ne gi ispolnuvaat uslovite
od ppvata faza, bidej}i newaat soodveten kapacitet
vo dano~nite oddelenija, za {to ZELS se zavzewa da
pospeduva vo sklu~uvawe na dogovop za sopabotka na
ovie op{tini so sosednite op{tini. Be{e istaknato
deka dosega ZELS so poddp{ka od Bpitanska awbasada
sppoveduva{e Ppoekt, za powo{ na op{tinite koi ne
se vo vtopata faza. Be{e potencipano deka newa
ekonowska logika na op{tinite da iw se zabpanuva da
zewat kpedit za vpa}awe na stapi dolgovi, vo uslovi
koga toa ppavo go iwa dp`avata (koja kopisti kpediti
za peppogpawipawe na dolgovite). Sepak, soglasno
analizite na Svetska banka, zasega sawo 12 op{tini
se podobni da se zadol`at. Pobapano be{e ZELS da
insistipa na peafipwipawe na Kowisijata za sppavu-
vawe so dolgovite na op{tinite, telo pegulipano so
Zakon, kako i peafipwipawe na stavot, dolgovite po
osnov za eksppoppijacija da bidat ppezeweni od
dp`avata. Na ppisutnite iw be{e ppeneseno za pab-
otata na Kowitetot na pegionite vo Bpisel, od kade
se pottiknuvaat op{tinite da se podgotvuvaat za
IPA ppoektite,  so akcent na ppoektite za we|unap-
odna sopabotka, za za{tita na `ivotnata spedina i
za zewjodelstvoto. Be{e pobapano da se inicipa ppo-
ces, Sekpetapijatot na Kowitetot na pegionite da go
ppezewe ZELS. Yka`ano na ppaktikata vo site zewji na
Evpopa, ppi {to e neppipodno sekpetapijatot da bide
locipan vo Ministepstvoto za lokalna sawouppava,
odnosno deka istiot e vo nacionalnata Asocijacija
na op{tinite. 

Na dneven ped na 11-tata sednica na Yppavniot od-
bop, be{e inicipano i ppa{aweto za sostojbata na
ppotivpo`apnite slu`ba, ppi {to be{e uka`ano na
nivnata lo{ata texni~ka sostojba, nesoodvetnata
oppewa, nedovolniot bpoj na po`apnikapi i otsustvo
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Anëtarët e BD e shqyrtuan Propozim – dokumentin
“Politika e BNJVL-së lidhur me tokën” hartuar nga pro-
jekti i AER, dhe i financuar nga BE-ja i cili parimisht është
kompatibil me qëndrimet e tanishme të BNJVL-së lidhur
me procesin e decentralizimit dhe të tokës dhe ishte
kontraktuar që në të njëjtin të vendosen vërejtjet e për-
mendura dhe të harmonizohen qëndrimet lidhur me al-
ternativat, me çka ai do të paraqet dokument strategjik
të BNJVL-së në negociatat me Qeverinë për këtë çështje.
Pothuajse 30% nga toka që ju morr komunave në peri-
udhën e kaluar është e uzurpuar, me çka u theksua se
kërkesa e BNJVL-së nuk duhet të interpretohet për diqka
që duhet të jepet, por të jetë e kthyer mbrapa diqka që
dikur ishte në pronësi të komunave. Pas kësaj ishte po-
tencuar që në periudhën vijuese të firmoset Memoran-
dum bashkëpunimi me Qeverinë ku do të rregullohen
shumë çështje. Pjesëmarrësit ishin të informuar se në
bashkëpunim me BNJVL përgatitet baza e të dhënave për
të gjitha mjetet që vijnë deri te komunat. Në kuadër të
projektit do të jetë i përpiluar vendim softverik që të
mundet të kryhet llogari në simulime të ndryshme për
nevoja të ndryshme të komunave, dhe ishte e propozuar
të hartohet dokument ,,Politika e BNJVL-së për  rritjen e
të ardhurave komunale,,. 

Ishte përcjellur informacioni për punën e  Komisionit
për hyrje në fazën e dytë, në kuadër të Ministrisë për fi-
nanca, ku u diskutua edhe çështja për llogaritë e
bllokuara. U konkludua që në periudhën vijuese të për-
gatiten propozim masa për përkrahjen e komunave. Zo-
tim i Komisionit është që gjithë komunat të hyjnë në
fazën e dytë. Edhe njëzet komuna nuk janë në fazën e
dytë nga ku 15 komuna janë me llogari të bllokuara. Pesë
komuna nuk i plotësuan kushtet nga faza e parë, re-
spektivisht nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm në sek-
sionet tamimore, për çka BNJVL dëshiron të ndërmjetë-
son për tu lidhur kontratë për bashkëpunim me komunat
fqinje. Ishte theksuar se deri më tani BNJVL me përkrahje

�
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na obuki. Be{e inicipano  da se diskutipa za zakon-
ski ppoweni vo ovaa oblast na slednata sednica,
kako i sostanok so Dipekcijata za za{tita i spasu-
vawe. Neizostavno be{e i iznesuvaweto na ppob-
lewite od obpazovanieto. MON se u{te ne iw gi vpati
neppincipielno odzewenite nadle`nosti vo obpa-
zovanieto na op{tinite Stapo Nagopi~ane i Bp-
venica. Be{e sugepipano op{tinite da povedat sud-
ska postapka za utvpduvawe na odgovopnost, a po
iwenuvaweto na noviot winistep za obpazovanie da se
zaka`e sostanok za konkpetno pazpe{uvawe na ova i
golew bpoj dpugi ppa{awa od ovaa oblast. Isto taka,
kako pezultat na zgolewuvawe na cenata na naftata
za 70 – 80%, be{e ppedlo`eno ZELS itno da intep-
venipa ppi pebalansot na buxetot, vo delot na sped-
stvata ppedvideni za obpazovanie. Vo vpska so up-
pavuvaweto so zewjodelskoto zewji{te be{e
pazgledana infopwacijata od Ministepstvoto za
zewjodelie. Ppisutnite uka`aa deka op{tinite ne
se konsultipani vo postapkata na pasppedelba na
zewjodelskoto zewji{te. Toa se paspap~uva a osta-
nati se ogpowni povp{ini neposeani. Be{e uka`ano
deka odpedeni povp{ini ne se ppedadeni ppeku ten-
depska postapka i deka e sklu~en dogovop vo ~etipi
o~i, ppi {to be{e upateno bapawe do pesopnoto win-
istepstvo na Intepnet stpanica da istakne na koja
fipwa, koe zewji{te i kolku zewji{te i e dodeleno
pod zakup, bpojot na katastapskata papcela i poda-
toci za sepvisipaweto na obvpskata od stpana na
koncesionepot. Pokpenato be{e i ppa{aweto vo
odnos na iskopistuvaweto na spedstvata ppedvideni
za finansipawe na ppoekti soglasno Zakonot za paw-
nowepen pegionalen pazvoj, no popadi negovata golewa
va`nosta, be{e ppedlo`eno toa da bide pazgledu-
vano na slednata sednica na YO, kako posebna to~ka
od dnevniot ped .

të Ambasadës Britanike implementoi Projekt, për ndihmë
të komunave që nuk janë në fazën e dytë. Ishte potencuar
se nuk ka logjik ekonomike që komunave t'ju ndalohet të
marrin kredi për kthimin e borxheve të vjetra, në kushte
kur atë të drejtë e ka shteti (e cila shfrytëzon kredi për re-
programimin e borxheve). Konform analizave të Bankës
botërore vetëm 12 komuna janë të volitshme që të dety-
rohen. U kërkua që BNJVL të insiston në reformimin e
komisionit për ballafaqimin me borxhet e komunave, trup
i rregulluar me Ligj, si dhe reafirmim të qëndrimit, borx-
het në bazë të esproprijimit të jenë të ndërmarra nga
shteti. Pjesëmarrësit të informuar edhe për punën e
Komitetit të regjioneve në Bruksel. U përcjell informacioni
se komunat duhet të përgatiten për IPA projektet me
theks në projektet e bashkëpunimit ndërkombëtarë, pro-
jekte për mbrojtje të mjedisit jetësor dhe bujqësisë. U
kërkua të inicohet proces, Sekretariatin e Komitetit të
regjioneve t’a merr BNJVL. U përmend praktika në të
gjitha shtetet e Europës, me çka është jo e natyrshme të
jetë e locuar në ministrinë e vetëqeverisjes lokale, re-
spektivisht se i njëjti është në asociacionin e komunave. 

Në rendin ditor të seancës së 11-të të Bordit Drejtues,
ishte inicuar edhe çështja për gjendjen e shërbimit të zjar-
rfikësve, me çka u përmend gjendja e keqe teknike, pajisja
jopërkatëse, numri i pamjaftueshëm i zjarrfikësve dhe
mungesa e trajnimeve. Ishte inicuar të diskutohet për
ndryshime ligjore në këtë lëmi në seancën vijuese, si
dhe mbledhje me Drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim.
Gjithashtu nuk u shmang as problemi në arsim. MASH
akoma nuk u’a ka kthyer kompetencat e marra në arsim
komunave Staro Nagoriçane dhe Bërvenicë. Ishte syg-
jeruar që komunat të ngrejnë procedurë gjyqësore për
caktimin e përgjegjësisë, dhe pas emërimit të ministrit të
ri për arsim të cakton mbledhje për zgjidhjen konkrete të
kësaj çështje dhe shumë çështjeve tjera nga kjo lëmi.
Gjithashtu, si rezultat i rritjes së çmimit të naftës për 70
– 80% më shumë nga vlera e parashikuar me bllok dota-
cionet, u kërkua që BNJVL në kohë të duhur të inter-
venon, veçanërisht për shkak të procedurës për kryerjen
e rebalancit të buxhetit në pjesën e mjeteve të
parashikuara për Ministrinë e bujqësisë. Pjesëmarrësit
theksuan se komunat nuk janë konsultuar në procedurën
e shpërndarjes së tokës bujqësore. Toka coptohet dhe të
tjera janë sipërfaqe të mëdha të pakultivuara. U për-
mendën njohuritë se sipërfaqe të caktuara nuk janë të
dorëzuara nëpërmjet procedurës tenderike dhe se është
lidhur marrëveshje në katër sy, me çka ishte dërguar
kërkesë deri te ministria përkatëse të hapet Internet
faqe ku do të theksohet se cilës kompani i është ndarë sa
tokë me qira, numri i kadastrit dhe të dhënave për
servisimin e detyrimit nga ana e koncesionarit. Gjithashtu
është ngritur çështja për zbatimin e Ligjit për zhvillim
regjional, respektivisht mundësia që mjetet e
parashikuara të mos jenë të shfrytëzuara për shkak të pa-
mundësisë që të aplikohet për të njëjtat. Në seancën vi-
juese të Bordit drejtues të jetë e vërtetuar pikë e veçantë
e rendit ditor në të cilën do të diskutohet lidhur me shfry-
tëzimin e mjeteve të parashikuara për financimin e pro-
jekteve konform Ligjit për zhvillim të barabartë regjional. 



� Oficijalno, na 11-tata sednica
na UO na ZELS, na osmi juli, se po -
vle kovte od ~elnata pozicija na
Za ednicata, od pri~ini {to na
von rednite parlamentarni izbo -
ri dobivte mandat vo Sobranieto
na RM. Funkcijata pretsedatel na
ZELS ja izvr{uvavte iz  minatite
triipol godini, pa ka ̀ ete ni koi
bea najzna~ajnite mo menti za Vas
vo ovoj period? 

Mislaw deka vo ovoj pepiod
ZELS postigna wnogu i navistina
wi e `al  {to eden zna~aen pepiod
od wojata pabota zavp{i. Sepak
Pap lawentot e woeto novo westo
ka de }e ppodol`aw i ponatawu da
„pabotaw“ za decentpalizacijata i
za podobpuvawe na lokalnata
vlast vo na{ata zewja. Vo po ve }e -
go di{niot pepiod na woite aktiv -
no sti vo ZELS swetaw deka e na-
jzna~ajno {to uspeavwe iw plewen -
tacijata na decentpali za cijata da
ja postaviwe vo vistinskiot ko lo -
sek i {to toa go nappavivwe wnogu
us pe{no. Newa dilewi deka peali -
za cijata na decentpalizacijata na
vlasta ni e potpebna i ja bapaat
EY i NATO od nas, no pped se taa e
ppoces vo intepes na gpa|anite,
na  site nas, a op{tinite toa wo{ -
ne dobpo go pazbpaa i pped se us -
pe{  no go pealizipaat. Spoped we -
ne toa e navistina golew uspex
{to go postignavwe site zaedno vo
ZELS vo izwinatiot pepiod. Ne ve-
law deka se ode{e glatko, iwa{e i
sla  bosti, no ~ekop po ~ekop pa bo -
ti  te uspe{no gi pe{avavwe. Ys-
peav  we da se nawetnewe kako dosto -
en paptnep na Vladata, da ppo  we -
niwe nekolku klu~ni zakoni, vo
ppa vec na podobpuvawe na lo kal -
no to uppavuvawe, we|u koi zakonot
za danoci na iwot, za kowunalni
tak si, zakon za koncesii na wine -
pal nite supovini, za centpalen

pe gistap, da nawetnewe novi pe {e -
ni ja vo zakonot za gpade`no zew -
ji{ te, da izdejstvuvawe zgolewuva -
we na spedstvata za obpazovanie
vo Buxetot na RM... Seto toa ni da -
va za ppavo da ka`ewe deka swe na -
ppavile dosta, no toa ne zna~i de ka
site ppoblewi swe gi pe{ile. Os-
obeno os tanuvaat otvopeni dve
klu~ ni ppa {awa. Ppa{aweto na sop -
stve no sta, so akcent na zew ji{ te to
za gpad ba i ppa{aweto na finansi -
pa  weto na op{tinite ppeku zgole-
we no zafa}awe od DDV i od pep so -
nal niot danok. Toa e „bit ka ta“ {to
wu ppetstoi na ZELS vo id nina. 

� Vo ovoj period ZELS go real-
izira pove}egodi{niot son, da
ima sopstvena „Ku}a na op{ti-
nite“. Kolku e toa zna~ajno za rab-
otata na ZELS?

Apsolutno, i toa e u{te eden
golew zaedni~ki uspex. „Ku}ata na
op{tinite“ }e svedo~i deka vo
eden pepiod swe uspeale da iz-

gpadiwe we|useben {ipok konsen-
zus, sojuz so donatopi, vladini i
ne vladini opganizacii i swe us-
pea le da se etablipawe kako silna
aso cijacija. Najdobpo e {to vo iz -
wi natiot pepiod ja zadp`avwe ko-
xe zijata we|u nas, i  vo pepiodot
{to ppetstoi }e tpeba da se od do -
lee na ppedizvicite i da se na ppa -
vi napop da se za~uva edinstvoto
na ZELS. Swetaw, kako i dosega, so
wudpost, so pazgovop,so tolepan-
ci ja }e se nadwinuvaat site ppob-
le wi. Naedno sakaw da izpazaw bla -
go dapnost na stpu~nata slu`ba na
ZELS, lu|eto vo Zaednicata koi  se
wno gu vpedni pabotnici i niz ~ii
„pa ce“ winuvaa golew del od uspe-
site {to gi postignavwe. Se paz bi -
pa, bez zaedni~ka siwbioza wegu po -
li ti~kite ppetstavnici i slu` ba-
ta na ZELS, za koja osobeno se zala -
gav da ostane, kako i dosega nepap-
ti ska i objektivna, uspesite  ne
bi bile taka golewi. 
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Andrej Petrov, neposredno po povlekuvaweto  od funkcijata pretsedatel na ZELS

Edinstvoto vo ZELS, 
va`en uslov za uspe{no prodol`uvawe
na procesot na decentralizacija
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� Zyrtarisht në mbledhjen e 11 të
KD të BNJVL, me 8 korrik u tërho-
qët nga pozita kyçe në Bashkësi,
për shkak se në zgjedhjet e pa ra -
kosh me parlamentare fituat man-
da tin në Parlamentin e ri të RM.
Funk sioni kryetar i BNJVL e ush t -
ru at në tre vitet e kaluara, atëher
na tregoni se cilat ishin momentet
më të rëndësishme për Ju në këtë
peri udhë? 

Mendoj se në këtë periudhë BNJVL
arriti shumë dhe sinqerisht më vjen
keq se një periudhë e rëndësishme e
jetës sime përfundoj. Megjithatë
Parlamenti është vendi i ri ku edhe
më tej do të “punoj” për decentral-
izimin dhe përmirësimin e pushtetit
lokal në vendin tonë. Në periudhën
shumevjeçare të aktiviteteve të mija
në BNJVL mendoj se më e rëndë-
sishme është se arritëm që imple-
mentimin e decentralizimit ta ven-
dosim në drejtimin e duhur dhe që
këtë e arritëm me sukses. Nuk da
dyshim se realizimi i decentralizimit
të pushtetit është i nevojshëm dhe
këtë e kërkon EU dhe NATO nga ne,
por parasëgjithash është proces në
interes të qytetarëve, të gjithë neve,
ndërsa këtë komunat shumë mirë e
kuptuan dhe parasëgjithash me suk-
ses e realizuan. Sipas meje është
një sukses i madh që e arritëm
bashkarisht në BNJVL në periudhën
e kaluar. Nuk them që ka shku gjith -
çka lehtë, kishte edhe mangësi, por
hap pas hapi punët me sukses i për-
funduam. Arritëm që të imponohemi
si partner serioz i Qeverisë, të ndry -
shoj më disa ligje kyçe, në drejtim të
përmirësimit të menaxhimit lokal,
ndër ato ligji për tatimin në pronë,
për taksat komunale, ligjin për kon-
cesione dhe lëndë minerale, për
regjistrin qendrorë, të fusim zgjidhje
të reja në ligjin për truallin ndërti-

mor, të inicojmë rritjen e mjeteve
për arsim në Buxhetin e RM...E gjithë
kjo na jep të drejtë të themi se kemi
bërë shumë, por kjo nuk do të thotë
se të gjitha problemet i kemi zgjid-
hur. Mbeten të hapuri dy çështje të
rëndësishme. Çështja e pronësisë,
me theks në tokën ndërtimore dhe
çështja e financimit të komunave
nëpëmjret përfshirjes me TVSH dhe
tatimi personal. Kjo është “beteja”
që i paraprinë BNJVL në të ardh -
men. 

� Në këtë periudhë BNJVL e real-
izoj endrrën e shumë pritur, të ketë
“Shtëpinë e komunave” të veten.
Sa është e rëndësishme për punën
e BNJVL-së?

Absolutisht, kjo është edhe një e ar-
ritur tjetër e madhe e përbashkët.
“Shtëpia e komunave” do të dësh-
moj se në një periudhë arritëm të
ndërtojmë konsensur të gjërë ndër-
mjet veti, aleancë me donatorët, or-
ganizata qeveritare dhe joqeveritare
dhe kemi arriturë të themelohemi
si asociacion i fortë. Më e mira është
se në periudhën e kaluar e mbajtëm
kohezionin ndërmjet veti, dhe në
pariudhën që na prinë do të duhet të
përkushtohemi sfidave dhe të bëhet
përpjekje të rruhet uniteti në BN-
JVL. Mendoj, si deri më tani, me
men çuri, me dialog, me tolerancë
do të tejkalohen të gjitha problemet.
Njëherit dua të shpreh falemnderim
shërbimit profesional të BNJVL,
njerëzit në bashkësinë që janë punë-
tor të zelshëm dhe në “duart” e të
ci lëve kanë kaluar numër i madh i
suk  seseve që i kemi arritur. Kupto-
het, pa simbiozë të përbashkët ndër-
mjet përfaqësuesve politik dhe shër-
bimit të BNJVL-së, për të cilën jam
për pjekur të ngel si deri më tani jo
par tiake dhe objektive, sukseset nuk
do të ishin aq të mëdha. 

Andrej Petrov, drejtpërdrejt pas tërheqjes nga funksioni i kryetarit të BNJVL-së

Uniteti në BNJVL, kusht i rëndësishëm 
për vazhdimin e sukseshëm të

procesit të decentralizimit
� Sega kako ~len na Parlamentot
- mes toto kade se glasaat zako ni te,
kolku ste podgotveni da lobi ra te
za donesuvawe na vistinski
re{enija vo interes na decentral-
izacijata i lokalnata vlast ?

Vpz baza na woeto dosega{no is -
kust vo, kako gpadona~alnik, ppetse-
datel na ZELS, ~len vo we|unapodni
tela, swetaw deka op{tinite zasega
i newaat podobap lobist. Toa vsu{ -
no st go poka`av u{te na sawiot po -
~e tok. Apguwentipano gi iznesov
stavovite za koi se zalagavwe vo
ZELS za izweni vo Zakon za centpa -
len pegistep, potoa dostaviv awand-
wa ni za gpade`noto zewji{te {to se
te welea na ppetxodnite zaedni~ki
stavovi vo zaednicata, a `alaw {to
ne uspeav da gi podnesaw i awand-
wanite za zakonot za osnovno obpa-
zovanie. Navistina vo Paplawentot
iwa wnogu ppostop da se paboti za
op{tinite, i wo`ebi }e tpeba da se
pazwisli, sli~no na sloven~kiot
paplawent, vo negovi pawki da se
fopwipa Kowisija za lokalna sa wo -
up pava. 

� Koi bi bile Va{ite preporaki
do doneodamne{ni kolegi-grado -
na   ~alnicite ?  

Da iwaat vepba vo sebe, da se
dp`at edni so dpugi, da vepuvaat vo
ZELS bidejki e toa edna instituci -
ja koja sekoga{ }e stoi pozadi niv ni -
te zaedni~ki intepesi, sekoga{ da
bi dat otvopeni i sppewni za we |u se -
ben dijalog i da iwaat xpabpost da
se soo~uvaat so ppoblewite. Naj zna -
~aj no od s#, spoped wene e da se so -
~u va edinstvoto vo ZELS, so edna
zaedni~ka ideja vodilka - obezbedu-
vawe na podobpi uslugi i uslovi za
`ivotot na svoite gpa|ani, nezavi -
sno od paptiskata, peligiskata, et -
ni~ kata ili bilo koja dpuga ppipad -
nost. �
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,,Raporti i BNJVL-së nga konferenca e part-
neritetit publiko – privat,, paraqet dokument në
të cilin në nivel të ekspertëve janë shoshitur
mendimet, konkluzionet dhe rekomandimet të
cilat dolën nga konferenca “Përparësitë dhe in-
strumentet e PPP – udhëzime të Ligjit për
koncesione dhe lloje tjera të partneritetit pub-
liko - privat” organizuar nga BNJVL, me
përkrahje financiare nga ambasada e Britanisë
në RM, kushtuar prezantimit dhe promovimit
të zgjidhjeve të cilat i ofron Ligji për koncesion
dhe lloje të tjera të partneritetit publiko – pri-
vat, sjellur në janar të këtij viti.

Në raport është shënuar ajo që sfidat më
kryesore me të cilat ballafaqohen NJVL gjatë
zbatimit të PPP në vendin tonë, para së
gjithash, kapaciteti jo adekuat i komunave,
por edhe i ndërmarrjeve publike, si rezultat i
mos njohjes së mjaftueshme dhe përvojës me
PPP, ose deficiti kadrovik dhe financiar për për-
gatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për
qasje drejt PPP. Si problem që vërehet është
edhe mungesa e ekspertëve vendorë dhe
ekspertizëz, kështuqë komunat janë të de-
tyruara të angazhojnë ekspertë të huaj, me të
cilin zgjatet periudha kohore, si dhe rritet bux-
heti i projekti në tërësi. Tani për tani si prob-
lem më serioz për zbatimin e PPP, është për-
caktuar njohuria e pamjaftueshme e konceptit
dhe përfitimeve nga PPP nga ana e opinionit
më të gjërë publik. 

Në raport janë dhënë edhe rekomandime
nga Konferenca ndër të tjera vërtetimin e
mangësive dhe nevojave si dhe definimi dhe
përpunimi i modeleve të PPP, trajnime për
administratën komunale dhe ndërrmarjet pub-
like për të gjitha aspektet relevante të PPP, or-
ganizimi i ngjarjeve të ndryshme ndërmjet
sektorit publik në nivel lokal dhe qendror dhe
sektorit privat dhe civil për këmbim të ideve
dhe përvojave në lidhje  me modelet dhe
mundësitë për financim dhe sigurim të shër-
bimeve publike në pajtim me këtë koncept. Si
hapa të mëtutjeshëm u rekomanduan edhe
disa aktivitete promovuese për ngritjen e
vetëdijes publike: а) publikim që do të përfshijë
sqarim të konceptit dhe përfitimet nga PPP, si
dhe praktikat më të mira nga vendi dhe rajoni
në EJL dhe b) ueb faqe kushtuar PPP. Raporti
është i ngjitur në ueb faqen e BNJVL-së dhe
mund të gjendet në tekstin Konkludimet dhe
rekomandimet e konferencës për partneritet
publiko – privat.

� Tani si anëtar i Parlamen -
tit – vendi ku sillen vend i -
met, sa jeni të gatshëm të
loboni për sjelljen e zjgid-
hjeve të vërteta në interes
të decentralizimit dhe push -
te tit lokal?

Në bazë të përvojës sime të
de ritanishme, si kryetar ko-
mu ne, kryetar i BNJVL, anë-
tarë në organizatat ndërkom-
bëtare, mendoj se komunat
tani për tani nuk kanë lobist
më të mirë. Këtë e tregova
që nga fillimi. Në mënyrë të
argumentuar i paraqita qën-
drimet për të cilat përcakto-
het BNJVL për ndryshime të
Ligjit për regjistrin qendrorë,
pastaj dërgova amandamen -
te për truallin ndërtimor që u
bazuan në qëndrimet e bash -
kë sisë, ndërsa më vjen keq
që nuk arrita të dërgoj amen-
damente për ligjin për arism
fillor. Me të vërtet në Parla-
ment ka shumë hapësirë për
të punuar për komunat,
ndër sa mund të mendohet,
si në parlamentin sloven, të
formohet Komision për ve të -
qe verisje lokale. 

� Cilat do të jenë rekoman -
di met e Juaja deri te kolegët
e djeshëm – Kryetarët e ko-
munave?  

Të kenë besim në vete, të
për krahen njëri me tjetrin, të
besojnë në BNJVL sepse ajo
është një institucion që çdo-
herë do të qëndroj prapa in-
teresave të tyre të përbas -
hk ëta, gjithmonë të jenë të
hapur për dijalog ndërmjet
veti dhe të kenë guxim të bal-
lafaqohen me problemet. Më
e rëndësishme, sipas meje të
ballafaqohen vetëm në BN-
JVL, me një ide të për-
bashkët, lajt motiv – sigu ri -
min e shërbimeve më të mira
dhe kushte për jetën e qyte-
tarëve të vet, pavarësisht
përkatësisë partiake, relig -
jio ze, etnike ose tjetër.

Izgotven Izve{taj za
sostojbite so javno-
privatno partnerstvo 
vo op{tinite

Është përgatitur raport 
për gjendjen e partneritetit

publiko – privat 
nëpër komuna

„ZELS Izve{taj od Konfepencijata za
javno-ppivatno paptnepstvo“, ppetstavuva
dokuwent vo koj od ekspeptsko nivo se
ppeto~eni pazwisluvawata, zaklu~ocite i
ppepopakite koi ppoizlegoa od Konfepen-
cijata  „Ppednosti i instpuwenti na JPP –
nasoki na Zakonot za koncesii i dpugi vi-
dovi na javno-ppivatno paptnepstvo” opga-
nizipana od ZELS, so finansiska podp{ka
na Bpitanskata Awbasada vo RM, a posvetena
na ppezentacija i ppowocija na pe{enijata
koi gi nudi Zakonot za koncesii i dpugi vi-
dovi na javno-ppivatno paptnepstvo, done-
sen vo januapi godinava.

Vo izve{atjot navedeno e deka kako
glavni ppedizvici so koi se soo~uvaat ELS
ppi iwplewentacija na JPP vo na{ata zewja
pped se, se nesoodvetnite kapaciteti na
op{tinite no, i na javnite ppetppijatija,
pezultat na nedovolnata zapoznaenost i
iskustvo so JPP, ili nakpatko, kadpovskiot
i finansiskiot deficit za podgotovka na
potpebnata dokuwentacija za ppistapuvawe
kon JPP. Kako ppoblew  zabele`an e i nedo -
sta tokot na  dowa{ni ekspepti i ekspepti -
za, pa op{tinite se ppinudeni da anga ̀ i pa -
at stpanski ekspepti so {to se odol go-
 vle kuva vpewenskiot pepiod, no i se obpewe -
nu va buxetot na celiot ppoekt. Zasega kako
naj sepiozen ppoblew za ppiwena i za`ivuva -
we na JPP, detepwinipano e  nedovolnoto
poznavawe na konceptot i ppidobivkite od
JPP od stpana na po{ipokata javnost. 

Vo Izve{tajot dadeni se i ppepopaki od
Konfepencijata koi we|u dpugoto vklu ~u -
va at utvpduvawe na nadostatoci i potpebi
kako i definipawe i izpabotka na wodeli za
JPP, obuka na op{tinskata adwinistpacija
i javnite ppetppijatija za site pelevantni
aspekti na JPP, opganizipawe na pazli~ni
vidovi na nastani powe|u javniot sektop na
lokalno i centalno nivo i ppivatniot i
civilniot sektop za pazwena na wislewa i
iskustva vo pogled na wodelite i wo`nos-
tite za finansipawe i obezbeduvawe na
jav ni uslugi soglasno ovoj koncept. Kako
sled ni ~ekopi bea ppepopa~ani i odpedeni
ppowotivni aktivnosti za podigawe na jav-
nata svest: a) publikacija koja }e sodp`i ob-
jasnuvawe na konceptot i ppidobivkite od
JPP, kako i najdobpite ppaktiki od zewjava
i pegionot na JIE i b) veb stpana posvetena
na JPP. Izve{tajot e staven na web stpanata
na ZELS i wo`e da se najde vo tekstot Za-
klu~oci i ppepopaki od Konfepencijata za
javno-ppivatno paptnepstvo  
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Lpadona~alnici i ppestavnici od adwinistpa -
ci jata na op{tinite Veles, ^a{ka, Stpuwica,
Bi tola i Centap, ppoglaseni za najdobpite op{ -

ti ni od Ppogpawata „Etika na lokalno nivo”, od 13-20
ju l i, 2008 godina ppisustvuvaa na studiska poseta vo
Pol ska, vo opganizacija na ZELS i Sovet na Evpopa.

Awe pikansko-Polskata fondacija “Civis Po lo -
nus” pod gotvi intepesna ppogpawa za ppetstav -
ni cite od Republika Makedonija koi iwaa wo ̀  -
nost da doznat pove}e za podelenosta na
lo kalnata sawouppava vo Polska i da pazwenat
iskustva so svoite kolegi od op{ tinite, kvap-
tovite, vojvodstvata od Vap{ava za svoi te naj-
dobpi ppaktiki i na~inite na nivnoto funk -
cionipawe. Delegacijata iwa{e spedbi i so
ppet stavnici od op{tinite koi u~estvuvale vo
Ppogpa wata „Tpanspapetna Polska”, i od fon-
dacii i opganizacii koi ja kpeipale i sppove-
duvale ovaa Ppogpawa. Iskustvata na op{ti-
nite Tapguvek i Lpadot Pulavi poka`ale deka
tpanspapetnosta ppi objavuvaweto na uslugite,
dostapnosta na istite do gpa|anite, kako i
tesnata sopabotka so nevladiniot sektop se od
ogpowna va`nost za gpadewe na tpanspapetni i
uspe{ni op{tini. Delegacijata isto taka paz-
weni iskustva i idei so polskite ppetstavnici
za dostapnosta do javni infopwacii, za sppe ~u -

K
ryetarët e komunave dhe përfaqësues të adminis-
tratës komunale të komunave Veles, Çashka, Stru-
micë, Manastirë dhe Qendër, të shpallura për

komuna më të mira nga Programi “Etika në nivel lokal”,
prej 13 – 20 korrik 2008 morrën pjesë në vizitën studi-
more në Poloni, në organizim të BNJVL dhe Këshillit të

Evropës. Fondacioni Amerikano – Polak “Civis
Polonus” përgatiti program interesant për për-
faqësuesit e Republikës së Maqedonisë të cilët
patën mundësinë të mësojnë diçka më tepër për
ndarjen e pushtetit lokal në Poloni dhe të shkëm-
bejnë përvoja me kolegët e tyre nga komunat, qar-
qet, dhe krerët e Varshavës për praktikat e tyre më
të mira dhe mënyrën e funksionimit. Delegacioni
pati takim edhe me përfaqësuesit e komunave të
cilat morrën pjesë në Programin “Poloni transpar-
ente”, dhe prej fondacioneve dhe organizatave të
cilat e krijuan dhe e implementuan këtë Program.
Përvojat e komunës Targuvek dhe Qytetit Pulavi
treguan se transparenca gjatë shpalljes së shër-
bimeve, qasja e të njëjtave deri te qytetarët, si dhe
bashkëpunimi i ngushtë me sektorin joqeveritarë
janë të një rëndësie të madhe për ngritjen e ko-
munave të sukseshme dhe transparente. Delega-
cioni gjithashtu shkëmbeu përvoja dhe ide me
përfaqësuesit polak për qasjen deri te informatat

[este  najdobri op{tini
od ,,Programata za Etika
na lokalno nivo,, na
studiska poseta vo
Polska

Gjashtë komunat më të
mira nga “Programi për

etikë në nivel lokal” 
në vizitë studimore 

në Poloni 

�
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Mesta kade wo`e da se pozajwat paznovidni knigi, aktuelni
spisanija, DVD-a, da se powinat ppijatni wigovi vo „dpu{tvo“ so
intepesna kniga, da se ppebapuva ppeku intepnet, da se steknat

novi ppijateli, da se dobijat soveti i infopwacii... Toa se penovipanite
op{tinski biblioteki vo Stpuwica, Radovi{ i Kavadapci, koi ppeku ppo -
ek tot „Ppijatelski biblioteki za site gpa|ani“, finansipan od Kpalst -
vo to Nopve{ka, kako del od ppogpawata na YNDP za poddp{ka na ppocesot
na decentpalizacija, dobija nov lik i novi sodp`ini ppifatlivi i in-
tepesni za site gpa|ani. Ovoj ppoekt vo poslednive tpi godini aktivno
paboti na tpansfopwacija na lokalnite biblioteki vo wultifunk cio -
nal ni infopwativni i kultupni centpi na op{tinite. Konkpetno ovie
tpi biblioteki sega iwaat wodepno oppeweni ~italni, kowpjutepski cen-
tpi i detski kat~iwa, {to ppedizvika ppivlekuvawe na pogolew bpoj po se -
titeli i ~lenovi, a so toa i popast na ppixodite na bibliotekite.
Vsu{ nost tie stanaa del od `ivotot na gpa|anite, pa vo niv se opgani zi -
pa at i pazni nastani, wanifestacii, debati i fopuwi. Ovie biblioteki
ost vapuvaat i intenzivna sopabotka so op{tinite, so NVO i lokalnite
kow panii.  Aktivipani se veb poptali za tpite biblioteki i nivnoto a`u -
pi pawe e sekojdnevno. Op{tinite u~estvuvaa vo infpastpuktupnoto pe  n-
ovipawe na bibliotekite so po 10.000 YSD, sekoja.

Ppeku Ppoektot „Ppijatelski biblioteki za site gpa|ani“ se wodep ni -
zipa pabotata na bibliotekite vo ^air (Skopje), Ko~ani i Vinica, so
obezbeduvawe na pokvalitetni uslugi, ppeku ppetxodno nadogpaduvawe na
znaewata i ve{tinite na  vpabotenite. Vsu{nost od sawiot po~etok, vo
2005 godina pa se do kpajot na 2007, Ppoektot opganizipa{e 11 pazli~ni
obuki, so nad 200 u~esnici, vpaboteni vo tapgetipanite biblioteki i
op{tini. Obukite se odnesuvaa na wodepnite bibliote~ni texniki za ko-
wunikacija so javnosta, uppavuvawe so biblioteka, dopolnitelno finan-
sipawe, osnovni i nappedni kowpjutepski ve{tini i sli~no. Kako pezultat
na obukite bea podgotveni ppipa~nici: „Modepni koncepti za davawe
kvalitetni uslugi“, „Bibliote~en wapke ting“ i „Dopolnitelno finan-
sipawe na lokalnite biblioteki“ so cel ppo{ipuvawe na iskustvata na
dpugi biblioteki i sli~ni institucii vo Makedonija. 

Za ppowovipawe na konceptot na bibliotekata kako gpa|anski infop-
wativen centap, sppovedena e wediuwska kawpawa. Llavnata cel na kawpa -
wata be{e da se zgolewi intepestot na
gpa|anite za javnite biblioteki ppeku
ppowocija na konceptot na wulti-
funkcionalna biblioteka so otvopen
i lesen ppistap do infopwaciite.
Ppeku ovoj ppoekt bea zbogateni  bib-
liote~nite fondovi na bibliotekite
vo ^aip, Tetovo, Lostivap, Kuwanovo,
Stpuwica, Kavadapci i Radovi{ so nad
4000 novi naslovi. Ppoektot u{te vo
sawiot po~etok inicipa{e sopabotka
so Nacionalnata kowisija na UNESCO
od koja dobi celosna podp{ka.

va weto na kopupcijata na lo -
kal no nivo, za obukite i sove-
tuvaweto na vpabotenite vo
lokalnata sawouppava. Inte -
pe sen be{e i ppiwepot na op-
ganizipawe na t.n. wladinski
kvaptovi vo gpadovite vo Pol-
ska, ppoekt koj go sppoveduva
“Civis Polonus”. Stanuva zbop
za wladinski soveti koi se
fopwipaat sekoja godina i vo
koi pabotat najwladite od 13-
19 godini, a ~ija cel e podi-
gawe na svesta kaj wladite za
svoite podni westa i pot-
tiknuvawe na `elbata za
nivna pogolewa vklu~enost vo
iznesuvawe na idei pped
lokalnite vlasti za  pobpz
pazvoj na  nivnite lokalni
spedini .

Delegacijata se vpati vo
svoite lokalni spedini so
pogolewi iskustva i so evi-
dentna `elba videnite dobpi
ppaksi od Polska  da gi ppi-
wenat i vo svoite op{tini. 

publike, për pengimin e korrup-
sionit në nivel lokal, për tra-
jnimet dhe këshillimet e të
punësuarve në pushtetin lokal.
Interesant ishte shembulli i or-
ganizimit të të ashtuquaturave
qarqet rinore në qytetet e
Polonisë, projekt që implemen-
tohet nga “Civis Polonus”. Bëhet
fjalë për këshilla rinor që formo-
hen çdo vitë dhe në të cilët
punojnë më të rinjët prej 13-19
vjet, ku qëllimi është ngritja e
vetëdijes tek të rinjët për
vendlindjen e tyre dhe nxitjen e
dëshirës për kyçjen më të
madhe në paraqitjen e ideve
para pushtetit lokal për zhvillim
më të shpejtë të rrethit të tyre
lokal.

Delegacioni u kthye me në
vendin e vet me përvoja të
mëdha dhe me një dëshirë që
praktikat e mirë të Polonisë t’i
praktikojnë në komunat e veta.  

Proekt na UNDP

Bibliotekite 
kako del od `ivotot na

gra|anite vo op{tinite

Vo op{tina Jegu nov ce (s.
Ppequbi{te), Te tov sko, izgpa -
de na e i oppewena nova biblio -
te  ka, koja nabpzo }e bide pu{ -
tena vo upotpeba i }e gi nu di
site novi so dp ̀ ini. Biblio te -
ka ta vo op{tina Je gu novce }e
bide edna od petkite pupalni
biblioteki osno vani vo po -
sled no vpe we, a kako osnova~ se
ja vuva op{tinata. Op{ ti na Je-
gunovce od sawiot po~etok ak-

�
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V
ende ku mund të huazohen libra të ndryshëm, re-
vista aktuale, DVD, të kalohen çaste të lumtura në
“shoqëri” me libër interesant, të hulumtohet në in-

ternet, të fitohen miqë të rinjë, të merren këshilla dhe in-
formata... Këto janë bibliotekat komunale të renovuara
në Strumicë, Radovish dhe Kavadarcë, të cilat nëpërmjet
projektit “Biblioteka shoqërore për të gjithë qytetarët”, fi-
nancuar nga Mbretëria e Norvegjisë, si pjesë e programit
të UNDP për përkrahje të procesit të decentralizimit, fi-
tuan pamje të re dhe përmbajtje të pranueshme dhe in-
teresante për të gjithë qytetarët. Ky projekt në tre vitet
e fundit aktivisht punon në transformimin e bibliotekave
lokale në qendra komunale kulturore informative dhe
multifunksionale. Konkretisht këto tre biblioteka tani
kanë leximore moderne të pajisura, qendra kompjuterike
dhe kati për fëmijë, që sfidoj tërheqjen e një numri të
madh të vizitorëve dhe anëtarëve, a me atë edhe rritjen
e të hyrave në biblioteka. Në të vërtetë ata mbetën pjesë
e jetës së qytetarëve, në këto biblioteka organizohen

edhe ngjarje të ndryshme, manifestime, debate dhe foru  -
me. Këto biblioteka realizojnë bashkëpunim intenziv me
ko munat, me OJQ dhe kompanitë lokale. Janë aktiviuar
ueb portale për tri biblioteka dhe azhurimi i tyre është i
përditshëm. Komunat morrën pjesë në renovim infra-
strukturor të bibliotekave me nga 10.000 dollarë, secila
prej komunave.

Nëpërmjet projektit “Biblioteka shoqërore për të gjithë
qytetarët” u modernizua puna e bibliotekave në Çair
(Shkup), Koçan dhe Vinicë, me sigurimin e shërbimeve
më cilësore, nëpëmjret ngritjes paraprake të aftësive të
të punësuarve. Respektivisht që nga fillimi në vitin 2005
deri në fund të 2007, projekti organizoj 11 trajnime të
ndry shme, me mbi 200 pjesmarrës, për të punësuarit në
bibliotekat target dhe komuna. Trajnimet kanë të bëjnë
teknikën modernë për komunikim me publikun, menax-
himin me bibliotekat, financim shtesë, aftësi bazë dhe të
avancuara kompjuterike dhe të ngjashjme. Si rezultat i
trajnimeve u përgatitën udhëzues:„Koncepte moderne
për dhënie të shërbimeve cilësore”, „Marketing bib-
liotekist” dhe „Financim shtesë të bibliotekave lokale”
me qëllim përhapjen e përvojave bibliotekave tjera dhe
institucioneve të ngjajshme  në Maqedonia. 

Për promovimin e konceptit të bibliotekës si qendër
informative për qytetarët, është realizuar kampanjë me-

diatike. Qëllimi kryesor i kampanjës ishte rritja e in-
te resit të qytetarëve për bibliotekat publike në pë-
rmjet promovimit të konceptit të bibliotekave multi
– funksionale me qasje të hapur dhe të lehtë deri te
informacioni. Nëpërmjet këtij projekti u pasuruan
fondet e bibliotekës në Çair, Tetovë, Gostivar, Ku-
manovë, Strumicë, Ka va -
dar ci dhe Radovish me
mbi 4000 tituj të rinjë.
Projekti që në fillim inicioj
bashkëpunim me Komi-
sionin nacional të UNES -
KO nga e cila fitoj për -
krahje të plotë.

Në komunën e Jegunovces (fsh. Prelubishtë), Tetovës,
gjithashtu është ndërtuar dhe pajisur bibliotekë e re, e
cila së shpejti do të lëshohet në përdorim dhe do t’i
ofrojë të gjitha përmbajtjet e reja. Biblioteka në ko-
munën e Jegunovcës do të jetë një nga bibliotekat e
rralla të themeluara në vende rurale kohëve të fundit,
ndërsa si themelues është paraqitur komuna. Komuna e
Jegunovcës që nga fillimi aktivisht morri pjesë në realiz-
imin e aktiviteteve të projektit. Komuna ofroj lokacion,
në pronësi të komunës për ndërtimin e bibliotekës,
gjithashtu i ndërrmori të gjitha aktivitetet administrative
dhe komunale për kompletimin e punës.

Biblioteka është dizajnuar në atë mënyrë që të jetë
pikë për komunikim ndërmjet banorëve lokal dhe
pushtetit lokal, të jetë inicues i zhvillimit lokal dhe të
ndikoj në përforcimin e komunës nëpërmjet organizimit
të ngjarjeve sociale dhe kulturore si dhe inicimin e ak-
tiviteteve sipërmarrëse në bazë të nevojave të banërëve
lokale.

Nina Shupoviq-Cvetkovska / Projekt menaxher

Projekt i UNDP

Bibliotekat si pjesë 
e jetës së qyte-
tarëve  në komuna

tivno u~estvuva vo sppoveduvaweto na aktivnostite  na
ppoektot. Taa ponudi lokacija, vo sopstvenost na op{ ti -
na ta za izgpadba na bibliotekata, a gi ppezede i site ad-
winistpativni i kowunalni aktivnosti potpebni za kow-
pletipawe na pabotata.

Bibliotekata e dizajnipana taka da stane to~ka na ko-
wunikacija we|u lokalnoto naselenie i lokalnite vlasti,
da bide dvigatel na  lokalniot pazvoj i da vlijae na
jakneweto na op{tinata ppeku opganizipawe socijalni i
kultupni nastani i ppeku inicipawe na ppetppiewni~ki
aktivnosti spoped potpebite na lokalnoto naselenie.

Nina [ulovi}-Cvetkovska
Ppoekt wenaxep



So staptot na decentpalizacijata op{tinite
se soo~ija so golew bpoj nadle`nosti, nedostig
na finansiski spedstva za nivno izvp{uvawe i

so ppedizvikot za vklu~uvawe na gpa|anite vo
odlu~uvaweto i pazvojot na lokalnata zaednica. NVO
sektopot, pak, se soo~i so ppedizvikot aktivno da
u~estvuva vo odlu~uvaweto i voop{to pabotata na
op{tinata. Tpgnuvaj}i od vakvata sostojba Op{tina
Veles gi iskopisti odpedbite od Zakonot za lokalna
sawouppava i za ppvpat vo Makedoinija, vo 2006 god-
ina  delegipa{e nadle`nosti na edno fizi~ko lice
i dve zdpu`enija na gpa|ani. Delegipani se na-
dle`nostite vo oblasta na socijalnata za{tita,
spoptot i adwinistpativnite uslugi. Delegipaweto
nadle`nosti poka`a odli~ni pezultati vo u~estvoto
na gpa|anite vo donesuvaweto na odluki vo Op{tina
Veles, no i vo sppoveduvaweto na nadle`nostite.
Ppaktikata pezultipa{e so novi idei, golew bpoj pe-
alizipani ppoekti i nastani. Na ppedlog na
Lpadona~alnikot, Sovetot na Op{tina Veles bea
doneseni odluki za  delegipawe nadle`nosti. Vpz os-
nova na odlukite be{e objaven javen konkups za izbop
na nositeli za sppoveduvawe na delegipani na-
dle`nosti. Vpz osnova na ponudeni ppogpawi i plan
za pabota kako i vpz osnova na ppetxodno pealizipani

ppoekti, bea izbpani: ZL „Inicijativa za socijalna
poddp{ka” za delegipani nadle`nosti od oblasta
na socijalnata za{tita, ZL „Sojuz na spoptovi”, za
delegipani nadle`nosti vo oblasta na spoptot i
liceto Mujadin Begovi~ za adwinistpatop vo is-
tupena kancelapija vo Lopno Opizapi. Za kancelapi-
jata vo Lopno Opizapi eden od kpitepiuwite be{e
liceto da iwa `itelstvo vo naselenoto westo. So
izbpanite nositeli bea sklu~eni dogovopi za pepiod
od edna godina, so wo`nost za nivno ppodol`uvawe.
Site nositeli na delegipana nadle`nost do Sovetot
na op{tinata dostavuvaat {estwese~ni izve{tai za
pealizipanite aktivnosti. So voveduvaweto na ovoj
ppiwep obezbedena  e ppavna pawka za delegipawe na
nadle`nosti, zajaknata e dovepbata na nevladiniot
sektop, zadovoleni se potpebite na gpa|anite,
op{tinata za{tedi spedstva vo buxetot za vpabotu-
vawe na novi lica i za pealizacija na aktivnostite
i istovpeweno sozdade potencijalno pole za idni
vpabotuvawa na iskusni i doka`ani kadpi.  Iskust-
vata na Op{tina Veles wo`e da gi ppiweni sekoja
op{tina da gi iskopisti kapacitetite i kpeativniot
potencijal na gpa|anite za pe{avawe na sekojd-
nevnite ppoblewi i pottiknuvawe na dinawi~en
pazvoj na lokalnata zaednica.

Realno utvpdena ppocenka na
ne dvi`nite iwoti, zadovolni
da no~ni obvpznici, zgolewen

ppi liv na finansiski spedstva vo
op {tinskiot buxet, zgolewen ste-
pen na sopabotka na op{tinskata
ad winistpacija so gpa|anite i sto -
pan stvenicite, zajaknata we|u seb na
dovepba, utvpdena tpanspapent na
postapka za ppocenka na iwo tite. 

Ova se del od pozitivnite efek ti
{to Op{tina Dolneni gi po stig na
so vklu~uvaweto na nadvope{ni

~lenovi (ppetstavnici od site nase-
leni westa vo op{tinata) koi pawno-
ppavno u~estvuvaa vo Kowisijata za
ppocenka na nedvi`en iwot, fopwi-
pana od stpana na Sovetot na
Op{tina Dolneni. Vsu{nost so ppe-
fplaweto na nadle`nostite vo
oblasta na fiskalnata decentpa li -
zacija  i so oficijalnoto ppezewa we
na bazata na podatoci na   da no~ nite
obvpznici na Op{tina Dol neni (1
januapi 2007 godina) se ja vi potpeba
Op{tinata, soglasno Me todologi-

jata za ppocenka na pa zap nata vped-
nost na nedvi`niot iwot, koja ppet-
stavuva osnovica za utvp duvawe na
danokot na iwot i dpu gite vidovi
danoci, da nappavi peal na, odnosno
objektivna evidencija i ppocenka na
vpednosta na nedvi`niot iwot na
ppavnite i fi zi~kite lica na nejz-
inata tepito pija. 

So cel novoutvpdenata dano~na
os novica da bide ppifatena od
stpa na na sekoj dano~en obvpznik,
So vetot na Op{tina Dolneni ja ppi -
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Nagradeni op{tini od programata „Liderski standardi i najdobri praktiki“  

Oblast broj  2 
„Promovirawe  na u~estvoto na gra|anite vo donesuvaweto na odluki“

Op{tina Veles prva vo delegiraweto na
nadle`nosti na fizi~ki lica 
i zdru`enija na gra|ani

Op{tina Dolneni so inovativna postapka vo
utvrduvaweto na dano~nata osnovica na
nedvi`niot imot

�
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M
e fillimin e procesit të decentralizimit komunat u
ballafaquan me një numër të madh të kompeten-
cave, mungesë të mjeteve financiare për realiz-

imin si dhe me sfidën e përfshirjes së qytetarëve në
marrjen  e vendimeve për zhvillimin e bashkësisë.Sektori
i OJQ, nga ana tjetër u ballafaqua me sfidën që aktivisht
të kyçet në vendim marrje dhe në përgjithësi në punën e
komunës. Duke u nisur nga kjo situatë komuna e Velesit
i shfrytëzoj dispozitat e Ligjit për vetëqeverisje lokale
dhe për herë të parë në Maqedoni, në vitin 2006 delegoj
kompetenca personit fizik dhe dy shoqatave qytetare. U
deleguan kompetenca në fushën e mbrojtjes sociale,
sport dhe shërbime administrative. Delegimi i kompe-
tencave tregoj rezultate të shkëlqyeshme në pjesmarrjen
e qytetarëve në sjelljen e vendimeve, si dhe në imple-
mentimin e kompetencave. Praktika rezultoi me ide të
reja, me një numër të madh të projekteve të realizuara
dhe ngjarje. Me propozim të kryetarit të komunës,
Këshillit të Komunës së Velesit solli vendim për delegim
të kompetencave shoqatave të qytetarëve dhe person-
ave fizik. Në bazë të vendimeve u shpallë konkurs publik
për zgjedhjen e bartësit për zbatimin e kompetencave të
deleguara. Në bazë të programit dhe planit të punës të

propozuar si dhe në bazë të projekteve të realizuara më
parë, u zgjodhën: SHQ „Inicijativa për përkrahje sociale“
për kompetencat e deleguara nga fusha e mbrotjes so-
ciale, SHQ “Lidhja e sporteve”, për delegimin e kompe-
tencave nga fusha e sportit dhe personit Mujadin Begoviç
për administrator në zyrën periferike për Orizaren e
Epërme. Për zyrën në Orizare të Epërme një nga kriteret
ishte banorët në vendbanim. Me bartësit e zgjedhur u
nënshkruajtën kontrata një vjeçare, me mundësi për
vazhdim. Të gjithë bartësit e kompetencave të deleguara
japin raport gjashtë mujor deri te Këshilli i komunës për
aktivitetet e realizuara. Me zbatimin e  këtij shembulli
është siguruar kornizë ligjore për delegimin e kompe-
tencave, përforcimi i besimit me sektorin joqeveritar, kë-
naqja e nevojave të qytetarëve, komuna kursei mjete në
buxhet për punësim të personave të rinjë dhe për relaiz-
imin e aktiviteteve, dhe në të njëtën kohë krijo fusha po-
tenciale për punësime të ardhëshme të kuadrove me
përvojë dhe të vërtetuar. Përvojat e komunës së Velesit
mund t’i praktikojnë secila komunë, të shfrytëzoj ka-
pacitetin kreativ dhe potencial të qytetarëve për zgjid-
hjen e problemeve të përditshme dhe stimulinin e
zhvillimit dinamik të bashkësisë lokale.

V
lerësimi real i përcaktuar i pro -
nës së palujtshme, obligues ta -
ti mor të kënaqur, rritje e qar -

ku llimit të mjeteve financiare në bux-
hetin e komunës, rritja e bash kë pu -
ni mit ndërmjet administratës ko mu-
nale me qytetarët dhe ndërmarrësit,
përforcimi i besimit të ndërsjellë, për-
caktimi i procedurës transparente
për vlerësimin e pronës. 

Kjo është pjesë e efekteve pozitive
që komuna e Dolnenit i arriti me përf-
shirjen e anëtarëve të jashtëm (për-

faqësues nga të gjitha vendbanimet
në komunë) të cilët morrën pjesë në
Komisionin për vlerësimin e pronës
së palujtshme, formuar nga Këshilli i
komunës së Dolnenit. Respektivisht
me kalimin e kompetencave në fishën
e decentralizimit fiskal dhe me mar-
rjen zyrtare të bazës së të dhënave
të obliguesve tatimor të Komunës së
Dolnenit (1 janar 2007) u paraqit ne -
vo ja Komuna në pajtim me Me to do -
lo gjinë për vlerësimin e çmimit të
tregut të pronës së palujtshme, e cila

paraqet bazë për caktimin e tatimit
të pronës dhe tatimeve tjera, të bëj
evidentim real dhe objektiv dhe vle -
rë simin e pronës së palujtshme të
per sonave juridik dhe fizik në terri-
torin e saj. 

Me qëllim të bazës tatimore të
sapo përcaktuar, që të jetë e pranuar
nga çdo obligues tatimor, Këshilli i
Komunës së Dolnenit e pranoj inicia-
ti vën e Aco Aleksoski, ekonomist i
dip lomuar, bashkëpunëtor i ri në Ko-
munë, për zgjerimin e Komisionit, ku

Komunat e shpërblyera nga programi “Standardet e lidershipit dhe praktikat më të mira”  

Fusha nr. 2 
“Promovimi i pjesmarrjes së qytetarëve në sjelljen e vendimeve“

Komuna e Velesit e para në delegimin e
kompetencave personave fizik 

dhe shoqatave qytetare

Komuna Dolneni me procedurë inovative 
në përcaktimin e bazës tatimore 

për pronën e palujtshme
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LOLIN wenito ovozwo`uva kopistewe na
novata alatka LOLIN Fopuw. So otvo-

pa we na ovaa katagopija swestena na intep -
net stpanicata na ZELS – www.zels.org.mk sekoj wo`e
da se ppiklu~i vo diskusija po oddelni tewi od
oblasta na lokalnata sawouppava.

Vo pawki na ~etvptata faza od LOLIN ppoektot od
septewvpi }e zapo~ne  sppoveduvaweto na obukite za
ppetstavnici na lokalnata adwinistpacija  od site
85 edinici na lokalnata sawouppava vo zewjata za ko-
pistewe na intepnete altakata “fopuw za diskusija”.  

Zapadi ppowovipawe na istata i ppibli`uvawe na
nejzinata kopisnost vo swisla na otvopawe na ak-
tuelni tewi od intepes na op{tinite i iska`uvawe na
wislewe po odpedeno ppa{awe, ZELS se zalo`i ovaa
alatka da ja ppibli`i do kopisnicite so cel da wo`e
da se iskopisti wo`nosta  za davawe sugestii, postavu-
vawe ppa{awa i incipawe diskusii. 

Kopisnikot wo`e da se vklu~i vo duskusija spoped
kategopiite koi se navedeni vo fopuwot. Voedno, ko-
pisnikot wo`e da ppedlo`i i otvopawe na novi kate-
gopii vo koi }e iwa otvopena debata za odpedeni
konkpetni ppa{awa bitni za lokalnata sawouppava i
za ppocesot na decentpalizacija vo Republika Make-
donija.    

Do fopuwot wo`e da se ppistapi ppeku sledniot
link: http://www.zels.org.mk/forum/. Od ppi~ina {to saj-
tot LOLIN be{e xakipan pped tpi weseci, adwinis-
tpativnata elektponska stpanica na LOLIN se u{te
ne e vo funkcija. Vo LOLIN wenito se u{te wo`e da se
pazgleduvaat sawo naslovite na vnesenite dokuwenti
i infopwacii.

Aktuelnite ppa{awa {to gi zasegaat op{tinite a
ppoizlezeni od ppocesot na decentpalizacija wo`e da
stanat tewi otvopeni za diskusija vo pawki na LOLIN
fopuwot. Konstpuktivnosta, ppedlozite, ocenkite i
eventualnite kpitiki za ovoj ppoces }e wo`at da se na-
jdat vo diskusiite na  uesnicite vo Fopuwot. 

L
OGIN menyja mundëson shfrytëzimin e
mjetit të ri LOGIN forumi. Me hapjen e
kësaj kategorie e vendosur në internet

faqen e BNJVL-së –www.zels.org.mk secili
mundet të kyçet në diskutim për tema të caktuara
nga sfera e vetëqeverisjes lokale.

Në kuadër të fazës së katërt të LOGIN projektit
që nga shtatori do të filloj zbatimi i trajnimeve për
përfaqësuesit e administratës lokale nga të gjitha
85 njësite e vetëqeverisjes lokale në vend pëf shfry-
tëzimin e mjetit “forum për diskutim”.  

Për promovimin e të njëjtës dhe afrimin e dobisë
në kuptim të hapjes së temave aktuale me interes
për komunat dhe dhënien e mendimit për çështje
të caktuar, BNJVL u përcaktua këtë mjet ta afrojë
deri te shfrytëzuesit me qëllim që të shfrytëzohet
mundësia pë dhënie të sugjerimeve, parashtrimin e
pyetjeve dhe inicimin e debatit. 

Shfrytëzuesi mund të kyçet në diskutim sipas
kategorive të cilat janë të dhëna në forum. Në të
njëjtën kohë shfrytëzuesi mund të propozoj edhe
hapjen e kategorive në të cilat do të ketë debat të
hapur për çështje konkrete për vetëqeverisjen
lokale dhe për procesin e decentralizimit në Re-
publikën e Maqedonisë.    

Deri te Forumi mund të arrihet nëpërmjet këtij
linku: http://www.zels.org.mk/forum/. Për arsye se
faqja LOGIN ishte hakuar para tri muajve, faqja elek-
tronike administrative ende nuk është në funksion.
Në menyn LOGIN ende mund të shikohen vetëm
titujt e dokumenteve dhe informatave të vendosura.

Çështjet aktuale që i tangojnë komunat të dalura
nga procesi i decentralizimit mund të jenë tema të
hapura për diskutim në kuadër të LOGIN forumit.
Konstruktiviteti, propozimet, vlerësimet dhe even-
tualisht kritikat për këtë proces mund të gjenden
në diskutim për pjesmarrësit në forum.  

Obuki za LOGIN 
forum od
septemvri

Trajnime për 
LOGIN forumi 

në shtator

fati inicijativa na Aco Alekso ski, diplowipan ekonowist, po -
wlad sopabotnik vo Op{tinata, za ppo {ipuvawe na Kowisijata,
ppi {to, ppetstavnicite od op{tinska ta adwinistpacija i
iwenuva no to lice od sekoe naseleno westo, vo paz govopi i kon-
sultacii so sekoj da no~en obvpznik, na op{to zado vol stvo na
site, zaedni~ki ja utvpdu vaa pealnata vpenost na iwotot za
odano~uvawe. 

Vakvoto vklu~uvawe na gpa|ani te vo donesuvaweto na od-
luki, spo ped ppvi~nite ppocenki na op{ ti na ta }e obezbedi
dopolnitelni ppi xodi vo Buxetot, odnosno se o~e kuvaat okolu
1.800.000,00 de na pi od naplata na danok na iwot za 2008 god-
ina, {to e za pe~isi tpi pati pove}e od wi na to go di{ ni ot iznos. 

përfaqësues të administratës komunale
dhe përfaqësues të emëruar nga çdo vend-
banim, me bi se di me dhe konsultime me
obliguesit tatimor, bas h karisht e përcak-
tuan vlerën reale të pronës për tatimim.

Kjo përfshirje e qytetarëve në sjelljen e
ven di me ve, sipas vlerësimeve të para të
komunës do të siguroj të hyra shtesë në
buxhet, respektivisht pritet rreth
1.800.000,00 denar nga pagimi i tatimin
në pronë për vitin 2008, që është tre herë
më shumë se vlera e vitit të kaluar. 
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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




