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Të nderuar,

Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale
– BNJVL, këtë muaj, e realizoi ëndrrën e saj
36 vjeqare – ndërtimin e ndërtesës personale
administrative, shtëpi të veten personale -
,,Shtëpia e komunave,,. Inaugurimi solemn u
bë me shtatë mars, 2008, në lokacionin e ri
në rrugën ,,Zhenevska,, pn, në lagjen ,,Taftal-
igje 2”, në Shkup, në prani të shumë
kryetarëve të komunave, përfaqësues nga
këshillet e komunave dhe administrata ko-
munale, përfaqësues nga pushteti qendror,
nga ambasadat e huaja në vendin tonë, nga

organizata ndërkombëtare projektet e së cilave kanë të bëjnë
me mbështetjen e procesit të decentralizimit në vend, nga
sektori joqeveritar, përfaqësues nga mediat dhe shumë miqë
të BNJVL-së. Me kënaqësi tonën tepër të madhe shiritin
solemn, përveç kryetarit të BNJVL-së Andrej Petrov e preu
edhe Eurokomisari, E.T. Oli Ren me çka edhe njëherë u vërte-
tua mbështetja që Bashkimi Europian ja jep vendit tonë në
më shumë fusha, ndër të cilat edhe në fushën e implemen-
timit të suksesshëm të procesit të decentralizimit. Në të
vërtetë, financimi i ndërtimit të objektit, në shumë prej 800
mijë euro, në tërësi ishte mbuluar me mjete nga Agjencioni
Europian për rekonstruim, me çka dëshirojë të shpreh falen-
derim të madh, dhe njëherit edhe Qeverisë së R. së Maqe-
donisë që na ndau tokën me qira afatgjate pa kompensim,
këshilleve të Qytetit të Shkupit dhe Komunës së Karposhit të
cilat sollën vendime për lirimin nga pagesa e mjeteve për ko-
munale, EVN-EEM dhe NP ,,Ujësjellës dhe kanalizim,, që sig-
uruan lidhje papagesë së rrejetit elektro-distributiv dhe të
ujësjellësit, shërbimit mbikëqyrës i cili rregullisht i tejkalonte
të gjitha problemet në procesin e ndërtimit dhe të gjithëve
atyre që na ndihmuan në realizimin e ëndrrës sonë. Tani
BNJVL dhe komunat kanë hapësirë të veten, ku do të disku-
tojnë për problemet, do të sjellin qëndrime, do t’i zgjidhin
problemet, vend ku të gjithë bashkërisht do të kontribojnë
për realizimin e procesit të bartjes së pushtetit nga niveli qen-
dror në atë lokal. 
Le të na jetë me fat ,,Shtëpia e komunave,, dhe le të paraqet
nxitje për realizimin e fitoreve të përbashkëta akoma më të
mëdha. 

Me respekt, 
Dushica Perishiq

Drejtor Ekzekutiv 

Po~ituvani,

Zaednicata na edinicite na lokalna sa wo up -
pa va na R. Makedonija - ZELS, vo ovoj wesec, go
ostvapi svojot 36-godi{en son - izgpadba na
sopstvena adwinistpativna zgpada, svoj sop-
stven dow - „Ku}a na op{tinite“. Sve~enoto
pu{tawe se slu~i na sedwi wapt, 2008, godina,
na novata lokacija na ulica „@enevska“ bb, vo
naselbata „Taftalixe 2”, vo Skopje, vo ppis-
ustvo na golew bpoj gpadona~alnici, ppet-
stavnici od sovetite na op{tinite i
op{tinska adwinistpacija, ppetstavnici od
centpalnata vlast, od stpanskite awbasadi vo
na{ata zewja, od we|unapodnite opganizacii ~ii ppoketi se
odnesuvaat na poddp{ka na ppocesot na decentpalizacija
vo zewjava, od nevladiniot sektop, ppetstavnici od wediu-
wite i dpugi bpojni ppijateli na ZELS. Na na{e golewo zado-
volstvo sve~enata lenta, osven ppetsedatelot na ZELS
Andpej Petpov ja ppese~e i Evpokowesapot, N.E. Oli Ren so
{to u{te edna{ se potvpdi poddp{kata {to Evpopskata
Ynija i ja dava na na{ata zewja na pove}e poliwa, we|u koi i
na poleto za uspe{no sppoveduvawe na ppocesot na decen-
tpalizacijata. Vsu{nost,  finansipaweto na izgpadbata na
objektot, vo visina od okolu 800 iljadi evpa, vo celost be{e
pokpieno so spedstva od Evpopskata Agencija za pekon-
stpukcija, za {to sakaw da izpazaw golewa blagodapnost, a
naedno i na Vladata na R.Makedonija  koja ni go dodeli
zewji{teto na dolgotpaen zakup bez nadowest, na sovetite na
Lpad Skopje i na Op{tina Kappo{ koi donesoa odluki za
osloboduvawe od naplata na spedstvata za kowunalii, na
EVN-ESM i JP „Vodovod i kanalizacija“ koi bezbedija be-
splatno ppiklu~uvawa na elektpo-distpibutivnata i
vodovodnata wpe`a, na nadzopnata slu`ba koja postojano gi
nadwinuva{e site ppoblewi vo ppocesot na izgpadbata i na
site ostanati koi ni powognaa vo ostvapuvaweto na na{iot
son. Sega ZELS i op{tinite iwaat svoj ppostop,  kade }e
diskutipaat za  ppoblewite, ke donesuvaat stavovi, }e gi
pe{avaat, westo kade site zaedno }e ppidonesuvaat za peal-
izacija i nadogpaduvawe na ppocesot na ppenesuvawe na
vlasta od centpalno na lokalno nivo.
Neka ni e ~estita „Ku}ata na op{tinite“ i neka ppetstavuva
pottik za ostvapuvawe na u{te pogolewi zaedni~ki pobedi. 

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

Izvp{en dipektop
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VKUPNO 59 OP[TINI GI ISPOLNIJA 
USLOVITE ZA VLEZ VO VTORATA FAZA 

OD FISKALNATA DECENTRALIZACIJA

Vasilevo, Dewip Xisap, Kavadapci, ^e{inovo-Oble{evo, Sapaj i Lpad Skopje se novite edinici na lokalna
vlast, koi od 1 appil, 2008 godina }e vlezat vo vtopata faza od fiskalnata decentpalizacija. Op{tinite
Zajas i Oslowej gi ispolnija uslovite, no nivnite soveti donesoa odluki da se po~eka so staptuvaweto na
ovoj ppoces. So toa vkupniot bpoj na op{tinite koi dobija ppeodno wislewe od Kowisijata za sledewe i
ocenka na ispolnetosta na uslovite na op{tinite za ppewinuvawe vo vtopa faza, koe potoa be{e oddobpeno
do Vladata na RM, iznesuva 59 op{tini ili pove}e od dve tpetini od vkupniot bpoj na op{tini vo zewjava.
Na sostanokot na ovaa Kowisija, fopwipana ppi Ministepstvoto za finasii, vo koja iwa ppetstavnici i od
lokalnite vlasti, sepak be{e istaknato nezadovolstvo od pedovnosta na kvaptalnite izve{tai koi gi
dostavuvaat op{tinite i be{e poso~eno deka se planipa da se ppezewat popadikalni wepki za site op{tini
koi ne ja ispolnuvaat ovaa zakonska obvpska.

Zalo`bite na ZELS se {to poskopo vleguvawe na site op{tini vo fazata od fiskalnata decentpal-
izacija. Vo toj ppavec e i pealizacijata na ppoektot na ZELS, „Poddp{ka na ppocesot na decentpalizacija„,
poddp`an od Bpitanskata awbasada, {to zapo~na da se sppoveduva vo wesec dekewvpi i }e tpae do kpajot na
waj. Vo Ministepstvoto za finansii, pak, na 14 appil se oddp`a ppv sostanok na Kowisijata za pe{avawe na
ppoblewite na op{tinite koi iwaat blokipani swetki. Ppetstavnik na ZELS, vo taa kowisija e gpadona~al-
nikot na Kisela Voda, Xopxe Apsov. Na sostanokot be{e pazgledana sostojbata vo 21 op{tina so blokipani
swetki. Be{e konstatipano deka istite poka`uvaat dobpo pabotewe i tendencija na nawaluvawe na dolgo-
vite, zateknati od izwinatite wandati na lokalnite vlasti. Be{e utpvdeno deka odpedeni op{tini iwaat
powal iznos na dolgot, {to wo`at uspe{no da go sepvisipaat vo tekot na ovaa godina od sopstvenite ppi-
xodi, no be{e naglaseno deka postojat i odpeden bpoj na op{tini koi sepiozno se soo~uvaat so ogpowni suwi
nasleden dolg, {to iw ppe~i vo pabotata i pazvojot. Kako najkpiti~ni bea poso~eni osuw op{tini, ~ii dol-
govi pove}ekpatno gi nadwinuvaat godi{nite buxeteti. Ministepstvoto za finansii se obvpza deka sepi-
ozno }e go apsolvipa ovoj ppoblew i }e izleze so odpedeni ppedlog-pe{enija. �

GJITHSEJ 59 KOMUNA PLOTËSUAN KUSHTET PËR HYRJE
NË FAZËN E DYTË TË 

DECENTRALIZIMIT FISKAL

Vasileva, Demir Hisari, Kavadari, Çeshinovë-Obleshevë, Saraji dhe Qyteti i Shkupit janë njësitë e reja të pushtetit
lokal, që nga 1 prilli, i vitit 2008 do të hyjnë në fazën e dytë të decentralizimit fiskal. Komunat Zajaz dhe Osllomej i
plotësuan kushtet, por këshillet e tyre sollën vendime që të pritet me fillimin e këtij procesi. Kështu numri i plotë i
komunave që morrën mendim kalimtar nga Komisioni për vëzhgim dhe vlerësim të përmbushjes së kushteve të ko-
munave për kalimin në fazën e dytë, e cila më tej ishte e miratuar deri te Qeveria e RM-së, arrin 59 komuna ose më
shumë se dy të tretat nga numri i plotë i komunave në vend. Në mbledhjen e këtij Komisioni, e formuar pranë Min-
istrisë për financa, ku ka përfaqësues edhe nga pushtetet lokale, përsëri ishte theksuar pakënaqësi nga rregullsh-
mëria e raporteve kuartale që i dërgojnë deri te komunat dhe ishte theksuar se planifikohet të ndërmerren masa më
radikale për të gjitha komunat që nuk e plotësojnë këtë detyrim ligjor. 

Përpjekjet e BNJVL-së janë që sa më shpejtë të hyjnë të gjitha komunat në fazën e decentralizimit fiskal. Në atë
drejtim është edhe realizimi i projektit të BNJVL-së,    ,,Përkrahje në procesin e decentralizimit,, i mbështetur nga
Ambasada e Britanisë, që fillloi të implementohet në muajin dhjetor dhe do të vazhdon deri në fund të muajit maj.
Në Ministrinë për financa, përsëri, me 14 prill u mbajt mbledhja e parë e Komisionit për zgjidhjen e problemeve të
komunave që kanë llogari të bllokuara. Përfaqësues i BNJVL-së, në atë komision është kryetari i komunës së Kisella
Vodës, Xorxhe Arsov. Në mbledhje ishte shqyrtuar gjendja në 21 komuna me llogari të bllokuara. Ishte konstatuar se
të njejtat tregojnë punë të mirë dhe tendencë të uljes së borxheve, të trashëguara nga mandatet e kaluara të
pushteteve lokale. Ishte vërtetuar se komuna të caktuara kanë shumë më të vogël të borxhit, që munden me suk-
ses ta servisojnë në rrjedhat e këtij viti nga të ardhurat personale, por ishte theksuar se ekzistojnë edhe komuna të
caktuara që seriozisht ballafaqohen me shuma të mëdha borxhe të trashëguara, që ju pengon në punën dhe zhvil-
limin. Si më kritike ishin të përmendura tetë komuna, borxhet e së cilave konsiderueshëm i tejkalojnë buxhetet vje-
tore. Ministria për financa u obligua se seriozisht do t’a apsolvoj këtë problem dhe do të del me propozim-zgjidhje
të caktuara. �
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E
dna od va`nite zalo`bi na ZELS e site op{tini vo zewjava da ppewinat vo vtopata faza od decen-
tpalizacijata. Tokwu za pealizacija na ovaa cel ZELS so finansiska poddp{ka na Bpitanskata Aw-
basada vo Republika Makedonija, zapo~na {estwese~en ppoket „Poddp{ka na ppocesot na

decentpalizacija“ koj }e tpae do kpajot na wesec waj, ovaa godina. ZELS iw ponudi wo`nost na site op{tini
{to ne ppewinaa vo vtopata faza da se ppijavat i da u~estvuvaat vo ovoj ppoekt. Pa taka, del od ovoj ppoekt
stanaa op{tinite: Vinica, Vpap~i{te, Del~evo, Dewip Kapija, Dpugovo, @elino, Kpiva Palanka,
Kpivoga{tani, Plasnica, Rankovce i ^a{ka. Vsu{nost, sekoja od ovie op{tini dobi svoja takanape~ena wen-
top-op{tina, koja ppoizleguva od najbliskite op{tini koi ve}e ppewinaa vo vtopata faza. Poddp{kata e
vo oblik na obuki za finansiski wenaxwent i buxetipawe i powo{/obuka na sawoto pabotno westo od stpana
na vkupno deset ekspepti za fiskalna decentpalizacija. Ekspeptite bea izbpani od op{tinite koi ppew-
inaa vo vtopata faza od fiskalnata decentpalizacija i iwaat doka`ana stpu~nost vo pelevantnite
oblasti. Vpz osnova na sppovedenoto ista`uvaweto od stpana na ZELS za tekovnata sostojba i potpebite
na op{tinite za vlez vo vtopata faza od fiskalnata decentpalizacija, kako i dopolnitelno nappavena
ppocenka od stpana na ekspeptite bea podgotveni pabotni planovi za sekoja op{tina. Rabotnite planovi
sodp`at paket na wepki i aktivnosti koi tpeba da se ppevzewat vo konkpetno utvpdenata op{tina.

Na po~etokot na ppoektot, u~estvo zewaa i op{tinite Sapaj, Kavadapci i Dewip Xisap, no vpz osnova na
ppeodnata ocenka {to ja dobija od Kowisijata za sledewe i ocenka na ispolnetosta na uslovite za ppe-
winuvawe vo vtopata faza od fiskalnata decentpalizacija, potvpdena i od Vladata na RM, od wesec appil
tie ve}e vleguvaat vo vtopata faza.

Ppoektot dopolnitelno ppedviduva aktivnosti za powo{ i na op{tinite koi ne se ppijavija. Najzna~ajni
od niv se Rabotilnicata za finansiki wenaxwent i buxetipawe, kako i Konfepencijata na koja }e se disku-
tipaat najaktuelnite ppoblewi so koi se soo~uvaat op{tinite, kako i na~inite za nivno pe{avawe. Ppoek-
tot sodp`i i kowponenta za podigawe na javnata svest za va`nosta i kpitepiuwite koi tpeba da bidat
ispolneti za ppewin vo vtopata faza, kako i za kopista koja op{tinite i gpa|anite }e ja iwaat od toa. 

Raspoped na ekspeptite po op{tinite

Za op{tinite Dewip Kapija i Vinica : odgovopen ekspept Evgenija Lpawatikova od - Stpuwica (wentopska op{tina)

Za Op{tina Kpivoga{tani, odgovopen ekspept Ipena Stankovska od - Ppilep (wentopska op{tina)

Za op{tinite Rankovce i Kpiva Palanka, odgovopen ekspept Vesna Cekova od – Kpatovo (wentopska op{tina)

Za Op{tina Dpugovo , odgovopen ekspept Dpagica Todopovski od - \op~e Petpov (wentopska op{tina)

Za Op{tina ^a{ka, odgovopen ekspept Tpaj~o Cvetkov od – [tip (wentopska op{tina)

Za Op{tina Vpap~i{te, odgovopen ekspept Fapie Aliu od - Lostivap(wentopska op{tina)

Za Op{tina Plasnica, odgovopen ekspept Kabip Asani od – Mavpovo-Rostu{a (wentopska op{tina)

Za Op{tina @elino, odgovopen ekspept Nasep Adewi od- ^aip (wentopska op{tina)

Za Op{tina Del~evo, odgovopen ekspept Loce Manev od - Ko~ani (wentopska op{tina)

Proekt na ZELS za 
„Poddr{ka na procesot na decentralizacija”
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N
jë ndër përpjekjet e rëndësishme të BNJVL-së është që të gjitha komunat në vend të kalojnë në fazën e dytë
të decentralizimit. Mu për realizimin e këtij qëllimi BNJVL me përkrahje financiare të Ambasadës Britanike në
Republikën e Maqedonisë, filloi projekt gjashtëmujor ,,Përkrahje në procesin e decentralizimit,, i cili do të vazh-

don deri në fund të muajit maj, të këtij viti. BNJVL ju ofroi mundësi të gjitha komunave që nuk kaluan në fazën e dytë
të paraqiten dhe të marrin pjesë në këtë projekt. Pjesë e këtij projekti u bënë komunat: Vinicë, Vrapçishtë, Dellçevë,
Demir Kapi, Drugovë, Zhelinë, Kriva Pallankë, Krivogashtanë, Pllasnicë, Rankovcë dhe Çashkë. Në të vërtetë, secila
nga këto komuna fituan të ashtuquajturën komunë-mentore, që del nga komunat më të afërta të cilat tashmë kaluan
në fazën e dytë. Përkrahja është në formë të trajnimeve për menaxhment financiar dhe buxhetim dhe ndihmë/tra-
jnim në vetë vendin e punës nga ana e gjithsej dhjetë ekspertëve për decentralizim fiskal. Ekspertët ishin të zgjed-
hur nga komunat që kaluan në fazën e dytë nga decentralizimi fiskal dhe kanë treguar profesionalizëm në lëmitë
relevante. Në bazë të kërkimeve të realizuara nga ana e BNJVL-së për gjendjen rrjedhëse dhe nevojat e komunave
për hyrje në fazën e dytë të decentralizimit fiskal, si dhe vlerësim i bërë plotësues nga ana e ekspertëve ishin për-
gatitur plane punuese për secilën komunë. Planet punuese përmbajnë pako të masave dhe aktivitete të cilat duhet
të ndërmerren në komunën e caktuar konkrete. 

Në fillimin e projektit, morrën pjesë edhe komunat Saraj, Kavadarë dhe Demir Hisar, por në bazë të vlerësimit kalim-
tar që e morrën nga Komisioni për përcjelljen dhe vlerësimin e përmbushjes së kushteve për kalimin në fazën e dytë
nga decentralizimi fiskal, e vërtetaur edhe nga Qeveria e RM-së, nga muaji prill ato hyjnë në fazën e dytë. Projekti
plotësisht parashikon aktivitete për ndihmë edhe të komunave të cilat nuk janë paraqitur. Më të rëndësishme nga
ato janë Punëtoria për menaxhment dhe buxhetim financiar, si dhe Konferenca në të cilën do të diskutohen prob-
lemet më aktuale me të cilat balafaqohen komunat, si dhe mënyrat për zgjidhjen e tyre. Projekti përmban edhe kom-
ponentë për ngritjen e vetëdijes publike për rëndësinë dhe kriteret që duhet të jenë të plotësuara për kalim në fazën
e dytë, si dhe për dobinë që komunat dhe qytetarët do ta kenë nga ajo. 

Renditja e ekspertëve nëpër komuna 

Për komunat Demir Kapi dhe Vinicë: ekspert përgjegjës Evgenija Gramatikova nga – Strumica (komunë mentore)

Për Komunën Krivogashtanë, ekspert përgjegjës Irena Stankovska nga – Prilepi (komunë mentore) 

Për komunat Rankovcë dhe Kriva Pallankë, ekspert përgjegjës Vesna Cekova nga – Kratova (komunë mentore) 

Për Komunën Drugovë, ekspert përgjegjës Dragica Todorovski nga – Gjorçe Petrov (komunë mentore) 

Për Komunën Çashkë, ekspert përgjegjës Trajço Cvetkov nga – Shtipi  (komunë mentore) 

Për Komunën Vrapçishtë, ekspert përgjegjës Farie Aliu nga – Gostivari (komunë mentore) 

Për Komunën Plasnicë, ekspert përgjegjës Kabir Asani nga – Mavrovë-Rostushë (komunë mentore) 

Për Komunën Zhelinë, ekspert përgjegjës Naser Ademi nga – Çairi (komunë mentore) 

Për Komunën Dellçevë, ekspert përgjegjës Goce Manev nga – Koçani (komunë mentore)

Projekt i BNJVL-së për 
“Përkrahje në procesin e decentralizimit”
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-„Re{avaweto na statusot na gpade`noto zewji{te
ppetstavuva su{tinski ppoblew na lokalnata vlast.
ZELS postojano potencipa deka op{tinite ne wo`e
da inicipaat pogolew lokalen ekonowski pazvoj
dokolku ne iw se ovozwo`i wenaxipawe so gpa -
de`noto zewji{te. Za izgpadba na golewi stpate{ki
objekti, kako aepodpowi, xidpocentpali i dpugi
va`ni objekti, op{tinite apsolutno ne bi se we{ale
vo stpategijata na centpalnata vlast, no vo odnos na
zewji{teto za izgpadba na powali stopanski subjekti,
tpgovski i stanbeni objekti, wenaxipaweto apso-
lutno wopa da bide pod ingepencii na op{tinite koi
se ekipipani i podgotveni ppeku edno{altepskiot
sistew efikasno i ppofesionalno toa da go peal-
izipaat. Ppefplaweto na gpade`noto zewji{te vo
nadle`nost na op{tinite ppetstavuva del od
su{tinata na sawiot ppoces na decentpalizacija i
navistina e dobpo {to Ppedlog na Zakonot za
gpade`no zewji{te be{e povle~en od sobpaniska ppo-
cedupa. “

So ovie zbopi ppetsedatelot na ZELS, Andpej
Petpov ja zapo~na ppes-konfepencijata, na koja we|u
dpugoto potencipa deka ova e ppvata spedba so nov-
inapite koja se oddp`uva vo ppostopiite na noviot
objekt na ZELS, donacija od Evpopskata Agencija za
pekonstpukcija. Ppi toa naglasi deka vo idnina sped-
bite so wediuwite }e bidat opganizipani najwalku
edna{ vo wesecot, na koi novinapite }e wo`at da se
infopwipaat za site ppa{awa od oblasta na
funkcionipaweto na lokalnata vlast, ppoblewite i
dostignuvawata na ova pole. 

Ppetsedatelot Petpov potoa ja poso~i i vtopata
oblast- obpazovanieto, vo koe op{tinite se
soo~uvaat so najgolewi ppoblewi. Be{e istaknato
deka naedno toa e oblasta kade ZELS vo izwinatiot
pepiod postigna i najgolewi uspesi, osobeno vo na-
popite za zgolewuvaweto na visinata na buxetskite
spedstva za obpazovanieto koi od 800 wilioni
denapi ppi staptot na decentpalizacijata so za-
sileno lobipawe na ZELS, se dostigna cifpata od
okolu wilijapda i tpista wilioni denapi. Be{e is-
taknato deka ppaksata uka`uva od potpeba za u{te
pogolewo zgolewuvawe, osobeno po ppewinuvaweto na
bpojni op{tini vo vtopata faza od fiskalnata de-
centpalizacija kade vo obpazovanieto se izostaveni
spedstvata za otppewnini, boleduvawe, swptni

slu~ai i dpugo. Na ppes-konfepencijata osven dvaj-
cata potppetsedateli na ZELS, Nevzat Bejta,
gpadona~alnik na Op{tina Lostivap i Koce Tpa-
janovski, gpadona~alnik na Op{tina Lazi Baba,
izvp{niot dipektop na ZELS Du{ica Pepi{i}, ppis-
ustvuva{e i Xelal Rawadani, gpadona~alnik na
Op{tina Bpvenica koj go objasni neppincipielnoto
i nezakonsko odzewawe na nadle`nostite od obpazo-
vanieto na negovata Op{tina, od stpana na winis-
tepot za obpazovanie. Toj istakna deka Sovetot na
op{tinata podnel i tu`ba do nadle`nite opgani za
vpa}awe na nezakonski odzewenata nadle`nost {to
spoped nego e pezultat na paptiski ppitisoci,
izvp{eni ppeku inspekciskite slu`bi na MON.
Vsu{nost edna od zalo`bite na ZELS e ppowena na
zakonskata odpedba, so koja winistepot za obpazo-
vanie go kopisti diskpecionoto ppavo da gi suspen-
zipa nadle`nostite na gpadona~alnikot i na
Sovetot na op{tinata. �

Prva pres –konferencija vo novite prostorii na ZELS

RE[AVAWETO NA PRA[AWETO ZA
GRADE@NOTO ZEMJI[TE – AKTUELEN
PRIORITET ZA LOKALNATA VLAST
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-,,Zgjidhja e statusit të tokës bujqësore paraqet prob-
lem esencial të pushtetit lokal. BNJVL vazhdimësisht po-
tencon se komunat nuk munden të inicojnë zhvillim
ekonomik më të madh lokal nëqoftëse nuk ju lejohet
menaxhimi me tokën ndërtimore. Për ndërtimin e ob-
jekteve të mëdha strategjike, si aeroporte, hidrocentrale
dhe objekte tjera të rëndësishme, komunat apsolutisht
nuk do të përziheshin në strategjinë e pushtetit qendror,
por në lidhje me tokën për ndërtimin e subjekteve më të
vogla ekonomike, objekte tregtare dhe afariste, menax-
himi apsolutisht duhet të jetë nën ingerencat e komu-
nave të cilat janë të grupuara dhe të përgatitura
nëpërmjet sistemit një sportel me efikasitet dhe me pro-
fesionalitet atë t’a realizojnë. Bartja e tokës ndërtimore
në kompetencë të komunave paraqet pjesë nga esenca
e vetë procesit të decentralizimit dhe me të vërtetë
është mirë që Propozimi i Ligjit për tokë ndërtimore ishte
tërhjekur nga procedura kuvendore.” 

Me këto fjalë kryetari i BNJVL-së, Andrej Petrov e fil-
loi pres-konferencën, në të
cilën ndër të tjera potencoi
se ky është takimi i parë
me gazetarët që mbahet në
lokalet e objektit të ri të
BNJVL-së, donacion nga
Agjencioni Europian për
rindërtim. Pastaj theksoi se
në të ardhmen takimet me
mediat do të jenë të orga-
nizuara më së paku njëherë
në muaj, ku gazetarët do të
mund të informohen për të
gjitha çështjet nga lëmia e
funksionimit të pushtetit
lokal, problemet dhe arrit-
jet në këtë fushë. 

Kryetari Petrov pastaj
përmendi edhe lëminë e
dytë- arsimin, ku komunat
ballafaqohen me probleme
më të mëdha. Ishte thek-
suar se njëherit ajo është
lëmia ku BNJVL në periud-
hën vijuese arriti edhe suk-
sese më të mëdha,
veçanëisht në hapat për

rritjen e shumës së mjeteve buxhetore për arsim të cilat
nga 800 milion denarë gjatë fillimit të decentralizimit me
lobim të përforcuar të BNJVL-së, u arrit shuma rreth mil-
iardë dhe treqindë million denarë. Ishte theksuar se prak-
tika tregon nevojën për rritje akoma më të madhe,
veçanërisht pas kalimit të shumë komunave në fazën e
dytë nga decentralizimi fiskal ku në arsim janë lënë mjete
për pajisje, pushim mjeksor, raste të vdekjes etj. Në pres-
konferencë përveç dy nënkryetarëve të BNJVL-së,
Nevzat Bejta, kryetar i Komunës së Gostivarit dhe Koce
Trajanovski, kryetar i Komunës së Gazi Babës, drejtori
ekzekutiv i BNJVL-së Dushica Perishiq, morri pjesë edhe
Xhelal Ramadani, kryetar i Komunës së Bërvenicës,, i cili
e shpjegoi marjen joprincipiele dhe joligjore të kompe-
tencave nga arsimi në Komunën e tij, nga ana e ministrit
për arsim. Ai theksoi se Këshilli i komunës ka parashtruar
padi deri te organet kompetente për kthimin e marjes së
kompetencës në mënyrë joligjore që sipas tij është rezul-
tat i presioneve politike, të kryera nëpërmjet shërbimeve
inspektoriale të MASH. Në të vërtetë një ndër përpjekjet
e BNJVL-së është ndryshimi i  dispozitës ligjore, me të
cilën ministri për arsim e shfrytëzon të drejtën diskre-
cionale që t’i suspendon kompetencat e kryetarit dhe të
Këshillit të komunës.  �

Pres-konferenca e parë në lokalet e reja të BNJVL-së

ZGJIDHJA E ÇËSHTJES PËR TOKËN BUJQËSORE 
– PRIORITET AKTUAL PËR PUSHTETIN LOKAL 
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Na 25 januapi, 2008 godina, vo Op{tina Sapaj be{e
oddp`ana 9-tata sednica na Yppavniot Odbop na
ZELS. Ppetstavnici od Ppoekt na Svetska Banka gi
infopwipaa ~lenovite na YO za pealizacija na ppo-
gpawata za finansiska poddp{ka na izgpadbata na
lokalni javni pati{ta i utvpduvawe na ppedlog-kpi-
tepiuwi. Be{e istaknato deka stanuva zbop za suwa
od 70 wilioni evpa, {to Vladata na RM go zewa kako
zaew od Svetska banka, (op{tinite ne pla}aat ni{to),
i se odnesuva za pekonstpukcija i pexabilitacija na
pegionalni i lokalni pati{ta ~ij ppiopitet za pe-
alizacija e utvpden vo soglasnost so ppetxodno
nappavena analiza od EAR. Ppetstavnicite od SB is-
taknaa deka za lokalni pati{ta e utvpdena suwa od
35 wilioni evpa, a ppavo da aplicipaat iwaat site
op{tini. Od stpana na ppisutnite be{e istaknato

deka stanuva zbop za osobeno kopisen ppoekt vo
uslovi koga op{tinite newaat dovolno spedstva da
gi poppavaat pati{tata, no deka tpeba da se obpne
vniwanie ppi utvpduvaweto na kpitepiuwite a bea
postaveni i pove}e ppakti~ni ppa{awa vo swisla
dali pod pekonstpukcija i pexabilitacija wo`e da
podle`i patot od wakadaw i dali ke bidat opfateni
i ulicite koi winuvaat niz gpadovite i se del od pe-
gionalnata wpe`a, potoa deka kako kpitepiuw tpeba
da se zewe i stepenot na ziwskoto oddp`uvawe na
pati{tata. Be{e pobapano da se isppati bapawe do
Ministepstvo za tpanspopt i vpski, so ovoj ppoekt
da bidat opfateni site op{tini vo Republika Make-
donija bez isklu~ok, vklu~uvaj}i gi i op{tinite Cen-
tap i ^aip, a kpitepiuwite za pasppedelbata da
bidat utvpdeni vo soglasnost i vo tesna kon-

Më 25 janar, 2008, në Komunën e Sarajit ishte mbaj-
tur seanca e 9-të e Bordit Drejtues të BNJVL-së. Për-
faqësues nga projekti i Bankës Botërore i informuan
anëtarët e BD për realizimin e programit për mbështetje
financiare në ndërtimin e rrugëve publike lokale dhe për-
caktimin e propozim-kritereve. Ishte theksuar se bëhet
fjalë për shumë në vlerë prej 70 milion euro, që Qeveria
e R.M-së e morri si borxh nga Banka botërore, (komunat
nuk paguajnë asgjë), dhe ka të bëjë për rikonstruimin dhe
rehabilitimin e rrugëve regjionale dhe lokale prioriteti i së
cilës për realizim është caktuar konform analizës së bërë
paraprake nga AER. Përfaqësuesit e BB theksuan se për
rrugë lokale është caktuar shumë nga 35 milion euro, dhe
të drejtë aplikimi kanë të gjitha komunat. Nga ana e
pjesëmarrësve ishte theksuar se bëhet fjalë për projekt
shumë të rëndësishëm në kushte kur komunat nuk kanë

mjete të mjaftueshme për t’i rregulluar rrugët, por se
duhet t’i kushtohet vëmendje gjatë përcaktimit të
kritereve dhe ishin të parashtruara edhe disa pyetje prak-
tike sipas kuptimit se vallë nën rikonstruim dhe rehabil-
itim mundet të nënshtrohet rruga me makadam dhe vallë
të jenë të përfshira rrugët që kalojnë kah qytetet dhe janë
pjesë nga rrjeti regjional, pastaj si kriter duhet të merret
edhe shkalla e mirëmbajtjes dimërore të rrugëve. Ishte
kërkuar të dërgohet kërkesë deri te Ministria për trans-
port dhe lidhje, me këtë projekt të përfshihen të gjitha
komunat në Republikën e Maqedonisë pa përjashtim,
duke përfshirë edhe komunat Qendër dhe Çair, dhe
kriteret për shpërndarje të jenë të caktuara në dakordim
dhe në konsultim të ngushtë me Bordin Drejtues të
BNJVL-së, njëkohësisht dhe përfshirje të domosdoshme
të një ose dy përfaqësuesve të BNJVL-së në Bordin

Oddr`ana 9-ta sednica na UO na ZELS 

Mbajtja e seancës së 9-të të BD të BNJVL-së

Prezentirani slu~ai na povtorno
„centrali zi rawe“ na odredeni

lokalni nadle`nosti

Raste të prezantuara të
,,centralizimit’’ të disa 

komptencave të caktuara lokale
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sultacija so Yppavniot odbop na
ZELS, ppi toa, istovpeweno i
zadol`itelno vklu~uvawe na eden
ili dva ppetstavnici na ZELS vo
Yppavniot odbop na ovoj ppoekt,
kako i vklu~uvawe na ppetstavnik
od sekoja op{tina vo izbopot na
najdobpata kowpanija – izveduva~
na gpade`nite paboti vo soodvet-
nata op{tina. Ppoektot se
o~ekuva da bide odobpen od Bop-
dot na dipektopi na SB vo waj, po
{to sledi vepificipawe od Vla-
data na RM niz potpebni zakonski
pe{enija. Negovata pealizacija se
o~ekuva da zapo~ne nekade vo let-
niot pepiod, pa be{e sugepipano
op{tinite da zapo~nat da gi pod-
gotvuvaat ppoektite. 

^lenovite na Yppavniot Odbop
bea zapoznaeni i so ppoektot „Den
za dpvoto-zasadi ja svojata idnina”
so koj se ppedviduva na 12 wapt,
2008 godina, vo ednodnevna akcija
za po{uwuvawe na opo ̀ a pe ni pap -

Drejtues të këtij projekti, si dhe përf-
shirje të përfaqësuesit nga secila ko-
munë në zgjedhjen e kompanisë më
të mirë – realizues i punëve ndërti-
more në komunën përkatëse. Pro-
jekti pritet të jetë i miratuar nga
Bordi drejtues i BB në maj, me çka
vijon verifikimi nga Qeveria e R.M-së
gjatë aktvendimeve të nevojshme
ligjore. Realizimi i saj pritet të fillon
dikund në periudhën verore, dhe
ishte e sygjeruar komunat të fillojnë
t’i përgatisin projektet. 

Anëtarët e Bordit Drejtues ishin të
njoftuar edhe me projektin ,,Dita e
drurit – mbjelle të ardhmen tënde”
me çka parashikohet me 12 mars,
2008, në aksion njëditor për gjel-
bërimin e parcelave të djegura, të
jenë të mbjellura më shumë se dy
million drunjë,. Pjesëmarrësit vëre-
jtën se në aksion duhet të jenë të
përfshirë të gjitha komunat dhe se-
cila komunë duhet të siguron parcelë
përkatëse, adekuate për gjelbërim.
Më pas komuna duhet të kujdeset që
parcela të mos jetë në pronësi pri-
vate dhe të mos paraqet pjesë nga
ndonjë PDU ku është parashikuar

Pretstavnici na ZELS i nivni zamenici vo 
Komitetot na regionite na Evropskata Unija 

^lenovi:

Koce Tpajanovski, Lpadona~alnik na Op{tina Lazi Baba
Nevzat Bejta, Lpadona~alnik na Op{tina Lostivap 
Du{ko Jovanovski Lpadona~alnik na Op{tina Ppobi{tip
Diwitap Buzlevski, Lpadona~alnik na Op{tina Resen 
Rawi ]apiwi, Lpadona~alnik na Op{tina Teapce 
Izet Mexiti, Lpadona~alnik na Op{tina ^aip
Mapjan Ristevski , Lpadona~alnik na Op{tina Ppilep 
Nikol~e ^uplinovski, Lpadona~alnik na Op{tina Valandovo 
Zopan Ristov, Ppetsedatel na Sovetot na Op{tina Stpuwica
Vlado ^ingo, Ppetsedatel na Sovetot vo Op{tina Oxpid 
Nikola Lpuev, Sovetnik vo Op{tina Kisela Voda

Zamenici:

Lefkija La`oska, Lpadona~alnik na Op{tina Kpu{evo
Petpe Latinovski, Lpadona~alnik na Op{tina butel
Apgetiw Fida, Lpadona~alnik na Op{tina Debap 
Dpagi Tpaj~evski, Lpadona~alnik na Op{tina Kpiva Palanka
Sanie Sadiku, Lpadona~alnik na Op{tina Oslowej 

Përfaqësues të BNJVL-së dhe zëvendës të tyre në 
Komitetin e regjioneve të Bashkimit Europian

Anëtarë:

Koce Trajanovski, kryetar i Komunës së Gazi Babës 
Nevzat Bejta, kryetar i Komunës së Gostivarit  
Dushko Jovanovski, kryetari i Komunës së Probishtipit 
Dimitar Buzlevski, kryetari i Komunës së Resnjës  
Rami Qerimi, kryetari i Komunës së Tearcës 
Izet Mexhiti, kryetari i Komunës së Çairit 
Marjan Ristevski, kryetari i Komunës së Prilepit  
Nikolçe Çurlinovski, kryetari i Komunës së Vallandovës 
Zoran Ristov, kryetar i Këshillit të Komunës së Strumicës  
Vllado Çingo, kryetar i Këshillit të Komunës së Ohrit  
Nikolla Gruev, këshilltar në Komunën e Kisella Vodës

Zëvendës: 

Lefkija Gazhoska, kryetar i Komunës së Krushevës 
Petre Latinovski, kryetar i Komunës së Butelit 
Argëtim Fida, kryetar i Komunës së Dibrës  
Dragi Trajçevski, kryetar i Komunës së Kriva Pallankës  
Sanie Sadiku, kryetar i Komunës së Osllomejit 

celi, da bidat zasadeni pove}e od dva wiliona sadnici,. Ppisutnite
zabele`aa deka vo akcijata tpeba da bidat vklu~eni site op{tini i
sekoja op{tina tpeba da obezbedi soodvetna papcela, adekvatna za
po{uwuvawe. Ppi toa op{tinata tpeba da vniwava papcelata da ne e vo

ndërtimi. Nga BD ishte kërkuar:
Në seancë ishte zgjedhje ekzekutive dhe emërim i 11 përfaqësuesve nga

BNJVL dhe zëvendës të tyre në Komitetin e regjioneve pranë Unionit Eu-
ropian. 

�

�
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ppivatna sopstvenost i da ne ppetstavuva del od
nekoj DYP kade e ppedvidena izgpadba. Od YO be{e
pobapano slednoto:

Na sednicata be{e izvp{en izbop i iwenuvawe na
ppetstavnici na ZELS i nivni zawenici vo Kowite-
tot na pegionite ppi Evpopskata Ynija.

Lpadona~alnicite od nekolku op{tini, pped YO
gi iznesoa svoite specifi~ni ppoblewi na svoev-
idno povtopno „centpalizipawe“ na odpedeni
nadle`nosti na lokalnite vlasti, bapajki na~in i
poddp{ka od ZELS za zaedni~ko dejstvuvawe.
Lpadona~alnikot na Op{tina Ko~ani, go iznese
ppoblewot so kontinuipanoto gpubo we{awe na Min-
istepstvoto za obpazovanie i spopt vo ingepenci-
ite na op{tinata vo dowenot na obpazovanieto,
osobeno potkpepeno so neodawne{noto apogantno i
nezakonsko pabotewe na Republi~kiot inspektop za
obpazovanie. Po negova ppepopaka MON donel
pe{enie so koe bile iwenuvani novi ~lenovi na
u~ili{nite odbopi vo dve u~ili{ta i bila done-
sena odluka na nastavni~kiot sovet za ppowena na
dipektopite. Vakvite postapki ja ppinuduvaat
op{tinata da se otka`e od nadle`nosta vo obpazo-
vanieto. Be{e pobapana powo{ od YO za zaedni~ki
nastap i pazpe{uvawe na ovoj i sli~ni ppoblewi od
obpazovanieto, kapaktepisti~ni i vo golew bpoj
dpugi op{tini, po {to be{e zaklu~eno da se svika
spedba na najvisoko nivo na ppetstavnici od ZELS i
MON, odnosno spedba so winistepot Sulejwan
Ru{iti. 

Lpadona~alnikot na Op{tina Dewip Kapija go
izvesti YO deka dobil nalog za izvp{uvawe od
stpana na izvp{itelot na Kavadapci da gi oslobodi
ppostopiite vo koi e swestena op{tinata. Po
ppigovopot od op{tinata izvp{uvaweto e odlo`eno
dva pati po 30 dena, no vo we|uvpewe ne e iznajdeno
nikakvo dpugo pe{enie na ppoblewot. Op{tinata e
ppezadol`ena, so dolg koj ppewinal nad 22 wilioni
denapi i newa spedstva nitu za otpla}awe na kip-
ija. Be{e dogovopeno da se pobapa od Vladata da
obezbedi soodveten ppostop, odnosno sedi{te na
op{tinata, obvpska {to e utvpdena i vo Zakonot za
tepitopijalna opganizacija i vo Evpopskata kon-
vencija. Lpadona~alnikot na Op{tina Bpvenica go
iznese ppoblewot povpzan so izvp{uvawe na sudska
ppesuda za nadowest na dolgovi na op{tinata, nas-
tanati vo ppetxodniot wandat, za izgpadba na
u~ili{te, so {to vo celost bi se blokipala op{tin-
skata swetkata.Be{e pobapano da se opganizipa
spedba na povisoko nivo, so Ppetsedatelot na Sud-
skiot sovet i so Ppetsedatelot na Antikopup-
ciskata kowisija, na koja bi ppisustvuvale site
op{tini {to iwaat vakvi ili sli~ni ppoblewi so
sudskite instanci, na koja bi gi elabopipale nas-
tanatite spopovi. 

Pped ~lenovite na YO nakpatko bea ppeneseni i
donesenite zaklu~oci od Kowisijata za obpazovanie
ppi ZELS.  �

Kryetarët nga disa komuna, para BD i
paraqitën problemet e veta specifike në ,,cen-
tralizimin,, e disa kompetencave të caktuara
të pushtetit lokal, duke kërkuar mënyrë dhe
mbështetje nga BNJVL për veprim të për-
bashkët. Kryetari i Komunës së Koçanit, e
përmendi problemin me përzierjen e vazh-
dueshme të Ministrisë për arsim dhe sport
në ingerencat e komunës në domenin e ar-
simit, veçanërisht e ndëlidhur me punën aro-
gante joligjore të inspektorit republikan për
arsim. Me rekomandim të tij MASH solli
vendim me të cilin ishin emëruar anëtarë të
ri të bordeve shkollore në dy shkolla dhe
ishte sjellur vendim nga këshilli arsimor për
ndryshimin e drejtorëve. Këto sjellje e dety-
rojnë komunën të tërhiqet nga kompetencat
në arsim. Ishte kërkuar ndihmë nga BD për
paraqitje të përbashkët dhe për zgjidhjen e
këtij problemi si dhe problemeve tjera që
kanë të bëjnë me arsimin, që janë karakter-
istik edhe në komuna tjera, me çka ishte kon-
kluduar të thirret takim në nivel më të lartë
të përfaqësuesve nga BNJVL dhe MASH, re-
spektivisht takim me ministrin Sulejman
Rushiti. 

Kryetari i Komunës së Demir Kapisë e
njoftoi BD se ka marrë urdhëresë për kryerje
nga ana e ekzekutuesit të Kavadarit t’i liron
hapësirat ku është e vendosur komuna. Pas
kundërshtimit nga ana e komunës ekzekutimi
është shtyrë dy herë nga 30 ditë, por njëko-
hësisht nuk është gjetur kurfarë zgjidhje për
problemin në fjalë. Komuna ka shumë
borxhe, që tejkalon shumën nga 22 milion
denarë dhe nuk ka mjete as për pagesën e qi-
rasë. Ishte kontraktuar të kërkohet nga Qev-
eria të siguron hapësirë përkatëse,
respektivisht seli të komunës, detyrim që
është i përcaktuar edhe në Ligjin për orga-
nizim territorial  dhe në Konventën Europi-
ane. Kryetari i Komunës së Bërvenicës e
përmendi problemin lidhur me ekzekutimin e
vendimit gjyqësor për kompensimin e borx-
heve të komunës, të ndodhura në mandatin e
kaluar, për ndërtimin e shkollës, me çka në
përgjithësi do të bllokohej llogaria komunale.
Ishte kërkuar të organizohet takim në nivel
më të lartë, me Kryetarin e këshillit gjyqësor
dhe me Kryetarin e komisionit për antikor-
rupcion, ku do të merrnin pjesë të gjitha ko-
munat që kanë kësi lloj probleme me
instatcat gjyqësore, ku do t’i elaboronin kon-
testet e ndodhura. 

Para anëtarëve të BD shkurtimisht ishin
përcjellur edhe konkluzionet e sjellura nga
Komisioni për arsim pranë BNJVL-së. �
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Na sedwi wapt, 2008 godina, ZELS kone~no, po 36 go-
dini od svoeto postoewe dobi svoj sopstven objekt, sop-
stvena „Ku}a na op{tinite”. To~no vo 10 ~asot, na ulica
„@enevska“ bb, vo naselbata „Taftalixe 2”,vo Skopje, be{e
pu{tena vo upotpeba novata adwinistpativna zgpada na
ZELS, vo ppisustvo na golew bpoj gpadona~alnici, ppet-
stavnici od sovetite na op{tinite i op{tinska adwin-
istpacija, ppetstavnici od centpalnata vlast, od
stpanskite awbasadi vo na{ata zewja, potoa od we|unapo-
dnite opganizacii ~ii ppoketi se odnesuvaat na
poddp{ka na ppocesot na decentpalizacija vo zewjava, od
nevladiniot sektop, ppetstavnici od wediuwite i dpugi
bpojni ppijateli na ZELS. 

Sve~enata lenta ja ppesekoa ppetsedatelot na ZELS,
g-din Andpej Petpov i Evpokowesapot, N.E. Oli Ren, koj vo
toj pepiod ppetstojuva{e vo Republika Makedonija i koj
so svoeto ppisustvo u{te edna{ }e ja potvpdi poddp{kata
{to Evpopskata Ynija i ja dava na na{ata zewja na pove}e
poliwa, we|u koi i na poleto za uspe{no sppoveduvawe na
ppocesot na decentpalizacijata. Vsu{nost finansip-
aweto na izgpadbata na „Ku}ata na op{tinite“ be{e
celosno pokpieno so spedstva od Evpopskata Agencija za
pekonstpukcija. 

Na ppisutnite gpadona~alnici ~estitki za novite
ppostopii iw upati Evpokowesapot N.E Oli Ren, koj is-
takna deka ZELS iwa va`na uloga vo ppocesot na decen-
tpalizacija, osobeno ppi pealizacijata na zada~ata da
obezbedi dijalog we|u op{tinite i centpalnata vlast i
da ppetstavuva fopuw za diskusija na gpadona~lnici od
pazli~ni nacionalnosti i paptii. -„EY e paptnep niz ppo-
cesot na decentpalizacijata i obezbedi texni~ka powo{
i soveti, politi~ka poddp{ka i finansiski ppidones so
cel pouspe{no ppenesuvawe na nadle`nostite od cen-
tpalno na lokalno nivo a dosega se pealizipani okolu 56
wilioni evpa podp{ka od EY za ppogpawi za lokalnata
vlast“ pe~e vo svojot govop N.E Oli Ren. Ppi toa toj u{te
edna{ ja naglasi celosnata vklu~enost na op{tinite vo
integpacijata na zewjata vo EY, istaknuvaj}i go golewiot
ppidones na ppetstavnicite na lokalnata vlast na ovoj
pat, za {to potencipa deka tpeba da se nappavat i
odpedeni dopolnitelni ~ekopi. 

Vo iweto na Vladata na RM govope{e viceppewiepkata
za evpointegpacii g-|a Labpiela Konevska- Tpajkovska, koja
potencipa{e deka izvp{nata vlast vlo`uva wnogu za up-
banata ekspanzija na op{tinite i vo podobpuvaweto na
nivnata kowunalna infpastpuktupa. 

Taa pe~e deka Vladata, ppv pat dosega izdvoila 120 wil-
ioni denapi za ppiopitetna izpabotka na upbanisti~ki
planovi vo op{tinite so cel ppivlekuvawe na stpanski
investicii. Ppi toa izpazi nade` deka dosega{niot papt-
nepskiot odnos we|u Vladata i ZELS }e ppodol`i i
ponatawu i deka o~ekuva aktivna sopabotka na op{tinite
vo kopistewe na fondovite na EY.

“Ogpowno e woeto zadovolstvo, no i ~est, {to denes
wo`aw da Vi se obpataw i {to zaedno wo`ewe da go
pposlaviwe ovoj golew den za ZELS i za op{tinite vo Re-
publika Makedonija. Sega swe svedoci na faktot deka po
pe~isi 36 godini, uspeavwe ZELS da go swestiwe vo sop-
stvena zgpada i na nekoj na~in da obezbediwe sigupna id-
nina i neppe~ena natawo{na pabota na stpu~nite slu`bi
i site ppetstavnici na op{tinite, a so cel natawo{en
pazvoj i jaknewe na lokalnata dewokpatija i pazvoj na
lokalnata sawouppava vo Republika Makedonija. Osobeno
e zna~ajno {to zgpadata ja dobivawe vo pepiod koga vo Re-
publika Makedonija se sppoveduva eden od najzna~ajnite
ppocesi, ppocesot na decentpalizacija na nadle`nostite
od centpalna na lokalna vlast”, istakna ppetstedatelot
na ZELS, g-din Andpej Petpov i dodade,

“Sega, koga objektot e gotov, site op{tini vo Republika
Makedonija }e iwaat svoja ku}a, svoj ppostop, kade }e wo`at
da se spe}avaat i da gi pe{avaat zaedni~kite ppoblewi.
O~ekuvaw wnogu bpzo da go otvopiwe i ppes centapot i
tpening centapot, {to }e ppetstavuvaat dopolnitelna
powo{ za ~lenkite na ZELS, za op{tinite”. Ppetse-
datelot Petpov iw se zablagodapi i na site institucii
koi nesebi~no powognaa vo izgpadbata na „Ku}ata na
op{tinite”, osobeno na Evpopskata Ynija, koja ppeku
Evpopskata Agencija za pekonstpukcija, izdvoi okolu 800
iljadi evpa i vo celost ja finansipa izgpadbata i nad-
zopot na zgpadata na ZELS. Zewji{teto na koe e izgpaden
objektot, go dodeli Vladata na R Makedonija na dolgo-
tpaen zakup bez nadowest, a Sovetot na Lpad Skopje i Sove-
tot na Op{tina Kappo{ donesoa odluki za osloboduvawe
od naplata na spedstvata za kowunalii. EVN-ESM i JP
„Vodovod i kanalizacija“ obezbedija besplatno ppi -
klu~uvawa na elektpo-distpibutivnata i vodovodnata
wpe`a. 

Objektot paspolaga so podpuw, ppizewje, kat i potpokpiv
odnosno so vkupna povp{ina od 1.100 w2. Toa e wodepna
zgpada na ~ij pokpiv se postaveni son~evi kelii koi }e
ppoizveduvaat elekti~na enepgija. Vo potpokpivot, pak, se
nao|a kofepenciska sala, koja dopolnitelno }e bide oppe-
wena so site potpebni sodp`ini i vo koja e ppedvideno da
se oddp`uvaat sednicite na Yppavniot odbop na ZELS i
na genepalnoto Sobpanie na ZELS. Na ppizewjeto }e bide
swestena i Mpe`ata na Asocijaciite na lokalnite vlasti
od Jugoisto~na Evpopa –NALAS i kancelapija na {vaj-
capskiot ppoekt za pazvoj na zaednicite “Fopuwi vo zaed-
nicite”. Ppoektot go izgotvi ppoektantskata ku}a „IN-
PYMA, a po sppovedeniot we|unapoden tendep izveduva~
na gpade`nite paboti be{e LP „Beton“ 

Izgpadbata na „Ku}a na op{tinite“ zapo~na pped deset
weseci koga na oswi waj, 2007 godina, na ppigodna
sve~enost Evpoawbasadopot vo R. Makedonija N.E Epvan
Fuepe i gpadona~alnicite na siwboli~en na~in fplija
beton vo kawen tewelite na objektot. �

Sve~eno pu{tawe vo upotreba na „Ku}ata na op{tinite”

PO           GODINI POSTOEWE ZELS VO SOPSTVEN DOM36
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Me shtatë mars, 2008, BNJVL përfundimisht, pas 36
vite ekzistim fitoi objekt personal, ,,Shtëpi të komunave”.
Saktësisht në ora 10, në rrugën ,,Zhenevksa,, pn, në lag-
jen ,,Tafataligje 2”, në Shkup, ishte inauguruar ndërtesa
e re administrative e BNJVL-së, në prani të shumë
kryetarëve të komunave, përfaqësues nga këshillet e ko-
munave dhe administrata komunale, përfaqësues nga
pushteti qendror, nga ambasadat e huaja në vendin tonë,
pastaj nga organizatat ndërkombëtare projektet e së
cilave kanë të bëjnë me mbështetjen e procesit të de-
centralizimit në vend, nga sektori joqeveritar, përfaqë-
sues nga mediat dhe nga shumë miqë të BNJVL-së. 

Shiritin solemn e prenë kryetari i BNJVL-së, z.Andrej
Petrov dhe Eurokomisari, E.T. Oli Ren, i cili në atë peri-
udhë qëndroi në Republikën e Maqedonisë dhe i cili me
pjesëmarrjen e vet edhe njëherë e vërtetoi mbështetjen
që Unioni Europian ja jep vendit tonë në më shumë fusha,
ndër të tjera edhe në fushën për implementimin e suk-
sesshëm të procesit të decentralizimit. Në të vërtetë fi-
nancimi i ndërtimit të ,,Shtëpisë së komunave,, ishte
plotësisht i  mbuluar me mjete nga Agjencioni Europian
për rindërtim. 

Kryetarëve pjesëmarrës urime për hapësirat e reja ju
dërgoi Eurokomisari E.T Oli Ren, i cili theksoi se BNJVL ka
rol të rëndësishëm në procesin e decentralizimit,
veçanërisht gjatë realizimit të detyrës për të siguruar di-
alog ndërmjet komunave dhe pushtetit qendror dhe të
paraqet forum për diskutime të kryetarëve nga na-
cionalitete dhe parti të ndryshme. -,, BE është partner
gjatë procesit të decentralizimit dhe siguroi ndihmë dhe
këshilla teknike, përkrahje politike dhe kontribut finan-
ciar me qëllim përcjelljen më të suksesshme të kompe-
tencave nga niveli qendror në atë lokal dhe deri më tash
janë realizuar rreth 56 milion euro përkrahje nga BE-ja
për programe të pushtetit lokal ,, tha në  fjalimin e tij E.T
Oli Ren. Më pas ai edhe njëherë theksoi përfshirjen e
plotë të komunave në integrimin e vendit në BE, duke
theksuar kontributin e madh të përfaqësuesve të
pushtetit lokal në këtë drejtim, me çka potencoi se duhet
të bëhen edhe hapa të caktuar plotësues. 

Në emër të Qeverisë së RM-së fjalim kishte zëvendës
kryeministrja znj. Gabriella Konevska- Trajkovska, e cila
potencoi se pushteti ekzekutiv investon shumë për
ekspansionin urban të komunave dhe në përmirësimin e
infrastrukturës së tyre komunale. Ajo tha se Qeveria, e
para herë deri më tash ndau 120 milion denarë për për-
pilimin e planit urbanistik në komuna me qëllim tërheq-
jen e investimeve të huaja. Më pas shprehu shpresë se
raporti i tanishëm partnerik ndërmjet Qeverisë dhe
BNJVL-së do të vazhdon edhe më tutje dhe se pret
bashkëpunim aktiv të komunave në shfrytëzimin e
fondeve të BE-së. 

“Kam kënaqësi të madhe, por dhe nder, që sot mun-

dem t’Ju drejtohem dhe që bashkërisht mundemi t’a fes-
tojmë këtë ditë të madhe për BNJVL-në dhe për komunat
në Republikën e Maqedonisë. Tani jemi dëshmitarë të fak-
tit se pas pothuajse 36 viteve, arritëm që BNJVL-në t’a
vendosim në ndërtesë personale dhe në një çfarë mënyre
të sigurojmë të ardhme të sigurt dhe punë të mëtut-
jeshme të shërbimeve profesionale dhe të gjithë për-
faqësuesve të komunave, dhe me qëllim zhvillim dhe
forcim të mëtutjeshëm të demokracisë dhe zhvillimit
lokal të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqe-
donisë. Veçanërisht është e rëndësishme që ndërtesën
e morrëm në periudhë kur në Republikën e Maqedonisë
implementohet një ndër proceset më të rëndësishme,
procesi i decentralizimit bartja e kompetencave nga
pushteti qendror në atë lokal”, theksoi kryetari i BNJVL-
së, z. Andrej Petrov dhe shtoi, 

“Tani, kur objekti është gati, të gjitha komunat në Re-
publikën e Maqedonisë do të kenë shtëpi të veten,
hapësirë, ku do të mund të takohen dhe t’i zgjidhin prob-
lemet e përbashkëta. Pres që shumë shpejt të hapim
edhe pres qendrën dhe qendrën e trajnimeve, që do të
paraqesin ndihmë plotësuese për anëtarët e BNJVL-së,
për komunat”. Kryetari Petrov i falenderoi të gjitha in-
stitucionet që ndihmuan në ndërtimin e ,,Shtëpisë së ko-
munave”, veçanërisht Unionit Europian, që nëpërmjet
Agjencionit Europian për rindërtim, ndau 800 mijë euro
dhe në tërësi e financon ndërtimin dhe mbikëqyrjen e
ndërtesës së BNJVL-së. Toka ku është ndërtuar objekti,
e ndau Qeveria e R. së Maqedonisë me qira afatgjate pa
kompensim, dhe Këshilli i Qytettit të Shkupit dhe Këshilli
i Komunës të Karposhit sollën vendim për lirimin nga
pagesa e mjeteve për komunale. EVN-EEM dhe NP ,,Ujës-
jellës dhe kanalizim,, siguruan qasje pa pagesë së rrjetit
elektro-distributiv dhe të ujësjellësit. 

Objekti disponon me bodrum, kat përdhesë, kat dhe
nënçati janë vendosur qeli diellore që do të prodhojnë
energji elektrike. Në nënçatinë, prap, ndodhet salla për
konferencë, e cila do të jetë e pajisur plotësisht me të
gjitha përmbajtjet e nevojshme dhe në të cilën është e
parashikuar të mbahen seancat e Bordit Drejtues të
BNJVL-së dhe të Kuvendit Gjeneral të BNJVL-së. Në katin
përdhesë do të jetë i vendosur Rrjeti i Asociacioneve të
pushteteve lokale nga Europa Juglindore – NALAS dhe
zyra e projektit zvicerian për zhvillim të bashkësive ,,Fo-
rume në bashkësi”. Projektin e përgatiti shtëpia projek-
tuese ,,IN-PUMA, dhe pas implementimit të tenderit
ndërkombëtarë realizues i punëve ndërtimore ishte NN
,,Beton,, 

Ndërtimi i ,,Shtëpisë së komunave,, filloi para dhjetë
muajve kur në tetë maj, të vitit 2007, në manifestim
solemn Euroambasadori në R. e Maqedonisë E.T Ervan
Fuere dhe kryetarët e komunave në mënyrë simbolike
hudhën beton në gurë themelet e objektit. �

36
Inaugurim solemn i ,,Shtëpisë së komunave”  

PAS         VITE EKZISTIM BNJVL NË NDËRTESË PERSONALE
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Kowisijata za obpazovanie i spopt na kpajot od
wesec januapi oddp`a itna sednica na koja be{e po-
tencipan aktuelniot ppoblew- nedobivaweto na so-
glasnost od MON, po osnov na stapo finansipawe
(osobeno za texni~kiot, no i nastavniot pepsonal)
kade spedstvata ve}e se obezbedeni, no i za novo fi-
nansipawe za nastavnici za novovovedenite nas-
tavni ppogpawi, (infopwatika, angliski jazik i
fizi~ko vospituvawe) kade MON tpeba zadol`itelno
da obezbedi spedstvata za nastavnicite. Bea paz-
gledani i dpugi ppoblewi , a be{e istaknata potpe-
bata od zadol`itelno vklu~uvawe na ~len od ZELS
vo MON ppi utvpduvaweto na kapitalnite inves-
ticii, ppi {to bea utvpdeni nekolku zaklu~oci, koi
potoa bea izneseni pped Yppavniot Odbop na ZELS: 

-da se pobapa itna spedba na najvisoko nivo so
ppetstavnici od MON i od ZELS

- da se utvpdi vo koj Zakon e ppedvidena potpebata
od davawe na soglasnost od MON za vpeweno vpabo-
tuvawe na nastavnici. Dali e toa „izwislena“ kate-
gopija od MON“ 

- op{tinite wopa da go dobijat ppavoto sawi da
wenaxipaat so ppefplenite spedstva od MON

-da se odpedi pok od waksiwuw 15 dena za dobivawe
na soglasnost od MON za bapaniot nastaven ili ne-
nastaven kadap i dokolku vo toj pok ne se dobie
odgovop da se povika na ppaviloto deka wolkot e
odobpuvawe

- da se bapa soglasnost od MON sawo vo slu~ai na
bapawe za novo vpabotuvawe, a za ostanatite ppoweni
ili ppi vpabotuvawe popadi zawinuvawe vo penzija,
op{tinata sawo da go izvesti MON 

- ppecizno da se utvpdi nadowestokot za ppevoz,
odnosno dali tpeba da se vp{i spoped Kolektivniot
dogovop vo obpazovanie ili spoped javna adwinis-
tpacija

-da se pobapaat izweni vo Zakonot za osnovno obpa-
zovanie i bpojot na decata vo papalelkite nawesto
25-35, da opfa}a od 18 do 25 u~enici.

- da se odpedi ~len od ZELS kako ppetstavnik vo
MON, ppi utvpduvaweto na kapitalnite investicii
vo u~ili{tata . 

Komisioni për arsim dhe sport në fund të muajit janar
mbajti seancë urgjente në të cilën ishte potencuar prob-
lemi aktual- mosmarrja e pëlqimit nga ana e MASH, në
bazë të financimit të vjetër (veçanërisht për personelin
teknik, si dhe atë mësimor) ku tashmë mjetet janë sigu-
ruar, si dhe për financim të ri për arsimtarë për pro-
gramet e sapo vendosura mësimore, (informatik, gjuhë
angleze dhe edukatë fizike) ku MASH duhet detyrimisht
të siguron mjete për arsimtarët. Ishin shqyrtuar edhe
probleme tjera, dhe ishte theksuar nevoja për përfshirje
të detyrueshme të anëtarit të BNJVL-së në MASH gjatë
përcaktimit të investimeve kapitale, me çka ishtin vërte-
tuar disa konkluzione, të cilat mëtutje ishin përcjellur
para Bordit Drejtues të BNJVL-së: 

-të kërkohet takim urgjentë në nivel më të lartë me
përfaqësues nga MASH dhe BNJVL

- të vërtetohet në cilin Ligj është paraparë nevoja nga
dhënia e pajtueshmërisë nga MASH për punësim kohor të
arsimtarëve. Vallë kjo është kategori e ,,shpifur,, nga
MASH,, 

- komunat duhet të marrin të drejtën vetë të menax-
hojnë me mjetet e bartura nga MASH 

-të caktohet afat kohor nga maksimum 15 ditë për
marrjen e pëlqimit nga MASH për kuadrin e kërkuar mës-
mior ose jomësmior dhe nëqoftëse në atë afat nuk mer-
ret përgjigje të thirret në rregullën se heshtja është
pëlqim 

- të kërkohet dakordim nga MASH vetëm në raste të
kërkesës së re për punësim të ri, dhe për ndryshime tjera
ose gjatë punësimit për shkak të shkuarjes në pension,
komuna vetëm t’a njofton MASH 

- në mënyrë precize të caktohet kompensimi për trans-
port, respektivisht se vallë duhet të kryhet sipas kon-
tratës kolektive për arsim ose sipas administratës publike 

-të kërkohen ndryshime në Ligjin për arsim fillor dhe
numrin e fëmijëve në paralelet në vend se 25-35, të përf-
shin nga 18 deri 25 nxënës. 

- të caktohet nen nga BNJVL si përfaqësues i MASH,
gjatë përcaktimit të investimeve kapitale në shkolla. 

Komisija za obrazovanie pri ZELS

MON VOVEDUVA NOVI NASTAVNI PROGRAMI, NO NE DAVA
SOGLASNOST I ZA POSTOE^KIOT NASTAVEN KADAR

Komisioni për arsim pranë BNJVL-së

MASH VENDOS PROGRAME TË REJA MËSIMORE, DHE NUK JEP 
DAKORDIM EDHE PËR KUADRIN EKZISTUES MËSIMOR
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K
omisioni për kulturë pajtohet me Propozim-kon-
kluzionet e Ministrisë për kulturë për gjendjet
me objektet e kontestueshme të institucioneve

lokale në lëminë e kulturës dhe konsideron se janë
në pajtueshmëri dhe me interes të njësive të vetëqev-
erisjes lokale. Pastaj potencohet se shpenzimet për
kryerjen e lëndës së pronës të institucioneve nga kul-
tura për të cilat akoma nuk janë të zgjidhura raportet
pronësoro-juridike në nivel lokal, do t’i mbulon Qev-
eria, dhe do t’i kryen Enti shtetëror për punë gjeodike
i pronës së institucioneve të kulturës. 

BNJVL do t’a dërgon Informacionin nga Ministria
e kulturës me propozim-konkluzionet, deri te 14 ko-
muna në të cilat akoma nuk janë të zgjidhura raportet
pronësoro-juridike, të shënuara në Propozimin e bërë
nga ana e Ministrisë dhe do t’i informon të vendosin
procedurë dhe të dërgojnë dokumentacion komplet
deri te Ministria për kulturë për zgjidhjen e plotë të
këtij problemi. 

Komisioni për kulturë propozon të formohet trup
profesional që do të punon në rishpërndarjen e ob-
jekteve, institucione, projekte nga lëmia e kulturës
me anëtarë nga disa palë të involvuara: përfaqësues
nga Qyteti i Shkupit, drejtor ose udhëheqës të objek-
teve të kontestueshëm, përfaqësues nga BNJVL,
kryetari i Komisionit për kulturë pranë BNJVL-së, nga
Kadastri dhe nga Ministria për kulturë. Këto ishin kon-
kluzionet nga seanca e dytë e Komisionit për kulturë,
që u mbajt me 19 mars, 2008 në lokacionet e BNJVL-
së. 

Pjesëmarrësit nga Komisioni për kulturë edhe
njëherë i hapën çështjet për ndarjen jopërkatëse të
institucioneve kulturore në nivel lokal, si përshembull
komunat e Shkupit të cilat nuk kanë asnjë institucion
kulturor nën kompetencë të tyre, dhe kanë nevojë
nga veprimtari e tillë dhe munden më mirë të menax-
hojnë me ato. Gjithashtu ishte përmendur edhe për
raportet pronësoro-juridike akoma të pazgjidhura të
disa objekteve të Qytetit të Shkupit, me çka arsyen e
drejtuan kah pronësia e pazgjidhur nga ana e shtetit,
me çka procedura shtyhet rregullisht, dhe objektet
akoma nuk janë në pronësi të Qytetit. �

K
owisijata za kultupa se soglasuva so Ppedlog-
zaklu~ocite na Ministepstvoto za kultupa za sos-
tojbite so spopnite objekti na lokalnite ustanovi

vo oblasta na kultupata i sweta deka se izdpa`ani i se
vo soglasnot so intepesite na edinicite na lokalnata
sawouppava. Ppi toa se potencipa deka tpo{ocite za
vp{eweto na ppewepot na iwotot na ustanovite od kul-
tupata za koi se u{te ne se pazpe{eni iwotno-ppavnite
odnosi na loklano nivo, }e gi pokpie Vladata, a }e go
vp{i Dp`avniot zavod za geodetski paboti na iwotot na
ustanovite od kultupata.

ZELS }e ja dostavi Infopwacijata od Ministepstvoto
za kultupa so ppedlog-zaklu~ocite, do 14-te op{tini vo
koi se u{te ne se pazpe{eni iwotno-ppavnite odnosi,
zabele`ani vo Ppegledot nappaven od stpana na Minis-
tepstvoto i }e gi infopwipa da povedat postapka i da
dostavat kowpletna dokuwenatacija do Ministepstvoto
za kultupa za tpajno pe{avawe na ovoj ppoblew.

Kowisijata za kultupa ppedlaga da se fopwipa stpu~no
telo koe }e paboti na ppepasppedelbata na objekti, in-
stitucii, ppoekti od oblasta na kultupata so ~lenovi od
nekolkute involvipani stpani: ppetstavnici od Lpadot
Skopje, dipektopi ili pakovoditeli na spopni objekti,
ppetstavniok od ZELS, ppetstedatelot na Kowisijata za
kultupa ppi ZELS, od Katastap i od Ministepstvoto za
kultupa. Ova bea zaklu~ocite od Vtopata sednica na
Kowisijata za kultupa, {to se odp`a na 19 wapt, 2008 vo
novite ppostopii na ZELS.

Ppisutnite od Kowisijata za kultupa u{te edna{ gi
otvopija ppa{awata za nesoodvetnata podelba na kul-
tupnite institucii na lokalno nivo, kako na ppiwep
skopskite op{tini koi newaat nitu edna kultupna in-
stitucija vo nivna nadle`nost, a iwaat potpeba od takva
dejnost i wo`at podobpo da uppavuvaat so niv.Isto taka
be{e spowenato i za se u{te nepazpe{enite iwotno-
ppavni odnosi na nekoi objekti na Lpad Skopje, ppi {to
ppi~inata ja poso~ija vo nepazpe{enoto ppavo na sop-
stvenost od stpana na dp`avata, ppi {to ppocedupata
postojano se odlaga, a objektite se u{te ne se vo sop-
stvenot na Lpadot. �

Komisija za kultura

GOLEM BROJ KULTURNI OBJEKTI 
IAKO POD LOKALNA VLAST - SÈ U[TE VO
SOPSTVENOST NA DR@AVATA 

Komisioni për kulturë

OBJEKTE TË SHUMTA KULTURORE EDHE 
PSE NËN PUSHTETIN LOKAL – 

AKOMA NË PRONËSI TË SHTETIT
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Potpi{ana Spogodba za sorabotka
me|u ZELS i SOS

SLOVENE^KITE ISKUSTVA
NA LOKALNITE VLASTI
OD KORIST ZA OP[TINITE
NA PATOT KON EU

N
a 17 Mapt, 2008 g. vo Mapibop, Republika Slovenija,
ZELS potpi{a Spogodba za sopabotka so Sojuz na
op{tini na Slovenija – SOS, naconalnata asoci-

jacija na lokalni vlasti na Republika Slovenija. Stanuva
zbop za potpi{uvawe na ppva spogodba na ZELS so zewja-
~lenka na Evpopskata Ynija. 

Spogodbata ppetstavuva zaokpu`uvawe na tesnata
sopabotka ostvapena powe|u ZELS i SOS vo izwinatiot pe-
piod vo pawkite na nekolku we|unapodni opganizacii i in-
stitucii, no i konkpetno ppeku vzaewni aktivnosti vo
pealizacija na nekolku pegionalni inicijativi. Obete
zewji iwaat dolga tpadicija na ppaktikuvawe na lokalna
dewokpatija, a so ogled na ~lenstvoto na Slovenija vo
Evpopskata Ynija, ZELS gleda wo`nost za pazwena na pazvo-
jni iskustva vo pealizacijata na pefopwskite ppocesi na
patot kon EY. Konkpetno, spogodbata ppedviduva wo`nosti
za pazwena na infopwacii i wislewa za ppa{awata
povpzani so lokalnata sawouppava, zakonski ppopisi, op-
ganizipawe pazweni i pabotni poseti na ppetstavnici na
tela, opgani i vpaboteni vo dvete opganizacii. Obete op-
ganizacii }e se fokusipaat kon pealizacija na zaedni~ki
ppogpawi za jaknewe na kapacitetite na sopstvenite
~lenki ppeku opganizacija na sewinapi za obuka na op{tin-
skata adwinistpacija i ostanati stpu~ni lica vo oblasta
na lokalnata sawouppava.

Spogodbata be{e sve~eno potpi{ana od ppetsedatelite
na ZELS i SOS, Andpej Petpov i Fpanc Kanglep,
gpadona~alnik na op{tina Mapibop, a na potpi{uvaweto
ppisustvuvaa i otvopeno ja poddp`aa idnata sopabotka
potppetsedatelite na ZELS: Koce Tpajanovski,
gpadona~alnik na Op{tina Lazi Baba i Nevzat Bejta,
gpadona~alnik na Op{tina Lostivap, izvp{niot dipektop
na ZELS Du{ica Pepi{i}, Awbasadopot na Republika Make-
donija vo Republika Slovenija Sawuil Filipovski i sovet-
nikot na Awbasadopot, Blagoja Kpstanovski.

Sli~na Spogodba ZELS
dosega iwa potpi{ana so
sppskata nacionalna aso-
cijacija –SKLO, a vo sled-
nite dva weseca
planipano e potpi{uvawe
so albanskata, bugapskata
i cpnogopskata asoci-
jacija. Ova ppetstavuva
del od stpategijata na
ZELS za zacvpstuvawe na
pegionalnoto povpzuvawe
so cel pottiknuvawe i za-
jaknuvawe na paptnepski
odnosi i pazwena na
iskustva so asocijaciite
od pegionot. �

Marrëveshje e nënshkruar për
bashkëpunim ndërmjet BNJVL-së dhe LKS

EKSPERIENCAT SLLOVENE
TË PUSHTETEVE LOKALE ME
DOBI PËR KOMUNAT NË
RRUGËN DREJT BE-SË

M
ë 17 mars, 2008 në Maribor, Republika e Sllovenisë,
BNJVL nënshkroi Marrëveshje për bashkëpunim me Lid-
hjen e komunave të Sllovenisë – LKS, asociacionin na-

cional të pushteteve lokale të Republikës së Sllovenisë. Bëhet
fjalë për nënshkrimin e marrëveshjes së parë të BNJVL-së me
shtet-anëtarë të Bashkimit Europian. 

Marrëveshja paraqet rrumbullaksim të bashkëpunimit të
ngushtë realizuar ndërmjet BNJVL-së dhe LKS në periudhën e
kaluar në kuadër të disa organizatave dhe institucione ndërkom-
bëtare, si dhe konkretisht nëpërmjet aktiviteteve reciproke në
realizimin e disa iniciativave regjionale. Të dy shtetet kanë tra-
ditë të gjatë në praktikimin e demokracisë lokale, dhe duke pasur
parasysh anëtarsimin e Sllovenisë në Bashkimin Europian,
BNJVL shikon mundësi për këmbimin e eksperiencave zhvil-
limore në realizimin e proceseve reformuese në rrugën drejt BE-
së. Konkretisht, marrëveshja parashikon mundësi për këmbimin
e informacioneve dhe mendimeve për çështjet e ndërlidhura me
vetëqeverisjen lokale, rregullat ligjore, organizim të këmbimeve
dhe vizita punuese të përfaqësuesve të trupeve, organe dhe të
punësuar në të dy organizatat. Të dy organizatat do të fokuso-
hen drejt realizimit të programeve të përbashkëta për forcimin
e kapaciteteve të anëtarëve personal nëpërmjet organizimit të
seminareve për trajnim të administratës komunale dhe person-
ave tjerë profesional në lëminë e vetëqeverisjes lokale. 

Marrëveshja ishte solemnisht e nënshkruar nga kryetarët e
BNJVL-së dhe LKS, Andrej Petrov dhe Franc Kangler, kryetar i
komunës Maribor, në marrëveshje gjithashtu morrën pjesë dhe
hapur e përkrahën bashkëpunimin e ardhshëm nënkryetarët e
BNJVL-së: Koce Trajanovski, kryetar i Komunës së Gazi Babës
dhe Nevzat Bejta, kryetar i Komunës së Gostivarit, drejtori
ekzekutiv i BNJVL-së Dushica Perishiq, dhe Ambasadori i R.M-së
në R. e Sllovenisë Samuil Filipovski si dhe këshilltari i am-
basadorit, Bllagoja Krstanovski. 

Marrëveshje të ngjashme BNJVL deri më tash ka nënshkruar
me asociacionin nacional sërb, dhe në dy muajt në vijim plani-

fikon me asociacio -
nin shqiptarë,
bull gar dhe ma la -
zes. Kjo paraqet
pjesë nga strategjia
e BNJVL-së për
përforcimin e lid-
hjes regjionale me
qëllim nxitjen dhe
përforcimin e ra-
porteve partnerike
dhe këmbimin e
eksperiencave me
asociacionet nga
regjioni. �
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ZELS i EVN Makedonija

Potpi{an Memorandum
za sorabotka za
pokvalitetni uslugi za
gra|anite

ZELS i EVN Makedonija, potpi{aa Mewopanduw za sopabotka,
{to ppetstavuva pojdovna osnova za pe{avawe na pove}e
otvopeni ppa{awa we|u edinicite na lokalna sawouppava i ovaa
institucija. Mewopanduwot ppetstavuva pawka vo koja se utvp-
deni idnite ppavci na zaedni~ko koopdinativno dejstvuvawe,
se so cel-obezbeduvawe na podobpi uslugi za gpa|anite. Ppetse-
datelot na ZELS, Andpej Petpov, ppi sve~enoto potpi{uvawe, na
koe ppisustvuva pove}e gpadona~alnici i visoki ppetstavnici
od EVN-ESM, istakna deka ZELS gpadi stabilni i paptnepski
odnosi so site institucii so koi }e iznajde zaedni~ki jazik i
pazbipawe, osobeno dokolku toa ppidonesuva za op{tinite da
obezbedat podobpi uslugi za svoite gpa|ani. Ppetsedatelot na
Yppavniot Odbop na EVN Makedonija,Leopg Valdnep, vo svoeto
obpa}awe se osvpna na idnata sopabotka ppi {to izjavi deka za
podobpuvawe na elektpoenepgetskata infpastpuktupa EVN
Makedonija }e obezbedi dopolnitelni dovodi, novi sijali~ni
westa i pe{enija, a ppeku zaedni~koto sledewe na investiciski
i upbanisti~ki planovi }e se obezbedi kvalitetna usluga .

Mewopanduwot gi ppedviduva uslovite za ispla}awe na za-
ostanatiot dolg na op{tinite kon EVN, ppi {to e utvpdeno

sekoja op{tina poedine~no da sklu~i
dogovop za peppogpawipawe na dolgot
za faktupipana elektpi~na enepgija
za uli~no osvetluvawe, so vpewe-
tpaewe od edna godina. Vo slu~ai na
neispolnuvawe na dogovopenite
uslovi, EVN Makedonija so ovoj Mewo-
panduw ja dobiva poddp{kata od ZELS
za ppezewawe na soodvetni wepki,
odnosno isklu~uvawa od distpibu-
tivnata wpe`a. So Mewopanduwot e
utvpdeno deka EVN Makedonija }e
dostavi podatoci za dolgovite na
sekoja op{tina poedine~no. Poto
EVN se obvpzuva da sostavi spisok na
obvpznici po kategopija i da gi in-
fopwipa op{tinite za site novi
ppiklu~oci na novi bpoila vo nivnata tepitopija, a wese~niot
iznos na ppibpanite spedstva, poedine~no i kuwulativno da go
dostavuva najdocna do 15-ti sekoj wesec do sekoja op{tina poe-
dine~no. So cel naplata na danok na iwot EVN }e dostavi poda-
tok za vkupniot iwot so koj paspolaga vo sekoja op{tini, so cel
da se izvp{i naplata na danok na iwot, soglasno zakonot. EVN
Makedonija se obvpza do kpajot na appil godinava da obezbedi
ppeduslovi za ppisposobuvawe na uli~nata wpe`a za uli~no os-
vetluvawe. Isto taka vo Mewopanduwot e ppedvideno EVN Make-
donija i op{tinite vo idnina zaedni~ki da gi sledat pazvojnite
investiciski i upbanisti~ki planovi. Op{tinite ppi donesu-
vaweto na upbanisti~kite planovi, pokpaj pesopnoto winis-
tepstvo }e ja izvestuvaat i EVN Makedonija. Na toj na~in vzaewno
}e go usoglasat planipaweto na ppostopot i natawo{noto in-
vestipawe vo oblasta na enepgetikata. Istovpeweno }e se nad-
wine ppoblewot so neplansko vklu~uvawe na wpe`ata, {to sega
pezultipa so nekvalitetna ispopaka na elektpi~na enepgija. �

Stpuwica, Debap, ^aip, Kapbinci i
‘a{ka se novite pet op{tini vo koi
zapo~nuva vtopata faza na ppogpawa
„Fopuwi vo zaednicata„. Po toj povod
na 19 wapt, 2008 godina, na ppigodna
sve~enost bea potpi{ani i oficijal-
nite dogovopi we|u sekoja op{tina i
[vajcapskata agencija za pazvoj i
sopabotka (SDC), koja go finansipa
ovoj ppoekt. Yspe{noto sppoveduvawe
na ovaa ppogpawa vo tpite pilot –
op{tini; Lop~e Petpov, Ki~evo i
Ppilep, ppetstavuva{e potvpda deka
gpa|anite navistina se zaintepesip-
ani i sakaat da u~estvuvaat vo utvpdu-
vaweto na potpebite i ppiopitetite
vo oblastite na upbanizaw, kowunalni
dejnosti, `ivotnata spedina, kultup-
ata, spoptot, socijalnata i detskata
za{tita, obpazovanieto i dpugi sfepi
od nadle`nost na lokalnata vlast. Za
novite pet op{tini obezbedni se
vkupno 28.000.000,00 denapi od koi
8.000.000,00 denapi se od buxetite na
op{tinite, a 20.000.000,00 denapi se
donacija na SDC, a vo slednite tpi go-
dini ovaa Ppogpawa }e se sppoveduva vo

u{te petnaesetina op{tini , za {to
SDC obezbedi vkupno ~etipi wilioni
{vajcapski fpanci. 

Rakovoditelot na [vajcapskata
agencija za pazvoj i sopabotka, g-din
Rowan Dapbele na ppowocijata na ppo-
gpawata istakna „[vajcapskata agen-
cija za pazvoj i sopabotka ppeku ovaa
Ppogpawa saka da ppidonese za
vklu~uvawe na gpa|anite vo ppocesot
na donesuvawe odluki na lokalno nivo.
Fopuwskiot ppistap ne e edinstve-
niot ppistap za da se ovozwo`i ova, no
se poka`a kako ppoces koj donesuva
dobpi pezultati”. Za ZELS ovaa ppo-
gpawa e eden od na~inite da se
ovozwo`i gpa|anite da vlijaat i da
bidat u~esnici vo politikite na
lokalno nivo. Spoped ppetsedatelot
na ZELS g-din Andpej Petpov, uspexot
postignat vo op{tinite Ppilep.
Ki~evo i \op~e Petpov e dokaz za in-
tepesot na gpa|anite i na op{tinite
za zaedni~ka pabota za nadwinuvaweto
na ppoblewite. Lpadona~alnikot na
Stpuwica, g-din Zopan Zaev, od iweto
na gpadona~alnicite na op{tinite

vklu~eni vo ppogpawata, naglasi „Za
nas, Ppogpawata e na~in da go
ppo{ipiwe opsegot na decentpal-
izacijata, da ovozwo`iwe odlukite da
gi donesuvaat onie koi od niv se najza-
segnati. Na toj na~in }e ovozwo`iwe
gpa|anite da bidat i kopektiv na
na{eto pabotewe, no i da se donesu-
vaat ppogpwi i da se pabotat ppoekti
{to }e bidat oddp`livi zatoa {to }e
iwaat {ipoka poddp{ka od `itelite
na op{tinata. Ova dipektno }e ppi-
donese i za zgolewuvawe na ppocentot
na tpanspapentnosta na sawata
op{tina”. 

Vo ovaa faza, ppogpawata „Fopuwi
vo zaednicata” ja sppoveduvaat Fonda -
cijata Institut otvopeno op {test vo
– Makedonija (FIOOM), Centapot za in-
stitucionalen pazvoj (CIRa) i Ma ke -
donskiot centap za we|unapodna
sopabotka (MCMS). Koopdinatop e
Edinicata za koopdinacija na fopu-
wite/Konsal ting za stpate{ki paz voj,
a aktivno e vklu ~ena i Zaednica ta na
edinici na lo kalna sawouppava na R.
Makedonija - ZELS. �

Programata„Forumi vo zaednicata” vo novi pet op{tini
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BNJVL dhe EVN Maqedoni,
nënshkruan Memorandum për
bashkëpunim, që paraqet bazë
fillestare për zgjidhjen e shumë
çështjeve të hapura ndërmjet
njësive të vetëqeverisjes lokale
dhe këtij institucioni. Memo-
randumi paraqet kornizë në të
cilën janë të caktuara drejtimet
e ardhshme të veprimtarisë së
përbashkët koordinuese, me
qëllim-sigurimin e kushteve më
të mira për qytetarët. Kryetari
i BNJVL-së, Andrej Petrov,
gjatë nënshkrimit solemn, ku
morrën pjesë më shumë
kryetarë komunash dhe për-

faqësues të lartë nga EVN-EEM, theksuan se BNJVL ndërton ra-
porte stabile dhe partnerike me të gjitha institucionet me të cilat
do të gjen gjuhë dhe mirëkuptim të përbashkët, veçanërisht
nëqoftëse ajo kontribon për komunat që të sigurojnë kushte më të
mira për qytetarët e vet. Kryetari i Bordit Drejtues të EVN Maqe-
doni, Georg Valdner, në fjalimin e tij shprehu bashkëpunimin e
ardhshëm me çka deklaroi se për përmirësimin e infrastrukturës
elektroenergjetike EVN Maqedoni do të siguron prurje plotësuese,
vende të reja ndriçuese, dhe nëpërmjet vëzhgimit të përbashkët
të planeve investuese dhe urbanistike do të sigurohet shërbim
kualitativ. 

Memorandumi i parashikon kushtet për pagesën e borxhit të
mbetur të komunave ndaj EVN-së, me çka është e caktuar secila
komunë ndaras të lidh kontratë për riprogramim të borxhit për
energji elektrike të fakturuar për ndriçim rrugor, me kohëzgjatje
prej një viti. Në raste të mosplotësimit të kushteve të kontraktuara,
EVN Maqedoni me këtë Memorandum e fiton përkrahjen e BNJVL-

së për ndërmarrjen e masave përkatëse, respektivisht përjash-
timin nga rrjeti distributiv. Me Memorandum është caktuar se EVN
Maqedoni do të dërgon të dhëna për borxhet e secilës komunë
veçmas. Pastaj EVN obligohet të përpilon listë të debitorëve sipas
kategorive dhe t’i informon komunat për të gjitha kyqjet e reja të
numratorëve të ri në territorin e vet, ndërsa shuma mujore e
mjeteve të mbledhura, ndaras do të dërgohet më së voni deri më
15 secilin muaj deri te secila komunë veçmas. Me qëllim pagesën
e tatimit të pronës EVN do të dërgon të dhëna për pronën e plotë,
konform ligjit. EVN Maqedoni detyrohet deri në fund të prillit të
këtij viti të siguron parakushte për riaftësimin e rrjetit shkollor për
ndriçimin rrugor. Gjithashtu në Memorandum është parashikuar
EVN Maqedoni dhe komunat në të ardhmen bashkërisht t’i vijojnë
planet zhvillimore investuese dhe urbanistike. Komunat gjatë sjell-
jes së planeve urbanistike, përskaj ministrisë përkatëse do ta
njoftojnë edhe EVN Maqedoni. Në këtë mënyrë bashkërisht do t’a
harmonizojnë planifikimin e hapësirës dhe investimin e mëtut-
jeshëm në lëminë e energjetikës. Njëkohësisht do të tejkalohet
problemi me përfshirjen pa plan të rrjetit, që tani rezulton me
dërgesë jokualitative të energjisë elektrike. �

Strumica, Dibra, Çairi, Karbinci dhe
Çashka janë pesë komunat e reja në të
cilat filloi faza e dytë e programit ,,Fo-
rume në bashkësi,,. Për këtë shkak më 19
mars, 2008, në manifestim solemn ishin
nënshkruar marrëveshjet zyrtare ndër-
mjet secilës komunë dhe Agjencionit
Zvicerian për zhvillim dhe bashkëpunim
(SDC), e cila e financon këtë projekt. Im-
plementimi i suksesshëm i kësaj pro-
grame në tre pilot – komuna; Gjorçe
Petrov, Kërçovë dhe Prilep, paraqiti
vërtetim se qytetarët me të vërtet janë
të interesuar dhe dëshirojnë të marrin
pjesë në përcaktimin e nevojave dhe pri-
oriteteve në lëmitë e urbanizmit, veprim-
tarive komunale, mjedisit jetësor,
kulturës, sportit, mbrojtjes sociale dhe
fëmijërore, arsimit si dhe sferave të
ndryshme me kompetencë të pushtetit
lokal. Për pesë komunat e reja janë sigu-
ruar gjithsej 28.000.000,00 denarë nga
të cilat 8.000.000,00 denarë janë nga
buxhetet e komunave, dhe
20.000.000,00 denarë janë donacion i

SDC, dhe në tre vitet vijuese ky Program
do të implementohet edhe në pesëm-
bëdhjetë komuna, me çka SDC siguroi
gjithsej katër million franga zviceriane. 

Udhëheqësi i Agjencionit Zvicerian
për zhvillim dhe bashkëpunim, z. Roman
Darbele në promovimin e programit thek-
soi ,,Agjencioni Zvicerian për zhvillim dhe
bashkëpunim nëpërmjet këtij Programi
dëshiron të kontribon për përfshirjen e
qytetarëve në procesin e sjelljes së
vendimeve në nivel lokal. Qasja e forumit
nuk është qasje e vetme për tu mundë-
suar kjo, por u tregua si proces që sjell
rezultate të mira”. Për BNJVL-në ky pro-
gram është një ndër mënyrat që ju
mundëson qytetarëve të ndikojnë dhe të
jenë pjesëmarrës në politikat në nivel
lokal. Sipas kryetarit të BNJVL-së z. An-
drej Petrov, suksesi i arritur në komunat
Prilep, Kërçovë dhe Gjorçe Petrov është
dëshmi për interesimin e qytetarëve dhe
të komunave për punë të përbashkët për
tejkalimin e problemeve. Kryetari i Stru-
micës, z. Zoran Zaev, në emër të kryetarit

të komunave të përfshira në program,
theksoi ,,Për ne, Programi është mënyra
që ta zgjerojmë vëllimin e decentralizimit,
të mundësojmë vendimet t’i sjellin ata që
janë më të tanguar. Në këtë mënyrë do
të mundësojmë që qytetarët të jenë edhe
korektues në punën tonë, por edhe të
sillen programe dhe të punohen projekte
që do të jenë të qëndrueshme për shkak
se do të kenë mbështetje të gjërë nga
banorët e komunës. Kjo drejtpërdrejtë do
të kontribon edhe për rritjen e përqind-
jes së transparencës së vetë komunës,,”.
Në këtë fazë, programin ,,Forume në
bashkësi” e implementojnë Fondacioni In-
stituti shoqëri e hapur Maqedoni, Qendra
për zhvillim institucional dhe Qendra e
Maqedonisë për bashkëpunim ndërkom-
bëtar. Koordinator është njësia për koor-
dinimin e forumeve/Konsalting për
zhvillim strategjik, dhe aktivisht është e
kyqur edhe Bashkësia e njësive të
vetëqeverisjes lokale të R. së Maqe-
donisë. �

BNJVL dhe EVN Maqedoni

Nënshkrimi i
Memorandumit për

bashkëpunim për shërbime
më kualitative për qytetarët

Programi ,,Forume në bashkësi” në pesë komuna të reja
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Duke filluar nga muaji mars deri në
tetor të këtij viti, në tridhjet e dy shkolla
në vendin tonë do të ndërmerren
ndërhyrje të caktuara rindërtuese nga ku
shumica ka të bëjë me këmbimin e
dritareve të shkollave, instalimin e sis-
temit për ngrohje, rikonstruime të sipër-
faqeve të çative, zëvendësim të
instalimeve elektrike, ripërtrirje të fasa-
dave…Bëhet fjalë për fazën e dytë nga
komponenta për renovim të USAID-it Pro-
jekti për arsim fillor. 

Të gjitha komunat kanë pasur
mundësi të barabartë të paraqiten në la-
jmërimin e shpallur në tetor të vitit të
kaluar dhe të marrin pjesë me projekt për
më së shumti dy shkolla me qëllim të mer-
ren mjete financiare për rikonstruimin e
tyre. Në PEP kishin arritur 119 aplikacione,
nga gjithsej 75 komuna. Zgjedhjen e bëri
grupi punues, i përbërë nga përfaqësuesit
e USAID-it, MASH, Byrosë për zhvillim të
arsimit, MACEF, MCMS, që e bëri zgjed-
hjen e 32 shkollave. Procesi i selektimit u

zhvillua sipas kritereve për selektim
(kualitet teknik të aplikimit të dërguar,
përfshirje më të gjërë të bashkësisë lokale
në programet tjera të PEP). Secila ko-
munë ka detyrim të merr pjesë me më së
paku 10% nga shuma e plotë e kostos, por
kishte edhe komuna të cilat morrën pjesë
edhe me përqindje më të madhe, ndër të
cilat Komuna e Tetovës merr pjesë me
60% nga mjetet totale për projektin.
Shuma maksimale e mjeteve që PEP
mundet ta lejon në një projekt (një
shkollë) arrin 30 mijë dollarë amerikan. 

Për secilin projekt, PEP organizon ten-
der publik, deri më tash, për 8 projekte
shkollore janë fituar më shumë se 232
oferta (në përqindje, 29 për shkolla). Për
secilin projekt, në hapësirat e shkollës
mbahet mbledhje për hyrje në punën ku
marrin pjesë përfaqësues nga PEP, ko-
muna, shkolla, firma realizuese e punëve
dhe mbikëqyrësi. Kjo mbledhje paraqet fil-
limin e punëve ndërtimore në teren. 

Deri në vitin 2011 numri i plotë nga in-

tervenimi i shkollave për rikonstruim,
nëpërmjet Programit të USAID PEP arrin
100 shkolla (përfshirë këtu 32 dhe tetë
shkollat që ishin të renovuara vitin e
kaluar). Intervenimet rindërtuese kanë të
bëjnë me sigurimin e mjediseve të qën-
drueshme për mësim që do të jenë efikas
në lidhje me shpenzimin e mjeteve, të cilët
do të shfrytëzojnë materiale moderne
ndërtimore dhe që do të kursejnë energji
elektrike. Faza e tretë vijuese për ren-
ovimin e shkollave do të fillon në tetor
vitin e ardhshëm. Përndryshe, nëpërmjet
katër komponentave të veta (renovimi i
shkollave, TKI në arsim, avancimi i matem-
atikës dhe shkenca tjera natyrore dhe
avancim në të vlerësuarit) PEP ka për qël-
lim t’a përmirëson kualitetin e mësimit
dhe të rrit aftësitë për punësimin e të rin-
jëve. 

Për të gjitha informacionet më deta-
juese për këtë dhe komponentat tjera të
PEP, mund t’i gjeni në ueb faqen e projek-
tit (www.pep.org.mk).

Tabelë e shkollave të zgjedhura për fazën e dytë, me aktivitetet e planifikuara projektuese:

Shkolla Komuna Aktivitete projektuese
Vasil Glavinov Veles Ndërrim të dritareve
Faik Konica Greshnicë, Zajaz Rikonstruim të çatisë
Goce Dellçev Ilinden Ndërrim të dritareve
Mançu Matak Krivogashtanë Ndërrim të dritareve
Goce Dellçev Vinicë Ndërrim të dritareve
Goce Dellçev Negotinë Ndërrim të dyshemesë, dritareve dhe dyerve
Peco Daskallot Dollnenë Ndërrim të çatisë, dyshemesë dhe dritareve
Grigor Prliçev Ohër Ndërrim të dritareve dhe dyerve
Koço Racin Petrovec, Ognjancë Instalim të sistemit për ngrohje qendrore
Kiril dhe Metodi Shën Nikollë Ndërrim të dritareve, mbulesës dhe instalim elektrik
Koço Racin Kratovë Ndërrim të instalimit elektrik, mbulesë dhe fadaë e re 
Vëllezërit Milladinovci Mogillë, Dedeballcë Ndërrim të mbulesës, dyshemesë dhe fasadë e re 
Todor Janev Çashkë Ndërrim të dritareve dhe fasadë e re
Draga Stojanovska Sopishtë Ndërrim të dyerve, dritareve, fasadë e re dhe instalim elektrik 
Debarcë Debarcë, Mesheishtë Ndërrim të mbulesës, dysheme dhe dritare
Vëllezërti Milladinovci Strugë Ndërrim të dritareve 
Liria Tetovë Ndërrim të dritareve 
Fan Noli Zhelinë Trebosh Instalim të sistemit për ngrohje qendrore 
Vanço Prke Dellçevë Ndërrim të dyerve dhe dritareve 
Ilinden Kriva Pallankë Ndërrim të dritareve 
Kiril dhe Metodi Illovicë, Bosillovë Ndërrim të dyshemesë, dritareve, dyerve dhe instalimit elektrik 
Naim Frashëri Vrapçishtë, Negotinë Ndërrim të dritareve dhe dyerve 
Mirçe Acev Gjorgje Petrov Ndërrim të dritareve 
Dane Krapçev Gazi Babë Ndërrim të dritareve 
Sande Shterjoski Kërçovë Ndërrim të dritareve 
Kiril dhe Metodi Probishtip, Zletovë Ndërrim të mbulesës, dyshemesë dhe murit 
Drita Saraj Ndërrim të mbulesës, dyerve, dritareve, fasadë e re dhe instalim elektrik 
Jane Sandanski Çair Ndërrim i dyshemesë
Vëllezërti Milladinovci Kumanovë Ndërrim të mbulesës dhe dyshemesë
/Krste Misirkov
Goce Dellçev Shtip Ndërrim të dritareve 
Josip Broz Tito Vallandovë Rikonstruim të ngrohtësorit
Goce Dellçev Konçe Instalim të sistemit për ngrohje qendrore

PËRFSHIRJE TË REJA RINDËRTUESE NË 32 SHKOLLA FILLORE

Nëpërmjet USAID Projekti për arsim fillor (PEP)
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Zapo~nuvaj}i od wesec wapt pa do ok-
towvpi ovaa godina, vo tpieset i dve
u~ili{ta vo na{ata zewja }e se ppezewat
odpedeni pekonstpuktivni zafati od
koi pove}eto se odnesuvaat na zawena na
ppozopci na u~ili{teto, instalipawe
na sistew za gpeewe, pekonstpukcii na
kpovni povp{ini, zawena na elektpi~ni
instalacii, obnovuvawe na fasadi...
Stanuva zbop za vtopata faza od kowpo-
nentata za penovipawe na YSAID Ppoek-
tot za osnovno obpazovanie.

Site op{tini iwaa podednakva
wo`nost da se ppijavat na objaveniot
oglas vo oktowvpi winatata godina i da
u~estvuvaat so ppoekt za najwnogu dve
u~ili{ta so cel da dobijat finansiski
spedstva za nivna pekonstpukcija. Vo
PEP bea ppistignati 119 aplikacii, od
vkupno 75 op{tini. Izbopot go vp{e{e
Rabotnata gpupa, sostavena od ppet-
stavnici na YSAID, MON, Bipoto za
pazvoj na obpazovanieto, MACEF, MCMS,
{to go nappavi izbopot na 32-te
u~ili{ta. Ppocesot na selekcija se od-
viva{e spoped kpitepiuwite za selek-
cija (texni~ki kvalitet na dostavenata

aplikacija, vklu~enost na po{ipokata
lokalna zaednica, vkupen bpoj na kopis-
nici, pobapana suwa i bapawe za
vklu~uvawe vo dpugite ppogpawi na
PEP). Sekoja op{tina iwa{e obvpska da
u~estvuva so najwalku 10% od vkupnata
suwa na ~inewe, no iwa{e i op{tini koi
u~estvuvaa i so pogolew ppocent, we|u
koi Op{tina Tetovo u~estvuva so 60%
od vkupnite spedstva za ppoektot. Mak-
siwalniot iznos na spedstva {to PEP
wo`e da go dozvoli po eden ppoekt (edno
u~ili{te) iznesuva 30 iljadi awepikan-
ski dolapi.

Za sekoj ppoekt, PEP opganizipa javen
tendep. Dosega, za 8 u~ili{ni ppoekti
se dobieni pove}e od 232 ponudi (vo
pposek, 29 po u~ili{te). Za sekoj ppoekt,
vo ppostopiite na u~ili{teto se
odp`uva sostanok za voved vo pabotata
na koj u~estvuvaat ppetstavnici na PEP,
op{tinata, u~ili{teto, fipwata izve-
duva~ na pabotite i nadzopnikot. Ovoj
sostanok go ozna~uva po~etokot na
gpade`nite paboti na tepen. 

Do 2011 godina vkupnata bpojka na op-
fateni u~ili{ta za pekonstpukcija,

ppeku Ppogpawata na YSAID PEP izne-
suva 100 u~ili{ta (vklu~uvaj}i gi ovie
32 i osuwte u~ili{ta koi bea penovi-
pani winatata godina). Rekonstpuk-
tivnite zafati se odnesuvaat na
obezbeduvawe na odp`livi spedini za
u~ewe koi }e bidat efikasni vo odnos
na tpo{eweto na spedstva, koi }e kopi-
stat wodepni gpade`ni watepijali i koi
}e {tedat elektpi~na enepgija. Sled-
nata, tpeta faza za penovipawe na
u~ili{ta }e po~ne vo oktowvpi sled-
nata godina. Inaku, ppeku svoite ~etipi
kowponenti (penovipawe na u~ili{tata,
IKT vo obpazovanieto, unappeduvawe na
watewatikata i dp. ppipodni nauki i un-
appeduvawe na ocenuvaweto) PEP iwa za
cel da go podobpi kvalitetot na nasta-
vata i u~eweto i da gi zgolewi ve{ti-
nite za vpabotuvawe kaj wladite. 

Za site podetalni infopwacii za
ovaa i ostanatite kowponenti na PEP,
wo`e da se infopwipate na oficijal-
nata veb stpana na ppoektot
(www.pep.org.mk).

Tabela na izbpanite u~ili{ta za vtopata faza, so planipanite ppoektni aktivnosti:

Y~ili{te Op{tina Ppoektni aktivnosti
1. Vasil Llavinov Veles Zawena na ppozopci
2. Faik Konica Lpe{nica, Zajas Rekonstpukcija na pokpiv
3. Loce Del~ev Ilinden Zawena na ppozopci
4. Man~u Matak Kpivoga{tani Zawena na ppozopci
5. Loce Del~ev Vinica Zawena na ppozopci
6. Loce Del~ev Negotino Zawena na pod, ppozopci i vpati
7. Peco Daskalot Dolneni Zawena na pokpiv, pod i ppozopci
8. Lpigop Ppli~ev Oxpid Zawena na ppozopci i vpati
9. Ko~o Racin Petpovec, Ogwanci Instalipawe na sistew za centpalno gpeewe
10. Kipil i Metodij Sveti Nikole Zawena na ppozopci, pokpiv i elektpi~na instalacija
11. Ko~o Racin Kpatovo Zawena na elektpi~na instalacija, pokpiv i nova fasada
12. Bpa}a Miladinovci Mogila, Dedebalci Zawena na pokpiv, pod i nova fasada
13. Todop Janev ^a{ka Zawena na ppozopci i nova fasada
14. Dpaga Stojanovska Sopi{te Zawena na vpati, ppozopci, nova fasada i elektpi~na instalacija
15. Debapca Debapca, Me{ei{ta Zawena na pokpiv, pod i ppozopci
16. Bpa}a Miladinovci Stpuga Zawena na ppozopci
17. Lipija Tetovo Zawena na ppozopci
18. Fan Noli @elino Tpebo{ Instalipawe na sistew za centpalno gpeewe
19. Van~o Ppke Del~evo Zawena na vpati i ppozopci
20. Ilinden Kpiva Palanka Zawena na ppozopci
21. Kipil i Metodij Ilovica, Bosilovo Zawena na pod, ppozopci, vpati i elektpi~na instalacija
22. Naiw Fpa{epi Vpap~i{te, Negotino Zawena na ppozopci i vpati
23. Mip~e Acev \op|e Petpov Zawena na ppozopci
24. Dane Kpap~ev Lazi Baba Zawena na ppozopci
25. Sande [tepjoski Ki~evo Zawena na ppozopci
26. Kipil i Metodij Ppobi{tip, Zletovo Zawena na pokpiv, pod i yid 
27. Dpita Sapaj Zawena na pokpiv, vpati, ppozopci, nova fasada i elektpi~na instalacija
28. Jane Sandanski ^aip Zawena na pod
29. Bpa}a Miladinovci Kuwanovo Zawena na pokpiv i pod

/Kpste Misipkov
30. Loce Del~ev [tip Zawena na ppozopci
31. Josip Bpoz Tito Valandovo Rekonstpukcija na kotlapnica
32. Loce Del~ev Kon~e Instalipawe na sistew za centpalno gpeewe

Preku USAID Proektot za osnovno obrazovanie (PEP)

NOVI REKONSTRUKTIVNI ZAFATI VO 32 OSNOVNI U^ILI[TA
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Od oswi do 12 wapt godinava, se oddp`a nadaleku
poznatiot Stpuwi~ki kapneval, {to ppetstavuva
vekovna tpadicija na gpadot pod Capevite kuli. Toj
se oddp`uva vo pawkite na lokalniot ppaznik
Tpiwepi posveten na apwasanite (vepeni) devojki,
odnosno sekoga{ vo vtopnik, dva dena posle
ppaznikot Ppo~ka. Pokpovitel na Kapnevalot go-
dinava be{e Lpadona~alnikot na Op{tina Stu-
wica, Zopan Zaev i Sovetot na op{tinata.
Op{tinata i ovaa godina finansiski go podd`a
Kapnevalot, so spedstva vo visina od 1.000.000
denapi, {to vsu{nost iznesuva 1/3 od potpebnite
finansii za godina{nava opganizacija. Ostat-
natite spedstva Odbopot na Kapnevalot, telo {to
go bipa Sovetot, so wandat od 4 godini i vo koe se
vklu~eni i ~lenovi na Sovetot na op{tinata, gi
obezbedi ppeku sponzopstva i poznati bpendovi
koi se peklawipaat ppeku Stpuwi~kiot kapneval.
Lpadona~alnikot Zaev izjavi deka e gopd {to e
gpadona~alnik na gpad koj opganizipa vakov
wasoven we|unapoden festival. Vo 1994 godina, vo
gpadot Nop~eping od [vedska, Stpuwica be{e ppi-
wena vo svetskata asocijacija na evpopskite
kapnevalski gpadovi FECC Internacional (Foundation
of European Carnival Cityes). A vo 1998 godina Stpu-
wica be{e dowa}in na svetskiot kongpes na ovaa
opganizacija .

Lodinava osven dowa{ni, u~estvuvaa i golew
bpoj na stpanski waski od Bugapija, Spbija,
Xpvatska, Slovenija i Cpna Lopa. Od zewjava
u~estvuvaa waski od Bogdanci, Radovi{, Oxpid,
Kavadapci, Qubanci, Ratevo, Ppilep, Sopot i
Ppobi{tip, koi zaedno so waskite od Stpuwica
~inea iwpozantna bpojka od okolu 3000 waskipani
vo povopkata koja ja sledea okolu 40000
posetiteli, {to sozdadoa dosega najwasoven
Kapneval i najwasovna kultupna wanifestacija vo
Makedonija. Stpuwi~kiot kapneval e edna od najk-
valitetnite kapnevalski wanifestacii vo Evpopa
ne sawo spoped zbopovite na ppetsedatelot na
svetskata kapnevalska asocijacija gospodinot
Xenpi Fepdinand Van Dep Kpon, koj {to li~no
ppisustvuva{e, tuku i spoped site stpanski i
dowa{ni u~esnici i posetiteli. 

Kapnevalot tpadicionalno go otvapa Kapneval-
skiot kpal .....na kpajot se delat nagpadi vo pove}e
kategopii, a vo najwasovnata so nad 50 u~esnici,
pobednik e waskata “iwiniite” (~evlite) so koi
Makedonija ke vleze vo Evpopa i NATO .

Na Kapnevalot osven ppetstavnici od svetskata
kapnevalska asocijacija ppisuvstvuvaa i evpoaw-
basadopot Epvan Fuepe, wnogu ppetstavnici na
diplowatskiot kop, ppetstavnici na zakono-
davnata i izvp{nata vlast, wnogu gpadona~alnici
i bpojni gpa|ani.

Aleksandap Ciciwov
Ppetsedatel na OO na Stpuwi~kiot kapneval

i Ppetsedatel na FECC Macedonia

Nga data tetë e deri më 12 mars të këtij viti,
u mbajt karnevali i njohur i Strumicës, që
paraqet traditë shekullore të qytetit nën kullat e
Carevit. Ai mbahet në kuadër të festës lokale
Trimeri i dedikuar vajzave armasane (besnike),
respektivisht çdo herë të martën, dy ditë pas
festës Falje. Përkrahës i Karnevalit këtë vit ishte
Kryetari i Komunës së Strumicës, Zoran Zaev
dhe Këshilli i Komunës. Komuna edhe këtë vit
financiarisht e përkrahu Karnevalin, me mjete
në shumë prej 1.000.000 denarë, që në të
vërtetë arrin 1/3 nga financat e nevojshme për
organizimin e sivjemë. Mjetet tjera Bordi i
Karnevalit, trup që e zgjedh Këshilli, me man-
datë prej 4 vite dhe në të cilën janë përfshirë
edhe anëtarë të Këshillit të Komunës, i siguroi
nëpërmjet sponzorëve dhe brendeve të njohura
që reklamohen nëpërmjet Karnevalit të Stru-
micës. Kryetari Zaev shprehu se është krenar
që është kryetar i qytetit që organizon kësi lloj
festivali masovik. Në vitin 1994, në qytetin
Norçeping nga Suedia, Strumica ishte pranuar
në asociacion botëror të qyteteve europiane të
karnevalit FECC International. Në vitin 1998
Strumica ishte nikoqir i kongresit të kësaj orga-
nizate. 

Këtë vit përveç vendorëve, morrën pjesë
edhe shumë pjesëmarrës të huaj nga Bullgaria,
Sërbia, Kroacia, Sllovenia dhe Mali i Zi. Nga
vendi morën pjesë maskime nga Bogdanci,
Rdovishi, Ohri, Kavadari, Lubanci, Rateva,
Prilepi, Sopoti dhe Probishtipi, që së bashku me
maskat nga Strumica arritën në një numër
shumë të madh prej 3000 të maskuar që e për-
cillnin rreth 40000 vizitues, që krijuan një ndër
Karnevalet më masovike dhe manifestim më të
madh kulturor në Maqedoni. Karnevali i Stru-
micës është një ndër manifestimet më kualita-
tive në Europë jo vetëm sipas fjalëve të kryetarit
të asociacionit botëror të karnevalit z. Henri Fer-
dinand Van Der Kron, i cili personalisht morri
pjesë, por edhe sipas të gjithë pjesëmarrësve të
huaj dhe vendor dhe vizitorë. 

Karnevalin tradicionalisht e hap mbreti i
karnevalit …..në fund ndahen çmimet në më
shumë kategori, dhe mbi 50 pjesëmarrës, fitues
është maska “emenitë”(këpucët) me të cilat
Maqedonia do të hynë në Europë dhe në NATO. 

Në Karneval përveç përfaqësuesve nga aso-
ciacioni botëror i karnevalit morrën pjesë edhe
euroambasadori Ervan Fuere, shumë përfaqë-
sues të korit diplomatik, përfaqësues të
pushtetit ligjdhënës dhe ekzekutiv, shumë
kryetarë komunash dhe shumë qytetarë. 

Aleksandar Cicimov
Kryetar i BO i Karnevalit të Strumicës 

dhe Kryetar i FECC Macedonia Tr
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CENOVNIK za reklamen prostor

1/1 vtopa i posledna kolop stpanica 450 evpa
1/1 ppetposledna kolop stpanica 400 evpa
1/2 vnatpe{na kolop stpanica 220 evpa
1/4 vnatpe{na kolop stpanica 120 evpa
1 cw2 1,5 evpa
1/1 vnatpe{na cpno-bela stpanica 300 evpa
1/2 vnatpe{na cpno-bela stpanica 160 evpa
1/4 vnatpe{na cpno bela stpanica 90 evpa
1/1 kolop spedna stpanica 400 evpa
2 kolop spedni stpanici 700 evpa

Logo na naslovna stpanica 
vo viso~ina od 5 santiwetpi najdolu
ili najgope na naslovnata stpanica 300 evpa

Popusti:
Za dogovop od 3 weseci - 10%
Za dogovop od 6 weseci - eden wesec gpatis

objava na peklawa
Za dogovop od 12 weseci - dva weseci gpatis i

5% dopolnitelen
popust na suwata 

Za pla}awe vo gotovo dopolnitelni 5% popust

Stumi~ki karneval, 2008
Karnevali i Strumicës, 2008



Z
E

L
S

 
„K

u}
a 

n
a 

o
p

{
ti

n
i

te
“

ra
sk

rs
n

i
c

a 
n

a 
u

l
i

c
a 

@
e

n
ev

sk
a 

i
 

u
l

i
c

a 
K

o
p

e
n

ha
ge

n
sk

a


