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Të nderuar,  

Me hyrjen e pesë komunave të reja, nga një korriku
i këtij viti: Zelenikova, Rosomani, Pehçeva, Rankvce
dhe Çashka, numri i komunave që hyrën në fazën e
dytë nga decentralizimi fiskal e arriti numrin nga
gjithsej 62 komuna. Përpjekjet e BNJVL-së janë që
deri ne fund të vitit 2008 të gjitha komunat të kalo-
jnë në fazën e dytë, si dhe në atë drejtim BNJVL
sikurse edhe në muajt e kaluar dhe në muajin qer-
shor ndërmorri aktivitete intensive. Ishin të orga-
nizuara disa takime dhe panel diskutime të
organizuara me përfaqësues nga komunat të cilat
akoma nuk i kanë përmbushur kushtet së bashku me
përfaqësues kompetent nga Ministria për financa.
Shumica e këtyre takimeve ishin të organizuara në
kuadër të projektit ,,Përkrahje procesit të decentral-

izimit,, që e implementon BNJVL me mbështetje financiare të Am-
basadës Britanike. Ishte organizuar edhe konferencë ,,Partneriteti
publiko – privat- mjet deri te shërbime më kualitative për qytetarët”, ku
kryetarët e pranishëm dhe përfaqësues nga adminsitrata komunale i
përshëndeti edhe E.T. Endrju Ki, ambassador i Britanisë së Madhe, në
vendin tonë, i cili theksoi se partneriteti publiko privat është model i
gjërë i pranuar në Unionin Europian dhe se kontributet për komunat
nga vendosja e PPP janë më të shkurtëra, veçanërisht në bazë të rrit-
jes së efikasitetit në dhënien e shërbimeve, zvogëlim të shpenzimeve
të pushtetit lokal dhe rritje të të ardhurave komunale. 
Në kuadër të projektit që e implementon BNJVL në bashkëpunim me
Këshillin e Europës dhe Unionin Europian, nëpërmjet Agjencionit Eu-
ropian për rekonstruim, më 5 qershor 2008, në hotelin ,,Aleksandar Pal-
las,, para Komitetit drejtues në programin ,,Standarde lidere dhe praktika
më të mira,,, përfaqësuesit nga dymbëdhjetë komuna të cilat kanë hyrë
në listen më të ngushtë, me sukses i prezantuan praktikat e tyre më të
mira. Ishin të caktuara tre lëmi ku funksionojnë këto praktika: 1 – Rritje
të kualitetit të shërbimeve në procesin e decentralizimit, 2- Promovim
të pjesëmarrjes së qytetarëve në sjelljen e vendimeve dhe 3- Menaxh-
ment financiar – rritje të të ardhurave në komunë, ku numri i aplika-
cioneve të paraqitura ishte me të vërtetë i madh. Selektimi, në bazë të
rregullave paraprakisht të përcaktuara ishte kryer edhe në programin
“Etikë në nivel lokal”, nga projekti i njëjtë, me çka për më të mira ishin
zgjedhur komunat Çashkë, Veles, Strumicë, Shtip, Manastir dhe Qendër. 
Anëtarët e Komisionit për urbanizëm dhe planifikim hapësinor në fillim
të muajit qershor e shqyrtuan projekt-dokumentin ,,Politika e BNJVL-
së për tokat – e drejtuar kah praktikat europiane për menaxhim komu-
nal me tokat” i hartuar nga grup ekspertësh të angazhuar nga projekti
,,Përkrahje procesit të decentralizimit” financuar nga BE-ja, dhe i ud-
hëhequr nga AER dhe i njëjti është dhënë në shqyrtim te komunat. Më
20 qershor, në hapësirat e BNJVL-së, Ad-hok Komisioni i BNJVL-së dhe
EVN mbajtën mbledhje ku ishte rishikuar gjendja e implementimit të de-
ritanishëm të Memorandumit për bashkëpunim, i lidhur ndërmjet
BNJVL-së dhe EVN-së në janar të këtij viti. Nga mbledhja dolën kon-
kluzione të caktuara të cilat së bashku me informacione të shumta
mundeni t’i lexoni në këtë numër të Gazetës. 

Me respekt,  
Dushica Perishiq 
Drejtor Ekzekutiv  

Po~ituvani,

So vleguvaweto na novite pet op{tini, od ppvi juli
ovaa godina: Zelenikovo, Rosowan, Pex~evo, Rankovce
i ^a{ka, bpojot na op{tinite {to vlegoa vo vtopata
faza od fiskalnata decentpalizacija ja dostigna
bpoj kata od vkupno 62 op{tini. Zalo`bite na ZELS se
do kpajot na 2008 godina site op{tini da ppewinat vo
vtopata faza, pa vo toj ppavec ZELS kako i vo izwi-
natite weseci i vo wesec juni ppezewa intenzivni ak-
tivnosti. Bea opganizipani nekolku spedbi i panel
diskusii so ppetstavnici od op{tinite koi se u{te
ne gi ispolnile uslovite, zaedno so kowpetentni
ppetstavnicite od Ministepstvoto za finansii.
Pove}eto od ovie spedbi bea opganizipani vo pawkite
na ppoektot „Poddp{ka na ppocesot na decentpal-
izacija“ {to go sppoveduva ZELS so finansiska
poddp{ka na Bpitanskata awbasada. Be{e  opganizipana i konfep-
encija „Javno-ppivatno paptnepstvo- spedstvo do pokvalitetni us-
lugi za gpa|anite“, na koja ppisutnite gpadona~alnici i ppet-
stavnici od op{tinskata adwinistpacija gi pozdpavi i N.E. Endpju Ki,
awbasadop na Velika Bpitanija, vo na{ata zewja, koj istakna deka
javnoto-ppivatno paptnepstvo e {ipoko ppifaten wodel vo Evpop-
skata Ynija i deka ppidobivkite za op{tinite od vospostavuvaweto
na JPP se pove}ekpatni, osobeno vo pogled na zgolewuvaweto na
efikasnosta vo davaweto na uslugi, nawaluvawe na tpo{oci na
lokalnata vlast i zgolewuvawe na op{tinskite ppixodi.
Vo pawkite na ppoektot  {to  go iwplewentipa ZELS vo sopabotka so
Sovet na Evpopa i Evpopskata Ynija, ppeku Evpopskata Agencija za
pekonstpukcija, na 5 juni, 2008 godina, vo xotelot „Aleksandap Palas“
pped Yppavniot kowitet na ppogpawata „Lidepski standapdi i najdo-
bpi ppaktiki“, ppestavnicite od dvanaesette  op{tini koi vlegoa vo
potesnata lista,  uspe{no gi ppezentipaa svoite najdobpi ppaktiki.
Bea utvpdeni tpi oblasti vo koi funkcionipaat ovie ppaktiki: 1 -
Zgolewuvawe na kvalitetot na uslugite vo ppocesot na decentpal-
izacija, 2- Ppowovipawe na u~estvoto na gpa|anite vo donesuvaweto od-
luki i 3- Finansiski wenaxwent- zgolewuvawe na izvopite na ppixodi
vo op{tinata, a bpojot na ppijaveni aplikacii be{e navistina golew.
Selekcijata, vpz osnova na ppetxodno stpogo utvpdeni ppavila be{e
izvp{ena i vo ppogpawata „Etika na lokalno nivo“, od istiot ppoekt,
ppi {to za najdobpi bea izbpani op{tinite ^a{ka, Veles, Stpuwica,
[tip, Bitola i Centap. 
Чlenovite na Kowisijata za upbanizaw i ppostopno planipawe na
po~etokot na wesec juni go pazgledaa nacpt- dokuwentot „Politika za
zewji{te na ZELS – naso~ena kon evpopskite ppaktiki za op{tinsko up-
pavuvawe so zewji{te“ podgotven od tiw na ekspepti anga`ipani od
ppoektot „Poddp{ka na ppocesot za decentpalizacija“ finansipan od
EY, a pakovoden od EAR i istiot e daden na pazgleduvawe vo op{tinite.
Na  20 juni, pak, vo ppostopiite na ZELS, Ad-xok Kowisijata na ZELS i
EVN oddp`a sostanok na koj be{e pazgledana sostojbata na dosega{noto
iwplewentipawe na Mewopanduwot za sopabotka, sklu~en powe|u ZELS
i EVN vo januapi ovaa godina. Od sostanokot ppoizlegoa odpedeni za-
klu~oci koi zaedno so niza dpugi infopwacii  wo`ete da gi ppo~itate
vo junskiot bpoj na  Va{eto i na{e Llasilo. 
So po~it,

Du{ica Pepi{i}
Izvp{en dipektop
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O
kolu petnaesetina op{tini vo zewjava se
soo~uvaat so golewi finansiski te{kotii vo
svoeto pabotewe. Osnovnata ppi~ina se nasle-

denite dolgovi {to tpeba da gi vpa}aat kon gpa de` -
ni te fipwi i kon dpugi javni ppetppijatija, nappaveni
vo ppetxodniot pepiod, osobeno vo pepiodot pped de-
centpalizacijata na vlasta. Od ovie ppetnaeset
op{tini, osuw se nao|aat  vo isklu~itelno te{ka sos-
tojba bidejki odlivot na spedstva za ispla}awe sa -
wo na dostignatite kawati na dolgot, bez glavnina-
ta e pogolew i od sawiot ppiliv na finansiskite sped-
stva vo op{tinite. Ova e eden od osnovnite ppi~ini
popadi koi site op{tini vo zewjava se u{te ne ppe-
winaa vo vtopata faza na fiskalnata decentpal-
izacija, be{e pe~eno na panel diskusijata {to ja op-
ganizipa{e ZELS na {esti juni vo xotelot ,,Xolidej
in“ . Ovaa diskusija se oddp`a vo pawkite na  ppoek-
tot ,,Poddp{ka na ppocesot na decentpalizacija“ {to
go sppoveduva ZELS  so finansiska poddp{ka na Bpi-
tanskata awbasada i ppeku koj iw powaga na op{tinite
koi se u{te ne gi ispolnile uslovite za vlez vo vtopa-
ta faza od fiskalnata decentpalizacija, toa da wo`at
da go nadwinat do kpajot na ovaa 2008 godina. Vo
pawkite na ppoektot ZELS obezbedi intenzivni ak-
tivnosti vo ovie op{tini, za  locipawe na ppoble-
wot i evidentipawe na podatocite kako i ekspepts-
ka powo{ za podgotovka za slu`bite za polesno  ppi-
fa}awe na obvpskite od vtopata faza. Isto taka ZELS
opganizipa i ~esti spedbi na ppetstavnici od ovie
op{tini so ppetstavnici od  Mi ni stepstvoto za fi-
nasii, kako {to be{e i ovaa panel diskusija.

Ppisutnite gpadona~alnici uka`aa deka dosega
iwaat vpateno golew del od spedstvata ppi {to be{e
poso~en podatokot deka so sopstveni napopi i
dowa}insko pabotewe op{tinite vo izwinatiot pe-
piod uspeale da go nawalat dolgot kon dovepitelite
za pet pati.  Oddelni op{tini uka`aa deka u{te pped
tpi godini upatile `albi do vtopostepenata
kowisija vo pawkite na Ministepstvoto za finansii
i dosega newaat dobieno nikakov odgovop. Kako ppob-
lew be{e poso~eno deka, tokwu popadi blokipanite

Rreth pesëmbëdhjetë komuna në vend ballafaqo-
hen me shumë pobleme të mëdha financiare gjatë
punës së tyre. Shkaqe kryesore janë borxhet e

trashëguara që duhet t’i kthejnë tek kompanitë ndërti-
more dhe tek ndërmarrjet tjera publike, që kanë ndod-
hur në periudhën e kaluar, veçanërisht në periudhën para
decentralizimit të pushtetit. Nga këto pesëmbëdhjetë ko-
muna, tetë ndodhen në gjendje tejet të vështirë sepse
derdhja e mjeteve për pagesën vetëm për kamatat e ar-
ritura të borxhit, pa pjesën kryesore është më e mad-

he edhe nga vetë grumbullimi i mjeteve financiare në ko-
muna. Kjo është një ndër shkaqet kryesore për të cilat
të gjitha komunat në vend akoma nuk kaluan në fazën
e dytë të decentralizimit fiskal, u tha në panel diskutimin
që e organizoi BNJVL më gjashtë qershor në hotelin
,,Holidej in“. Ky diskutim u mbajt në kuadër të projek-
tit ,,Mbështetje të procesit të decentralizimit,, që e im-
plementon BNJVL me mbështetje financiare të Am-
basadës Britanike dhe nëpërmjet të cilit ju ndihmon ko-
munave të cilat akoma nuk i kanë përmbushur kushtet
për hyrje në fazën e dytë nga decentralizimi fiskal, atë
të mund t’a tejkalojnë deri në fund të vitit 2008. Në
kuadër të projektit BNJVL siguroi aktivitete intensive në
këto komuna, për locimin e problemit dhe evidentimin
e të dhënave si dhe ndihmë të ekspertëve për përgatitje
të shërbimeve për pranimin më të lehtë të detyrimeve
nga faza e dytë. Gjithashtu BNJVL organizon edhe takime

Panel diskusija vo organizacija na ZELS

Nasledenite dolgovi i kamatite -
glavna pre~ka na op{tinite za premin
vo vtorata faza 

Panel diskutim për komunat të cilat nuk kanë
hyrë në fazën e dytë të decentralizimit fiskal

Problem themelor – borxhet
dhe kamatat e trashëguara   

��
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swetki op{tinite ne wo`at da gi kopis-
tat spedstvata od nawenskite dotacii koi
iw stignuvaat od dp`avata, we|u koi od
Fondot za pati{ta,  Fondot za vodi i
dpugi. Tie ppedlo`ija da se pazgledaat
wo`nostite za eventualni zakonski iz-
weni i toa kako na Zakonot za  finansip-
awe na ELS taka i na Zakonot za ste~aj so
cel  obezbeduvawe na winiwalni spedstva
za nopwalna pabota na op{tinite. Be{e
pobapano MF da izvp{i stpuktupipawe na
dolgovite po osnov na  eksppoppijacija,
nastanati pped 1990 godina  i da se utvp-
dat zloupotpebite i da se zappe dvojnata
naplata po osnov na eksppoppijacija i na
denacionalizacija, ppi {to sekoja op { ti -
na vo sopabotka so MF da nappavi ppo vep -
ka okolu pealnite sostojbi. Bea pobapani
i odpedeni osloboduvawa od dolgot kon
javnite ppetppijatija so koi stopanisuva
dp`avata.

të shpeshta të përfaqësuesve nga këto komuna me përfaqësues të
Ministrisë për financa, siç ishte edhe ky panel diskutim. 

Kryetarët e pranishëm treguan se deri më tash kanë kthyer pjesë
të madhe nga mjetet me çka ishte përmendur e dhëna se me hapa per-
sonal dhe punë të vyeshme komunat në periudhën e shkuar arritën
t’a zvogëlojnë borxhin kah kreditorët për pesë herë. Por prap prob-
lem më i madh për komunat paraqesin kamatat e arritura. Komuna
të caktuara theksuan se para tre viteve dërguan ankesa në komisionin
e shkallës së dytë në kuadër të Ministrisë për financa dhe deri më tash
nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Si problem ishte paraqitur se, mu për
shkak të llogarive të bllokuara komunat nuk munden t’i shfrytëzojnë
mjetet nga dotacionet e dedikuara të cilat ju vijnë nga shteti, ndër të
cilat nga Fondi për rrugë, për ujë. Ata propozuan të shqyrtohen
mundësitë për ndryshime eventuale ligjore dhe atë të Ligjit për fi-
nancimin e NJVL dhe Ligjit për falimentim me qëllim të sigurohen mjete
minimale për punë normale të komunave. Ishte kërkuar MF të kryen
strukturim të borxheve në bazë të eksproprijimit, që ka ndodhur para
vitit 1990 dhe të vërtetohen keqpërdorimet dhe të ndalohet pagesa
e dyfishtë në bazë të eksproprijimit dhe të denacionalizimit, me çka
secila komunë në bashkëpunim me MF të bën kontrollim rreth ngjarjeve
reale. Ishin kërkuar edhe lirime të caktuara nga borxhi ndaj ndërmarrjeve
publike me të cilat menaxhon shteti. 

Izgotveni izve{taite od 
Programata za liderski 

standardi 

Ppogpawata za Lidepski standapdi na edi ni ci te na
lokalni sawouppavi kade se vp{at spo ped beni ppo-
cenki na kapacitetite na lo kal nite sawouppavi,

uspe{no vleguva vo svojata zavp{na faza Realizipani se
site {est poseti na op{tinite do wa }i ni: Bepovo,
Radovi{, ̂ aip, Bitola, Vinica i Makedon ski Bpod. Tiwo-
vite izvp{ija ppocenka i identifi ka cija na  wowental-
nite sostojbi, no  i na  ppedizvicite so koi ovie op{tini
ponatawu }e se s o o~u va at. Izgotveni se i izve{tai za
posetite kade li depi na tiwovite bea gpadona~alnicite:
Milosin Voj neski - Makedonski Bpod,  Pande Sapev - [tip
i  Sla ve Xpistov- gpadona~alnik na Vasilevo. Vo tek e iz -
pabotkata na planovite za podobpuvawe na lidepski te
standapdi za sekoja op{tina poedine~no od stpa na na
odpeden op{tinski ppoekten koopdinatop i ~len na
pazvojniot tiw, zaedno so po pet ~lena od po oddelnite
op{tinski sektopi vo sekoja od op{tinite. 

Llavnata zada~a na site {est lokalni zaednici koi
u~estvuvaat vo Ppogpawata za lidepski standapdi, vo
napedniot pepiod }e bide pottiknuvawe na tpajna ppow-
ena i vnatpe{no podobpuvawe vo uppavuvaweto so
op{tinata, {to vsu{nost zna~i deka tpeba da se opepa-
cionalizipaat ppepopakite od iz ve{ tai te. Potoa,  is-
tite }e tpeba da se iwplewentipaat i integpipaat vo
stpategiski planovi na op{tinata, odnosno da bidat
vo kopelacija so stpategijata za pazvoj. Monitopingot na
iwplewentacijata }e se sppoveduva vo napednite pet
weseci, a celiot ppoces e koopdinipan od stpana na
ZELS, vo pawkite na ppo ek tot {to se paboti vo sopabotka
so Sovet na Evpopa i Evpopskata Ynija, ppeku Evpopskata
Agencija za pe kon stpukcija.    

Raportet e hartuara
nga Programi për
standarde lidere

P
rogrami për standarde lidere i njësive të vetëqev-
erisjes lokale ku ekzekutohen vlerësime kraha-
suese të kapaciteteve të njësive të vetëqev-

erisjeve lokale, me sukses hyri në fazën e saj përfun-
duese. Janë realizuar të gjitha gjashtë vizitat e ko-
munave nikoqire: Berovë, Radovish, Çair, Manastir,
Vinicë dhe Makedonski Brod. Ekipet ekzekutuan
vlerësim dhe identifikim të gjendjeve momentale, si
dhe sfidave me të cilat këto komuna mëtutje do të bal-
lafaqohen. Janë hartuar edhe raporte për vizitat ku
liderë të ekipeve ishin kryetarët: Milosin Vojneski –
Makedonski Brod, Pande Sarev – Shtip dhe Sllave Hris-
tov – kryetar i Vasilevës. Në rrjedha është hartimi i plan-
eve për përmirësimin e standardeve lidere për secilën
komunë ndaras nga ana e koordinatorit projektues të
caktuar komunal dhe anëtarë i ekipit zhvillimor,
sëbashku me pesë anëtarë nga sektoret e ndara ko-
munale në secilën komunë. 

Detyra kryesore e gjashtë bashkësive lokale që
marrin pjesë në Programin për standarde lidere, në peri-
udhën vijuese do të jetë nxitje e ndryshimit të përher-
shëm dhe përmirësim i brendshëm në menaxhimin me
komunën, që në të vërtetë, do të thotë se duhet të im-
plementohen dhe integrohen në plane strategjike të ko-
munës, respektivisht të jenë në korelacion me strategjinë
për zhvillim. Monitorimi i implementimit do të realizo-
het në pesë muajt në vijim, dhe i gjithë procesi është i
koordinuar nga ana e BNJVL-së, në kuadër të projek-
tit që punohet në bashkëpunim me Këshillin e Europës
dhe Unionit Europian, nëpërmjet Agjencionit Europian
për rekonstruim.
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Zelenikovo, Rosowan, Pex~evo,
Rankovce i Чa{ka se novite
edinici na lokalna vlast,

koi od 1 ju li, 2008 godina }e vlezat
vo vtopata faza od fiskalnata de-
centpalizacija. So toa vkupniot
bpoj na op{tinite koi dobija ppe-
odno wislewe od Kowisijata za
sledewe i ocenka na ispolnetosta
na uslovite na op{tinite za ppe-
wi  nuvawe vo vtopa faza, odobpeno
i od Vladata na RM, iznesu va
vkupno 64 op{ ti ni (zaedno so
op{tinite Oslowej i Zajas).

So toa postepeno se oficijal-
izipaat zalo`bite na ZELS, do
kpa jot na godinata site op{tini
da bidat vlezeni vo vtopata faza.
Vo toj ppavec, ZELS sawo vo waj i ju -
ni  opganizipa{e nekolku spedbi i
pa nel diskusii na koi u~estvuvaa
ppet stavnici od op{tinite koi se
u{te ne gi ispolnile uslovite, so

ppet stavnici od Ministepstvo to
za finansii. Se  diskutipa{e  za
kon kpetnite ppoblewi na sekoja
op{tina poedine~no i zaedni~ki
se ppedlagaa pe{enija za wo` ni
na ~ini za nivno nadwinuvawe. Vo
te k e i pea li zacijata na ppoektot
„Poddp{ka na ppocesot na decen -
tpa lizacija“, kade op{tinite do-
bi vaat konkpetna powo{ na zajak -
nu vawe na  adwinistpativnite ka -
paciteti, za efikasno i efekti v -
no pealizipani na obvpskite koi
ppo izleguvaat od ppewinuvaweto
vo vto pata faza, ppoekt {to go pe-
a lizipa ZELS so finan siska pod -
dp{ ka od Bpitanskata awbasada. 

Spoped kvaptalnite infopwa-
cii {to ovie op{tini gi dostavu-
vaat vo Ministepstvoto za finan-
sii, na Ko wisijata za sledewe i
ocenka na ispolnetosta na us lo vi -
te na op{tinite za ppewinuvawe

vo vtopa faza,  vo koja ppetstavnik
od ZELS e gpadona~alnikot na Op -
{ ti na Kisela Voda, Xopxe Apsov,
be {e konstatipano de ka istite po -
ka ̀ u vaat podobpuvawe vo pabote -
we to i ten dencija na nawaluvawe
na do l govite. Be{e utvpde no deka
od pe deni op{tini iwaat powal
iznos na dolgot, {to wo`at
uspe{no da go sepvisipaat vo
tekot na ovaa go dina od sopstven-
ite ppixodi. Isto taka od ppet -
stavnicite od MF be{e uka`ano
deka  }e se na ppa vat  zalo`bi za
utvpduvawe na kon kpet ni nasoki i
~ekopi za nadwi nu vawe na
sega{nata sostojba vo ovie
op{tini, odnosno deka Mi nistep-
stvoto za finan sii sepiozno }e go
apsolvipa celokupniot ppoblew
na ovie op{tini i }e izleze so
odpedeni ppedlog-pe {enija. 

Z
elenikovë, Rosoman, Pehçevë,
Rankovce dhe Çashka janë
njësitë e reja të pushtetit lokal,

të cilat me 1 korrik 2008 do të hyjnë
në fazën e dytë të decentralizimit fiskal.
Me këtë numri i përgjithshëm i ko-
munave të cilat morrën mendim nga
Komisioni për ndjekjen dhe vlerësimin
e plotësimit të kushteve të komu-
nave për kalim në fazën e dytë, e mi-
ratuar nga Qeveria e RM, arrinë në 64
komuna (bashkë me komunën e
Osllomejt dhe Zajasit.).

Me këtë vazhdimisht zyrtarizohen
përpjekjet e BNJVL-së, që deri në
fund të vitit të gjitha komunat të
hyjnë në fazën e dytë. Në këtë drejtim,
BNJVL në maj dhe qershor ka orga-
nizuar disa takime dhe panel diskutime
ku morrën pjesë përfaqësues të ko-
munave të cilat ende nuk i kishin

plotësuar kushtet, me përfaqësues
të Ministrisë së financave. U diskutua
për problemet konkrete për secilën ko-
munë veç e veç dhe bashkarisht u
propozuan zgjidhje për mënyrat e
mundëshme të kapërcimit të proble-
meve. Në vazhdim është realizimi i pro-
jektit “Përkrahje procesit të decen-
tralizimit”, ku komunat fitojnë ndihmë
konkrete në përforcimin e kapaciteteve
administrative, për realizimin efikas
dhe efektiv të obligimeve të cilat
dalin nga kalimi në fazën e dytë, pro-
jekt që e realizon BNJVL-ja me përkrah-
je financiare nga ambasada e Bri-
tanisë. 

Në bazë të informacioneve katër-
mujor të cilat këto komuna i dërgojnë
në Ministrinë e financave, Komision-
it për ndjekjen dhe vlerësimin e
plotësimit të kushteve nga komunat

për kalim në fazën e dytë, në të cilën
përfaqësues i BNJVL-së është Xhorx-
he Arsov, kryetar i komunës së Kisel-
la Vodës, u konstatua se të njëjtat kanë
treguar përmirësim të punës dhe
tendencë në zvoglimin e borxheve. U
konstatua se disa komuna kanë shumë
të vogël të borxheve, të cilat mundet
sukseshëm ta servisojnë gjatë këtij viti
nga të hyrat vetanake. Gjithashtu
nga përfaqësues të MF u tregua se do
të bëhen përpjekje për vërtetimin e
udhëzimeve konkrete dhe hapave
për tejkalimin e situatës së tanishme
në këto komuna, respektivisht që
Ministria e financave seriozisht do ta
shqyrtoj problemin e përgjithshëm në
këto komuna dhe do të del me propoz-
ime konkrete. 

Novi pet op{tini vo vtorata faza
od fiskalnata decentralizacija

Edhe pesë komuna të reja në fazën
e dytë të detentralizimit fiskal



Na 20 juni, 2008 godina
vo ppostopiite na ZELS, Ad-
xok Kowisijata na ZELS i
EVN oddp`a sostanok na koj
be{e pazgledana sostojbata
na dosega{noto iwplewenti-
pawe na Mewopanduwot za
sopabotka, sklu~en powe|u
ZELS i EVN vo januapi ovaa
godina. Za ppisustvo na ovoj
sostanok ZELS upati pokana
do site op{tini, kako wo` -
nost da gi iznesat svoite ap-
guwenti za ppoblewite so
koi se soo~uvaat. Od so sta -
no kot ppoizlegoa  odpedeni
za klu~oci:  

-Op{tinite od januapi
ovaa godina iwaat uvid za
ppo centot na naplata, no za -
pa di pogolewa tpanspapent-
nost potpebno e da se iwa
uvid i vo ppesekot od 2005 g.
do denes. Zatoa se bapa EVN
da dostavi ppegled do op -
{ti nite  za toa kolku e we -
se~ nata a kolku kuwulativ-
nata naplata. Na ovoj na~in
bi se otstpanil sowne`ot
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Na 6 juni 2008, godina, vo ppostopiite
na ZELS, ~lenovite na Kowisijata za up-
banizaw i ppostopno planipawe go paz-
gledaa nacpt- dokuwentot „Politika za
zewji{te na ZELS – naso~ena kon evpopskite
ppaktiki za op{tinsko uppavuvawe so
zewji{te” podgotven od tiw na ekspepti
anga`ipani od ppoektot ,,Poddp{ka na
ppocesot za decentpalizacija” finansip-
an od EY, a pakovoden od EAR. Kako {to is-
takna ppetsedatelot na Kowisijata, Sleve
Xpistov, gpadona~alnik na Op{tina Vasile-
vo, dokuwentot e izpaboten na bapawe na
ZELS i ppetstavuva kopisna alatka ppi
gpadeweto na idnite stavovi na ZELS vo
odnos na ppa{awata za ppavata na lokalna-
ta sawouppava vpz zewji{teto. 

Nacpt-dokuwentot se sostoi od dva dela,
a tokwu ppviot del vklu~uva 20 ppedlozi za
politiki za zewji{teto. Eden od ovie pped-
lozi nudi dve intepesni pe{enija, vo odnos
na sopstvenosta, odnosno uppavuvaweto
so zewji{teto. Altepnativata A dava
ppistap kade najgolewiot del na nep-
azvieno, dp`avno gpade`no zewji{te se
ppedlaga, bez odlo`uvawe da bide ppeneseno
vo sopstvenost na op{tinata, po {to
op{tinata zapo~nuva da ispopa~uva
zewji{te i da gi ppevzewa site ppixodi. 

Altepnativa B e ppistap kade op{tinite
najppvin dobivaat ppavo na uppavuvawe za
najgolewiot del na nepazvieno, dp`avno

gpade`no zewji{te, a ppixodite se delat
we|u op{tinata i dp`avata. Za pet godini,
sopstvenosta nad toa zewji{te se ppefpla
na op{tinite

Vtopiot del od dokuwentot opfa}a
aneksi, analiza i osnovni watepijali i se
sostoi od 30 poglavja koi detalno ja anal-
izipaat lokalnata situacija so op{tin-
skata politika za zewji{te, pelevantnite
zakoni i potpebi. Toj gi ppetstavuva wis-
lewata na ekspeptite vklu~eni vo anal-
izata na sostojbite i potpebite i ne e pped-
lo`en za odobpuvawe od stpana na ZELS.
Sepak, wo`e da se upotpebi od ZELS ili
bilo koja dpuga opganizacija koja se zani-
wava so pazvoj na sistewot za uppavuvawe so
zewji{te. Intepesno poglavje od Aneksite
e Iwplewentacijata na politikata za
zewji{te na ZELS. 

Dosega{nite kowentapi od stpana na
pove}e op{tini po odnos na ovoj dokuwent
se pozitivni. Sepak pupalnite op{tini
uka`uvaat deka posebno vniwanie povtopno
bi tpebalo da se posveti na zewjodelskoto
zewji{te, pasi{tata i {uwite, odnosno da
se iznajde pe{enie za ppowena na negoviot
sega{en status bidej}i ova  zewji{te e od
osobeno zna~ewe za niv. Finalnata vepzi-
ja na dokuwentot se o~ekuva da bide paz-
gledana na slednata sednica na Yppavniot
Odbop na ZELS

Më 20 qershor, 2008 në
hapësirat e BNJVL-së, Ad-hok
Komisioni i BNJVL-së dhe
EVN-së mbajtën mbledhje ku
ishte shqyrtuar gjendja e im-
plementimit të deritanishëm
të Memorandumit për
bashkëpunim, i lidhur ndërm-
jet BNJVL-së dhe EVN-së në
janar të këtij viti. Për pjesë-
marrje në këtë mbledhje BN-
JVL dërgoi ftesë deri te të
gjitha komunat, si mundësi
për t’i paraqitur argumentet e
tyre për problemet me të cilat
ballafaqohen. Nga mbledhja
dolën konkluzione të caktuara:

-Komunat nga janari i këtij
viti kanë qasje për përqindjen
e pagesës, por për shkak të
transparencës më të madhe e

Izgotven nacrt-dokument so predlog re{enija za
pravata na ELS vrz zemji{teto

Më 6 qershor 2008, në hapësirat e BNJVL-
së, anëtarët e Komisionit për urbanizëm dhe
planifikim hapësinor e shqyrtuan projekt – doku-
mentin ,,Politika për tokën e BNJVL-së – e drej-
tuar kah praktikat europiane për menaxhim ko-
munal me tokë” hartuar nga grup ekspertësh
të angazhuar nga projekti ,,Përkrahje procesit
të decentralizimit” financuar nga BE-ja, dhe i
udhëhequr nga AER. Siç theksoi kryetari i komi-
sionit, Sllave Hristov, kryetar i Komunës së
Vasilevës, dokumenti është i përpunuar me
kërkesë të BNJVL-së dhe paraqet vegël shfry-
tëzuese gjatë ndërtimit të qëndrimeve të
ardhshme të BNJVL-së në lidhje me çështjet
për të drejtat e vetëqeverisjes lokale ndaj tokës. 

Projekt-dokumenti përbëhet nga dy trupe,
ku pjesa e parë përfshin 20 propozime për poli-
tika për tokën. Një nga këto propozime ofron
dy zgjidhje interesante, në lidhje me pronësinë,
respektivisht menaxhimin me tokën. Alterna-
tiva A jep qasje ku pjesa më e madhe e tokës
ndërtimore të pazhvilluar propozohet, pa an-
ulim të jetë e bartur në pronësi të komunës, me
çka komuna fillon të porosisë tokë dhe t’i
ndërmerr të gjitha të ardhurat. 

Alternativa B është qasje ku komunat së pari
fitojnë të drejtë të menaxhojnë për pjesën më

të madhe të tokës ndërtimore të pazhvilluar,
dhe të ardhurat  shpërndahen ndërmjet ko-
munës dhe shtetit. Për pesë vite, pronësia mbi
atë tokë bartet te komunat. 

Pjesa e dytë nga dokumenti përfshin anekse,
analizë dhe materiale themelore dhe për-
bëhet nga 30 kapituj të cilat detajisht e anal-
izojnë situatën lokale me politikën komunale
për tokë, ligjet relevante dhe nevoja. Ai i
paraqet mendimet e ekspertëve të përfshirë
në analizën e gjendjeve dhe nevojat dhe nuk
është i propozuar për miratim nga ana e BN-
JVL-së. Përsëri, mundet të përdoret nga BN-
JVL ose nga ndonjë organizatë tjetër e cila mer-
ret me zhvillimin e sistemit për menaxhimin e
tokës. Kapitull interesant nga Anekset dhe Im-
plementimi i politikës për tokën e BNJVL-së. 

Komentet e deritanishme nga ana e më shumë
komunave në lidhje me këtë dokument janë poz-
itiv. Përsëri komunat rurale tregojnë se vëmend-
je e veçantë përsëri duhet t’i kushtohet tokës bu-
jqësore, kullotave dhe maleve, respektivisht të gjin-
det zgjidhje për ndryshim të statusit të tanishëm
sepse kjo tokë është me rëndësi të madhe para
se gjithash për komunat rurale. Verzioni final i doku-
mentit pritet të jetë i shqyrtuar në seancën vijuese
të Bordit Drejtues të BNJVL-së. 

Hartimi i projekt-dokumentit me propozim
aktvendime për të drejtat e NJVL-ve ndaj tokës

Komisija na
ZELS i EVN 

Komisioni i BNJVL-
së dhe EVN-së
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Potrebna analiza na zakonskite mo`nosti
i  predlagawe na novi re{enija

Analizë e nevojshme e mundësive ligjore
dhe propozim të aktvendimeve të reja

deka op{tinite ne dol`at ili pak,
}e se konstatipa sppotivnoto. Po-
toa be{e pobapano EVN da go vklu~i
uli~noto osvetluvawe vo site op{ -
ti ni za da wo`at op{tinite da
funk cionipaat bez ppitisok. Be{e
is taknato i ppa{aweto ppi insta-
la cijata na novi vodovi da se doda-
dat dve novi `ici, za da se ostavat
vo dovi za uli~no osvetluvawe. Be{e
do govopeno Kowisijata da odp`i nov
so stanok vo poln sostav na koj }e se
kon statipaat sostojbite, a potoa so
ppe cizni zaklu~oci da se nastapi
pped YO na ZELS, so cel da se najde
po natawo{no institucionalno pe -
{e nie ppeku ppetxodno dogovopena
fop wa i ppistap za pe{avawe na si -
t e otvopeni ppa{awa. 

Zaklu~ocite  ppoizlegoa od po ve -
}e ~asovnata diskusija, na koja ppisu -
tnite gpadona~alnici istaknaa kon -
kpetni ppoblewi so koi se so o~u vaat.
Lpadona~alnikot na Op{ ti na
Vev~ani poso~i deka  op{ ti na ta e dva
weseca bez uli~no os vet - luvawe,
kako pezultat na ppoblew koj ppoi-
zleguva od evidentipaweto i ppe-
nesuvaweto na spedstva od taksata.

Ovaa op{tina upati bapawe do EVN
ESM da bide ,,pilot“ op{ ti na vo
iznao|aweto na efikasen na~in za
nadwinuvawe na  ppoblewot. Be{e is-
taknato i ppa{aweto de ka Kowisi-
jata tpeba da inicipa ppo ces na
analiza na zakonskata pe gu lativa so
cel obezbeduvawe ppav no tolkuvawe
koj e nadle`en za na do westot na za-
gubite po sonov ne naplatena kowu-
nalna taksa, kako i toa koj tpeba da
vp{i kontpola vpz ppibipaweto na
ovie spedstva. Lpa do na ~al nikot,
pak, na Op { ti -
na Mogila uka -
`a na waliot
iz nos na ppi-
bpa nata kowu-
nal na taksa vo
us lovi na zgo -
le wuvawe na
ce nata na stpu -
jata i ppo b -
lewot so po-
dpu` nicite,
ppi {to istak -
na deka e po -
tpeb na po go le -
wa fleksibil-

nost, odnosno ppo dol ̀ u vawe na
pokovite za op{tinite da wo`e da gi
isplatat dolgovite, koi ne se po vina
na gpadona~alni ci te. Ppetstavnikot
na op{tina Dpu govo uka`a deka
op{tinata  finan sipala vo izgpad-
ba na  tpafosta nica, vo iznos od 7
wilioni denapi, od sopstveni sped-
stva i pobapa da se iznajdat i utvp-
dat na~inite za da se izvp{i ppe-
bivawe so EVN, sostojba so koja se
soo~uvaat i dpugi op{ ti ni vo zew-
java.

nevojshme është që të ketë qasje edhe
në kohën që prej vitit 2005 e deri më
sot. Për këtë shkak kërkohet EVN të
dërgon shqyrtim deri te komunat për
atë se sa është pagesa mujore dhe sa
ajo kumulative. Në këtë mënyrë do të
largohej dyshimi se komunat nuk kanë
borxh ose prap, do të konstatohet e
kundërta. Pastaj ishte kërkuar që EVN
t’a kyq ndriçimin rrugor në të gjitha
komunat që të munden komunat të
funksionojnë pa presion. Ishte thek-
suar edhe çështja gjatë instalimit të
gypave të ri të shtohen dy tela të ri, që
të lihen gypa për ndriçimin rrugor. Ishte
kontraktuar që Komisioni të mban
mbledhje të re në përbërje të plotë ku
do të konstatohen gjendjet, dhe pastaj
me konkluzione precise të dilet para
BD të BNJVL-së, me qëllim që të gjen-

det zgjidhje e mëtutjeshme institu-
cionale nëpërmjet formës së kontrak-
tuar dhe qasje për zgjidhjen e të gjitha
çështjeve të hapura. 

Konkluzionet dolën nga diskutimi
shumë orësh, ku kryetarët e pranishëm
theksuan probleme konkrete me të
cilat ballafaqohen. Kryetari i Komunës
së Vevçanit përmendi se komuna është
dy muaj pa ndriçim rrugor, si rezultat i
problemit që del nga evidentimi dhe
bartja e mjeteve nga taksa. Kjo komunë
dërgoi kërkesë deri te EVN EEM të jetë
,,pilot,, komunë në gjetjen e mënyrës
efikase për tejkalimin e problemit. Ishte
theksuar edhe çështja se Komisioni
duhet të inicon proces të analizës së
rregullativës ligjore me qëllim sigurimin
e interpretimit të drejtë i cili është
përgjegjës për kompensimin e humb-

jeve në bazë të taksës së papaguar ko-
munale, si dhe për atë se kush duhet të
kryen kontroll ndaj grumbullimit të kë-
tyre mjeteve. Kryetari i Komunës së
Mogillës përmendi shumën e ulët të
taksës së mbledhur komunale në
kushte të rritjes së çmimit të rrymës,
me çka theksoi se është e nevojshme
fleksibilitet më i madh, respektivisht
vazhdim i afateve për komunat që të
munden t’i paguajnë borxhet, të cilat
nuk janë në faj të kryetarëve. Përfaqë-
suesi i komunës së Drugovës theksoi se
komuna financoi në ndërtimin e trafos-
tacionit, në shumë prej 7 milionë
denarë, nga mjete personale dhe kërkoi
të gjenden dhe të vërtetohen mënyrat
për t’u kryer kompensim me EVN,
gjendje me të cilat ballafaqohen edhe
komunat  tjera në vend. 
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Çashka, Velesi, Shtipi, Manastiri dhe
Qendra janë gjashtë komunat
më të mira nga Programi ‘’Etikë

në nivel lokal’’. Kështu vendosi Komiteti
drejtues i Programit, pas prezantimit të
komunave të selektuara, që ndodhi më
16 korrik në hotelin ,,Aleksandar Pallas,,.
Selektimi, në bazë të rregullave para-
prakisht të caktuara ishte kryer në dy se-
sione nga ana e Komisionit për evaluim
në përbërje: Zoran Jaçev- ekspert i
pavarur, Fatmir Musa-UNDP, Gjorge
Manushev- Kryetar i Komunës së
Bosillovës, Ana Llashkoska- Komuna e
Prilepit dhe Sashka Mamuçevska- Min-
istria për vetëqeverisje lokale. Të gjitha
komunat i përmbushën gjashtë stan-
dardet, ose minimum kritere (nga një për
secilin standard), dhe Komisioni bëri se-
lektim për secilën komunë individualisht,
se në cilin standard ajo e tregoi maksi-
mumin e vet. Kështu Komuna e Velesit
tregoi përparësi më të madhe në stan-
dartin-UDHËHEQJE E MIRË, Komuna e
Çashkës në standartin-LLOGARIDHËNIE,

^
a{ka, Veles, Stpuwica, [tip, Bi -
to la i Centap se {este najdo-
bpi op{tini od Ppogpawata

„Eti  ka na lokalno nivo”. Vaka odlu~i
Yp pavniot kowitet na Ppogpawata, po
ppe zentacijata na selektipanite op{ -
ti ni, {to se slu~i na 16 juni vo xo te -
lot „Aleksandap palas“. Selekcijata,
vpz osnova na ppetxodno stpogo utvp-
deni ppavila be{e izvp{ena vo dve se -
sii od stpana na Kowisija za evalua -
ci ja vo sostav: Zopan Ja~ev- nezavisen
ekspept, Fatwip Musa-YNDP, \opge Ma -
nu {ev- Lpadona~alnik na Op{tina Bo -
si lovo, Ane La{koska- Op{tina Ppi -
lep i Sa{ka Mawu~evska - Mi nis tep-
stvo za lokalna sawouppava. Site
op{tini gi ispolnija {estte standap -
di, ili winiwuw kpitepiuwi (po eden
za sekoj standapd), a Kowisijata na ppa -
vi selekcija i za sekoja op{tina po e-
di ne~no, vo koj standapd taa go po ka -
`a la svojot waksiwuw. Taka Op{tina
Ve les poka`a najgolew nappedok vo
stan dapdot - DOBRO RAKOVODEWE,
Op{ tina Чa{ka vo standapdot - OTЧET-
NO ST, Bitola iwa{e najdobpi pezul-
tati vo TRANSPARENTNOST, a Op{ ti -
na Centap vo YЧESTVO NA LRA\ANI.
Vo standapdot PROFESIONALNOST
naj uspe{na be{e Stpuwica, vo NYLTA
TO LERANCIJA ZA KORYPCIJA - Op{ -
ti na [tip.

Vo Ppogpawata bea ppijaveni 12
op{ tini, od koi 11 isppatija vtopa sa -
wo evaluacija do ZELS i so toa vlegoa

vo potesniot izbop za najdobpite. Od -
li~ ni pezultati poka`aa i op{tinite
Kap binci, Oxpid, Teapce, Negotino i
Sve ti Nikole, koi isto taka iwaa so -
lid ni  pezultati, no sepak ne uspeaa
da vlezat vo pobedni~kiot kpug. 

Od 13 do 20 juli po dvajca ppet-
stavnici od {estte najdobpi op{tini
}e gi posetat Kpakov i Vap{ava, kade
{to }e se zapoznaat so iskustvata od
ppo gpawata „Tpanspapentna Polska“,
ko ja vo izwinatite tpi godini se sppo -
ve duva{e vo ovaa zewja. Vo septewvpi i
ok towvpi, vo {este op{tini }e se
sppo vede vtopata faza od Ppogpawata,
a toa e PEER REVIEW ili Poseta na
tiw  {to tpeba da ja utvpdi sostojbata
na tpanspapentno pabotewe, da gi
utvpdat postignuvawata i ppedi-
zvicite i vpz osnova na toa da se
sostavi Plan za podobpuvawe vo
oblasta na etikata. Si te op{tini koi
gi ispolnija ba pa wa ta na ppogpawata,
}e dobijat septifi kat za uspe{no
u~estvo na ppogpawata „Kon tpanspap-
entna op{tina“ a ZE LS }e objavi
bpo{upa za najdobpa ppak sa vo javna
etika. Najdobpite pp i we pi }e bidat
objaveni i na veb-stpa ni  cata na ZELS.

Ppogpawata „Etika na lokalno ni -
vo“ e del od Ppoektot „Lidepski stan-
dapdi i najdobpi ppaktiki“ {to ZELS
go iwplewentipa vo sopabotka so So -
vet na Evpopa i Evpopskata Ynija ppeku
Ev popskata Agencija za pekonstpukcija 

Izbrani {estte najdobri
op{tini od Programata
„Etika na lokalno nivo”

Gjashtë
komunat e
zgjedhura
nga Programi
‘’Etikë në
nivel lokal’’
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N
a 5 juni, 2008 godina, vo xotelot ,,Aleksandap Palas,, vo Skopje, pped
Yppavniot kowitet na ppogpawata ,,Lidepski standapdi i najdobpi
ppaktiki“, ppetstavnicite od dvanaesette  op{tini koi vlegoa vo

potesnata lista, uspe{no gi ppezentipaa svoite najdobpi ppaktiki.
Stanuva zbop za ppoektot  {to  go iwplewentipa ZELS vo sopabotka so Sovet
na Evpopa i Evpopskata Ynija, ppeku Evpopskata Agencija za pekonstpukcija. 

-,,Adwinistpipawe na danoci”;,,Osnovawe na zaedni~ka adwinistpacija”,
,,Delegipawe na nadle`nosti” ; ,,Yppavuva~ki infopwativen sistew za ev-
idencija, pegistpacija na swestuva~kite kapaciteti i ppatewe na uplatata
na tupisti~ka taksa vo osnovnite i kowplewentapnite swestuva~ki ka-
paciteti”, potoa ,,Iskopistuvawe na solapnata enepgija i vetpovata en-
epgija ppeku solapni svetilki vo Loceva {uwa, solapni sewafopi i
vetepnica na spowenikot na Lukubija” se del od najdobpi ppaksi {to gi
ppezentipaa ppetstavnicite od op{tinite: Dolneni, Oxpid, Stpuwica,
Bosilovo, Vasilevo, Novo Selo, Veles, Bitola, Levgelija i Ko~ani. Vsu{nost
na konkupsot, objaven od ZELS se ppijavija 18 op{tini koi konkupipaa so
43 ppaktiki, {to zna~i nekoi op{tini se ppijavija so pove}e ppiwepi na
dobpi ppaksi koi  gi  pealizipaat vo nivnite op{tini. Me|u niv  pekopdep
e op{tinata Veles koja aplicipa{e so 19 ppiwepi na dobpi ppaktiki,
Ko~ani  dostavi tpi, [tip i Stpuwica aplikacii so po dve ppaksi.  Bea
utvpdeni tpi oblasti vo koi  funkcionipaat ovie dobpi ppiwepi,  a toa se  

1. Zgolewuvawe na kvalitetot na uslugite vo ppocesot na decentpali -
zacija, 

Manastiri kishe
rezultate më të
mira në TRANS-
PARENCË, ndërsa
Komuna e Qen-
drës në PJESË-
MARRJEN E
QYTETARËVE,. Në
standartin PRO-
FESIONALIZËM
më e suksesshme
ishte Strumica, në
ZERO TOLER-
ANCË PËR KOR-
RUPCION- Komu-
na e Shtipit. 

Në Program
ishin paraqitur 12
komuna, nga ku 11

dërguan vetëevaluim të dytë deri
te BNJVL dhe me atë hyrën në
zgjedhjen e ngushtë për më të
mirët. Rezultate të shkëlqyera
treguan edhe komunat Karbincë,
Ohër, Tearcë, Negotinë dhe Shën
Nikoll, të cilët gjithashtu patën
rezultate solide, por prap nuk
arritën të hyjnë në rrethin fitues. 

Nga 13 deri më 20 qershor nga
dy përfaqësues nga gjashtë ko-
munat më të mira do ta vizitojnë
Krakovën dhe Varshavën, ku do të
njoftohen me eksperiencat nga
programi ,,Polonia transparente,,.,
e cila gjatë tre viteve të shkuara
u implementua në këtë shtet. Në
shtator dhe tetor, në gjashtë ko-
munat do të implementohet fazë
e dytë e Programit, dhe ajo është
PEER REVIEW ose Vizitë e grupit
që duhet ta vërteton gjendjen e
punës transparente, t’i vërtetojnë
arritjet dhe sfidat dhe në bazë të
asaj të formohet Plan për për-
mirësimin në lëminë e etikës. Të
gjitha komunat që i kanë përm-
bushur kërkesat e programit, do
të marrin çertifikatë për pjesë-
marrje të suksesshme të pro-
gramit ,,Kah komunë transpar-
ente,, ndërsa BNJVL do të boton
broshurë për praktikë më të mirë
në etikë publike. Shembujt më të
mirë do të jenë të shpallur edhe
në ueb-faqen e BNJVL-së. 

Programi “Etikë në nivel lokal”
është pjesë nga Projekti “Stan-
darde lidere dhe praktika më të
mira” që BNJVL e implementon
në bashkëpunim me Këshillin e
Europës dhe Unionin Europian
nëpërmjet Agjencionit Europian
për rikonstruim. 

Më 5 qershor, 2008, në hotelin ,,Aleksandar Pallas,, në Shkup, para
Komitetit drejtues të programit ,,Standarde lidere dhe praktika më të mira,,,
përfaqësuesit nga dymbëdhjetë komunat që hyrën në listen më të

ngushtë, me sukses i prezantuan praktikat e tyre më të mira. Bëhet fjalë për pro-
jektin që e implementon BNJVL në bashkëpunim me Këshillin e Europës dhe Union-
in Europian, nëpërmjet Agjencionit Europian për rekonstruim.  

-,,Administrimi i tatimeve”;,,Themelimi i administratës së përbashkët”, ,,Delegimi i
kompetencave”; ,,Sistem menaxhues informativë për evidencë, regjistrim të kapaciteteve
vendosëse dhe përcjellje të pagesës së taksës turistike në kapacitetet vendosëse
themelore dhe komplementare”, pastaj ,,Shfrytëzim të energjisë solare në përmen-
doren e Lukubijës” janë pjesë nga praktikat më të mira që i prezantuan përfaqësue-
sit nga komunat: Dollnenë, Ohër, Strumicë, Bosillovë, Vasilevë, Novo Sellë, Veles, Man-
astir, Gjevgjeli dhe Koçanë. Në të vërtetë në konkursin, e shpallur nga BNJVL u paraqitën
18 komuna që konkuruan me 43 praktika, që do të thotë se disa komuna u paraqitën
me më shumë shembuj të praktikave të mira që i realizojnë në komunat e tyre. Midis
tyre më e suksesshme është komuna e Velesit e cila aplikoi me 19 shembuj të prak-
tikave më të mira, Koçana dorëzoi tre, Shtipi dhe Strumica me nga dy praktika. Ishin
të caktuara tre lëmi ku funksionojnë këto shembuj të mirë, dhe ato janë. 

Prezentirani 
najuspe{ni
op{tinski praktiki 12

Të prezantuara 
praktikat më të
suksesshme komunale12

�

�
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2. Ppowovipawe na
u~estvoto na gpa |a -
ni te vo donesuva we -
to odluki i tpetata
oblast 

3. Finansiski we -
nax  went - zgolewuva -
we na izvopite na ppi -
xodi vo op{ti na ta

Ppestavnicite na
Odbopot, bea ppijat no
iznenadeni od ppo fe-
sionalnosta, an -
ga`ipanosta i po sve -
tenosta, na site u~es-

1 – Rritja e kualitetit të
shërbimeve në procesin e
decentralizimit,  

2 – Promovimi i pjesë-
marrjes së qytetarëve në
sjelljen e vendimeve dhe
lëmia e tretë  

3 Menaxhmenti finan-
ciar – rritja e burimeve të
të ardhurave në komunë 

Përfaqësuesit e Bordit,
ishin habitur pozitivisht
nga profesionaliteti,
angazhimi dhe vendosja, e
të gjithë pjesëmarrësve
nga bashkësitë lokale dhe
prezantimet e tyre, si dhe
kualitetin e shkëlqyer të
praktikave të propozuara.
Bordi për selektim kishte
detyrë të rëndë dhe i vlerë-
sonte shembujt më të mirë
praktikë, sipas përcaktim-
it të kritereve të forta:
suksesshmëri, trans-
parencë, relevantitet, zbat-
ueshmëri dhe qëndruesh-
mëri. Ishin vlerësuar edhe
qëllimet dhe rezultatet që
duhen të arrihen me im-
plementimin e projektit,
si ngritja e standardeve për
punën e vetëqeverisjes
lokale, promovimi i inova-
cioneve, theksimi i shem-
bujve pozitiv, përmirësimi
dhe ngritja e kualitetit të
shërbi me ve në pushtetin
lokal. Bordi, veçanërisht
vëmendje i kushtoi pyet-
jeve, se vallë praktika e
pro po zuar kontribon për
zgjidhjen e problemit për
shkak të së cilës është
vendosur, vallë ekzistojnë
efekte pozitive për bux-
hetin, pronën dhe pajisjen,
të komunës, vallë në atë
janë përfshirë qytetarët
dhe shoqatat e tyre dhe
vallë me praktikat janë
njoftuar mediat dhe pub-
liku. Nga dymbëdhjetë
shembujt më të mirë, të
selektuar janë gjashtë
praktika nga aq komuna, të
cilat do të jenë të shpallura
për më të mira në konfer-
encë të veçantë. 

„Otvoreni denovi“ za
diseminacija na najdobrite
praktiki
[estte najuspe{ni ELS, na pabotilnicata {to se oddp`a
na 25 juni, gi utvpdija na~inite za disewinacija na
svoite najdobpi ppaktiki. Be{e dogovopeno sekoja
op{tina vo septewvpi, da opganizipa ,,otvopeni denovi“
na koi }e gi pokanat site op{tini, a na zaintepesipani -
te {to }e gi posetat, da iw gi ppenesat sopstvenite
iskustva so koi se soo~ila ppi utvpduvaweto i peali -
zipaweto na ppaktikata. Na pabotilnicata bea defini-
pani na~inite na ppezentipaweto i sodp`inata na
flaepite {to tpeba da gi izgotvi sekoja op{tina za svo-
jata najdobpa ppaktika .
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nicite od lokalnite zaednici i nivnite ppezentacii, kako
i odli~niot kvalitet na ppedlo`enite ppaktiki. Odbopot
za selekcija iwa{e te{ka zada~a  i gi ocenuva{e najdobpite
ppakti~ni ppiwepi, po stpogo utvpdeni kpitepiuwi:
uspe{nost, tpanspapentnost, pelevantnost, ppiwenlivost
i odp`livost. Bea vpednuvani i celite i pe zultatite koi
tpeba da se postignat so sppoveduvawe na ppo ektot, kako
podignuvawe na standapdite za pabota na lo kalnata
sawouppava, ppowovipawe na inovacii, istaknuva we na po -
zi tivnite ppiwepi, podobpuvawe i podignuvawe na kvalite-
tot na uslugite vo lokalnata vlast. Odbopot, osobeno vn-
iwanie iw posveti na ppa{awata, dali pped lo ̀ e nata ppak-
tika ppidonesuva za pe{avawe na ppoblewot po padi koj e
vospostavena, dali postojat pozitivni efekti za buxetot,
iwotot i oppewata, na op{tinata, dali vo nea se vklu~eni
gpa|anite i nivni zdpu`enija i dali so ppakti kata se za-
poznaeni wediuwite i javnosta. Od
dvanaesette naj dobpi ppiwepi,
selektipani se {est ppaktiki od
isto tol ku op{tini, koi }e bidat
ppoglaseni za najdobpi na po seb -
na konfepencija.  

Po dvajca ppestavnici od na-
juspe{nite {est op{tini }e bidat
nagpadeni so patuvawe vo London,
kade ne po sped no }e se zapoznaat
so na~inot na koj najdobpata ppak-
tika se ko pisti kako instpuwent
za unappeduvawe na funkcionipa -
weto na lokalnata sawouppava.  

Nga dy përfaqë-
sues nga gjashtë ko-
munat e suksesshme
do të jenë të shpër-
blyera me udhëtim
në Londër, ku drejt-
përdrejtë do të njo f -
to hen me më ny rën
se cila praktika më e
mirë shfrytëzohet si
instrument për ava -
n ci min e funksio ni mit
të vetëqeverisjes
lokale. 

,,Ditë të hapura,, për disemi-
nimin e praktikave më të mira
Gjashtë NJVL-të më të suksesshme, në punë-
torinë që u mbajt më 25 qershor, i vërtetuan
mënyrat për diseminimin e praktikave të tyre
më të mira. Ishte kontraktuar që secila komunë
në shtator, të organizon ,,ditë të hapura,, ku do
t’i ftojnë të gjitha komunat, dhe të interesuarve
që do t’i vizitojnë, t’ua përcjellin përvojat per-
sonale me të cilat ballafaqohet gjatë përcak-
timit dhe realizimin e praktikës. Në punëtori
ishin të definuara mënyrat e prezantimit dhe
përmbajtja e fletushkave që duhet t’i përpilon
secila komunë për praktikën më të mirë.



Na 27 juni, (petok) 2008 godina, so po~etok vo 10 ~asot, vo
xotelot ,,Xolidej in”, Zaednicata na edinicite na lokalnata
sawouppava na R Makedonija- ZELS, opganizipa{e Konfepencija
za Javno-ppivatno paptnepstvo. Na Konfepencijata ppisustvu-
vaa gpadona~alnici i odgovopni lica od op{tinskata adwinis-
tpacija, gosti od Bpitanskata awbasad i bpojni novinapi.

- Vo izwinatiot pepiod ZELS postigna zna~itelen uspex vo
podgotvuvaweto i  lobipaweto za donesuvawe ili izweni na za-
koni koi dipektno gi zasegaat lokalnite vlasti i nivnite
nadle`nosti, so cel neppe~eno i efektivno sppoveduvawe na
ppocesot na decentpalizacijata na vlasta. ZELS, ppeku
u~estvo na nekolku gpadona~alnici vo pabotnoto telo na nivo
na Ministepstvo za ekonowija, aktivno se vklu~i i vo pod-
gotvuvaweto na Zakonot za koncesii i javno-ppivatno papt-
nepstvo. Vo toj kontekst negovata iwplewentacija e od osobeno
zna~ewe za op{tinite  za  obezbeduvaweto na  kvalitetni us-
lugi na svoite gpa|ani. Ova go istakna ppetsedatelot na ZELS,
vo vovedniot zbop na Konfepencijata {to ja opganizipa ZELS
za JPP. Ppisutnite gi pozdpavi i N.E. Endpju Ki, awbasadop na
Velika Bpitanija, vo na{ata zewja, koj istakna deka javnoto-
ppivatno paptnepstvo e {ipoko ppifaten wodel vo Evpopskata
Ynija i se ppepopa~uva vo evpopskata legislativa kako na~in
na obezbeduvawe na kvalitetni uslugi od stpana na lokalnata
i centpalnata vlast. Toj uka`a deka ppidobivkite za op{ti-

nite od vospostavuvaweto na JPP se pove}ekpatni, we|u koi se
i zgolewuvaweto na efikasnosta vo davaweto na uslugi, na-
waluvawe na tpo{oci na lokalnata vlast i zgolewuvawe na
op{tinskite ppixodi.

Zakonot za koncesii i javno-ppivatno paptnepstvo, koj be{e
izglasan vo Paplawentot na RM na po~etokot na ovaa godina iwa
golewo zna~ewe za edinicite na lokalnata sawouppava bidej}i
dava wo`nosti op{tinite da go zgolewat kvalitetot na uslugite
{to iw gi davaat na svoite gpa|ani, so spodeluvawe ili ot-
stapuvawe na nivnoto izvp{uvawe na ppetstavnici od ppivat-
niot sektop. Javno- ppivatnoto paptnepstvo e osobeno zastapeno
vo evpopskite zewji, a se pogolewa ppiwena iwa i vo zewjite od
pegionot. Oblasti vo koi JPP iwa najgolewa ppakti~na ppiwena
se javnite uslugi i infpastpuktupnite zafati, we|u koi up-
pavuvawe so otpad, zdpavstvo, tpanspopt, obpazovanie, teleko-
wunikacii, socijalna za{tita i za{tita na `ivotnata spedina.  

Celta na ZELS, vo sopabotka so golew bpoj paptnepi e da gi
ppowovipa ppidobivkite od javnoto-ppivatno paptnepstvo i da
iw powogne na zaintepesipanite op{tini vo zapoznavaweto so
na~inite i wodelite za iwplewentacija na zakonskite pe{enija.
Pokanetite ekspepti od ovaa oblast na Konfepencijata govopea
na pove}e tewi, we|u koi ja objasnija  zakonskata pegulativa, a
iwa{e i ppezentacija za pealizacija na JPP od ideja do iwple-
wentacija. Vo vtopiot del od Konfepencijata ppisutnite pas-
popedeni vo tpi gpupi intepaktivno pabotea na tewite za
op{tinska pepcepcija na Zakonot za koncesii i JPP; za pped-
nostite i ogpani~uvawata na op{tinite za vospostavuvawe na
JPP i za izgotvuvaweto na op{tinski stpategiski pazvojni
planovi i JPP. 

GAZETË

Konferencija vo organizacija na ZELS 

Javno-privatno partnerstvo - sredstvo
do pokvalitetni uslugi za gra|anite
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Më 27 qershor, (e premte) 2008, me fillim në ora 10, në
hotelin ,,Holidey In”, Bashkësia  e njësive të vetëqeverisjes
lokale të R. së Maqedonisë- BNJVL, organizoi konferncë për
partneritet publiko- privat, në konferencë morrën pjesë
kryetarë dhe persona prgjegjës nga administrata e ko-
munës, mysafirë nga ambasada e Britanisë dhe gazetarë të
shumënumërt.

Në periudhën e kaluar BNJVL arriti sukses të rëndë-
sishëm në përgatitjen dhe lobimin për marrjen apo
ndryshimin e ligjeve të cilat në mënyrë direkte u interesojnë
qeverisjeve lokale dhe kompetentëve të tyre, me qëllim të
zbatimit të papenguar dhe efektiv të procesit të decentral-
izimit të pushtetit. BNJVL me pjesëmarrjen e disa kryetarëve
në trupin punues në kuadër të Ministrisë së ekonomisë, në
mënyrë aktive u kyç edhe në  përgatitjen e Ligjit për konce-
sione dhe partneritet publiko- privat. Në këtë kontekst im-
plementimi i tij ka një rëndësi të veçantë për komunat për sig-
urimin e shërbimeve kvalitative të qytetarëve të tyre” këtë
e theksoi kryetari i BNJVL-së për PPP. Të pranishmit i për-
shëndeti edhe E.T. Endrju Ki ambasador i Britanisë së Madhe,
në vendin tonë, i cili theksoi se partneriteti publiko-privat
është një model i pranuar gjërë në Bashkimin Europian dhe
rekomandohet ne legjislacion si mënyrë e sigurimit të shër-
bimeve kualitative nga ana e pushteteve lokale dhe qendrore.

Ai vërtetoi se fitimet për komunën nga mëkëmbja e PPP janë
të shumëfishta, ndër të cilat janë edhe rritja e efikasitetit në
dhënien e shërbimeve, ulja e shpenzimeve të pushteteve
lokale dhe rritja e të ardhurave të komunës.

Ligji për koncesione dhe partneriteti publiko- privat, i cili
u votua në Parlamentin e R.M-së në fillim të këtij viti ka
rëndësi të madhe për bashkësitë e vetëqeverisjeve lokale
sepse jep mundësi që komunat t’a rrisin kualitetin e shër-
bimeve të cilat u’a jepin qytetarëve të tyre, me ndarjen apo
largimin e kryerjes së tyre prej sektorit privat. Partneriteti
publiko- privat është i përfshirë në vendet europiane por ka
edhe zbatim në vendet e rajonit. Fushat në të cilat PPP ka
zbatim më të madh praktik janë shërbimet publike dhe in-
tervenimet infrastrukturore, ndër të cilat drejtimi me mbe-
turinat, shëndetësi, transport, arsim, te le komunikime, mbro-
jtja sociale dhe mbrojta e mjedisit jetësor.

Qëllimi i BNJVL-së, në bashkëpunim me numër të madh
të partnerëve është t’i promovojë fitimet nga partneriteti
publiko – privat  dhe t’ju ndihmojë komunave të interesuara
në njohjen e mënyrave dhe modeleve për implementimin e
vendimeve ligjore. Ekspertët e ftuar nga kjo fushë në Kon-
ferencë folën për tema të ndryshme, mes të cilave e shp-
jeguan rregulativën ligjore, e kishte edhe prezentim për
realizimin e PPP nga idea deri te implementimi. Në pjesën
e dytë të Konferencës të pranishmit të ndarë në tre grupe
punuan në mënyrë interaktive në temat për preceptim ko-
munal të ligjit për koncesione dhe PPP për përparësitë dhe
kufizimet e komunave të PPP dhe përgatitja e planeve për
zhvillim strategjik komunal dhe PPP.

Konferencë e organizuar nga BNJVL

Partneriteti publio-privat- lëndë deri
në shërbim më kualitativ për  qytetarët



N
edovolnata naso~enost na ekonowskite ppo-
gpa wi za pazvoj kon pupalnite oblasti se naj -
~es tite ppi~ini od koi e ppedizvikan niskiot

standapd vo ovie oblasti, konstantno opa|awe na
ekonowskiot i socijalniot pazvoj i postojano nivo
na paste~ka wigpacija na naselenieto kon upbanite
centpi. Neopxodnosta od izpabotka na ppofesion-
alni analizi i stpategisko planipawe i uppavuawe
so pupalnite spedini e poveke od neopxodno za pazvoj
na ovie spedini vo zewjite od Jugoisto~na Evpopa.
Vsu{nost potpebna e we|usebna povpzanost na sub-
jekti zadol`eni za planipawe i uppavuawe so pu-
palniot pazvoj i onie koi gi iwplewentipaat ppo gpa -
wite. Obu~en kadap koj tpeba da se soo~i so ppedi-
zvicite {to gi nosi pupalniot pazvoj ppetstavuva
va`en nedostatok za pottiknuvawe i ppidvi`uvawe
na pazvojot na ovie spedini.

Vakvite sogleduvawa ppidonesoa pupalnite ob la -
s ti vo Jugoisto~na Evpopa da zazewaat specijalno
vni wanie vo ppogpawite na skopo site we|unapodni
do natopi. Ovie ppogpawi iwaat za cel da gi zajaknat
ka pacitetite i ve{tinite na lokalnite i pegio -
nal nite specijalisti, izvp{iteli i nositeli na od-
lu ki so wo`nost da uppavuvaat i da gi koopdinipaat
ak tivnostite za odp`liv pazvoj vo pupalnite spedi -
ni ppeku wobilizacija na pegionalnite potencijali
i pesupsi. Sekoja godina  golew bpoj lu|e od pegionot
se pokanuvaat da bidat del od ppogpawite, da zewat

GAZETË

Udhëzimet e pamjaftueshme të programeve
ekonomike ndaj lëmive rurale janë arsyet më të
shpeshta nga të cilat është shkaktuar standarti

i ulët në këto lëmi, zvogëlimi konstant i zhvillimit
ekonomik dhe social dhe rritja e vazhdueshme e nivelit
të migrimit të popullatës kah qendrat urbane. Domos-
doshmëria nga përpunimi i analizave profesionale dhe
planifikimi strategjik dhe menaxhimi me mjediset rurale
është më se i domosdoshëm për zhvillimin e këtyre mjedi-
seve në shtetet e Europës juglindore. Në të vërtetë e
nevojshme është lidhje e ndërsjelltë e subjekteve të oblig-
uara për planifikim dhe menaxhim me zhvillimin rural
dhe ata që i implementojnë programet. Kuadër i trajnuar
i cili duhet të ballafaqohet me sfidat që i bart zhvillimi
rural paraqet mungesë të rëndësishme për nxitjen dhe
lëvizjen e zhvillimit në këto mjedise. 

Parashikimet e këtilla kontribuan lëmitë rurale në Eu-
ropën juglindore të marrin vëmendje speciale në pro-
gramet e pothuajse të gjithë donatorëve ndërkombëtarë.
Këto programe kanë për qëllim t’i përforcojnë ka-
pacitetet dhe shkathtësitë e specialistëve lokal dhe
regjional, përmbaruesë dhe bartës të vendimeve me
mundësi të menaxhojnë dhe t’i koordinojnë aktivitetet
për zhvillim të qëndrueshëm në mjediset rurale nëpër-
mjet mobilizimit të potencialeve regjionale dhe resur-
seve. Çdo vit shumë njerëz nga regjioni ftohen të jenë
pjesë e programit, të marrin pjesë në trajnimet e
ndryshme, seminare dhe konferenca ku do të përvetë-
sojnë dituri, do të këmbejnë përvoja dhe nëpër shumë
shembuj praktik do të përvetësohen me përvoja të nevo-
jshme. Një nga këto programe është organizuar nga ana
e InWEnt Gjermanisë, dedikuar në zhvillimin regjional
rural, me temë: ,,Zhvillim i integruar regjional rural, nëpër-
mjet menaxhmentit inovativ regjional”. Pas selektimit
të fletëparaqitjeve të këtij trajnimi, në maj, në Gjermani,
në trajnim trejavor morrën pjesë përfaqësues nga Ko-
munat Makedonska Kamenicë dhe Dellçevë, përfaqësues
nga BNJVL, Ministria për vetëqeverisje lokale, Agjen-
cioni për zhvillim lokal nga Struga dhe përfaqësues nga
GTZ, të cilët morrën mbështetje financiare edhe nga zyra
e GTZ-së në Maqedoni. 

Prezantimet dhe ligjeratat për zhvillimin regjional ru-
ral, rëndësia e menaxhmentit regjional dhe domos-
doshmëria si dhe rëndësia e marketingut regjional dhe
menaxhmenti komunikativ nga ana e ekspertëve ishin

Marketingu, komunikimet dhe menaxhimi i mirë
me rëndësi të madhe për zhvillimin rural 

Marketingot,
komunikaciite i
dobroto upravuvawe
od golemo zna~ewe za
ruralniot razvoj
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u~estvo na paznite obuki, sewina pi
i konfepencii na koi }e steknat
znaewa, }e pazwenat iskustva i ppe -
ku niza ppakti~ni ppiwepi }e se
stek nat so potpebni iskustva. Edna
od ovie ppogpawi e  opganizipana od
stpana na Lepwanskata InWEnt,  po -
sve tena na pegionalniot pupalen
pazvoj, na tewa: „Integpipan pegio -
na len pupalen pazvoj, ppeku inova-
tiven pegionalen wenaxwent“. Po
selektipanite ppijavi na ova obuka,
vo waj,  vo Lepwanija,  na tpinedelna
obuka u~estvuvaa ppetstavnici od
op{tinite Makedonska Kawenica i
Del~evo, ppetstavnik od ZELS, Min-
istepstvoto za lokalna sawouppava,
Agencijata za lokalen pazvoj od
Stpu  ga i ppetstavnik od LTZ, koi
do bija finansiska poddp{ka i od
LTZ kancelapijata vo Makedonija. 

Ppezentaciite i ppedavawata za
pe gionalniot pupalen pazvoj, zna ~e -
weto na pegionalniot wenaxwent i
neopxodnosta i va`nosta na pegio -

nalniot wapketing i kowuni ka cis kiot
wenaxwent od stpana na eks peptite
bea potkpepeni so niza kon kpetni
ve}e uspe{no pealizi p a ni i odp`livi
ppoekti vo Lepwa ni ja. Y~esnicite od
na{ata zewja, Bu gapija, Albanija, Xp -
vat ska, Bosna i Xepcegovina, Kosovo i
Sp bija, iwaa wo`nost da se zapoznaat
i so IPA fondovite, kade poseben ak-
cent  be {e staven na IPARD ppogpa-
wata - pet tata kowponenta. Be{e po -
ten ci pa na va`nosta na podgot ve no s -
ta za is kopistuvawe na spedstvata od
ovie fondovi ppeku izgotvuvawe na
ni za ppoekti koi }e ovozwo`at po bpz
pazvoj na pupalnite spedini, vklu -
~uvaj}i go tuka i pegionalniot paz voj
i pazvojot na ppeku gpa ni~ na ta so pa -
bot ka. Od aktivnostite na obu ka ta,
ppoizleze akcionen plan so koj e pot-
tiknato pazvivawe na wpe ̀ a powe|u
ppisutnite ppetstav ni ci i zajaknu-
vawe na sopabotka so pea lizipawe na
ve}e poso~eni zaedni~ki aktivnosti.

Sajtot i Izbornikot 
povtorno vo upotreba 

LOLIN izbopnikot na intepnet stpani-
cata na ZELS povtopno e staven vo funkcija,
po kowpjutepskiot „upad” od zasega nepoz-
nati stopiteli vo bezbednosniot sistew na
LOLIN softvepot vo Budiwpe{ta. Site in-
fopwacii i dokuwenti }e bidat dostapni za  kopis-
nicite, a }e  ppodol`i i ppocesot na vnesuvawe na novi
infopwacii i dokuwenti od zna~ewe za ELS. Ppidones
vo zbogatuvaweto na fondot na dokuwenti vo kategopi-
ite swesteni vo LOLIN ibopnikot wo`at da dadat site
institucii i opganizacii vo Republika Makedonija. Ed-
novpeweno, so upotpebata na ovaa alatka, instituciite,
opganizaciite i gpa|anite vo zewjava wo`at da se doj-
dat do intepesni dokuwenti od pegionot, koi se odne-
suvaat na lokalnata sawouppava. 

LOLIN ppoektot ppidonesuva za navpeweno infop -
wi pawe na lokalnite vlasti za ppowenite vo nacional-
noto zakonodavstvo, ovozwo`uva ppistap na op{tinite
do infopwaciite bitni za novite obvpski i nad le` no -
sti ppoizlezeni od ppocesot na decentpalizacija, go
powaga koopdinipaweto na op{tinskite aktivnosti,
dava infopwacii za we|unapodnite standapdi i is kust -
va na lokalno nivo, infopwipa za wo`nostite za gpan to -
vi i za ppoekti i nivna iwplewentacija, ja oxpabpuva
dis kusijata za pefopwskite ppocesi i za iskustvata od
ppaktikuvaweto na novite nadle`nosti na op{tinite.

Sajti i zgjedhorit
përsëri në përdorim

Zgjedhori LOGIN në internet faqen e BNJVL-
së përsëri është vendosur në përdorim, pas ‘’sul-
mit’’ kompjuterik nga aktorë të panjohur deri
më tash në sistemin sigurues të LOGIN softverit
në Budapest. Të gjitha dokumentet dhe infor-

macionet do të jenë në dispozicion për shfrytëzuesit, dhe
do të vazhdon edhe procesi i vendosjes së informacioneve
dhe dokumenteve të reja me rëndësi për NJVL-të.
Kontribut për pasurimin e fondit të dokumenteve në kat-
egoritë e vendosura në zgjedhorin LOGIN mund të japin
të gjitha institucionet dhe organizata në Republikën e
Maqedonisë. Njëherit, me përdorimin e këtij mjeti, in-
stitucionet, organizatat dhe qytetarët në vend mund të
arrijnë deri në dokumente interesante nga regjioni, të
cilat kanë të bëjnë me vetëqeverisjen lokale. 

LOGIN projekti kontribon për informim në kohë të
duhur të pushteteve lokale për ndryshimet në legjisla-
cionin nacional, mundëson qasje të komunave deri te
informacionet e rëndësishme për detyrimet dhe kom-
petencat e reja të dala nga procesi i decentralizimit, e
ndihmon koordinimin e aktiviteteve komunale, jep in-
formacione për standardet ndërkombëtare dhe ekspe-
rienca në nivel lokal, informon për mundësitë e granteve
dhe për projekte dhe implementimin e tyre, e kurajon
diskutimin për proceset reformuese dhe për përvojat
nga praktikimi i kompetencave të reja komunale. 

të mbështetura me shumë pro-
jekte konkrete tashmë të real-
izuara me sukses në Gjermani.
Pjesëmarrësit nga vendi ynë,
Bullgaria, Shqipëria, Kroacia,
Bosnja dhe Hercegovina, Kosova
dhe Sërbia, patën mundësi të
njoftohen edhe me IPA fondet, ku
theks i veçantë ishte vendosur në
IPARD programën-komponenta
e pestë. Ishte potencuar rëndësia
e përgatitjes për shfrytëzimin e
mjeteve nga këto fonde nëpërm-
jet përpilimit të shumë projekteve
të cilët do të mundësojnë zhvillim
më të shpejtë të mjediseve rurale,
përfshirë këtu edhe zhvillimin
regjional si dhe bashkëpunimin
ndërkufitar. Nga aktivitetet e tra-
jnimit, doli plan aksionar me të
cilin është nxitur zhvillim i rrjetit
ndërmjet pjesëmarrësve të pran-
ishëm dhe përforcim të
bashkëpunimit me realizimin e ak-
tiviteteve të përbashkëta. 
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Nga seanca plenare e
Kongresit të pushteteve

lokale dhe regjionale
pranë Këshillit të Europës

N
ga 26 e deri më 29 maj në Strasburg, Francë, u
mbajt seanca e 15-të plenare e Kongresit të
pushteteve lokale dhe regjionale, pranë Këshillit

të Europës. Në ngjarje, si përfaqësues të delegacionit
maqedonas, morrën pjesë Andrej Petrov, Kryetar i del-
egacionit dhe Violeta Allarova, anëtare e delegacionit. 

Aktivitetet filluan më 26 maj me mbledhje të AD HOK
grupit punues të pushteteve lokale në Europën juglindore.
Si i pari ishte parashtruar raporti për punën e Asociacionit
të agjencioneve për demokraci lokale, ALDA. E rëndë-
sishme është të theksohet se BNJVL shumë shpejt do të
jetë anëtarë i këtij Asociacioni, që numëron shumë anë-
tarë nga pothuajse të gjitha shtetet e Europës. Zyra e
ALDA-s për Maqedoni, ndodhet në ndërtesën e re të
BNJVL-së. Pastaj Kryetari i BNJVL-së, Andrej Petrov, i cili
njëherit është edhe raportues para Kongresit për punën
e NALAS-it, rrjetit të asociacioneve nacionale në Europën
juglindore, ka bërë një shikim retrospektiv me atë se çfarë
ndodhë rreth formimit të këtij rrjeti dhe përmendi
gjithashtu aktivitetet rrjedhëse dhe ato të ardhshme.
Mbledhja përfundoi me dakordim rreth vendit, se ku do
të mbahet takim i rradhës, ajo është Shqipëria dhe Greqia.  

Më 27 maj filloi me punë seanca plenare, e cila si për
fillim kishte detyrë t’i verifikon mandatet e delegatëve,
duke mbajtur llogari për përfaqësim të barabartë gjinor. 

Për Kryetar të ri të Kongresit të pushteteve lokale
dhe regjionale është zgjedhur z.Javuz Mildon, përfaqë-
sues nga Turqia. Pastaj Kongresi i miratoi rregullat dhe
procedurat e reja, të cilat do të hyn në fuqi nga viti
2009, me çka u ndryshuan rregullat dhe procedurat e
miratuara në vitin 2002. një ndër ndryshimet është se
nga viti 2009, kongresi do të mban 2 seanca plenare në
vit, në vend se një, e cila mbahej deri më tash. 

Pastaj u vijua me punë në sesione të ndara të Odës së
pushteteve lokale dhe Odës së pushteteve regjionale, ku
u zgjodhën kryetarë dhe nga 7 nënkryetarë. Në Odën e

pushteteve lokale për
kryetar u zgjedh Ian
Mikalef nga Malta, i cili
edhe në 2 vitet paraprake
e kryente funksionin e
njëjtë. Në Odën e
pushteteve regjionale për
kryetar u zgjedh Ludmilla
Sfirlloaga, e cila vjen nga
Rumania.

U~estvo na ZELS na plenarnata
sednica na Kongresot na
lokalni i regionalni vlasti
pri Sovetot na Evropa

O
d 26 do 29 waj vo Stpazbupg, Fpancija, se odp`a 15
plenapna sednica na Kongpesot na lokalni i pe-
gionalni vlasti, ppi Sovetot na Evpopa. Na nas-

tanot, kako ppetstavnici na wakedonskata delegacija,
u~estvo zewaa Andpej Petpov, Ppetsedatel na dele-
gacijata i Violeta Alapova, ~len na delegacijata.

Aktivnostite zapo~naa na 26 Maj so sostanokot na
AD XOK pabotnata gpupa na lokalnite vlasti vo ju-
goisto~na Evpopa. Kako ppv  be{e podnesen iz ve{ ta -
jot za pabotata na Asocijacijata na agenciite za lo -
kalna dewokpatija, ALDA. Va`no e da se napowene deka
ZELS wnogu naskopo }e stane ~len na ovaa Asocijacija,
koja bpoi golew bpoj na ~lenovi od skopo site zewji od
Evpopa. Kancelapijata na ALDA za Makedonija, se nao|a
vo novata zgpada na ZELS. Potoa Ppetsedatelot na
ZELS, Andpej Petpov, koj voedno e i izvestuva~ pped
Kongpesot za pabotata na NALAS, wpe`ata na na-
cionalni asocijacii vo Jugoisto~na Evpopa,  nappavi
eden petpospektiven ppegled na se {to se slu~uvalo
okolu fopwipaweto na ovaa wpe`a i se osvpna i na
tekovnite i idni aktivnosti.  So sta nokot zavp{i so
dogovapawe okolu westoto, kade }e se odp`i sledna-
ta spedba, a toa e Albanija i Lpcija.

Na 27 waj otpo~na so pabota plenapnata sednica,
koja kako ppvo iwa{e zada~a da gi vepifikuva wanda -
ti te na delegatite, vodej}i ppitoa swetka za ednak-
va podova zastapenost. Za nov Ppetsedatel na Kon-
gpesot na lokalni i pegionalni vlasti e izbpan gos -
po di not Javuz Mildon, ppetstavnik na Tupcija. Potoa
Kon gpesot gi usvoi novite ppavila i ppocedupi, koi
}e stapat vo sila od 2009 godina, so {to se izweni-
ja ppavilata i ppocedupite usvoeni vo 2002 godina.
Edna od izwenite e deka od 2009 godina, kongpesot }e
odp`uva 2 plenapni sednici godi{no, nawesto edna,
koja se odp`uva{e do sega.

Potoa se ppodol`i so pabota vo odvoeni sesii na
Kowopata na lokalnite i Kowopa na pegionalnite
vlasti, kade se izbipaa ppet  sedateli i po 7 potppet -
sedateli. Vo Kowopata na lokalnite vlasti za Ppet -
sedatel e izbpan Ian
Mi kalef od Malta, koj i
vo ppet xodnite 2 godi-
ni ja vp {e {e istata
funkcija. Vo Ko wopata
na pegionalni vlas ti
za ppetsedatel e iz bpa -
na Ludwila Sfiploaga,
ko ja doa|a od Rowanija.

GAZETË
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ZELS vo poseta na VNG 

Razmena na iskustva i praktiki vo oblasta
na razvojot na uslu`nite dejnosti

BNJVL viziton VNG

Këmbim të eksperiencave dhe
praktikave në lëminë e zhvillimit
të veprimtarive shërbyese

O
d devetti do 13 juni , 2008 godi-
na, tpojca ppetstavnici od ZELS
zewaa aktivno u~estvo na Konfe -

pencija ,,City Diplomacy“ – Diplowati-
ja na gpadovite, koja se odp`a vo
“Palatata na Ppavdata” na Me|unapo-
dniot Sud na ppavdata vo Xag, Xolandi-
ja a na koja bea pokaneti ppetstavnici
na lokalnite vlasti od pove}e od 100
zewji vo svetot,  osobeno zewjite od
kpiznite zoni. ZELS pawnoppavno
u~estvuva{e na sesiite i debatite
povpzani so ppa{aweto za kpizata na
Balakanot i ppevencija i sppe~uvawe na
idni konflikti. Konfepencijata be{e
naso~ena kon obezbeduvawe ppiwena
na na~elata na Obedinetite Nacii za
ppevencija na konflikti i uppavuvawe
so kpizite, odnosno vklu~enost na
lokalnite vlasti vo iwplewentacija na
we|unapodnite standapdi i na~ela.
Spoped ppezentipanoto, zawislata e vo
idnina zaednicite sawostojno opga-
nizipano da pabotat na planot na
sppe~uvawe na kpizite, osobeno popa-
di nepospednosta so gpa|anite, legit-
iwitetot i wo}ta koja dipetno ppoi-
zleguva od voljata na izbipa~ite no i
popadi najdobpoto wo`no poznavawe na

lokalnite politi~ki, etni~ki, in-
tepesni, socijalni, ekonowski i osta-
nati pokazateli i sostojbi. Na kon-
fepencijata be{e ppedlo`ena Nacpt -
Deklapacija  koja be{e ppedwet na iz-
weni i dopoluvawa so ppedlozi od
pokanetite u~esnici a so koja se
vospostavuaat pawkite na idnite ak-
tivnosti na lokalnite vlasti vo ppe-
vencijata i uppavuvaweto so konflik-
tite. 

Patuvaweto, be{e iskopisteno i za
poseta na  VNL – Asocijacija na xoland-
skite op{tini,  ppi {to posebno vni-
wanie be{e posveteno na tewata ,, “Raz-
wena na iskustva i ppaktiki vo oblas-
ta na pazvojot na uslu`nite dejnosti”.
Be{e obezbedena op{ipna i detalna
ppezentacija na opganizipaweto na
uslugite kon svoite ~lenki – op{ti-
nite, obezbeduvawe na nivna finan-
siska odp`livost, wetodi na nastapu-
vawe na pazapot na uslugi, wexanizwi za
investipawe na kapitalot na opgani-
zacijata vo tpeti lica – kowpanii, up-
pavuvawe so kowpaniite, ppoda`ba na
kapitalot, tpansfopwacija zapadi
novonastanatite pazapni uslovi itn.
Ova be{e petka wo`nost kade otvopeno

se dikutipa{e za silnite i slbi stpani
za otpo~nuvaweto na ppoces na vove-
duvawe plateni uslugi kako i pizicite
na koi se izlo`uva asocijacijata ppeze-
waj}i takvi aktivnosti. Ypatena e
otvopena poddp{ka kon ppocesite na pe-
fopwipawe na sistewot na obezbedu-
vawe uslugi kon ~lenkite od stpana na
ZELS, kako i pazgledani wo`nosti za
idna sopabotka i kopistewe na iskust-
vata od VNL. Vo pawkite na opga-
nizipanite sesii be{e pazgledana i
wo`nosta za konkpetni aktivnosti od
stpana na VNL vo Makedonija zapadi pod-
dp{ka na op{tinite vo na{ata dp`ava
osobeno vo oblasta na lokalniot
ekonowski pazvoj.

Nga nëntë e deri më 13 qershor,
2008, tre përfaqësues nga BNJVL
morrën pjesë aktive në Konfer-

encën ,,City Diplomacy,, - Diplomacia e
qyteteve, e cila u mbajt në “Pallatin e
Drejtësisë” në Gjykatën Ndërkombëtare të
drejtësisë në Hagë, Holandë ku ishin të ftu-
ar përfaqësues të pushteteve lokale nga më
shumë se 100 shtete të botës, veçanërisht
shtetet nga zonat kritike. BNJVL në mënyrë
të barabartë morri pjesë në sesionet dhe de-
batet të lidhura me çështjet për krizën në
Ballkan dhe prevenimin dhe parandalimin
e konflikteve të mundshme. Konferenca ishte
e drejtuar kah sigurimi i zbatimit të parimeve
të Kombeve të Bashkuara për parandalimin
e konflikteve dhe menaxhimin me krizat, re-
spektivisht përfshirje të pushteteve lokale
në implementimin e standardeve dhe
parimeve ndërkombëtare. Sipas prezantimit,
mendimi është që në të ardhmen bashkësitë
në mënyrë të pavarur dhe të organizuar të

punojnë në planin e parandalimit të krizave,
veçanërisht për shkak të mënyrës direkte
me qytetarët, legjitimitetin dhe fuqinë e cila
drejtpërdrejtë del nga vullneti i zgjedhësve
si dhe për shkak të njoftimit sa më të mirë
të treguesve lokal politik, etnik, social,
ekonomik. Në konferencë ishte propozuar
Draft – Deklaratë e cila ishte lëndë e
ndryshimeve dhe plo tës im e ve me propoz-
ime nga pjesëmarrësit e ftuar dhe me të
cilën vendosen kornizat e aktiviteteve të
ardhshme të pushteteve lokale në paran-
dalimin dhe menaxhimin me konflikte. 

Udhëtimi, u shfrytëzua edhe për vizitë
në VNG – Asociacioni i komunave holandeze,
me çka vëmendje e veçantë ju përkushtua
temës ,,Këmbim të eksperiencave dhe
praktikave në lëminë e zhvillimit të veprim-
tarive shërbyese”. U sigurua prezantim i zg-
jeruar dhe detajues në organizimin e shër-
bimeve kah anëtarët e saj – komunat, sig-
urim të qëndrueshmërisë financiare, meto-

da në veprimin e tregut të shërbimeve,
mekanizma për investimin e kapitalit të or-
ganizatës në persona të tretë – ndërmar-
rje, udhëheqje me ndërmarrje, shitje të kap-
italit, transformim për shkak të shërbimeve
të tregut etj. Kjo ishte mundësi e rrallë ku
haptazi u diskutua për anët e dobëta dhe
të forta për fillimin e procesit të vendosjes
së shërbimeve të paguara si dhe rreziqet
në të cilat paraqitet asociacioni duke ndër-
marr aktivitete të tilla. Është dërguar
përkrahje e hapur kah proceset e re-
formimit të sistemit të sigurimit të shër-
bimeve kah anëtarët nga ana e BNJVL-së,
si dhe mundësi të shqyrtuara për
bashkëpunim të ardhshëm dhe shfrytëzim
të përvojave nga VNG. Në kuadër të se-
sioneve të organizuara ishte shqyrtuar
mundësia për aktivitete konkrete nga ana
e VNG në Maqedoni për shkak të përkrah-
jes së komunave në shtetin tonë veçanër-
isht në lëminë e zhvillimit ekonomik lokal.
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Në periudhën 18 – 21 qershor 2008 nga ana e UNDP-
së Maqedoni në organizim me Shoqatën e komunave jug-
perëndimore të Republikës së Bullgarisë, ishte organizuar
udhëtim studimor në Bullgari të kryetarëve dhe person-
ave kontaktues të komunave Bosillovë, Vasilevë,
Vraneshticë, Veles, Drugovë, Zajaz, Kërçovë, Novo Sellë,
Osllomej, Tetovë dhe Çashkë, si dhe përfaqësues të Min-
istrisë për vetëqeverisje lokale të R.M-së dhe përfaqësues
nga BNJVL. 

Programi ofronte shembuj të shkëlqyer praktik për
bashkëpunim ndërkomunal në komunat nga Bullgaria
por edhe këmbim të eksperiencave me komunat e Maqe-
donisë të cilat në disa sesione i prezantuan shembujt
e bashkëpunimit ndërkomunal në Maqedoni. 

Pjesëmarrësve ju ishin paraqitur disa projekte për
bashkëpunim ndërkomunal dhe atë projekti ‘’Lëmia elek-
tronike Bllagoevgrad’’, qendër e përbashkët për in-
formimin dhe shërbimin e qytetarëve për komunat San-
danski, Strumjani dhe Kresna, pastaj projekti “Deponi
regjionale për mbeturina të forta – Sandanski, Strum-
jani dhe Kresna” si dhe shembuj të tjerë të bashkëpunim-
it ndërkomunal në disa lëmi ndër të cilat shërbime ko-
munale, kultura dhe sfera tjera të veprimtarisë.

Vo pepiodot 18 - 21
juni 2008 godina od
stpana na YNDP Make-
donija vo koopgani-
zacija so Zdpu`enieto na jugozapadnite op{tini na
Republika Bugapija, be{e opganizipano studisko
patuvawe vo Bugapija na gpadona~alnici i kontakt
lica na op{tinite Bosilovo, Vasilevo, Vpane{tica,
Veles, Dpugovo, Zajas, Ki~evo, Novo Selo, Oslowej,
Tetovo i Чa{ka, kako i ppetstavnici na Ministep-
stvoto za lokalna sawouppava na RM i ppetstavnik
od ZELS. 

Ppogpawata nude{e odli~ni ppakti~ni ppiwepi za
we|uop{tinska sopabotka vo op{tinite od Bugapi-
ja no i pazwena na iskustva so op{tinite od Make-
donija koi vo nekolku sesii gi ppezentipaa ppiwepite
na we|uop{tinska sopabotka vo Makedonija.

Na u~esnicite iw bea ppetstaveni nekolku
ppoekti za we|uop{tinska sopabotka i toa ppoek-
tot “Elektponska oblast Blagoevgpad”, zaedni~ki
centap za infopwipawe i uslu`uvawe na gpa|an-
ite za op{tinite Sandanski, Stpuwjani i Kpesna,
potoa ppoektot “Regionalna deponija za cvpst ot-
pad - Sandanski, Stpuwjani i Kpesna” kako i dpu-
gi ppiwepi na we|uop{tinska sopabotka vo nekolku
oblasti we|u koi kowunalnite uslugi, kultupata
i dpugi sfepi na deluvawe. 

Bashkëpunim ndërkomunal të
komunave maqedonase dhe bullgare

Me|uop{tinska sorabotka na
makedonski i bugarski op{tini



T
rendet e fundit italiane dhe
evropiane dhe teknologjitë
nga fusha e reciklimit, si dhe

modelet dhe përvojat nga prak-
tikimi i  partneritetit publiko – pri-
vat në procesin e reciklimit të plas-
tikës dhe menaxhimit me
mbeturina, ishin temat kryesore të
prezantuar në Forumin dyditorë
për reciklimin e plastikës, që u
mbajtë me 18 dhe 19 qershor në
Ohër. 

Në Forum ishin të ftuar
kryetarët e komunave, drejtorët e
ndërmarrjeve publike komunale,
përfaqësues të firmave nga Maqe-
donia nga sektori i reciklimit, për-
faqësues nga Ministria e mjedisit
jetësor dhe planifikimit hapësinor,
nga ADKOM dhe nga BNJVL. Për-
faqësuesit kishin mundësinë të
njoftohen me llojet e modeleve të
partneritetit publiko privat (PPP)
të zbatueshme në menaxhimin e
mbeturinave, të përcjelluar nga
përvojat e përfaqësuesve të fir-
mave italiane, lider në prodhimin e
teknologjive për reciklim të PET
ambalazhave. Të pranishmit u njo-
hën edhe me përgatitjet e pat-

jetërsueshme për zbatimin e PPP në fushën e reciklimit
të plastikës, riziqe organizative dhe financiare si dhe
ndikimi ndaj mjedisit që duhet të merren parasysh gjatë
zbatimit të këtyreve modeleve. U prezantuan edhe dobitë
nga PPP, ku theks të veçant u vendosë në metedologjinë
e cila mund të zbatohet për sukses më të madh të komu-
nave si dhe profit më të madh të të dy partnerëve. Edhe
pse e prezantuar në fund të forumit gjithashtu iu dha
rëndësi të veçant segmentit nga zbatimi i partneriteti
publiko privat – ngritjes së vetëdijes tek qytetarët për rolin
e tyre në procesin e selektimit të mbeturinave dhe mbet-
jeve prej plastike.

Biznis Forumi për reciklimin e plastikës u mbajt në or-
ganizim të Institutit për tregti të jashtme pranë Am-
basadës së Republikës së Italisë dhe Projektit plr reciklim
të plastikës të USAID, përkrahur nga BNJVL-ja.

Poslednite italijanski i
evpopski tpendovi i tex no lo -
gii od oblasta na pecikli-

paweto na plastika, ka ko i wod-
elite i iskustvata od ppaktiku-
vaweto na javno-ppivatnoto papt-
nepstvo vo ppocesot na pecikli-
paweto na plastika i uppavuvawe-
to so otpad, bea glavnite tewi na
ppezentaciite na dvodnev ni ot Fo-
puw za Reciklipawe na plasti ka,
{to se odp`a na 18 i 19 juni vo Ox -
pid. 

Na Fopuwot bea pokaneti gpa do -
na ~alnici na op{tini, dipektopi
na javni kowunalni ppetppijatija,
ppetstavnici na wakedonski fipwi
od sektopot za peciklipawe, ppet-
stav ni ci od Ministepstvoto za
`ivotna spedina i ppostopno
planipawe, od ADKOM i od ZELS.
Ppisutnite iwaa wo`nost da se
zapoznaat so vidovite wodeli na
javno ppivatno paptneptsvo (JPP)
ppiwenlivi vo uppa vu vaweto so
otpadot, ppeneseni ppe ku iskust-
vata na ppetstavnici na italijan-
ski fipwi, lidepi vo ppo iz -
vodstvoto na texnilogija za pe-
ciklipawe na PET awbala`a Ppisut-
nite bea zapoznaeni i so ne op xod- nite podgotovki za iw-
plewentipawe na JPP vo oblasta na peciklipaweto plas-
tika, opganzaciskite i finansiskite pizici kako i vli-
janijata vpz okolinata {to tpeba da se zewat vo ppedvid
ppi iwplewentacija na ovie wodeli. Bea ppetstaveni ppi-
dobivkite od JPP, ppi {to poseben akcent be{e staven
na wetodologijata {to wo`e da se ppiweni za po go lew
uspex na op{tinata i za pogolew ppofit na dvata
paptnepa. Iako ppe zen tipano na kpajot od Fopuwot se -
pak dovolno vniwanie wu be{e po sve ten i na osobeno
va`niot segwent od sppoveduvaweto na javnotoppivat-
no paptnepstvo  – podigawe na jav nata svest kaj gpa|an-
ite za nivnata uloga vo ppocesot na se lektipawe na ot-
padot i na plasti~nite otpadoci.

Biznis Fopuwot za peciklipawe na plastika se
odp`a vo opganizacija na Institutot za Nadvope{na Tp-
govija ppi Awbasadata na Republika Italija i Ppoektot
za peciklipawe plastika na YSAID, poddp`an od ZELS.
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Italijanskite
iskustva
prezentirani pred
lokalnite vlasti i
biznis
sektorot

Përvojat italiane
të prezantuara

para pushteteve
lokale dhe sektorit

të biznesit

Komuna e Ohrit dhe USAID
firmosën Memorandum për
bashkëpunim
Patrisha Rajder, drejtoreshë në Misionin e
USAID në Maqedoni dhe Aleksandar Pe-
treski, kryetar i komunës së Ohrit, në
fundin e pjesës punuese të Biznes Forumit
firmosën Memorandum për mirëkuptim,
me çka filloi realizimi i projektit për ricik-
limin e plastikës në këtë komunë, finan-
ciarisht i përkrahur nga USAID. Nën-
shkrimin solemn të Memorandumit në
sheshin e Ohrit, kryetari Petreski e pa-
suroi me program kulturor që shfaqën
nxënësit nga shkollat fillore të këtij qyteti.

Op{tina Ohrid i USAID
potpi{aa Memorandum za
sorabotka 
Patri{a Rajder, direktor na Misija na
USAID vo Makedonija i Aleksandar Pe-
treski, gradona~alnik na op{tina Oh rid,
na krajot od rabotniot del na Biz nis
 Forumot potpi{aa Memorandum za razbi-
rawe, so {to otpo~na reali zacija na proek-
tot za reciklirawe na plastika vo ovaa
opt{tina, finansi ski poddr`an od USAID.
Sve~enoto pot pi{uvawe na Memorandu-
mot na plo{ tadot vo Ohrid, gradona~al-
nikot Pet reski go zbogati so kulturna
progra ma {to ja izvedoa u~enicite od os-
nov nite u~ili{ta  od ovoj grad.



Vo pepiodot waj - juni, ppeku 160
vpaboteni vo Op{tinskite centpi
za uslugi (OCY) od 36 op{tini
posetuvaa obuka za „Obezbeduvawe
na efektivni uslugi za gpa|an-
ite i ppavnite subjekti”. Obukata
be{e sppovedena pegionalno, na
~etipi lokacii, vo Stpuwica,
[tip, Kpu{evo i Ko~ani.

Y~esnicite vpaboteni kako
slu`benici vo OCY se zapoznaa so
texni~kite aspekti na uslugite
koi }e se obezbeduvaat vo OCY, vo
oblastite kako: 1. Lokalni danoci
i taksi, 2. @ivotna spedina, 3. Yp-
banizaw, 4. Kowunalni paboti i 5.
Lenepalni infopwacii povpzani so
pabotata na ELS i ppavnite na-
dle`nosti. Ppeku ppakti~ni
ppiwepi i ve`bi, obukata se
fokusipa{e na na~inite za
obpabotka na bapawata za dobi-
vawe na pazli~ni uslugi, koi }e se
ispopa~uvaat za gpa|anite i
ppavnite subjekti koga OCY }e
stanat opepativni.

Ova e iwplewentacija na vto-
piot del od ppogpawata za obuka za
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Në periudhën maj – qershor,
nëpërmjet 160 të punësuarve
në qendrat komunale për shër-

bime (QKSH) 36 komuna mbajtën
trajnim për ,,Sigurim të shërbimeve
efektive për qytetarët dhe subjektet
juridike”. Trajnimi ishte implementu-
ar në mënyrë regjionale, në katër
lokalcione, në Strumicë, Shtip, Kru-
shevë dhe Koçanë. 

Punonjësit pjesëmarrës si nëpunës
në QKSH u njoftuan me aspektet
teknike të shërbimeve të cilët do të sig-
urohen në QKSH, në lëmitë si: 1. Tatime
dhe taksa lokale, 2. Mjedisi jetësor, 3.
Urbanizmi. 4. Punë komunale dhe 5. In-
formacione gjenerale të lidhura me
punën e NJVL-ve dhe kompetencave
juridike. Nëpërmjet shembujve dhe
ushtrimeve praktike, trajnimi u fokusua
në mënyrat për përpunimin e kërke-
save për marrjen e shërbimeve të
ndryshme, të cilat do të porositen për
qytetarët dhe subjektet juridike kur
QKSH do të bëhen operative.  

Ky është implementimi i pjesës së
dytë nga programi për përforcimin e
kapaciteteve të të punësuarve në

qendrat komunale për shërbime, e im-
plementuar nëpërmjet projektit ,,
Përkrahje procesit të decentralizimit”.
Moduli i parë i trajnimeve i përforcoi
të ashtuquajturat ,,shkathtësi të buta”
të pjesëmarrësve” komunikim, nego-
ciata, motivim dhe shkathtësi ndër-sek-
tore komunikative. 

„Përkrahje procesit të decentral-
izimit” është projekt i financuar nga BE,
dhe i udhëhequr nga Agjencioni Eu-
ropian për rekonstruim. Qëllimi i saj
kryesor është të rritet kapaciteti i 36
partner komunave për udhëheqjen e
QKSH operative. Kjo do të arrihet
nëpërmjet përkrahjes gjatë hapjes së
QKSH të reja dhe mbindërtim të atyre
ekzistues ose themelim të ndihmesës
(28) të Qendrave komunale për shër-
bime në të gjitha partner komunat. Në
të gjitha rastet, dobia kryesore do të
jetë sigurimi i shërbimeve avancues
dhe të standardizuar për qytetarët.
Projekti filloi me rikonstruimin e zyreve
të QKSH, dhe do të vazhdon me sig-
urimin e mobiljeve në të njëjtat, soft-
ver dhe hardver adekuat, si dhe tra-
jnime në secilën partner komunë.

160 punonjës të trajnuar në qendrat
komunale për shërbime, nga 36 komuna

Obu~eni 160 vraboteni vo Op{tinskite 

centri za uslugi, od 36 op{tini
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Holandska studentka
na praksa vo ZELS 

Vo izwinatite tpi godini pogolew bpoj
studenti od Fakultetot za javna adwin-
istpacija  ppi JEI, svojata za dol ̀ i tel -

na ppakti~na pabota  ja izveduvaa vo pove}e
op {tini. Petnaesetina od niv bea ppakti -
kan ti vo ZELS, a ovaa godina so stpu~nata
slu` ba na ZELS, za  ppv pat ovoj del  od stu d-
is kiot ppoces,  go powina i eden stpanski
stu dent - xolan|ankata Rkia Cherradi, studen-
tka na Fakultet za Evpopski Studi vo Xag. Taa
e student vo ~etvpta godina  i veli deka kako
i kaj nas i na nivniot fakultet ppakti~nata
pabota ppetstavuva zna~aen del od studiite.
–Od poodawna we intepsipa{e sistewot na jav-
nata adwinistpacija vo zewjite od Jugois -
to~ na Evpapa. Makedonija we ppivle~e po ppe -
kpas nite ubavini koi gi vidov na intepnet,
oso beno ubaviot Oxpid, no pped se we ppi vle -
~e podatokot deka ovde decentpalizacijata na
vla sta e vo sawiot zapodi{, odnosno za po~ na -
la pped nepolni tpi godini, na 1 juli 2005 go-
dina. Se potpudiv i stapiv vo kontakt so na-
cionalnata asocijacija na op{tinite- ZELS,
po to~no so izvp{nata dipektopka Du{ica Pe -
pi {i}. Jas i go iznesov woeto pole na inte -
pe sipawe i ja zawoliv da wi dozvoli svojata za -
dol ̀ itelna ppaksa da ja pealizipaw vo
Aso cijacijata, ppeku koja }e  iwaw  wo`nost za
po bliski  kontakti so adwinistpacijata na
op{ tinite. Na woe golewo zadovolstvo dobiv
po tvpden odgovop i navistina suw wnogu zado-
vol na od celokupniot ppestoj. Rkia veli deka
spo ped ona {to taa wo`ela da go voo~i, javna -
ta adwinistpacija vo nejzinata i na{ata zewja
iwa at golewi pazliki no i golewi sli~nost. Za
nea e osobeno  intepesen celiot sega{en ppo-
ces na iwplewentacija na evpopskite zakoni
vo na{ata zewja i nivnata nepospedna ppi-

wena na lokalno nivo. Taa be{e vklu~ena vo
ppoektot za Fiskalna decentpalizacija i
ppoektot na Najdobpi ppaktiki, {to go
sppoveduva{e ZELS vo ovoj pepiod . 

Rakia sweta deka  ppakti~nata pabo ta e
wnogu va`na za sekoj student, a is kust vata
od spopeduvaweto na pa bo te we to na javna-
ta adwinistpacija od po  ve}e zewji se neza-
wenlivi. Ppi svoeto za winuvawe taa pe~e -
„Se nadevaw deka po vtopno }e dojdaw vo Make-
donija i po vtopno }e vkusaw „vistinsko“
ovo{je i zelen~uk, za koe ne wo`e nitu da se
so nu va vo Xolandija. No pped se iskpeno bi
sakla po zavp{uvaweto na studiite da
iwaw wo`nosti za istpa`uva~ka pabota za
ppednostite i slabostite na javnata ad-
winistpacija od zewjite od Balkanot. Vo
sledniot pepiod }e gi vlo`aw site svoi sili
kon steknuvawe na pogolewi znae wa  i  do-
bivaweto na fakultetskata dip lowa, po {to
}e nastojuvaw da ja ostva paw i ovaa `elba .
Za ppijatniot ppe stoj {to go iwala vo
ZELS, taa dlaboko iw se zablagodapi na site
vpaboteni. 

Studentja holandeze
në praktikë në BNJVL

N
ë tre vitet e shkuara numër i madh i
studentëve nga Fakulteti u adminis-
tratës publike pranë UEJL, praktikën e

tyre të detyrueshme e kanë bërë në më
shumë komuna. Pesëmbëdhjetë nga ata kanë
qenë prektikantë në BNJVL, dhe këtë vit me
shërbimin profesional të BNJVL-së, për herë
të parë nga kjo pjesë e procesit studimor, e
kaloi edhe një studente e huaj – holandeze
Rkia Zherardi, studente e Fakultetit për
studime europiane në Hagë. Ajo është stu-
dente e vitit të katërt dhe thotë se sikur edhe
tek ne edhe në fakultetin e tyre puna prak-
tikuese paraqet pjesë të rëndësishme të
studimeve. Nga më herët më interesonte sis-
temi i administratës publike në shtetet e Eu-
ropës Juglindore. Maqedonia më tërhoqi me
bukuritë e mrekullueshme të cilat i shikova në
internet, veçanërisht Ohrin e bukur, por para
se gjithash më bëri përshtypje Ohri, si dhe
para se gjithash edhe procesi i decentral-
izimit që është në fillim, respektivisht filloi
para tre viteve jo të plota., më 1 korrik 2005.
U orvata dhe hyra në kontakt me asociacionin
nacional të komunave-BNJVL, më saktësisht
me drejtoreshën ekzekutive Dushica Perishic.
Unë ja paraqita lëminë time që më intereson
dhe e luta të më lejon që praktikën time të
obliguar ta realizojë në Asociacionin, nëpër-
mjet së cilës do të kemë mundësi për kontakte
më të afërta me administratën e komunave.
Në kënaqësinë time të madhe morra përgjigje
të vërtetuar dhe me të vërtetë jam shumë e
kënaqur nga qëndrimi këtu. Rkia shprehet se
sipas saj që ka mundur të shikon, administrata
publike në shtetin e saj dhe këtu tek ne kanë
dallime të mëdha por edhe ngjashmëri të
mëdha. Për atë veçanërisht është interesant
procesi i tanishëm implementues i ligjeve eu-
ropiane në shtetin tonë dhe zbatimi direkt i
tyre në nivel lokal. Ajo ishte e kyqur në pro-
jektin e decentralizimit fiskal dhe projektin e
Praktikave më të mira, që e implementoi BN-
JVL në këtë periudhë. 
Rkia konsideron se puna praktike është
shumë e rëndësishme për secilin student,
dhe përvojat nga implementimi i punës së
administratës publike nga më shumë shtete
janë të pazëvendësueshme. Gjatë largimit të
saj ajo tha - ,, Shpresojë se përsëri do të vij në
Maqedoni dhe përsëri do të shijojë pemë dhe
perime ,,të vërteta,, për të cilat as që mund të
ëndërohet në Holandë. Por para se gjithash
do doja që pas përfundimit të studimeve të
kemë mundësi për punë hulumtuese për për-
parësitë dhe mangësitë e administratës pub-
like nga shtetet e Bllkanit. Në periudhën vi-
juese do t’i investojë të gjitha fuqitë e mija kah
arritjet e njohurive më të mëdha dhe marrjen
e diplomës. Për qëndrimin e këndshëm që e
kaloi në BNJVL, ajo përzemërsisht i falen-
deroi të gjithë të punësuarit. 

zajaknuvawe na kapacitetot
na vpabotenite vo Op{tin-
skite centpi za uslugi,
sppovedena ppeku ppoektot
„Poddp{ka na ppocesot za
decentpalizacija”. Ppviot
wodul na obuki gi zajakna  t.n.
„weki ve{tini” na u~es-
nicite: kowunikacija, ppe-
govopi, wotivacija i we|u-
sektopski kowunikaciski
ve{tini. 

„Poddp{ka na ppocesot za
decentpalziacija” e ppoekt
finansipan od EY, a pakovo-
den od Evpopskata agencija za
pekonstpukcija.  Negovata
glavna cel e da se zgolewi ka-
pacitetot na 36-te paptnep
op{tini za vodewe na opep-
ativen OCY. Ova }e se
postigne ppeku poddp{ka ppi
otvapawe na novi i nad-
gpaduvawe na postoe~kite
OCY ili osnovawe na po-
dpu`nici (28) na Op{tin-
skite centpi za uslugi vo
site paptnep op{tini. Vo
site slu~ai, glavnata kopist
}e bide obezbeduvawe na
nappedni i standapdizipani
uslugi za gpa|anite. Ppoektot
zapo~na so pekonstpukcija
na kancelapiite na OCY, a }e
ppodol`i so obezbeduvawe na
webel vo istite, adekvaten
softvep i xapdvep, kako i
obuki za vpabotenite vo OCY
vo sekoja paptnep op{tina.
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Vo Op{tina Novaci 

Pottiknuvawe na 
evidentiraweto i 
za{titata na prirodnoto
i arhitektonsko 
nasledstvo

Vo pawkite na ppoektot za decentpalizipana
sopabotka powe|u Republika Makedonija i pe-
gionot Dolna Nopwandija od Fpancija, vo delot
~etipi od ppoektot, posveten na odp`liviot tup-
izaw, fpancuskata opganizacija Savoir faire et De-
couverte - Ywe{nost i Otkpivawe-, zaedno so wake-
donskata nevladina opganizacija CIRA, od 27- wi
juni do vtopi juli }e ja posetat oblasta Mapiovo
kade }e bide ppavena analiza na pegionot, osobeno
na ppipodnoto i apxitektonskoto nasledstvo na
selata Stapavina i Lpade{nica. 

Vo ovaa petdnevna aktivnost }e u~estvuvaat de-
setina wladi studenti od Fpancija i Makedonija,
koi }e bidat ppidpu`uvani od ekspeptite: ppofe-
sopot Loce Axi Mitpevski, ppofessop na apxitek-
tonskiot fakultet vo Skopje i Janik Le{epbonie
ekspept od ovaa oblast, od pegionot Dolna Nop-
wandija- Fpancija. Od Makedonija }e u~estvuvaat:
Jane Stojanoski, Bojana Axi-Mitpevska, Nevenka
Manceva, Ristova Ipena i Ivana Miponska.

Celta na ppoektot e da se ovozwo`i na
Op{tinata Novaci da izgotvi ppoekt za pestavpacija
na apxitektonskoto kultupno nasledstvoto, da se
vklu~i {to e wo`no pove}e lokalnoto naselenie,
da se stuwulipa kultupnata pazwena powe|u wladite
od dvete evpopski zewji, Makedonija i Fpancija i da
se pottikne valopizacijata na ppipodnite i kul-
tupnite nasledstva.

Vo pawkite na ova aktivnost }e se odp`at dve
javni tpibini, na 29- ti juni vo Stapavina i na
ppvi  juli vo Novaci,  so naslov “Mo`nosti za
pazvoj na odp`liviot/selski tupizaw vo Mapiovo”.
Celta na ovie tpibini e lokalnoto naselenie da
se zapoznae so konkpetnite pezultatite od ovaa ak-
tivnost.  Vo ovaa aktivnost celosno e vklu~ena
op{tinata Novaci.

Ovoj tpigodi{en ppoektot od oblasta
na decentpalizipanata sopabotka, fi-
nansiski poddp`an od fpancuskoto Min-
istepstvo za nadvope{ni paboti, e pakovo-
den od evpopskata nevladina opganizacija
ALDA, (Asocijacija na agencii za lokalna
dewokpatija) so sedi{te vo Stpazbupg,
http://alda-europe.eu/, koja go poddp`uva
aktivnoto gpa|anstvo i papticipativna
dewokpatija vo site oblasti na lokalnata
vlast. 

Në Komunën e Novacit

Nxitje e evidentimit dhe
mbrojtje të trashigimisë
natyrore dhe arkitektonike

Në kuadër të projektit për bashkëpunim decentralizues
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe regjionit të Nor-
mandisë së Poshtme nga Franca, në pjesën e katërt nga
projekti, dedikuar në turizmin e qëndrueshëm, organizata
francese Savoir faire et Decouverte – Urtësi dhe Zbulim,
sëbashku me organizatën joqeveritare maqedonase CIRA,
nga 27 qershori deri më dy korrik do të vizitojnë regjionin
e Mariovës ku do të jetë e bërë analizë, veçanërisht për
trashigiminë natyrore dhe arkitektonike të fshatrave Star-
avina dhe Gradeshnica. 

Në këtë aktivitet pesë ditësh do të marrin pjesë dhjetra
student të rinjë nga Franca dhe Maqedonia, të cilët do të
jenë të shoqëruar nga ekspertët: profesori Goce Axhi
Mitrevski, professor në fakultetin e arkitekturës  në Shkup
dhe Janik Lesherbonie ekspert nga kjo lëmi, nga regjioni
Normandi e Poshtme- Francë. Nga Maqedonia do të marrin
pjesë: Jane Stojanoski, Bojana Axhi Mitrevska, Nevenka
Manceva, Ristova Irena dhe Ivana Mironska. 

Qëllimi i projektit është të mundësohet që Komuna e
Novacit të përpilon projekt për restaurimin e trashigimisë
kulturoro arkitektonike, të kyqet sa më shumë popullata
lokale, të stimulohet këmbimi kulturor ndërmjet të rinjëve
nga të dyja shtetet europiane, Maqedonia dhe Franca dhe
të nxitet valorizim i trashigimisë natyrore dhe kulturore. 

Në kuadër të këtij aktiviteti do të mbahen dy tribuna
publike, më 29 qershor në Staravinë dhe me një korrik në
Novacë, me titull ‘’Mundësi për zhvillim të turizmit fshatar
të qëndrueshëm në Mariovë”. Qëllimi i këtyre tribunave
është që popullata lokale të njoftohet me rezultatet
konkrete nga ky aktivitet. Në këtë aktivitet tërësisht është
përfshirë komuna e Novacit. 

Ky projekt trevjetor nga lëmia e bashkëpunimit decen-
tralizues, i përkrahur financiarisht nga Ministria e punëve të
jashtme të Francës, udhëhiqet nga organizata joqeveritare
europiane ALDA, (Asociacioni i agjencioneve për demokraci
lokale) me seli në Strazburg, (http://alda-europe.eu/), e cila
e përkrah qytetrimin aktiv dhe demokracinë participative
në të gjitha lëmitë e pushtetit lokal.



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




