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Po~ituvani,

Zaednicata na edinicite na lokalnata samouprava
na R.Makedonija-ZELS, zaedno so op{tinite zabrzano se
podgotvuva za prestojnata manifestacija, ZELS EKSPO
2007, {to }e se odr`i na 16-17 noemvri, na Skopskiot saem.
Saemot na op{tini koj tradicionalno se odr`uva na dve
godini, e mo`nost za op{tinite, kako i me|unarodnite i
doma{ni organizacii i institucii da gi pretstavat
svoite proekti, aktivnosti, obele`ja... Razmena na
iskustva, kako i realizirawe na pove}e sredbi so
posetitelite, na koi pretstavnicite od op{tinite }e se
obidat da im dadat odgovori na nivnite pra{awa, da gi
slu{nat nivnite potrebi i problemi, se celite na ovaa
zna~ajna manifestacija, koja so godinite nanazad bele`i
golema posetenost.

Sakam da iska`am zadovolstvo i od uspe{no
realiziranite dve obuki za podobruvawe na liderskite
standardi, kako i podignuvaweto na nivoto na
demokratsko vladeewe vo op{tinite, vo soglasnot so
eti~kite standardi, na koi u~estvuvaa pretstavnici od
pove}e prijaveni op{tini. Obukite koi se del od proektot
na ZELS so Sovet na Evropa i finansiska poddr{ka na
EU, ZELS gi realizira{e zaedno so eksperti od Sovet na
Evropa. Obu~enite, ponatamu, preku poseti na dobrovolno
prijaveni op{tini, }e se obidat da vlijaat na podobruvawe
na liderstvoto i eti~koto rabotewe vo op{tinite,
odnosno da go implementiraat ovoj proekt.

Proekti od ~etiri op{tini od R.Makedonija
direktno, a u{te 11 proekti sodr`ani vo zaedni~kiot
katalog bea pretstaveni na renomiranata manifestacija
za privlekuvawe na investicii REAL-EKSPO 2007, {to
se odr`a od 8-10 oktomvri, vo Minhen, Germanija, na koja
R.Makedonija u~estvuva{e za prvpat. Podetalno za
ishodot od pretstavuvaweto, za o~ekuvawata na
pretstavnicite od op{tinite, }e pro~itate vo ovoj broj na
Glasiloto.

Standardno, i vo ovoj broj, mo`e da se zapoznaete i
so zaklu~ocite od sednicata na UO, kako i so drugi
realizirani sredbi i aktivnosti na ZELS.

Gradona~alnikot na Op{tina Brvenica, Xelal
Ramadani vo intervjuto zaboruva za postignuvawata na
op{tinata, za idnite aktivnosti...

U{te mnogu sodr`ini nudi noviot broj na
Glasiloto za {to vi ostavame mo`nost sami da se
zapoznaete so niv.

Со почит, Душица Перишиќ,

Извршен директор

Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të R. së
Maqedonisë – BNJVL, sëbashku me komunat me shpejtësi
përgatitet për manifestimin paraprak, BNJVL EKSO 2007,
që do të mbahet me 16-17 nëntor, në Panairin e Shkupit.
Panairi i komunave që tradicionalisht mbahet në dy vite,
është mundësi e komunave, si dhe organizatat dhe
institucionet ndërkombëtare dhe vendore t'i paraqesin
projektet e veta, aktivitete, shënime… Këmibim të
përvojave, si dhe realizim të më shumë takimeve me vizitorët,
në të cilat përfaqësuesit e komunave do të orvaten t'ju japin
përgjigje pyetjeve të tyre, t'i dëgjojnë nevojat dhe problemet e
tyre, janë qëllimet kryesore nga ky manifestim i rëndësishëm,
i cili me vite më pas shënon vizitueshmëri të madhe.

Dëshriojë të shpreh kënaqësi edhe nga realizimi i
suksesshëm i dy trajnimeve për përmirësimin e standareve
lidere, si dhe avancimin e nivelit të qeverisjes demokratike në
komuna, në dakordim me standardet etike, në të cilën morrën
pjesë përfaqësues nga më shumë komuna të paraqitura.
Trajnimet që janë pjesë nga projekti i BNJVL-së me Këshillin
e Europës dhe përkrahje financiare të UE-së, BNJVL i
realizoi sëbashku me ekspertët nga Këshilli i Evropës.
Trajnuesit, më tutje, nëpërmjet vizitave vullnetare të
komunave të paraqitura, do të përpiqen të ndikojnë në
përmirësimin e lidershipit dhe punën etike në komuna,
respektivisht ta implementojnë këtë projekt.

Projekte nga katër komunat e R. së Maqedonisë
drejtpërdrejtë, dhe 11 projekter tjera të përmbajtura në
katalogun e përbashkët ishin të paraqitura në manifestimin
me renome për tërheqjen e investimeve REAL-EKSKO
2007, që u mbajt prej 8-10 tetor në Minhen, Gjermani, në të
cilën R. e Maqedonisë morri pjesë për herë të parë. Më
detajisht për epilogun e paraqitjes, për pritjet e përfaqësuesve
të komunave, do të lexoni në këtë numër të Gazetës.

Në mënyrë standarde, edhe në këtë numër, mundeni të
njoftoheni edhe me konkludimet nga seanca e BD, si dhe me
takime dhe aktivitete tjera të realizuara të BNJVL-së.

Kryetari i Komunës së Bërvenicës, Xhelal Ramadani
në intervistë flet për arritjet e komunës, për aktivitetet e
ardhshme...

Edhe shumë përmbajtje tjera ofron numri i ri i Gazetës
për çka ju lëmë mundësi vetë të njoftoheni me ato.

Me respekt, Dushica Perishiq,
Drejtor Ekzekutiv
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Të nderuar,

P RMBAJTJEЁ

GAZETЁ

Numri prej 42 komunave tregues real
për avancimin e procesit të decen

tralizimit dhe puna përgjegjëse e komunave

Intervistë me kryetarin
e Komunës së Bërvenicës,

Xhelal Ramadani

Këmbim të përvojave dhe zhvillim
të projekteve të përbashkëta
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Sostojbata so dolgovite na op{tinite

kon EVN i redovnata isplata na tekovnite

tro{oci bea glavna tema na diskusija na {es-

tata sednica na UO na ZELS koja se odr`a na

25 septemvri, 2007 godina vo Ohrid.

Na sednicata prisustvuva{e zamenik

pretsedatelot na UO na EVN, Karl Hajnc

Grasman koj istakna deka pobaruvawata na

ESM, EVN kon op{tinite iznesuvaat okolu

12 milioni evra, a na barawe na ZELS ovoj

dolg be{e ras-

~lenet po os-

nov na uli~no

osvet luvawe,

dolg za javnite

pretprijatija,

za obrazovni-

te institucii

i administra-

tivni zgradi,

kako i dolgot

do 1 januari

2006 i do 25 sep-

temvri 2007 go-

dina.

Pri toa

be{e konsta-

tirano deka i dokolku se minusira dolgot na

Vladata, sepak ogromen iznos dol`at samite

op{tini, za {to e potrebno adekvatno

re{enie.

ZELS pobara to~ni podatoci za brojot

na broila za sekoja op{tina i kolku pari sle-

duvaat od taksite, a be{e pobarano i dostava

na podatok za vkupniot imot so koj raspolaga

EVN po op{tinite, za da mo`e da se naplatu-

va danok na imot za istiot.

Od EVN be{e pobarana pogolema flek-

sibilnost vo odnos na kamatite i pogolema

humanost pri eventualnite isklu~uvawa oso-

beno za u~ili{tata, detskite gradinki i vo-

dovodite.

[ESTA SEDNICA
NA UPRAVEN ODBOR NA ZELS

SEANCA E GJASHTË E BORDIT
DREJTUES TË BNJVL-SË

Gjendja me borxhet e komunave ndaj
EVN-së dhe pagesa e rregullt e shpenzimeve
rrjedhëse ishin tema kryesore e diskutimit në
seancën e gjashtë të BD të BNJVL-së e cila u
mbajt me 25 shtator, 2007 në Ohër.

Në seancë morri pjesë zëvendës kryetari i
BD të EVN-së, Karl Hajnc Grasman i cili
theksoi se kërkesat e EEM, EVN ndaj komunave
përfshijnë shumë rreth 12 milionë euro, dhe me
kërkesë të BNJVL-së ky borxh ishte i ndarë në
pjesë në bazë të ndriçimit rrugor, borxh për

n d ë r m a r r j e
publ ike , për
ins t i tuc ione t
arsimore dhe
n d ë r t e s a t
administrative,
si dhe borxhi
deri më 1 janar
2006 dhe deri
më 25 shtator
2007.

M ë p a s
ishte konstatuar
s e n ë s e
m i n u s o h e t
b o r x h i i
Q e v e r i s ë ,
përsëri shumë
të madhe kanë
b o r x h v e t ë

komunat, për çka është e nevojshme zgjidhje
adekuate.

BNJVLkërkoi të dhëna të sakta për numrin
e numëruesve në secilën komunë dhe sa të holla
vijojnë nga taksat, dhe ishte e kërkuar edhe
dorëzimi i të dhënës për pronën e tërë me të cilën
disponon EVN në komuna, që të mundet të
paguhet tatim i pronës për të njejtin.

Nga EVN ishte kërkuar fleksibilitet më i
madh në lidhje me kamatat dhe humanitet më i
madh gjatë ndërprerjes eventuale veçanërisht
për shkollat, çerdhet fëmijrore dhe ujësjellësit.

Në Bordin Drejtues ishte caktuar se panairi

i komunave-“BNJVL-EKSPO”, këtë vit do të

mbahet me 16 dhe 17 nëntor, 2008, se përveq
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Na Upravniot odbor be{e utvrdeno de-

ka saemot na op{tini-“ZELS-EKSPO”, go-

dinava }e se oddr`uva na 16 i 17 noemvri,

2008 godina, deka osven golemo u~estvo na

op{tinite se o~ekuva u~estvo i na stopanski

subjekti od op{tinite, pri {to }e bidat po-

kaneti brojni institucii od sosednite zemji

i site donatori.

Na sednicata se govore{e i za proble-

mite vo obrazovanieto, pri {to be{e zaklu-

~eno deka ZELS treba da pobara mislewe-

analiza za me-

to dologi ja ta

za smestuvawe

vo u~eni~kite

d o m o v i i

prene su vawe

na sopstvenos-

ta na istite.

ZELS po-

bara zgolemu-

vawe na izno-

site za 100 mi-

lioni denari

za transferi

pri {to bea

izneseni naja-

vi za realizacija. Be{e pobarano da se na-

pravi i fond za kapitalni investicii, od

kade }e se rasporeduvaat sredstvata po

prethodno usloglaseni kriteriumi od

ZELS.

Prisutnite bea izvesteni deka vo ram-

kite na Komisijata za sledewe na procesot

na decentralizacija, Uredbite za stare~ki-

te domovi i za gradinkite se usvoeni so mno-

zinstvo glasovi, a be{e istaknato deka sama-

ta sodr`ina prestavuva problem bidej}i

sodr`i tri podformuli, a ne se utvrdeni kri-

terimite spored koi se vr{i raspredelbata.

pjesëmarrjes së madhe të komunave pritet

pjesëmarrje edhe e subjekteve ekonomike nga

komunat, me çka do të jenë të ftuar numër i

shumtë institucionesh nga shtetet fqinje dhe të

gjithë donatorët.

Në seancë u bisedua edhe për problemet në

arsim, me çka ishte konkluduar se BNJVL duhet

të kërkon mendim-analizë për metodologjinë

për vendosjen në kampuset e nxënësve dhe

bartje të pronësisë të së njejtës.

B N J V L

kërkoi rritje të

shumës për 100

milion denarë

për transferë me

ç k a i s h i n

p ë r c j e l l u r

lajmërime për

realizim. Ishte

kërkuar të bëhet

f o n d p ë r

i n v e s t i m e

kapitale, nga ku do të rregullohen mjetet

paraprakisht të harmonizuara me kriteret e

BNJVL-së.

Pjesëmarrësit ishin të njoftuar se në kuadër

të Komisionit për vëzhgim të procesit të

decentralizimit, Rregulloret për shtëpitë e të

moshuarve dhe për çerdhet janë miratuar me

shumicë votash, dhe ishte e theksuar se vetë

përmbajtja paraqet problem sepse përmban tre

nënformula, dhe nuk janë të vërtetuara kriteret

sipas së cilës kryhet shpërndarja.
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SVE^ENO ODBELE@ANA
DVEGODI[NINATA OD PROCESOT

NA DECENTRALIZACIJA I
PREMINOT VO VTORATA FAZA

Po povod dve godini od
procesot na decentralizacija,
Z a e d n i c a t a n a e d i n i c i t e n a
lokalnata samouprava na R.M-ZELS,
so poddr{ka na Misijata na OBSE vo
R.M., na 26 septemvri, 2007 godina, vo
hotelot INKES-Gorica vo Ohrid,
organizira{e konferencija na tema-
Predizvicite na procesot na
decentralizacija i preminot vo
vtorata faza. Golem broj na
gradona~alnici, kako i pretstavnici
od centralnata vlast i relevatni
nacionalni i internacionalni
o r g a n i z a c i i i i n s t i t u c i i ,
prisustvuvaa na sve~enoto odbele`uvawe na ovoj proces.
Pri toa be{e napravena zaedni~ka retrospektiva na
postigantite rezulati, bea sumirani pozitivnite i
negativni iskustva od izminative dve godini, so glaven
akcent na predizvicite so koi }e se soo~at op{tinite vo
vtorata faza. Be{e naglaseno deka brojkata od 42 op{tini
koi preminaa vo vtorata faza ohrabruva i poka`uva deka
op{tinite vo izminatiov period sovesno i odgovorno gi
sproveduvale prenesenite nadle`nosti.

Pretsedatelot na ZELS, Andrej Petrov vo svojata
prezentacija uka`a deka ZELS i ponatamu }e opstojuva na
patot za afirmacija i zastapuvawe na interesite na
op{tinite pred centralnata vlast, so pozasileni
pritisoci osobeno za prefrlawe na grade`noto zemji{te
na lokalnata vlast, so cel sozdavawe uslovi za pobrz i
kvaliteten lokalen ekonomski razvoj.

[efot na Oddelot za reforma na javnata
administracija na Misijata na OBSE vo R.M, Majkl
Frenkland gi prezentira{e rezultatite od Izve{tajot-
“Istra`uvawe za decentralizacijata za 2007 godina”, pri
{to uka`a deka celta na istra`uvaweto e da se uka`e na
mo`nite oblasti za idni aktivnosti, koi bi bile
poddr`ani od OBSE i drugi subjekti.

Ambasador na EU vo R.M, N.E. Ervan Fuere, u{te
edna{ potencira{e deka EU i natamu }e go poddr`uva
procesot na decentralizacija, pri {to izrazi pozitivni
ocenki za raboteweto na ZELS, kako klu~en zastapnik na
interesite na op{tinite pred centralnata vlast.

Ministerot na lokalna samouprava, Abdiraman
Memeti ja naglasi dobrata sorabotka na Ministerstvoto i
na Vladata so ZELS. Spored nego, novata Programa 2008-
2010 koja nudi jasni nasoki za sproveduvawe na poslednata,
~etvrta etapa od procesot na decentralizaicja treba da go
usovr{i ovoj zna~aen proces, osobeno vo zajaknuvaweto na
kapacitetite na uslugite, soglasno standardite na EU, a ja
naglasi i potrebata od razvivaweto na me|uop{tinska
sorabotka i ramnomerniot regionalen razvoj.

Zadovolstvo od dosega{nata sorabotka so ZELS
izrazi i direktorot na Oddelot za demokratija i lokalna
vlast/USAID, Majkl Edi istaknuvaj}i ja ogromnota uloga
na ZELS vo celiot proces na decentralizacija, pri {to
istakna deka USAID }e prodol`i so poddr{ka na poleto
na energetska efikasnost, obrazovanie, podobra
informiranost na gra|anite.
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Me rastin e dyvjetorit nga
procesi i decentralizimit, Bashkësia e
njësive të vetëqeverisjes lokale të R.M-
së – BNJVL, me përkrahjen e Misionit
të OSBE-së në R.M, me 26 shtator,
2007, në hotelin INEKS-Gorica në
Ohër, organizoi konferencë me temë –
Sfidat e procesit të decentralizimit dhe
kalimi në fazën e dytë. Numër i madh
kryetarë komunash, si dhe përfaqësues
nga pushteti qendror dhe organizata si
dhe institucione nacionale dhe
ndërkombëtare, morrën pjesë në
shënimin solemn të këtij procesi. Më

pas ishte bërë retrospektivë e përbashkët e rezultateve të
arritura, ishin të mbledhura eksperiencat pozitive dhe
negative nga dy vitet e kaluara, me theks kryesor në sfidat me
të cilat do të ballafaqohen komunat në fazën e dytë. Ishte
theksuar se numri prej 42 komunave që kaluan në fazën e dytë
inkurajon dhe tregon se komunat në periudhën e kaluar me
vetëdije dhe përgjegjësi i zbatuan kompetencat e bartura.

Kryetari i BNJVL-së, Andrej Petrov në prezentimin e
vet tregoi se BNJVLedhe më tutje do të vazhdon në rrugën për
afirmim dhe përfaqësim të intereseve të komunave para
pushtetit qendror, me shtypje më të përforcuar veçanërisht për
kalimin e tokës ndërtimore në pushtetin lokal, me qëllim
krijimin e kushteve për zhvillim ekonomik lokal më të shpejtë
dhe më kualitativ.

Shefi i Dikasterit për reforma të administratës publike
në Misionin e OSBE-së në R.M, Majkll Frenkland i prezantoi
rezultatet nga Raporti – “Kërkim për decentralizimin për vitin
2007”, me çka tregoi lëmitë e mundshme për aktivitete të
ardhshme, të cilat do ishin të përkrahura nga OSBE dhe
subjekte tjera.

Ambasadori i BE-së në R.M, E.T. Ervan Fuere, edhe
njëherë potencoi se BE edhe më tutje do ta përkrah procesin e
decentralizimit, me çka shprehi vlerësime pozitive për punën
e BNJVL-së, si përfaqësues kryesor të intereseve të
komunave para pushtetit qendror.

Ministri i vetëqeverisjes lokale, Abdiraman Memeti
përmendi bashkëpunimin e mirë të Ministrisë dhe të Qeverisë
me BNJVL-në. Sipas tij, Programi i ri 2008-2010 që ofron
drejtime të qarta për zbatimin e fundit, etapa e katërt nga
procesi i decentralizimit nga procesi i decentralizimit duhet ta
përsos këtë proces të rëndësishëm, veçanërisht në përforcimin
e kapaciteteve të shërbimeve, konform standardeve të BE-së,
dhe theksoi edhe nevojën për zhvillimin e bashkëpunimit
ndërkomunal dhe zhvillimin e barabartë regjional.

Kënaqësi nga bashkëpunimi i tanishëm me BNJVL-në
shprehi edhe drejtori i Dikasterit për demokraci dhe pushtet
lokal/USAID, Majkll Edi duke theksuar rolin e madh të
BNJVL-së në gjithë procesin e decentralizimit, me çka
theksoi se USAID do të vazhdon me përkrahje në fushën e
efikasitetit energjetik, arsim, informim më të mirë për
qytetarët.
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NUMRI PREJ 42 KOMUNAVE TREGUES REAL
PËR AVANCIMIN E PROCESIT TË DECEN
TRALIZIMIT DHE PUNA PËRGJEGJËSE

E KOMUNAVE



6

Na saemot †Real EKSPO°
vo Minhen, Germanija

DOSLEDNO PRETSTAVUVAWE
NA MAKEDONIJA SO

OP[TINSKITE PROEKTI

Od 8-10 oktomvri, 2007 godina, vo Minhen, Germa-

nija se odr`a 10 Saem “Real ekspo” na koj R. Makedonija

u~estvuva{e prvpat, so ~etiri op{tinski proekti koi

direktno bea pretstaveni na {tandot, a vo zaedni~kiot

katalog bea sodr`ani u{te 11 proekti {to gi ispolnija

uslovite za prezentacija na saemskata manifestacija.

Pokraj pretstavnici od op{tinite, Ministerst-

voto za lokalna samouprava i Agencijata za privleku-

vawe na stranski investicii na saemot be{e i pret-

stavnik od ZELS, koi vsu{nost ja napravija

evaluacijata za proektite koi se prezentiraa na

saemot.

Vo {este saemski hali, na 63.000 m2 prostor,

Makedonija se najde me|u 1823 izlo`uva~i od 43 zemji od

svetot, za ~ie u~estvo dobi poddr{ka od Geramanskoto

dru{tvo za tehni~ka poddr{ka(GTZ).

Na {tandot na Republika Makedonija koj be{e

pretstaven od Agencijata za privlekuvawe na stranski

investicii, od Ministerstvoto za lokalna samouprava,

direktno bea prezentirani Proektot Termalen akva

park na Op{tina Ko~ani, Ski centar Ko`uf, admi-

nistrativno-delovnata zgrada od Aerodrom i {tip-

skiot proekt za Ke`ovica.

Ovoj {tand ima{e ogromna posetenost, me|u koi

be{e i makedonskiot ambasador vo R. Germanija, kako i

bea ostvareni niza kontakti so stranski investitori, a

nekoi od niv ve}e i najavija brza poseta vo R.

Makedonija.

Vo promotivniot material, pokraj ovie ~etiri

op{tini, bea vklu~eni i proekti na op{tinite

Centar, Ohrid, Prilep, Sveti Nikole, Radovi{,

Sopi{te, Valandovo, \or~e Petrov, Kru{evo i

Gostivar.

“Real ekspo” e saem koj{to promovira proekti so

ogromni vlo`uvawa, i kade {to sumite se brojat vo

pedesetina ili pove}e milioni evra.

Nga 8-10 tetori, 2007, në Minhen, Gjermani u
mbajt Panairi i 10-të “Real ekspo” në të cilin R. e
Maqedonisë morri pjesë për herë të parë, me katër
projekte komunale të cilat drejtëpërdrejtë ishin të
paraqitura në shtande, dhe në katalogun e përbashkët
ishin të përmbajtura edhe 11 projekte që i plotësuan
kushtet për prezentim në manifestimin e panairit.

Përveç përfaqësuesve të komunave, Ministrisë për
vetëqeverisje lokale dhe Agjencionit për tërheqjen e
investimeve të huaja në panair ishte edhe përfaqësues i
BNJVL-së, të cilët në të vërtetë e bënë evaluimin për
projektet që u prezantuan në panair.

Në gjashtë sallat e panairit, në 63.000 m2 hapësirë,
Maqedonia u gjend ndërmjet 1823 vitrinave nga 42 shtete
të botës, për pjesëmarrjen e së cilës morri përkrahje nga
Shoqata gjermane për përkrahje teknike (GTZ).

Në shtandin e Republikës së Maqedonisë që ishte
paraqitur nga Agjencioni për tërheqjen e investimeve të
huaja, nga Ministria për vetëqeverisje lokale,
drejtëpërdrejtë ishin prezantuar Projekti akua parku
termal i Komunës së Koçanit, Ski qendra Kozhuf,
ndërtesa administrativo-afariste nga Aerodromi dhe
projekti i Shtipit për Kezhovicën.

Ky shtand kishte vizitueshmëri të madhe, ndër të
tjera ishte edhe ambasadori maqedonas në R. e
Gjermanisë, si dhe ishin të realizuara aktivitete të shumta
me investues të huaj, ndërsa disa nga ata lajmëruan vizitë
të shpejtë në R. e Maqedonisë.

Në materialin promovues, përskaj këtyre katër
komunave, ishin të përfshira edhe projekte të komunave
Qendër, Ohër, Prilep, Shën Nikoll, Radovish, Sopishtë,
Vallandovë, Gjorçe Petrov, Krushevë dhe Gostivar.

është panair që promovon projekte
me investime të mëdha, dhe ku shumat numërohen në
pesëdhjetë ose më shumë miliona euro.

Segment i rëndësishëm në panair janë personat

“Real ekspo”

������

Në panairin “Real EKSPO”
në Minhen, Gjermani

PËRFAQËSIM KONSEKUENT I
MAQEDONISË ME PROJEKTET

KOMUNALE
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Proektot za novata op{tinska zgrada na Aerodrom
dostojno ja pretstavi Makedonija na 10-tiot saem Ekspo
Real 2007” vo Minhen, {to se odr`a od 8 do 10 oktomvri 2007
godina, pri {to na 63.000 kvadratni metri se pretstavija
1.800 izlo`uva~i od 45 dr`avi.

So u~estvoto na saemot i golemiot interes {to
pritoa go projavija posetitelite na {tandot, na koj {to
be{e izlo`en proektot, se sozdade pozitivna i moderna
i m p r e s i j a z a O p { t i n a
Aerodrom, no i za Republika
Makedonija, kako dobra lokacija
za privlekuvawe investicii. A,
n a d e l o v n i t e s r e d b i s o
potencijalni investitori od
Germanija, Slovenija, Bugarija i
o d d r u g i z e m j i , { t o
gradona~alnikot na Op{tina
Aerodrom, Kiril Todorovski, gi
ostvari za vreme na posetata na
Minhen, be{e iska`an interes
za investirawe i realizacija na
proektot.

Proektot za administrativno-deloven objekt
(op{tinska zgrada) gi ispolni najva`nite kriteriumi za
u~estvo na ovoj eliten saem, kako {to se rastot na pazarot za
deloven prostor vo Skopje, dobrata lokacija na proektot vo
podra~je so visoki primawa i zgolemenata potreba od
deloven i trgovski prostor.

Stanuva zbor za proekt za administrativno -
deloven objekt na Op{tina Aerodrom, koj }e bide izgraden
vo moderen stil na povr{ina od nad 6.000 kvadratni metri,
na atraktivnata lokacija vo Reonskiot centar Aerodrom”,
poto~no na agolot na raskrsnicata me|u bulevarite Jane
Sandanski” i Srbija” (pred po{tata). Op{tinskata zgrada
}e bide visokokatnica, a }e ima, me|u drugoto, podzemni
nivoa za parkirawe i sovremeno parterno ureduvawe.
Objektot, isto taka, }e se karakterizira so lesna
pristapnost i dobra povrzanost so javniot prevoz.

„

„

„

„
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Op{tina [tip na Saemot Real-Ekspo vo Minhen se
pretstavi so proektot za izgradba na Termalen Spa-Centar
Ke`ovica, vo [tip.

Termalniot Spa centar Ke`ovica opfa}a izgradba
na olimpiski bazen za vr{ewe na terapija, hotel, izgradba
na sportski tereni, pokrien bazen, kako i univerzalna
sportska arena.

Projekti për ndërtesën e re komunale denjësisht e
përfaqësoi Maqedoninë në panairin e 10-të ,,Ekspo Real 2007”
në Minhen, që u mbajt nga 8 deri më 10 tetor 2007, me çka në
63.000 metra katrorë u paraqitën 1.800 ekspozues nga 45
shtete.

Me pjesëmarrjen në panair dhe interesin e madh që më
tej e shfaqën vizitorët në shtand, në të cilin ishte ekspozuar
projekti, u krijua impresion pozitiv dhe modern për Komunën e

Aerodromit , por edhe për
Republikën e Maqedonisë, si
lokacion i mirë për tërheqjen e
investimeve. Ndërsa, në takimet
afariste me investitorë potencial
nga Gjermania, Sl lovenia ,
Bullgaria dhe nga shtete tjera, që
kryetari i Komunës së Aerodromit,
Kiril Todorovski, i realizoi për
kohën e vizitës në Minhen, ishte
treguar interes për investim dhe
realizim të projektit.

P r o j e k t i p ë r o b j e k t
administrativo-afarist (ndërtesë komunale) i plotësoi kriteret
më të rëndësishme për pjesëmarrje në këtë panair elit, siç janë
rritja e tregut për hapsirë afariste në Shkup, lokacioni i mirë i
projektit në rrethin me pranime të larta dhe rritja e nevojës nga
hapsira afariste dhe tregtare.

Bëhet fjalë për projekt për objekt administrativo-afarist
në Komunën e Aerodromit, i cili do të jetë i ndërtuar në stil
modern në gjërsëi prej 6.000 metra katrorë, në lokacion
atraktivë në qendrën rajonale ,,Aerodrom”, më saktësisht në
kryqëzimin ndërmjet bulevardeve ,,Jane Sandanski” dhe
,,Sërbija” (para postës). Ndërtesa komunale do të jetë shumë
katëshe, dhe do të ketë, ndër tjera, nivel nëntokësor për parkim
dhe rregullim bashkëkohor. Objekti, gjithashtu, do të
karakterizohet me qasje të lehtë dhe lidhje të mirë me
transportin publik.

Komuna e Shtipit në Panairin Real-Ekspo në Minhen u
paraqit me projektin për ndërtimin e Spa-Qendrës termale
Kezhovicë, në Shtip.

Spa qendra termale Kezhovicë përfshin ndërtimin e
pishinës olimpike për kryerjen e terapisë, hotel, ndërtimin e
tereneve sportive, pishinë të mbuluar, si dhe arenë sportive
univerzale.

��������	�
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Zna~aen segment na saemot se ispituva~ite na

investiciite i nivnata misija e do svoite bordovi, kom-

panii i gazdi da podnesat izve{tai za potencijalni

proekti za investirawe.
Pretstavnicite od op{tinite koi preku svoite

proekti direktno u~estvuvaa na saemot zboruvaat za
nivnite vpe~atoci, ostvaraeni kontakti, mo`nosti na
proektot...

përgjegjës për ndjekjen e investimeve dhe misioni i tyre

është deri te bordet e tyre, kompani dhe pronarët të

dërgojnë raport për projekte potenciale për investim.

Përfaqësuesit e komunave të cilët ndërmjet

projekteve të veta drejtëpërdrejtë marrin pjesë në panair

flasin për përshtypjet e tyre, kontakte të realizuara,

mundësi për projekte...
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Op{tina Ko~ani, so proektot Termalen akva
park, kako del od makedonskata delegacija, od 8-10
oktomvri u~estvuva{e na me|unaroden festival na
investicii “Real ekspo” {to se odr`a vo Minhen,
Germanija.

Vrz osnova na posetenosta na
{tandot, Makedonija pobudi golem
interes na Real ekspo. Prvpat se
soo~ivme so edna vistinska svetska
i stra{na konkurencija vo nudewe
na proekti. Mo`e{e da se vidi
ponuda za izgradba na celi gradovi,
na kapitalni proekti koi{to
vredat milijardi evra. Op{tina
Ko~ani vo sklop na {tandot ima{e
detalno pretstavuvawe i pokraj
s e v k u p n i o t i n t e r e s s o
pretstavnici od Germanija, Island,
Gruzija i Polska se vodea seriozni
razgovori vo vrska so samiot
proekt i po{iroko za iskoristuvawe na mo`nostite
na geoteralniot sistem vo Ko~ani. Uspeavme da
ostvarime i kontakti so germanskata op{tina Erding
vo sostav na gradot Minhen kade {to ve}e egzistira
eden vakov sistem za geotermalni vodi na 7 ha so
investicija od 50 milioni evra. Preku timot na
gospodinot Vajgel se dogovori poseta na
investitorot li~no so `elba da se uveri vo ona {to
be{e pretstaveno preku proektot. Od Island, pokraj

Komuna e Koçanit, me projektin Parku terminal
akua, si pjesë e delegacionit maqedonas, nga 8-10 tetor,
morri pjesë në festivalin ndërkombëtarë të investimeve
“Real ekspo” që u mbajt në Minhen, Gjermani.

Në bazë të vizitueshmërisë së
shtandit, Maqedonia zgjoi interes të
madh në Real ekspo. Për së pari herë u
ballafaquam me një konkurencë të
vërtetë botërore në ofrimin e
projekteve. Mundej të shikohej ofertë
për ndërtimin e qyteteve të tëra, të
projekteve kapitale të cilët vlerësohen
në milarda euro. Komuna e Koçanit në
kuadër të shtandit kishte paraqitje
detajuese edhe përskaj interesit
gjithëpërfshirës me përfaqësues të
Gjermanisë, Islandës, Gjorgjisë dhe
Polonisë vijuan biseda serioze në

lidhje me vet projektin dhe më gjërë për shfrytëzimin e
mundësive të sistemit gjeoteral në Koçani. Arritëm të
realizojmë kontakte me komunën gjermane Erding në
përbërje të qytetit të Minhenit ku tani më ekziston një kësi
lloj sistemi për ujëra gjeotermal në 7 he me investim prej
50 milionë euro. Nëpërmjet timit të zotit Vajgel u
dakordua vizitë e investuesit personalisht me dëshirë të
vërtetohet për atë që ishte paraqitur nëpërmjet projektit.

PARKU TERMINAL AKUA –
PARA INVESTITORËVE BOTËROR

Mineralnite bawi vo Ke`ovica, koi se edni od
najposeteni bawi vo R. Makedonija, pomagaat za lekuvawe na
reumatizam, nevrolo{ki zaboluvawa, detski bolesti, a se
od golema pomo{ i kaj ortopedski i ginekolo{ki
zaboluvawa, ko`ni bolesti... Za {to se predvideni nekolku
vidovi na terapija so voda, kako i
drugi vidovi na terapii.

G r a d o n a ~ a l n i k o t n a
Op{tina [tip, Pande Sarev koj
u~estvuva{e na saemot e zadovolen
o d p r e s t a v u v a w e t o n a
makedonskite proekti na saemot,
konkretno proektot Spa-centar
Ke`ovica, so koj dosledno se
p r e s t a v i j a o p { t i n i t e i R .
Makedonija.

“Saemot be{e masovno
poseten, a ostvarivme i niza sredbi
i vospostavuvme kontakti so
mnogubrojni investitori od
R.Germanija, Hrvatska, Slovenija,
Srbija. Na{ite proekti bea
soodvetno pretstaveni, osobeno
preku promotivniot materijal.

Treba da se naglasi deka vo organizacija na
kabinetot na Teo Vajgel be{e realizirana poseta na Spa-
centar vo mestoto Erding, vo okolinata na Minhen, kade
ostvarivme sredba so gradona~alnikot i zamenik grado-
na~alnikot. Tie dadoa vetuvawe deka do krajot na godinava
}e gi donesat investitorite na nivniot spa-centar vo
[tip”, izjavi gradona~alnikot Pande Sarev.

Toj smeta deka ova e edno golemo iskustvo osobeno za
zapoznavawe so na~inite na pretstavuvawe na proektite na
evropski saemski manifestacii i dobivawe na realna sli-
ka za na{e dosledno prezentirawe na vakvi manifestacii i
vo idnina.

Banjat minerale në Kezhovicë, që janë një ndër banjat
më të vizituara në R. e Maqedonisë, ndihmojnë për shërminin e
reumatizmit, sëmundjet neruologjike, sëmundjet fëmijrore,
dhe janë me rëndësi të madhe edhe tek sëmundjet ortopedike

dhe gjinekologjike, sëmundjet e
lëkurës... Për të cilat janë paraparë disa
lloje të terapisë me ujë, si dhe lloje
tjera të terpaive.

Kryetari i Komunës së Shtipit,
Pande Sarev që morri pjesë në panair
është i kënaqur nga paraqitja e
projekteve maqedonase, konkretisht
projekti Spa-qendra Kezhovicë, me të
cilin në mënyrë konsekuente u
paraqitën komunat dhe R. e
Maqedonisë.

“Panairi masovisht ishte i
vizituar, dhe realizuam edhe takime të
shumta dhe vendosem kontakte me
investitorë të shumtë nga R. e
Gjermanisë, Kroacisë, Sllovenisë,

Sërbisë. Projektet tona ishin të paraqitura denjësisht,
veçanërisht nëpërmjet materialit promovues.

Duhet të theksohet se në organizim të kabinetit të Teo
Vajgel ishte realizuar vizitë e Spa-qendrës në vendin Erding, në
rrethin e Minhenit, ku realizuam teakim me kryetarin dhe
zëvendës kryetarin. Ata premtuan se deri në fund të vitit do t'i
sjellin investitorët në spa-qendrën e tyre në Ship”., deklaroi
kryetari Pande Sarev. Ai konsideron se kjo është një
eksperiencë e madhe për njoftimin e mënyrave dhe paraqitjen e
projekteve në manifestimet e panairit evropian dhe marrjen e
fotograisë reale për prezentimin tonë në këto lloj manifestime
edhe në të ardhmen.

������



za proektot se interesiraa najpove}e za
iskoristuvawe na geotermalnata voda za dobivawe
elektri~na energija. Nagorniot trend za vlo`uvawe
na ruskiot kapital pred se vo Evropa, se doka`a i na
ovoj saem, preku intersot od Rusite. Mislam deka
celta ja postignavme - pobudivme interes za proekt
koj{to e hit vo Evropa. Potencijalnite investitori
se interesiraa i generalno za vlo`uvawa vo
Republika Makedonija, za najrazli~ni profitabilni
proekti, me|utoa, mnogu pra{awa bea naso~eni kon
va`ni raboti za sekoj investitor, a toa e kako da se
dojde do zemji{te, kakvi se povolnostite {to gi dava
edna dr`ava, konkretno edna op{tina, koi se
procedurite za dobivawe na site potrebni dozvoli i
na~inite za menaxirawe so tie proekti, izjavi
gradona~alanikot Qubomir Janev.
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“Ski Ko`uf” e eden od najgolemite investiciski
proekti vo R.Makedonija,koj predviduva izgradba na
ski-centar, kako i celogodi{en turisti~ki resort na
planinata Ko`uf.

Za golemiot ekonomski potencijal na “Ski
Ko`uf” najdobra potvrda e ogromniot interes {to go
predizvika ovoj proekt na neodamne{niot evropski
saem “Ekspo-Real”, {to se odr`a vo Minhen, Germanija.

“Ostvarivme kontakti so
renomirani investitori od
Avstrija, Germanija, Ruskata
federacija, kako i Ungarija.
Poseben inters ima{e za
i n v e s t i r a w e t o v o
hotelierstvoto od avstriski
k o m p a n i i ” , o b j a s n u v a
rakovoditelot na sektorot na
proda`ba na Ski Ko`uf, Pero
Tanevski.

Vedna{ posle saemot, na 22
oktomvri, 2007 godina, Ski
K o ` u f b e { e p o s e t e n o d
novinarska ekipa od ugledniot
germanski vesnik, “Franfurter algemajne cajtung”, koi
sakaa na teren, direktno da se zapoznaat so
potencijalite na ovoj centar.

Inaku, vo soglasnost so usvoeniot razvoen plan e
predvideno da se izgradat ski liftovi, `i~arnici,
komercijalen del so klasi~na makedonska ~ar{ija,
hoteli, rezidencijalen del, restorani, uslu`ni
objekti, a seto toa vo nacionalen stil so edna
sovremena interpretacija.

Vo momentov se raboti na finalizacija i asfal-
tirawe na pristapniot pat do naselbata vo dol`ina od
13 kilometri od mestoto Smrdliva voda so Ski centa-
rot, kako i izveduvawe na primarna infrastruktura.

Za ovaa godina e planirano i komercijalno
otvorawe na resort kako dneven centar.

Pero Tanevski ja istaknuva i izvo rednata dobra
poddr{ka na site nivoa {to ja dobivaat od Op{tina
Kavadarci, kade {to teritorijalno pripa|a ovoj
centar. Ovaa sorabotka pretstavuva dobar primer za
ekonomskiot razvoj kako na regionalno i dr`avno nivo,
smetaat od Ski-Ko`uf.

n

Nga Islanda, përveç për projektin u interesuan më së
shumti për shfrytëzimin e ujit gjeotermal për marrjen e
energjisë elektrike. Trendi vijues për investimin e
kapitalit rusë para se gjithash në Europë, u tregua edhe në
këtë panair, nëpërmjet interesit të rusëve. Mendoj se
qëllimin e arritëm – zgjuam interes për projektin që është
shumë i popullarizuar në Europë. Investitorët potencial u
interesuan gjeneralisht për investime në Republikën e
Maqedonisë, për shumë projekte profitabile, ndërsa,
shumë çështje ishin të drejtuara kah punë të rëdësishme
për secilin investitorë, dhe ajo është se si të vihet deri te
toka, cilat janë mundësitë që i jep një shtet, konkretisht
një komunë, cilat janë procedurat për marrjen e të gjitha
lejeve të nevojshme dhe mënyrat për menaxhimin me ato
projekte, deklaroi kryetari Lubomir Janev.

“Ski Kozhufi” është një ndër projektet më të mëdha

investuese në R. e Maqedonisë që parashikon ndërtimin e

ski-qendrës, si dhe resort turistik vjetor në malet Kozhuf.

Për potencialin e madh ekonomik të “Ski Kozhufit”

vërtetim më i mirë është interesi i madh që e shkaktoi ky

projekt në panairin e kaluar europian “Ekspo-Real”, që u

mbajt në Minhen, Gjermani.

“Realizuam kontakte me

investitorë me renome nga Austria,

Gjermania, Federata Ruse, si dhe

Hungaria. Interes të veçantë kishte

për investim në hotelieri nga

kompanitë austriake”, shpjegon

udhëheqësi i sektorit për shitje në Ski

Kozhuf, Pero Tanevski. Menjëherë

pas panairit më 22 tetor, 2007, Ski

Kozhuf ishte vizituar nga ekipi

gazetaresk nga gazeta e njohur

gjermane,,Franfurter algemajne

cajtung”, të cilët në teren dëshirojnë, drejtëpërdrejtë të

njoftohen me potencialet e kësaj qendre.

Përndryshe, në pajtim me planin e miratuar

zhvillimor është paraparë të ndërtohen ski lifte, pjesë

komerciale me çarshi klasike maqedone, hotele, pjesë

rezidenciale, restorante, objekte shërbyese, e gjithë kjo në

stil nacional me një interpretim bashkëkohor.

Në moment punohet në finalizimin dhe asfaltimin e

rrugës deri te lagjja në sipërfaqe prej 13 km nga vendi

Smërdliva voda me Ski qendrën, si dhe nxjerrja e

infrastrukturës primare.

Për këtë vit është planifikuar edhe hapja

komerciale e resortit si qendër ditore. Pero Tanevski e

theksoi edhe përkrahjen e mrekullueshme në të gjitha

nivelet që e marrin nga Komuna e Kavadarit, që

territorialisht i takon kësaj qendre. Ky bashkëpunim

paraqet shembull të mirë për zhvillimin ekonomik si në

nivel regjional dhe shtetëror, shprehen nga Ski Kozhufi.

POTENCIALI EKONOMIK I SKI
KOZHUFIT SHKAKTOI INTERES

TË MADH TEK KOMPANITË
EUROPIANE

9
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Vo organizacija na ZELS, vo sorabotka so
Sovet na Evropa i finansiska poddr{ka
od Evropskata unija

USPE[NO SPROVEDENI OBUKI ZA
VRABOTENITE VO OP[TINITE

ZA LIDERSKI STANDARDI I ETIKA
NA LOKALNO NIVO

Zaednicata na edinicite na lokalnata
samouprava vo sorabotka so Sovet na Evropa i
finansiska poddr{ka na Evropskata Unija, od 16-
18 oktomvri, 2007 godina vo Ohrid organizira{e
obuka za obu~uva~i od pove}e zainteresirani
op{tini za implementirawe na Programata za
unapreduvawe na liderstvoto. Obukata e del od
Programata za Liderski standradi vo ramkite na
proektot na ZELS so Sovet na Evropa i
Evropskata agencija za rekonstrukcija.

O b u k a t a j a
spro veduvaa eks-
perti od Sovetot na
Evropa koi vo tekot
na dvodnevnata ra-
botilnica zboruvaa
za na~inite i tekot
na implementirawe
na proektot. Timot
koj }e go realizira
ovoj proekt }e se sos-
toi od eden gradona-
~alnik, lider na ti-
mot i dvajca do trojca
od administracija od
obu~enite u~esnici
od pove}e op{tini.
Be{e utvrdeno deka
za ovaa poseta od
kolegi }e bidat
pokaneti da se prijavat site op{tini, koi sakaat da
bidat doma}ini i da ja podobrat rabotata vo
op{tinata, a so seto toa da dobijat i nezavisno,
besplatno ekspertsko mislewe i nasoki za
generalno podobruvawe na op{tinskoto rabotewe.
Pokaneti se site op{tini koi sakaat da
u~estvuvaat vo proektot i da bidat doma}ini na
kolegite od drugi op{tini,. ]e bidat izbrani 5
op{tini po principot na prv prijaven-prv
uslu`en. Prvata obuka e planira za vo mesec
dekemvri, godinava.

Obuka za vrabotenite vo op{tinite be{e
organizirana i vo ramkite na Programata za Etika
na lokalno nivo, od istiot proekt. Obukata be{e
sprovedena od 24-26 oktomvri, 2007 godina vo Bi-
tola. Obukata ja posetija vraboteni vo admini-
stracijata od pove}e zainteresirani op{tini, koi
bea zapoznaeni so implementiraweto na ovoj
proekt. Za procesot na sproveduvawe na proektot

Në organizim të BNJVL-së, në bashkëpunim
me Këshillin e Europës dhe përkrahje
financiare nga Unioni Europian

ZBATIM I SUKSESSHËM I
TRAJNIMEVE PËR TË PUNËSUARIT

NË KOMUNAT PËR STANDARDET LIDERE
DHE ETIKË NË NIVEL LOKAL

Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale në
bashkëpunim me Këshillin e Europës dhe përkrahje
financiare të Unionit Europian, nga 16-18 tetori, 2007
në Ohër organizoi trajnim për trajnues nga shumë
komuna të interesuara për implementimin e
Programit për avancimin e lidershipit. Trajnimi është
pjesë nga Programi për standarde lidere në kuadër të
projektit të BNJVL-së me Këshillin e Europës dhe
Agjencionin europian për rekonstruim.

Tra jn imin e
i m p l e m e n t u a n
ekspertë nga Këshilli
i Europës të cilët në
rrjedhat e punëtorisë
dy ditore folën për
mënyrat dhe rrjedhat
e implementimit të
projektit. Timi që e
realizoi këtë projekt
do të përbëhet nga një
kryetar, lider i timit
dhe dy deri më tre nga
a d m i n i s t r a t a e
pjesëmarrësve të
t ra jnuar nga më
shumë komuna. Ishte
e vërtetuar se për këtë
vizitë nga kolegë do

të jenë të ftuar të paraqiten të gjitha komunat, të cilat
dëshirojnë të janë nikoqir dhe ta përmirësojnë punën
në komunë, dhe me gjithë atë të fitojnë mendim të
pavarur falas nga ekspertë dhe drejtime për
përmirësimin gjeneral të punës komunale. Të ftuar
janë të gjitha komunat të cilat dëshirojnë të marrin
pjesë në projektin dhe të jenë nikoqir të kolegëve nga
komuna tjera. Do të jenë të zgjedhura 5 komuna sipas
principit kush lajmërohet i pari – i pari shërbehet.
Trajnimi i parë është planifikuar për në muajin
dhjetor, të këtij viti.

Trajnim për të punësuarit në komuna ishte

organizuar edhe në kuadër të Programit për Etikë në

nivel lokal, nga projekti i njejtë. Trajnimi ishte i

implementuar nga 24-26 tetori, 2007 në Manastir.

Trajnimin e vizituan të punësuar në administratën e

më shumë komunave të interesuara, të cilat ishin të

njoftuara me implementimin e këtij projekti. Për
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zboruvaa trojca eksperti od Sovetot na Evropa koi
istovremeno prenesoa iskustva i od drugi zemji
kade bila impementirana ovaa programa.

Republika Makedonija e pioner vo spro-
veduvaweto na Programata za Etika na loklano
nivo vo sosednite zemji, so {to e golem predizvik
za uspe{no sproveduvawe na istata.

Procesot na poseta na kolegi e ist kako i za
programata za Liderski standradi. ]e bidat poka-
neti site op{tini da se prijavat za poseta od
kolegi, a }e bidat izbrani izbrani samo 5 po
principot na prv prijaven-prv uslu`en.

Predvideno e vo tekot na prestojot vo edna
op{tina da se organiziraat intervjua, rabo-
tilnici so cel najavteni~no da bidat pretstaveni
nadle`nostite na vrabotenite vo op{tinata, a
istovremeno i da se utvrdi stepenot na raboteweto
i usoglasenosta so Eti~kite standardi. Ovaa
poseta od kolegi treba da im pomogne na op{tinite
da gi utvrdat svoite nivoa na rabotewe, no i da im
ovozmo`at objektivno podobruvawe na nekoi od
niv.

Od posetenite 5 op{tini }e bide izbrana
najdobrata vo raboteweto vo soglasnost so
eti~kite standardi, za {to e predvideno i nagrada
za “Najtransparentna op{tina”.

Predvideno e prvata poseta na op{tina za
Etika na lokalno nivo da bide sprovedena na vo ja-
nuari, 2008 godina.

Za celava ovaa postapka ZELS nabrzo }e
organizira i kampawa “Kon transparentna
op{tina”.

Za otpo~nuvaweto so implementacijata na
ovie programi- Etika na lokalno nivo, Liderski
standardi, kako i Najdobri praksi be{e
organizirana Konferencija na 11 septemvri, 2007
godina. Mnogubrojnite prisutni od op{tinite,
toga{ bea podetalno zapoznaeni so ovie tri pro-
grami, koi se vo ramkite na Proektot za
podobruvawe na uslugite na gra|anite koj ZELS go
sproveduva vo sorabotka so Sovet na Evropa i
finansiska poddr{ka na Evropskata Unija preku
Agencijata za rekonstrukcija.

procesin e implementimit të projektit folën tre

ekspertë nga Këshilli i Europës të cilët njëkohësisht

përcjellën eksperienca edhe nga shtete tjera ku ka

qenë i implementuar ky programë.

Republika e Maqedonisë është pioner në

implementimin e Programit për Etikë në nivel lokal

në shtetet fqinje, me çka është sfidë e madhe për

implementim të suksesshëm të së njejtës. Procesi i

vizitës së kolegëve është i njejtë si dhe për programin

për standarde lidere. Do të jenë të ftuara të gjitha

komunat që të paraqiten për vizitë nga kolegë, dhe do

të jenë të zgjedhur vetëm 5 sipas principit kush

lajmërohet i pari-i pari shërbehet.

Është parashikuar që në rrjedhat e qëndrimit në

një komunë të organizohen intervista, punëtori me

qëllim që në mënyrë më autentike të jenë të paraqitura

kompetencat e të punësuarve në komuna, dhe

njëkohësisht të vërtetohet shkalla e punës dhe

harmonizimi me standardet etike. Kjo vizitë nga

kolegë duhet t'ju ndihmon komunave t'i caktojnë

nivelet e tyre të punës, dhe t'ju mundëson objektivisht

përmirësim të disave nga ato.

Nga 5 komunat e vizituara do të jetë e zgjedhur

më e mira në punën në dakordim me standardet etike,

me çka është parashikuar edhe shpërblim për

“Komunë më transparente”. Është parshikuar vizita e

parë e komunës për Etikë në nivel lokal të jetë e

implementuar në janar, të vitit 2008.

Për tërë këtë procedurë BNJVL së shpejti do të

organizon edhe fushatë “Kah komunë transparente”.

Për fillimin me implementimin e këtyre

programeve – Etikë në nivel lokal, Standarde lidere, si

dhe Praktika më të mira ishte organizuar Konferencë

më 11 shtator, 2007. Shumë nga të pranishmit nga

komunat, atëherë ishin të njoftuar më detajisht me

këto tre programe, të cilat janë në kuadër të Projektit

për përmirësimin e shërbimeve të qytetarëve që

BNJVL e implementon në bashkëpunim me Këshillin

e Europës dhe përkrahje financiare të Unionit

Europian nëpërmjetAgjencionit për rekonstruim.



1. Komuna e Bërvenicës është ndërmjet 42
komunave që hyrën në fazën e dytë të decentralizimit. Kjo
tregon se Komuna në dy vitet e kaluara me sukses të madh i
realizoi kompetencat e përcjellura dhe se është e përgatitur
të ballafaqohet me sfidat e reja. Përsëri, papërgatitja e
pushtetit qëndror për bartjen e këtyre kompetencave
fiskale, në shumë komuna krijoi probleme plotësuese. Vallë
ajo ndodhi në komunën Tuaj?

2. Nga zgjedhjet e fundit lokale kaluan pothuajse dy
vjet e gjysëm. Me çfarë nevoja të qytetarëve u ballafaquat
në këtë periudhë dhe çka arritët të realizoni, respektivisht
çka planifikoni të realizoni deri në fund të këtij mandati?

-

-

Komuna e Bërvenicës, si komunë rurale me sukses i
realizoi kompetencat e marra dhe me sukses u ballafaqua me
sfidat e reja, njëjtë si edhe 41 komunat tjera që e plotësuan
kushtin për hyrje në fazën e dytë nga decentralizimi fiskal.
Përsëri, mundet të konstatohet se mos përgatitja e pushtetit
qëndror për bartjen e kompetencës së re, neve si komunë na
krijoi mundime shtesë. Shumë u vonua qarkullimi për mjetet
nga bllok dotacionet e Ministrisë për financa. Në shkresën e
njejtë kishte shumë paqartësi që në periudhën vijuese në
buxhetin e komunës do të shkaktonte edhe implikacione
fiskale. Do të ballafaqohemi me mungesë të mjeteve për rroga
dhe të ardhura për shkak të rritjes nga 10% që është e paraparë
të jetë në shumë neto, dhe njëkohësisht do të ketë vonesë të
rrogave në arsim. Probleme rrjedhëse që imponohen me
kompetencat e reja kemi, por ato mundohemi me sukses t'i
zgjidhim, dhe në kontinuitet punojmë në ngritjen e nivelit të
dhënies së shërbimeve për qytetarët.

Në periudhën e kaluar nga mandati im si kryetar i
komunës arritëm të realizojmë numër të madh nga nevojat e
qytetarëve, për të cilat u zotuam edhe në programin zgjedhor.
Pastaj ato ishin të përcjellura në mënyrë konsekuente edhe në
programin për punën e Këshillit të komunës dhe Planin për

Intervju so gradona~alnikot na
Op{tina Brvenica, Xelal Ramadani

KONTINUIRANO RABOTIME NA
PODIGNUVAWETO NA NIVOTO NA

PRU@AWE NA USLUGI NA GRA\ANITE

1. Op{tina Brvenica e me|u 42 op{tini koi vlegoa
vo vtorata faza na decentralizacija. Toa uka`uva deka
Op{tinata vo izminatite dve godini so golem uspeh gi
realizira prenesenite nadle`nosti i deka e podgotvena
da se soo~i so novite predizvici. Sepak, nepodgotvenosta
na centralnata vlast za prefrluvawe na ovie fiskalni
nadle`nosti, vo mnogu op{tini sozdade dopolnitelni
problemi. Dali toa se slu~i vo Va{ata op{tina?

2. Od poslednite lokalni izbori pominaa re~isi
dve i polovina godini. So kakvi potrebi na gra|anite se
soo~ivte vo ovoj period i {to uspeavte da realizirate,
odnosno {to planirate da ostvarite do krajot na ovoj
mandat?

- Op{tina Brvenica, kako ruralna op{tina so
golem uspeh gi realizira prevzemenite nadle`nosti i
uspe{no se soo~i so novite predizvici, isto kako i drugite
41 op{tini koi go ispolnile uslovot za vlez vo vtorata
faza od fiskalnata decentralizacija. Sepak, mo`e da se
konstatira deka nepodgotvenosta na centralnata vlast za
prefrlawe na novata nadle`nost, nas kako op{tina ni
sozdade dopolnitelni pote{kotii. Mnogu docne{e
cirkularot za sredstvata od blok dotacijata od
Ministerstvoto za finansii. Vo istiot dopis ima{e
mnogu nejasnotii {to vo naredniot period vo buxetot na
op{tinata }e predizvika i fiskalni implikacii. ]e se
soo~ime so nedostig na sredstva za plati i pridonesi
poradi toa {to zgolemuvaweto od 10% e predivedno da bide
vo neto iznosot, a istovremeno }e ima zadocnuvawe na
platite vo obrazovanieto. Tekovni problemi koi se
nametnuvaat so novite nadle`nosti imame, no nie se
obiduvame uspe{no da gi re{ime, a i konti uirano
rabotime na podignuvaweto na nivoto na pru`awe na
uslugi na gra|anite.

- Vo izminatiov period od mojot gradona~alni~ki
mandat uspeavme da realizirame golem broj od potrebite na

n

Gradona~alnikot na Op{tina Brvenica, Xelal
Ramadani e roden 1959 godina vo s.^elopek, kade i `ivee.
Osnovnoto obrazovanie go zavr{il vo
r o d n o t o m e s t o , d o d e k a s r e d n o t o
obrazovanie vo gimnazijata “Kiril
Pej~inovi}” vo Tetovo. Vo 1982 godina
diplomiral na Ekonomskiot fakultet vo
Pri{tina.

Toj ima bogato rabotno iskustvo. Vo
Sekretarijatot za Stopanstvo vo Op{tina
Tetovo rabotel od 1984 do 1990 godina. Do
1997 godina rabotel vo [vajcarija. Po
vra}aweto od tamu, od 1997 do 2005 godina
raboti vo Ministerstvo za razvoj i Ministerstvo za
Finansii kako Sovetnik na Ministerot i pomo{nik
rakovoditel na sektor. Od mart 2005 godina vo neposrednite
lokalni izbori e izbran za Gradona~alnik na Op{tina
Brvenica.

BIOGRAFIJA NA GRADONA^ALNIKOT NA
OP[TINA BRVENICA - XELAL RAMADANI

BIOGRAFIA E KRYETARIT TË KOMUNËS
SË BËRVENICËS – XHELAL RAMADANI

Kryetari i Komunës së Bërvenicës, Xhelal
Ramadani është lindur në vitin 1959 në fshatin Çellopek,

ku edhe jeton. Arsimin fillor e kreu në
vendlindje, ndërsa shollimin e mesëm në
gjimnazin “Kiril Pejçinoviq” në Tetovë. Në
vitin 1982 diplomoi në fakultetin ekonomik në
Prishtinë.

Ai ka eksperiencë të pasur punuese. Në
Sekretariatin për Ekonomi në Komunën e
Tetovës punoi nga viti 1984 deri më 1990. Deri
më vitin 1997 punoi në Zvicër. Pas kthimit,
nga viti 1997 deri më 2005 punoi në Ministrinë

për zhvillim dhe Ministrinë për financa si Këshilltar i
Ministrit dhe ndihmës udhëheqës i sektorit. Nga marsi i
vitit 2005 në zgjedhjet e drejtpërdrejta lokale është
zgjedhur për Kryetar të Komunës së Bërvenicës.

Intervistë me kryetarin e Komunës së Bërvenicës,
Xhelal Ramadani

NË KONTINUITET PUNOJMË NË
NGRITJEN E NIVELIT TË

DHËNIES SË SHËRBIMEVE PËR QYTETARËT
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gra|anite, za koi se zalagavme i vo izbornata programa.
Posle toa tie bea dosledno preneseni i vo programa za
rabota na Sovetot na op{tinata i Planot za nabavki za
sekoja buxetska godina. Sakam da naglasam deka i pokraj
nedovolniot kapacitet na op{tinskata administracija,
kuburewto so administrativen prostor, nedostatok na
sredstva i oprema za funkcionirawe, sepak, realiziravme
niza proekti od pogolem obem, koi so zadovolstvo bi gi
spomenal.

Ja zavr{ivme izgradbata na vodovodot i rezervoarot
vo n.m.G.^elopek, poplo~ivme nekolku trotoari so
bekaton plo~ki vo site naseleni mesta (nad 5.000 m2),
izvr{ivme celosna rekonstrukcija na lokalniot pat za
s.Sten~e vo dol`ina od 1,5 km. Pokraj toa, redovno go
sanirame i rabotime na zimskoto odr`uvawe na lokalnite
pati{ta, gi asfaltiravme sportskite tereni vo
s.Miletino, go uredivme centarot vo s.Radiovce, izgraden e
lokalniot pat ^elopek- Strimnica vo dol`ina od 2,0 km.
Celosno e renoviran pokrivot na COU "7 Marsi"-
^elopek, (Japonska donacija), zameneti se i starite so
novi prozorci vo istoto u~ili{te ( donacija na USAID) ,
kako i ja opremivme ambulantata vo s.Gurgurnica, a
postavivme i kanaletki za atmosferska kanalizacija vo
s.Blace i zatvorena atmosferska kanalizacija vo
s.Brvenica, kako i niza pomali proekti. Redovno se vr{i
nabavkata na ogrev i se gri`ime da obzedbedime redoven
prevoz na u~enicite.

- Pri izvr{uvaweto na tekovnite raboti vo
op{tinata, imavme potreba za vrabotuvawe na novi kadri,
{to implicira{e i podgotovka na nova sistematizacija na
rabotnite mesta. So toa, i brojot na visokostru~niot kadar
vo Op{tina Brvenica e zgolemen za 100% . Nie imame
odli~na sorabotkata so sosednite op{tini, osobeno so
Op{tina Tetovo, so koja imame zaedni~ka slu`ba za
administrirawe so danoci i uspe{ni rezultati. Ova e
pozitiven primer za sorabotka koj mo`e da go primenat
site op{tini koi nemaat formirano sopstveno oddelenie
za administratirawe na danoci, a e preduslov za vleguvawe
na op{tinata vo vtorata faza na decentralizacija.
Op{tinata ostvari uspe{na sorabotka so UNDP, so koja
zaedni~ki podgotivme strategija za lokalen ekonomski

3. Uspehot na op{tinata e rezultat na Va{ata
neumorna rabota, no i timskata rabota na vrabotenite
vo administracijata. Kako se organizirate vnatre i
kakva e sorabotkata na op{tinata so sosednite
op{tini i nevladiniot sektor?

furnizime për secilin vit buxhetor. Dëshirojë të theksoj se edhe
përkundër kapacitetit të pamjaftueshëm të administratës
komunale, ngushtimi me hapësirë administrative, mungesa e
mjeteve dhe paisjet për funksionim, përsëri, realizuam projekte
të shumta me vëllim më të madh, të cilat me kënaqësi do t'i
përmendja.

Mbaruam me ndërtimin e ujësjellësit dhe rezervuarit në
v.b. Çellopek i Epërm, shtruam disa tretoare me pllaka bekaton
në të gjitha vendet e banuara (mbi 5.000 m2), kryem

rekonstruim të tërë në rrugën lokale për fshatin Stençe në
sipërfaqe prej 1,5 km. Përveç saj, rregullisht sanojmë dhe
punojmë në mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale, i
asfaltuam terenet sportive në f. Miletinë, e rregulluam qendrën
në f. Radiovcë, është ndërtuar rrugë lokale Çellopek-Strimnicë
në sipërfaqe prej 2,0 km. Tërësisht është renovuar mbulesa e
SH.F “7 Marsi”-Çellopek, (donacion japonez), të zëvendësuara
janë me dritare të reja në shkollën e njejtë (donacion i USAID),
si dhe e pajisëm ambulantën në f.Grurgurnicë, dhe vendosëm
kanalizues për kanalizim atmosferik në f.Bllacë dhe kanalizim
të mbyllur atmosferik në f.Bërvenicë, si dhe projekte të shumta
me vëllime më të vogla. Rregullisht kryhet furnizimi i ngrohjes
dhe kujdesemi të sigurojmë transport të rregullt për nxënësit.

Gjatë kryerjes së punëve rrjedhëse në komunë, patëm

nevojë për punësimin e kuadrove të reja, që implikonte edhe

përgatitje të sistematizimit të ri të vendeve të punës. Me atë,

edhe numri i kuadrit të lartë profesional në Komunën e

Bërvenicës është rritur për 100%. Ne kemi bashkëpunim të

shkëlqyeshëm me komunat fqinje, veçanërisht me Komunën e

Tetovës, me të cilën kemi shërbim të përbashkët për

administrimin me tatime dhe rezultate të suksesshme. Ky është

shembull pozitiv për bashkëpunim i cilin mundet ta zbatojnë të

gjitha komunat të cilat nuk kanë formuar sekcion personal për

administrimin e tatimeve, dhe është parakusht për hyrjen e

komunës në fazën e dytë të decentralizimit. Komuna realizoi

bashkëpunim të suksesshëm me UNDP, me të cilën bashkërisht

përgatitëm strategji për zhvillim ekonomik lokal – ZHEL, por

njëkohësisht e realizuam edhe projektin “Bashkëpunim

ndërkomunal për dërgimin efikas të shërbimeve”. Me atë do të

mundësohet regjistrim i ri i kompetencave dhe do të formohet

3. Suksesi i komunës është rezulatat i punës Tuaj të
palodhshme, por edhe të punës grupore të të punësuarve në
administratë. Si organizoheni brenda dhe si është
bashkëpunimi i komunës me komunat fqinje dhe sektorin
joqeveritar?

-

OGROMEN PRIRODEN POTENCIJAL
ZA OP[TISNKI RAZVOJ

OP[TINA BRVENICA e ruralna op{tina koja
spa|a vo grupata na sredno golemi op{tini, a opfa}a 10
naseleni mesta i toa: Brvenica, D.Sedlarce, ^elopek,
Miletino, Blace, Radiovce, Tenovo, Volkovija, Sten~e i
Gurgurnica.

Brvenica se nao|a ju`no od gradot Tetovo na desnata
strana od rekata Vardar pod padinite na planinata Suva
Gora, a grani~i so op{tinite: Tetovo, Bogoviwe, Vrap~i{te,
Gostivar, Makedonski Brod i @elino.

Vkupniot broj na naselenieto e 15855 `iteli so
me{ana etni~ka struktura od koi 61,62% albanci , 37,52 %
makedonci 0,49 % srbi, 0,01 bo{waci i 0,35% ostanati.

Op{tinata Brvenica e so povr{ina od 164.3 km
2.

POTENCIAL I JASHTËZAKONSHËM
NATYROR PËR ZHVILLIM KOMUNAL

KOMUNA E BËRVENICËS është komunë rurale e cila
hyn në grupin e komunave të mëdha mesatare, dhe përfshin 10
vende të banuara dhe atë: Bërvenicë, Sedllarcë e Poshtme,
Çellopek, Miletinë, Bllacë, Radiovcë, Tenovë, Vollkovi, Stençe
dhe Gurgurnicë.

Bërvenica gjendet në jug të qytetit të Tetovës në anën e
djathtë nga lumi Vardar në rëzën e Malit të Thatë, dhe kufizohet me
komunat: Tetovë, Bogovinë, Vrapçishtë, Gostivar, Makedonski
Brod dhe Zhelinë.

Numri i plotë i popullatës është 15.855 banorë me strukturë
të përzier etnike nga të cilët 61,62% shqipëtarë, 37,52%
maqedonas, 0,49% serb, 0,01 boshnjakë dhe 0,35% të tjerë.

Komuna e Bërvenicës është me sipërfaqe prej 164.3 km2.



razvoj- LER, no istovremeno go realiziravme i proektot
"Me|uop{tinska sorabotka za efikasno ispora~uvawe na
uslugite". So toa }e se ovozmo`i nov popis na
nedvi`nostite i }e se formira nova baza na podatoci za
dano~nite obvrznici. Po realizacija na ovie dva proekti
o~ekuvame pogolema naplata na lokalnite danoci ( danok
na imot i dr.).

- Nedostatokot na finansiskite sredstva osobeno vo
ruralnite op{tini e potvrdena nekolku pati. Zatoa ~esta
e zabele{kata na ovie op{tini do ZELS i do Komisijata za
sledewe na razvojot na sistemot za finansirawe na
op{tinite za na~inot na raspredelbata na sredstvata od
DDV, na namenskite dotacii na u~ili{tata. Stapkata od
3% koja se raspredeluva od DDV e najniska od site zemji vo
tranzicija. Za `al, nema podgotvenost od strana na Vladata
ovaa stapka da se zgolemi na 5,5%, koja mo`e da go ubla`i
toj nedostatok, no ne i da go re{i. Zatoa od na{iot skromen
buxet sekoga{ mora da odvojuvame sredstva za greewe na
u~ili{tata za da ne dojde do prekinuvawe na nastavata.
Buxetot na op{tina Brvenica ( so rebalansot) e nad 61
mil.denari, vo koj buxet e blok dotacijata za obrazovanie
od 19 mil.denari, donacija od donatorite okolu 5 mil
denari, i transferot od centralniot buxet (DDV - 6,6 mil
den.;kapitalni prihodi -12 mil den.).Dosega, kako i ovaa
godina o~ekuvame realizirawe na buxetot nad 80% od
planiranoto.

So zadovolstvo, bi spomenal na edna akcija {to ja
organiziravme i nadidovme na {irok gra|anski odyiv.
Imeno, imavme organizirano samopridones od gra|anite za
izgradba na vodovodot vo G.^elopek, izgradba na lokalniot
pat ^elopek-Strimnica i vo poplo~uvawe na ulicite vo
naselenite mesta. Vo pogled na nadle`nostite {to gi
imame, bi napomenal deka naplatata na danocite e
zadovolitelna, no ne e realna. Toa e taka poradi stari
podatoci koi gi dobivme so golemo zadocnuvawe od strana
na UJP. Sega toa e ispraveno i o~ekuvame vo narednata
godina ovaa stapka da se zgolemi. Vo Brvenica e evidenten i
rastot na biznis sektorot, koj se razviva isklu~ivo od
sopstveni izvori na finansirawe, koi vo pogolem del se od
povratnicite od stranstvo. Vo soglasnot so toj trend vo
op{tinata se obezbedeni stopansko- industriski zoni, koi
se nao|aat na privatno zemji{te.

Op{tina Brvenica ve}e dobiva lik na sovremena
ruralna op{tina, no taa i ponatamu }e se razviva i gradi,
na na{e i zadovolstvo na gra|anite.

4. Nedostatokot na finansiskite sredstva za
lokalnata vlast e evidenten re~isi vo site op{tini.
Sepak, ruralnite op{tini, me|u koi i Op{tina
Brvenica imaa zabele{ki za na~inot na raspredelba na
DDV na op{tinite, na formulata za raspredelba na
namenskite dotacii za u~ili{tata i za prevoz na
u~enicite... Kako Op{tina Brvenica uspeva uspe{no da
gi menaxira svoite nadle`nosti?

bazë e re për debitorët tatimor. Pas realizimit të këtyre dy

projekteve presim pagesë më të madhe të tatimeve lokale (tatim

të pronës etj).

Mungesa e mjeteve financiare veçanërisht në komuna

rurale është e vërtetuar disa herë. Për këtë shkak është e

ndershme vërejtja e këtyre komunave deri te BNJVL dhe

Komisioni për vëzhgimin e zhvillimit të sistemit për financimin

e komunave për mënyrën dhe shpërndarjen e mjeteve nga

TVSH-ja, të dotacioneve të dedikuara në shkolla. Shkalla prej

3% e cila shpërndahet nga TVSH-ja është me e ulët nga të gjitha

shtetet në tranzicion. Për fat të keq, nuk ka përgatitje nga ana e

Qeverisë që kjo shkallë të rritet në 5,5%, e cila mundet të zbut

atë mungesë, por jo edhe të zgjidh. Për këtë shkak nga buxheti

jonë solid çdoherë duhet të ndajmë mjete për ngrohje të

shkollave që të mos vjen deri te ndërprerja e mësimit. Buxheti i

komunës së Bërvenicës (me ribalancin) është mbi 31

mil.denarë, në buxhetin e së cilës është bllok dotacioni për

arsim prej 19 mil.denarë, donacion nga donatorët rreth 5

mil.denarë, dhe transferi nga buxheti qendror (TVSH – 6,6

mil.den.; të ardhura kapitale – 12 mil.den.). Deri më tash, si dhe

këtë vit presim realizimin e buxhetit mbi 80% nga e

planifikuara.

Me kënaqësi, do theksoja një aksion që e organizuam

dhe hasëm papritmas në jehonë të gjërë të qytetarëve. Pikërisht,

patëm organizuar vetkontribut nga qytetarët për ndërtimin e

ujësjellësit në Çellopek të Epërm, ndërtim të rrugës lokale

Çellopek-Strimnicë dhe në plloçimin e rrugëve në vendet e

banuara. Në kuadër të kompetencave që i kemi, do theksoja se

pagesa e tatimeve është e kënaqshme, por nuk është reale. Ajo

është ashtu për shkak të të dhënave të vjetra të cilat i morrëm me

vonesë të madhe nga ana e DAP. Tani ajo është rregulluar dhe

presim në vitin e ardhshëm kjo shkallë të rritet. Në Bërvenicë

është evident edhe rritja e sektorit të biznesit, i cili zhvillohet

kryesisht nga burime personale të financimit, që në pjesë më të

madhe janë nga rikthyesit prej vendeve të huaja. Në dakordim

me atë trend në komunë janë të siguruara zona ekonomike-

industriale, që gjenden në tokë private.

Komuna e Bërvenicës tani më merr figurë të komunës

bashkëkohore rurale, por ajo edhe më tutje do të ndërtohet dhe

zhvillohet, në kënaqësinë tonë dhe të qytetarëve.

4. Mungesa e mjeteve financiare për pushtetin

lokal është evident pothuajse në të gjitha komunat. Përsëri,

komunat rurale, ndër të cilat edhe Komuna e Bërvenicës ka

vërejtje për mënyrën e shpërndarjes së TVSH-së në

komunat, në formulën për shpërndarjen e dotacioneve të

dedikuara për shkollat dhe për transportin e nxënësve... Si

Komuna e Bërvenicës arrin me sukses t'i menaxhon

kompetencat e veta?

-

GAZETË



GLASILO

Centarot za gra|anski komunikacii od Skopje vo

oktomvri 2007 godina dostavi do nadle`nite

institucii, op{tini, serija merki {to treba da se

prezemat za da se stesni prostorot za korupcija vo

bespravnoto gradewe i urbanizmot.
Potrebata od prezemawe na vakvi merki

proizleguva od konstatiraniot {irok prostor za

korupcija vo ovaa sfera na {to upatuvaat: iljadnicite

bespravni gradbi {to niknuvaat sekojdnevno i koi se

predmet na koruptivni aktivnosti vo site fazi - od

po~etokot na izgradbata do kone~nata legalizacija,

visokiot procent na doneseni, a nerealizirani

re{enija za urivawe na bespravnite gradbi, kako i

golemoto u~estvo na stanbeni i delovni zgradi me|u

divogradbite {to govori deka stanuva zbor za

nelegalen biznis, a ne za re{avawe na individualni

stanbeni pra{awa.
O d p o s e b n a

va`nost za op{tinite

s e p r e p o r a k i t e :

u r b a n i s t i ~ k i t e

planovi da se koristat

z a p l a n i r a w e n a

prostorot, a ne za

l e g a l i z a c i j a n a

bespravnite gradbi,

z a k o n i t e o d o v a a

o b l a s t d a s e

donesuvaat i menuvaat

so vklu~uvawe na site

r e l e v a n t n i

institucii vo zemjava,

osobeno na pretstavnicite na lokalnite samoupravi,

da se obezbedi po{iroka politi~ka poddr{ka od

sovetite na op{tinite za pore{itelno spravuvawe so

problemot na bespravnite gradbi, da se zgolemi brojot

na grade`nite inspektori i za niv da se vovedat

porigorozni kazni i povisoki nagradi i obvrska

redovno da ja kontroliraat sostojbata na terenot

namesto da reagiraat samo na prijava, da se zgolemat

buxetskite pari za izvr{uvawe na re{enijata za

urivawe na bespravnite gradbi, da se ispituva

imotnata sostojba na site odgovorni lica vo procesot

na odlu~uvawe od ovaa oblast, da ne se izdavaat dozvoli

za gradewe na zemji{te {to e vo postapka na

denacionalizacija, da se primenuva neselektiven

odnos pri urivawe na bespravnite objekti i pri

sankcionirawe na prekr{itelite na zakonot, kako i

najavenata legalizacija na bespravnite gradbi da se

sproveduva spored detalno propi{ani kriteriumi i

uslovi vo ~ie definirawe }e bidat vklu~eni

stru~nata, nau~nata i po{irokata javnost
Predlo`enite merki glavno se vo nasoka na:

zasiluvawe i zaostruvawe na inspekciskite kontroli,

MERKI ZA NAMALUVAWE NA
KORUPCIJATA VO BESPRAVNOTO

GRADEWE I URBANIZMOT
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MASA PËR ULJEN E KORRUPCIONIT
NË NDËRTIMIN E PA DREJTË

DHE URBANIZMI

Qendra për komunikime të qytetarëve nga Shkupi

në tetor të vitit 2007 dërgoi deri te institucionet

kompetente, komuna, masa të shumta që duhet të

ndërmerren për tu ngushtuar hapësira për korrupcion në

ndërtimin e pa drejtë dhe urbanizmi.

Nevoja për marrjen e këtyre masave del nga

hapësira e gjërë e konstatuar për korruptim në këtë sferë në

të cilën drejtohen: mijra ndërtime të pa drejta që dalin pa

pritur çdo ditë dhe që janë lëndë e aktiviteteve korruptive

në të gjitha fazat – nga fillimi i ndërtimit deri te legalizimi

final, përqindja e lartë e aktvendimeve të sjellura, dhe mos

realizim të aktvendimeve për rrënimin e ndërtimeve të pa

drejta, si dhe pjesëmarrjen e madhe të ndërtesave banesore

dhe afariste ndërmjet ndërtimeve të egra që flitet se bëhet

fjalë për biznes jolegal, dhe jo për zgjidhjen e çështjeve

individuale afariste.

Me rëndësi të

veçantë për komunat

janë rekomandimet:

planet urbanistike të

s h f r y t ë z o h e n p ë r

p l a n i f i k i m i n e

hapësirës, dhe jo për

legalizim të ndërtimeve

të pa drejta, ligjet nga

kjo lëmi të sillen dhe të

n d r y s h o h e n m e

p ë r f s h i r j e t ë

institucioneve relevante

në vend, veçanërisht

p ë r f a q ë s u e s v e t ë

vetëqeverisjes lokale, të sigurohet përkrahje më e gjërë

politike nga këshillet e komunave për përgatitjen më

vendosëse me problemin e ndërtimeve të pa drejta, të rritet

numri i inspektorëve ndërtimor dhe për ata të vendosen

dënime më rigoroze dhe shpërblime më të larta dhe

detyrim që rregullisht ta kontrollojnë gjendjen në teren në

vend se të reagojnë vetëm në denoncim, të rriten parat

buxhetore për kryerjen e aktvendimeve për rrënimin e

ndërtimeve të pa drejta, të ekzaminohet gjendja pronësore

për të gjithë personat përgjegjës në procesin e vendosjes

nga kjo lëmi, të mos jepen leje për ndërtim të tokës që është

në procedurë të denacionalizimit, të zbatohet raport

joselektues gjatë rënimit të objekteve të pa drejta dhe gjatë

sanksionimit të shkelësve (cenuesve) ligjor, si dhe

legalizimi i lajmëruar për ndërtimet e pa drejta të zbatohet

sipas kriteriumeve dhe kushteve të parapara në definimin e

së cilës do të jenë të përfshira audienca profesionale,

shkencore.

Masat e propozuara kryesisht janë në drejtim të:

përforcimit dhe ashpërsimit të kontrolleve inspektuese,



GAZETË

poefikasno spravuvawe i sankcionirawe na
problemot so bespravnite gradbi, kako i zgolemuvawe
na rizi~nosta i besperspektivnosta na bespravnoto
gradewe. Do predlo`enite merki Centarot dojde pre-
ku dlabo~insko istra`uvawe na formite, na~inite i
~initelite na korupcija vo ova oblast, konsultirawe
so doma{ni stru~waci, javni i privatni institucii i
organizacii, kako i zemawe predvid na preporakite
od me|unarodnite organizacii i re{enijata i najdob-
rite praktiki od drugite zemji od regionot, EU i
svetot.

GRADEWE NA KAPACITETI NA
LOKALNO I NACIONALNO NIVO
ZA PLANIRAWE VRZ OSNOVA NA

MILENIUMSKITE RAZJVONI CELI

Proektot

pretstavuva
prodol`enie na aktivnostite za poddr{ka na
procesite na planirawe na lokalno i nacionalno
nivo. Vo periodot 2005 i 2006 godina, UNDP sprovede
niza aktivnosti za zajaknuvawe na lokalnite
kapaciteti za planirawe, podgotovka, sproveduvawe i
monitoring na razvojni planovi vo pilot op{tinite
Gostivar, Negotino i Strumica a sega poddr{kata
prodol`uva so pogolema koordinacija so ZELS vo
~etiri novi op{tini i toa Brvenica, Demir Kapija,
Rosoman i Makedonski Brod.

Celi na proektot se gradewe na kapacitetite
kaj lokalnite samoupravi i koristewe na razvojniot
koncept zasnovan na MRC od strana na lokalnite
razvojni ~initeli pri analiziraweto na nivnata
socio ekonomska sredina, planirawe politiki i
strategii, sproveduvawe programi i proekti, i
monitoriraweto i analiziraweto rezultati. Druga
cel e podobruvawe na vertikalnata i horizontalnata
koordinacija vo procesot na planirawe na razvojot i
vo transferot na znaeweto.

Kraen rezulatat od toj proces se strategiite za
lokalen razvoj zasnovani na Mileniumskite razvojni
celi i po~ituvawe na ~ovekovite prava, podgotveni
na participativen na~in i usvoeni od Sovetite na
op{tinite. Vo ramkite na proektite se podgotveni
niza materijali, prira~nici i publikacii za lokalen
razvoj i po~ituvawe na ~ovekovite prava.

Vo ramkite na proektot }e ima rabotilnici,
sorabotka i koordinacija so ZELS i jaknewe na
kapacitetite na oddelenioto za obuki na ZELS,
istra`uvawe za socio ekonomskata sostojba, obuki,
javni raspravi, izrabotka na strate{ki planovi za
lokalen razvoj na op{tinite, akciono planirawe,
razmenski poseti me|u op{tinite, publikacii.

So cel da se postignat pogolemi efekti vo
op{tinite, proektot se sproveduva so zaedni~ki
zalo`bi na tri razvojni agencii: UNDP, “Ludvig
Boltzman” Institut t za ~ovekovi prava (BIM), i
Holandskata Razvojna Agencija SNV Makedonija.

Jaknewe na kapacitetite na lokalno
i nacionalno nivo za planirawe zasnovano na
Mileniumskite razvojni celi,

–

–

o

–
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ballafaqim më efikas dhe sanksionim të problemit me

ndërtimet e pa drejta, si dhe rritje të rrezikut dhe jo

prespektiva e ndërtimit të pa drejtë.
Deri te masat e propozuara Qendra erdhi nëpërmjet

vëzhgimit thellues të formave, mënyrat dhe vepruesit e
korrupcionit në këtë lëmi, konsultim me profesionist nga
vendi, institucione dhe organizata publike dhe private, si
dhe marrje parasysh rekomandimet nga organizatat
ndërkombëtare dhe aktvendimet si dhe praktikat më të
mira nga shtetet tjera nga regjioni, BE dhe bota.

NDËRTIMI I KAPACITETEVE NË
NIVEL LOKAL DHE NACIONAL PËR

PLANIFIKIM NË BAZË TË QËLLIMEVE
ZHVILLUESE TË MILENIUMIT

Projekti

paraqet vazhdim të aktiviteteve
për përkrahje të proceseve të planifikimit në nivel lokal
dhe nacional. Në periudhën 2005 dhe 2006, UNDP
implementoi aktivitete të shumta për përforcimin e
kapaciteteve lokale për planifikim, përgatitje,
implementim dhe monitorim të planeve zhvillimore në
pliot komunat Gostivar, Negotinë dhe Strumicë dhe tani
përkrahja vazhdon me koordinim më të madh me BNJVL-
në në katër komuna të reja dhe atë Bërvenicë, Demir Kapi,
Rosoman dhe Makedoniski Brod.

Qëllimet e projektit janë ndërtime të kapaciteteve
tek vetëqeverisjet lokale dhe shfrytëzimi i konceptit
zhvillimor i bazuar në QZHM nga ana e vepruesve
zhvillimor lokal gjatë analizimit të rrethit të tyre socialo –
ekonomik, planifikim të politikave dhe strategjive,
implementim të programeve dhe projekteve, dhe
monitorimi dhe analizimi i rezultateve. Qëllim tjetër është
përmirësimi i koordinimit vertikal dhe horizontal në
procesin e planifikimit të zhvillimit dhe në transferin e
njohurive.

Rezultat përfundimtar nga ai proces janë strategjitë
për zhvillim lokal të bazuara në qëllimet zhvilluese të
mileniumit dhe respektim të të drejtave njerëzore, të
përgatitura në mënyrë participative dhe të miratuara nga
Këshillet e komunave. Në kuadër të projekteve janë
përgatitur materiale të shumta, doracak dhe publikime për
zhvillim lokal dhe respektimin e të drejtave njerëzore.

Në kuadër të projektit do të ketë punëtori,
bashkëpunim dhe koordinim me BNJVL-në dhe përforcim
të kapaciteteve të sekcionit për trajnime në BNJVL,
vëzhgim për gjendje socialo – ekonomike, trajnime,
diskutime publike, përpunim të planeve strategjike për
zhvillim lokal të komunave, planifikim hapsinor, vizita të
ndryshme ndërmjet komunave, publikime.

Me qëllim të arrihen efekte më të mëdha në
komunat, projekti realizohet me përpjekje të përbashkëta
në tre agjencione zhvillimore: UNDP, “Lludvig
Bolltzman” Instituti për të drejta njerëzore (BIM), dhe
Agjencioni Holandez për Zhvillim SNB – Maqedoni.

Ndërtimi i kapaciteteve në nivel lokal
dhe nacional për planifikim të bazar në qëllimet
zhvilluese të Mileniumit,
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ГРАД СКОПЈЕ ДОМАЌИН НА ТА
КОНФЕРЕНЦИЈА НА УЦСЕЕЦ

11-

Единаесеттата Конференција на Унијата на главните
градови од Централна и Југоисточна Европа од
до октомври година се оддржа воСкопје во организација
на Град Скопје а претседавач беше градоначалникот Трифун
Костовски Под мотото Главните градови на Централна и
Југоисточна Европа претставниците од петнаесетина европски
метрополи одВиена доНикозија разговараа за нивните релации
со централните власти за процесот на евроинтеграција како и за
имплементирањена заедничкипроекти Ворамкинапленарниот
дел од конференцијата беше разгледувана и можноста за
регионална соработка и ницијативи за заеднички проекти
Мрежа на градови партнери во бизнисот беше насловот на
проектот што Град Скопје го презентираше пред своите колеги
чија замисла е секој од градовите членки на Унијата да
номинира институција кои се занимава со развој на
претприемништво од својот град која ќе биде дел од мрежата
на градови партн ри во бизнисот Овие институции по
електронски пат ќе разменуваат податоци за фирми проекти
понуди и побарувачки на пазарот можности за развој на мали и
средни претпријатија во своите матични градови и друго за што
ќе биде направен и посебен информациско комуникациски
програм Останатите градови на Конференцијата изразија желба
за развој на регионална соработка како на пример во Регионот
Евробалкан Скопје Ниш Софија а Скопје и Сараево на самата
Конференција потпишааПротокол за соработка

Учесниците на Конференцијата усвоија и потпишаа
Декларција за начелата на Организацијата на главните градови и
донесоа заклучоци со кои се залагаат за обезбедување повисоки
социјални и еколошки стандарди за главните градови а како
значаен фактор во исполнувањето на целите на европските
политики и стратегии Учесниците ги повикаа институциите на
Европската Унија да ја признаат важноста на главните градови и
да обезбедат систематски и транспарентен дијалог меѓу
Европската комисија и претставниците на локалните власти
Конференцијата претставуваше исклучителна можност
претставниците на главните градови да разменат искуства во
поглед на организацијата и финансирањето на локалните
самоуправи начинот на користење на европските фондови за
имплементирање важни инфраструктурни проекти
неопходноста од добра соработка меѓу централните локалните
власти и институциите на Европската Унија како и потребата од
ефикасна децентрализација проследена со успешна фискална
децентрализација

Унијата како мрежа на градови е формирана на
Конференцијата на градоначалниците на централна и
југоисточна Европа што се одржа во октомври година во
Атина
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Александра Џаџовска
Град Скопје

QYTETI I SHKUPIT NIKOQIR I KONFERENC S
SË 11- DHJETË TË UNIONIT TË KRYEQYTETEVE
NGAEVROPAQENDRORE DHE JUGLINDORE

Ë

Konferenca e njлmbëdhjetë e Unionit të kryeqyteteve
nga Evropa qendrore dhe juglindore u mbajt në Shkup nga 18
deri me 20 tetorë 2007 e organizuar nga Qyteti i Shkupit, ndërsa
kryesues ishte kryetari i Qytetit të Shkupit Trifun Kostovski.
Nën moton “Kryeqytetet nga Evropa qendrore dhe Juglindore”
pлrfaqësuesit nga pesëmbëdhjetë metropole evropiane, nga
Viena deri në Nikozija, biseduan për raportet e tyre me pushtetin
qendrorë për procesin e evrointegrimeve, si dhe për
implementimin e projekteve të përbashkëta. Nл kuadër të
sesionit plenar të konferencës u shqyrtua edhe mundësia për
bashkëpunim regjional si dhe iniciativa për projekte të
përbashkëta. ,,Rrjeti i qyteteve partner nл biznes,, ishte tema e
projektit të cilin Qyteti i Shkupit e prezantoj përpara kolegëve të
vet, që esenca e secilit qytet – anëtar të Unionit , të emëroj
institucion që merren me zhvillimin e sipërmarrjes (nga qyteti i
vet) e cila do të jetë pjesë e rrjetit të qyteteve – partnerë në biznes.
Këto institucione, në mënyrë elektronike do të shkëmbejnë të
dhëna për firma, projekte, oferta dhe kërkesa të tregut, mundësi
për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në qytetet
amë të tyre dhe të tjera, për të cilën do të përgatitet një program i
veçant komunikues – informatik. Qytetet tjera në konferencë
shprehën dëshirën për zhvillim të bashkëpunimit regjional si psh
në Regjionin Evrobalkan (Shkup – Nish – Sofje), ndërsa Shkupi
dheSarajeva nënshkruanProtokoll për bashkëpunim.

Pjesmarrлsit në Konferencë miratuan dhe nënshkruan
Deklaratë për parimet e organizimit të kryeqyteteve dhe sollën
përfundim me të cilat përkushtohen për sigurimin e standardeve
të larta sociale dhe ekologjike për kryeqytetet, ndërsa si faktor i
rëndësishëm në përmbushjen e qëllimeve të strategjive dhe
politika evropiane. Pjesmarrлsit u bënë thirrje institucioneve të
Unionit Evropian të pranojnë rëndësinë e kryeqyteteve dhe të
sigurojnë dialog sistematik dhe transparent ndërmjet Komisionit
evropian dhe përfaqësuesve të pushteteve lokale. Konferenca u
pa si mundлsi e jashtëzakonshme ku përfaqësuesit e
kryeqyteteve të shkëmbejnë përvoja në aspekt të organizimit dhe
financimit të vetëqeverisjeve lokale, mënyrën e shfrytëzimit të
fondeve evropiane për implementim të projektet të rëndësishme
infrastrukturore, nevojën e bashkëpunimit të mirë ndërmjet
pushtetit qendorë, lokal dhe institucioneve të Unionit Evropian,
si dhe nevoja për decentralizim efikas e përcjellur me
decentralizim fiskal të sukseshëm.

Unioni si rrjet i qyteteve shtë formuar në “Konferencлn
e kryetarëve të komunave të Evropës qendrore dhe juglindore”,
qл umbajt në tetor të 1995 nëAthinë.

Aleksandra Xhaxhovska
Qyteti i Shkup

ë
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ZELS ostvari rabotna poseta
na Asocijacijata na op{tini vo Turcija

RAZMENA NA ISKUSTVA I
RAZVIVAWE NA ZAEDNI^KI

PROEKTI

Na pokana na Turskata Asocijacija na op{tinite od
regionot na Marmara, na 18 i 19 oktomvri, 2007 godina,
delegacija od ZELS prisustvuva{e na Generalnoto Sobranie
na Asocijacijata. Celta na posetata be{e pretstavuvawe na
ZELS i inicirawe na sorabotka pome|u dvete organizacii
so cel razmena na iskustva po odredeni pra{awa koi se od
va`nost za lokalnata samouprava, vospostavuvawe na
sorabotka po zaedni~ki proekti, kako i zbratimuvawe na
dvete organizacii i inicirawe na zbratimuvawe na
op{tinite od Makedonija so op{tinite od toj region.

Na sednicata na Generalnoto Sobranie, be{e
pretstavena i rabotata na na{ata Asocijacija.
Pretstavnicite od ZELS imaa kratka prezentacija za
aktivnostite i idnite planovi na ZELS na R.Makedonija.. Po
sednicata tie imaa mo`nost da razmenat iskustva i da
soberat dobri praksi so nivnite kolegi od Turskata
Asocijacija na op{tini.

Pokraj u~estvoto na sednicata, tie ja posetija i
Op{tina Jildirim, koja e sostavna op{tina na eden od
najgolemite gradovi vo Turcija - Bursa. Gradona~alnikot na
op{tinata Jildirim, vsu{nost e i Pretsedatel na
Asocijacijata na op{tinite od regionot na Marmara. Vo
tekot na posetata, doma}inite im gi pretstavija
najreprezentativnite obele`ja na ovaa op{tina, kako
xamiite i drugite religiozni institucii, kulturnite
institucii i drugi znamenitosti na op{tinata. Pri toa,
najgolem vpe~atok na pretstavnicite od ZELS im ostavi
vospostavenata organizaciska struktura na op{tinskata
zgrada vo Jildirim. Vnatre{nata organizaciska postavenost
e na visoko nivo, a kako najrazvieni sektori so koi i
gradona~alnikot li~no se gordee i gi potencira se sektorot
za informirawe na gra|anite kako i oddelenieto za
socijalna pomo{na gra|anite, sekako, bez da gi izostavi i ja
potceni funkcionalnosta na drugite sektori i oddelenija vo
op{tinata.

Kako idni planovi koi proizlegoa od ovaa poseta se:
intenzivirawe na sorabotkata pome|u dvete asocijacii, kako
i sorabotka po zaedni~ki proekti. Pri toa, eden od
proektite, koj konkretno se odnesuva na zbratimuvawe na 10
op{tini od R.Makedonija so 10 op{tini od regionot na
Marmara, Trucija, e ve}e vo postapka na odobruvawe od
evropskite fondovi koi se dostapni za Turcija.

OBUKA ZA PROGRAMITE OD
PREKUGRANI NA SORABOTKAЧ

Podgotovka za sproveduvawe na IPA
proektite od vtorata komponenta

Proektot Prekugrani~na institucionalna

nadgradba”( ), poddr`an od Evropskata unija, vo

sorabotka so Ministerstvoto za lokalna samouprava i

Sekretarijatot za evropski pra{awa, organizira{e i

sprovede dvodnevna rabotilnica za obuka za realizacija na

„

CBIB

BNJVL realizoi vizitë pune në Asociacionin
e komunave në Turqi

KËMBIM TË PËRVOJAVE DHE ZHVILLIM
TË PROJEKTEVE TË PËRBASHKËTA

Me ftesë tëAsociacionit turk të komunave nga regjioni
Marmara, më 18 dhe 19 tetor, 2007, delegacion nga BNJVL
morri pjesë në Kuvendin Gjeneral të Asociacionit. Qëllimi i
vizitës ishte paraqitja e BNJVL-së dhe inicimi i bashkëpunimit
ndërmjet dy organizatave me qëllim këmbimin e
eksperiencave në çështje të caktuara të cilat janëme rëndësi për
vetëqeverisjen lokale, vendosjes së bashkëpunimit me
projekte të përbashkëta, si dhe vëllazërimin e dy organizatave
dhe inicimin e vëllazërimit të komunave nga Maqedonia me
komunat nga ai regjion.

Në seancën e Kuvendit Gjeneral, ishte e paraqitur edhe
puna e Asociacionit tonë. Përfaqësuesit e BNJVL-së patën
prezantim të shkurtër për aktivitetet dhe planet e ardhshme të
BNJVL-së në R. eMaqedonisë. Pas seancës ata patënmundësi
të këmbejnë eksperienca dhe të mbledhin praktika të mira me
kolegët e tyre ngaAsociacioni i komunave tëTurqisë.

Përveç pjesëmarrjes në seancë, ata e vizituan edhe
Komunën Jilldirim, e cila është komunë nga qytetet më të
mëdha në Turqi – Bursa. Kryetari i komunës së Jilldirim, në të
vërtetë është edhe Kryetar i Asociacionit të komunave nga
regjioni i Marmarasë. Në rrjedhat e vizitës, nikoqirët i
paraqitën shënimet më prezente të kësaj komune, si xhamitë
dhe institucionet tjera religjioze, institucionet kulturore etj.
Patsaj, përshtypjemë emadhe përfaqësuesve të BNJVL-së u la
struktura vendosëse organizative e ndërtesës komunale në
Jilldirim. Vendosja e brendshme organizative është në nivel të
lartë, dhe si sektore më të zhvilluara me të cilat edhe kryetari
personalisht krenohet dhe i potencon sektorin për informim të
qytetarëve si dhe sekcionin për ndihmë sociale të qytetarëve,
gjithsesi, pa i lënë anash dhe e theksoi funksionalitetin e
sektoreve dhe sekcioneve tjera në komunë.

Si plane të ardhshme që dolën nga ky takim janë:
intensifikimi i bashkëpunimit ndërmjet dy asociacioneve, si
dhe bashkëpunimi me projekte të përbashkëta. Pastaj, një ndër
projektet, që konkretisht sillet në vëllazërimin e 10 komunave
ngaR. eMaqedonisëme10komunat nga regjioni iMarmarasë,
Turqisë, është në procedurë të miratimit nga fondet europiane
të cilat janë të disponueshmepërTurqinë.

Trajnim për programet nga
bashkëpunimi ndërkufitar

PËRGATITJE PËR IMPLEMENTIMIN E IPA
PROJEKTEVE NGAKOMPONENTAE DYTË

Projekti ,,Avancim institucional ndërkufitar”(CBIB),

përkrahur nga Unioni Europian, në bashkëpunim me

Ministrinë për vetëqeverisje lokale dhe Sekretariati për

çështje europiane, organizoi dhe implementoi punëtori dy

ditore për trajnim për realizimin e projekteve nga
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proekti od vtorata komponenta na pretpristanata pomo{na

EU (IPA).

Na obukata prisustvuvaa pretstavnici od

Ministerstvoto za lokalna samouprava, Ministerstvoto za

finasii, Sekretarijatot za evropski pra{awa,

Kancelarijata za dr`avna revizija, Ministerstvoto za

`ivotna sredina , Agencijata za promocija na

pretpriemni{tvo, Ministerstvoto za transport,

Evropskata agencija za rekonstrukcija, Delegacijata na EK

vo Makedonija, Institutot Ist-Vest, , i od ,

kako i ZELS so dvajca svoi pretstavnici.

Celta na rabotilnicata be{e da se pojasnat glavnite

pra{awa povrzani za upravuvaweto na vtorata IPA

komponenta , vo nasoka soodvetno da se podgotvat za uspe{na

implementacija na fazata za prekugrani~nite programi.

Rabotilnicata dade presek na tehni~kite pra{awa

povrzani so implemtacijata na programite od vtorata

komopnenta na IPA i ovozmo`i soodvetna interaktivna

ve`ba za utvrduvawe na prednostite i slabostite,

prioritetite i koordinacijata vo sekojdnevnata rabota.

Na dvodnevnata rabotilnica bea pretstaveni

strukturite vo Republika Makedonija zadol`eni za

pregovori, podgotovka, koordinacija i sproveduvawe na

proektite od IPA fondot i od vtorata komponenta za

prekugrani~na sorabotka. Objasneti bea pravilata,

aktivnostite i karakteristikite na vtorata komponenta,

soglasno IPA regulativata na Evropskata Unija. Vo zemjava,

IPA koordinator za prekugrani~na sorabotka e

Ministerstvoto za lokalna samouprava na Republika

Makedonija.

U~esnicite na rabotilnicata dobija osnovni

poznavawa za procesot za podgotovka, aplicirawe i

sproveduvawe na proektite od IPA fondovite. Tie bea

zapoznati i so na~inot na podgotovka na aplikacijata za

grant od Evropskata unija, so postapkata za aplikacija,

finansirawe i ocenuvawe na proektite od strana na EU. Vo

slu~aj na IPA proektite, nositelot na aktivnostite treba

da u~estvuva so 15 procenti sopstveni sredstva vo

realizacija na proektot.

MCG MCMS CBIB

Do septemvri 2008 godina,
preku USAID/PEP

REKONSTRUKTIVNI ZAFATI VO
30 OSNOVNI U^ILI[TA

Do krajot na mesec oktomvri, site edinici na
lokalnata samouprava na Republika Makedonija imaa
mo`nost do USAID/PEP (Proektot za osnovno
obrazovanie), da dostavat aplikacii za najmnogu dve
u~ili{ta od op{tinata, na koi im se potrebni neohodni
rekonstruktivni zafati. Vsu{nost, ova pretstavuva
realizacija na Faza -2, od komponenata na PEP-
Rekonstrukcija na u~ili{tata, vo koja e predvideno do krajot
na septemvri 2008 godina, da bidat renovirani 30 osnovni
u~ili{ta vo zemjava. Vo prvata Faza bea rekonstruirani
osum osnovni u~ili{ta locirani vo op{tinite {to bea
opfateni vo Proektot PLUUM,, Vo ramkite na Proektot
predvideno e do krajot na 2011 godina da bidat renovirani
vkupno 100 u~ili{ta, {to zna~i deka onie op{tini, ~ii
aplikacii ovaa godina nema da vlezat vo predvidenata brojka,
}e imaat mo`nost povtorno da apliciraat.

Op{tinite ~ii aplikacii }e bidat prifateni i
imiwata na u~ili{tata vo koi }e se vr{i rekonstrukcijata,
}e bidat transparentno objaveni na krajot na ovaa godina.

komponenta e dytë e ndihmës para qasjes sëUE-së (IPA).

Në trajnimmorrën pjesë përfaqësues ngaMinistria për

vetëqeverisje lokale, Ministria për financa, Sekretariati për

çështje europiane, Zyra për revision shtetëror, Ministria për

mjedis jetësor, Agjencioni për promovimin e sipërmarrjes,

Ministria për transport,Agjencioni europian për rekonstruim,

Delegacioni i KE në Maqedoni, Instituti Ist-Vest, MCG,

MCMS dhe nga CBIB, si dhe BNJVL me dy përfaqësues të

vet.

Qëllimi i punëtorisë ishte të sqarohen çështjet kryesore

lidhur me qeverisjen e komponentës së dytë IPA, në drejtim

përkatës të përgatiten për implementimin e suksesshëm të

fazës për programet ndërkufitare.

Punëtoria dha prerje të çështjeve teknike të lidhura me

implementimin e programeve nga komponenta e dytë e IPA

dhe mundësoi ushtrim përkatës interaktiv për vërtetimin e

përprarësive dhe mangësive, prioritetetet dhe koordinimin në

punën çdo ditëshe.

Në punëtorinë dy ditëshe ishin të paraqitura strukturat

në Republikën e Maqedonisë të detyruara për negociata,

përgatitje, koordinim dhe zbatim të projekteve nga IPAfondet

dhe nga komponenta e dytë për bashkëpunim ndërkufitar. Të

shpjeguara ishin rregullat, aktivitetet dhe karakteristikat e

komponentës së dytë, konform IPA regullativës së Unionit

Europian. Në vend, IPA koordinator për bashkëpunim

ndërkufitar është Ministria për vetëqeverisje lokale e

Republikës sëMaqedonisë.

Pjesëmarrësit në punëtori fituan njohuri bazë për

procesin e përgatitjes, aplikim dhe implementim të

projekteve nga IPA fondet. Ata ishin të njoftuar edhe me

mënyrën e përgatitjes së aplikacionit për grant nga Unioni

Europian, me procedurë për aplikim, financim dhe vlerësim

të projekteve nga ana e UE-së. Në rast të IPA projekteve,

bartësi i aktiviteteve duhet të merr pjesë me 15 përqind mjete

personale në realizimin e projektit.

Deri më shtator 2008,
nëpërmjet USAID/PEP

PËRFSHIRJE REKONSTRUKTIVE
NË 30 SHKOLLAFILLORE

Deri në fund të muajit tetor, të gjitha njësitë e
vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë paten
mundësi deri te USAID/PEP (Projekti për arsim fillor), të
parashtrojnë aplikacione për më së shumti dy shkolla nga
komuna, të cilës i është e nevojshme përfshirje e domosdoshme
rekonstruive. Në të vërtetë, kjo paraqet realizim të fazës së dytë –
2, nga komponenta e PEP-Rekonstruim të shkollave, në të cilën
është e parashikuar deri në fund të shtatorit 2008, të jenë të
renovuara 30 shkolla fillore në vend. Në fazën e parë ishin të
rindërtuara tetë shkolla fillore të locuara në komunat që ishin të
përfshira në Projektin PLUUM,, Në kuadër të Projektit është
paraparë deri në fund të vitit 2011 të jenë të renovuara gjithsej
100 shkolla, që do të thotë se këto komuna, aplikacionet e të
cilave këtë vit nuk do hyjnë në numrin e parashikuar, do të kenë
mundësi përsëri të aplikojnë.

Komunat aplikacionet e të cilave do të jenë të pranuara
edhe emrat e shkollave në të cilat do të kryhet rindërtim, do të
jenë të shpallura në mënyrë transparente në fund të këtij viti.
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Odlu~uvaweto }e go vr{i Komisija sostavena od ~lenovi na
rabotnata grupa pri komponentata za renovirawe na
u~ili{tata na USAID/PEP.Rekonstrukciite se naso~eni
vo pravec na podobruvawe na uslovite za sledewe na
nastavata vo u~ili{tata. Najgolemata suma {to mo`e da bide
izdvoena za edno u~ili{te iznesuva $30,000 (bez DDV).
Osobeno e va`no da se naglasi deka op{tinata ima obvrska da
u~estvuva so minimum od10% procenti od odobrenite,
odnosno potrebnite sredstva.

Proektot za osnovno obrazovanie (PEP) osven ovaa
komponenta opfa}a u{te tri; IKT vo obrazovanieto;
Unapreduvawe na matematikata i drugi prirodni nauki i
Unapreduvawe na ocenuvaweto. Glavni zada~i na Proektot se
podobruvawe na nastavata i u~eweto so cel naglasuvawe na
sposobnostite za kriti~ko razmisluvawe na u~enicite.
Zgolemuvawe na pristapot i koristeweto na sovremenite
kompjuterski i internet tehnologii, podobruvawe na
rabotnite uslovi na u~enicite, sorabotka so nastavnici i
MON za razvivawe na kvalitetni digitalni nastavni
materijali potrebni za aktivno u~ewe preku istra`uvawe,
podobruvawe na nastavata po matematika i drugi prirodni
nauki preku nastavni programi i metodi, podobruvawe na
ocenuvaweto na nivo na u~ili{ta, pottiknuvawe na
kvalitetot na nastavata ...

Za implementacijata na Proektot za osnovno
obrazovanie, vo ime na USAID, }e rakovodi Akademijata za
razvoj na obrazovanieto (AED) amerikanska neprofitna
organizacija, vo partnerstvo so Univerzitetot na Indijana i
Makedonskiot centar za gra|ansko obrazovanie (MCGO).

PRIRA^NIK ZA LOKALNO
UPRAVUVAWE SO U^ILI[TATA

Neodamna vo izdanie na Programata za lokalno upravuvawe
so u~ili{tata vo Makedonija (PLUUM) izleze
publikacijata ,,Prira~nik za lokalno upravuvawe so
u~ili{tata”. Sodr`inata na prira~nikot e fokusirana na
tekovnite problemi i pra{awa so koi se soo~uvaat
op{tinite vo Makedonija na nadle`nostite preneseni vo
prvata faza, kako i na nadle`nostite od vtorata faza.
Prira~nikot pred se e korisen
z a l i c a t a o d g o v o r n i z a
obrazovanie vo op{inite i za
~lenovite na Komisiite za
obrazovanie pri Sovetot na
o p { t i n a t a n o , i z a
gradona~alnicite, sovetnicite,
u ~ i l i { n i t e d i r e k t o r i ,
u l i ~ i { n i t e o d b o r i ,
nastavnicite, gra|ani... Vo
osumte poglavja vo Prira~nikot
razraboteni se temite {to
ekspertite od Programata
PLUUM zaedno so pretstavnici
od oddelenijata za obrazovanie
od osumte op{tini vo zemjava:
Tearce, Brvenica, Resen,
Kru{evo Berovo, Peh~evo,
S t r u m i c a , V a s i l e v o g i
realiziraa vo izminatite osumnaeset meseci. Preneseni se
iskustvata od podgotvuvaweto i usvojuvaweto na lokalna
strategija za obrazovanie na Op{tina Tearce, fokusirani
na prakti~nite ~ekori koi op{tinite mo`at da gi prezemat
za da gi vklu~at site zasegnati strani vo procesot na
strategiskoto planirawe. Tretoto poglavje gi sodr`i
iskustvata koi se odnesuvaat na voveduvawe na proceduri za
dobro buxetsko rabotewe. Pri toa fokusot e staven na
pregovorite so u~ili{tata za nivnite finansiski planovi

Vendosjen do ta kryen Komisioni i përbërë nga anëtarë të grupit
punues gjatë komponentës për renovim të shkollave të
USAID/PEP. Rekonstruimet janë të drejtuara në drejtim të
përmirësimit të kushteve për vëzhgimin e mësimit në shkolla.
Shuma më e lartë që mundet të jetë e ndarë për një shkollë arrin
$30,000 (pa TVSH). Veçanërisht e rëndësishme është të
theksohet se komuna ka detyrim të merr pjesë me minimum prej
10% përqindje nga e miratuara, respektivisht nga mjetet e
nevojshme.

Projekti për arsim fillor (PEP) përveç kësaj komponente
përfshin edhe tre: TKI në arsim; Avancim të matematikës dhe
shkenca tjera natyrore dhe Avancim të vlerësimit. Detyra
kryesore të Projektit janë përmirësimi i mësimit me qëllim
theksimin e aftësive për mendim kritik të nxënësve. Rritje të
qasjes dhe shfrytëzimi i teknologjive kompjuterike
bashkëkohore, përmirësim të kushteve punuese të nxënësve,
bashkëpunim me nxënës dhe MASH për zhvillimin e
materialeve kualitative digjitale të nevojshme për mësim aktiv
nëpërmjet vëzhgimit, përmirësim tëmësimit të matematikës dhe
shkencave tjera natyrore nëpërmjet metodave dhe programeve
mësimore, përmirësim të vlerësimit në nivel të shkollave, nxitje
të kualitetit tëmësimit…

Për implementimin e Projektit për arsim fillor, në emër të
USAID, do të udhëheqAkademia për zhvillimin e arsimit (AED)
organizatë joprofitabile amerikane, në partneritet me
Universitetin e Indianës dhe Qendrën maqedonase për arsim të
qytetarëve.

DORACAK PËR QEVERISJE
LOKALE ME SHKOLLAT

Para pak kohësh në botimin e Programit për qeverisje
lokale me shkollat në Maqedoni (PLUUM) doli publikimi
,,Doracak për qeverisje lokale me shkollat”. Përmbajtja e
doracakut është e fokusuar në problemet dhe çështjet rrjedhëse
me të cilat ballafaqohen komunat në Maqedoni në
kompetencat e përcjellura në fazën e parë, si dhe
kompetencave nga faza e dytë. Doracaku para se gjithash është

i dobishëm për personat
përgjegjës për arsim në komunat
dhe për anëtarët e Komisionit
për arsim pranë Këshillit të
komunës por, edhe për kryetarët,
këshilltarët, drejtorët shkollor,
b o r d e t s h k o l l o r e ,
mësimdhënësit, qytetarët.. Në
tetë krerët e Doracakut të
përpiluara janë temat që
ekspe r t ë t nga P rog r ami
PLUUM së b a s h k u me
përfaqësuesit nga sekcionet për
arsim nga tetë komunat në vend:
Tearcë, Bërvenicë, Resnjë,
Krushevë, Berovë, Pehçevë,

Strumicë, Vasilevë i realizuan në tetë muajt e kaluar. Të
përcjellura janë përvoja nga përgatitja dhe miratimi i
strategjisë lokale për arsim në Komunën e Tearcës, të fokusuar
në hapat praktik të cilat komunat mund t'i ndërmarrin për t'i
kyqur të gjitha palët e prekura në procesin e planifikimit
strategjik. Kreu i tretë i përmban përvojat që sillen për
vendosjen e procedurave për punën e mirë buxhetore. Pastaj
fokusi u vendos në negociatat me shkollat për planet e tyre

GAZETË
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^etvrti Saem na Op{tini
†ZELS EKSPO 2007°

NOVA MO@NOST ZA PRETSTAVUVAWE
NA OP[TINITE PRED DOMA[NITE

I STRANSKI POSETITELI

Od 16-17 noemvri, 2007 godina, vo prvata hala na
“Skopski Saem” , Zaednicata na ednicite na lokalnata
samouprava na R.Makedonija-ZELS, po ~etvti pat go
organizira Saemot na Op{tini “ZELS EKSPO 2007”.

So toa se otvora nova mo`nost za op{tinite da gi
pretstavat svoite proekti i inicijativi, da ostvarat
kontakti za sorabotka so doma{ni i me|unarodni
organizacii, da gi prezentiraat prirodnite i kulturni
ubavini na na{ata dr`ava, da se slu{ne makedonskiot melos,
da se prika`at tradicionalnite zanaeti i jadewa.

Glavna tema na ovogodine{niot saem e “Dve godini od
procesot na decentralizacija vo Republika Makedonija i
otpo~nuvaweto na fiskalnata decentralizacija”, kade {to
op{tinite }e razmenat iskustva na ovaa tema, a }e mo`e da
porazgovaraat i za predizvicite koi gi nosi vtorata faza na
decentralizacija, so koi 42 op{tini ve}e se soo~uvaat.

Vo soglasnot so temata e predvideno da se
organizaraat panel diskusii od oblasta na obrazovanieto,
ruralniot razvoj, finansiite i lokalniot ekonomski razvoj.
Na tie temi }e zboruvaat pretstavnici od lokalnata
samouprava, kako i od doma{ni i me|unarodni organizacii.

Na op{tinite }e im bide ovozmo`eno i da
prezentiraat svoi programi i proekti vo paneli, a so toa da
privle~at i potencijalni investitori.

Vo ramkite na manifestacijata, op{tinite-
u~esni~ki, isto taka, }e mo`e da ja pretstavat svojata
avtenti~nost i tradicija so muzi~ko-scenski nastapi,
teatarski pretstavi, nastapi na kulturno-umetni~ki
dru{tva, tradicionalna kujna...

Op{tinite koi se zainteresirani za u~estvo }e mo`e
da zakupat od {tandovite od nekolku golemi, koi gi nudi
“Skopski Saem” za prestojnata manifestacija.

Vo tekot na dvata saemski dena, posetitelite pak, }e
imaat retka mo`nost, na edno mesto da kontaktiraat so
gradona~alnicite, sovetnicite, pretstavnicite na
nevladinite organizacii, me|unarodni donatori, kako i
lokalni biznismeni, i da slu{nat za proektite i
incijativite za razvojot na op{tinite

Ova e ~etvriot Saem na op{tini koj ZELS
tradicionalno go organizira na sekoi dve godini. Vo
izminative godini, na Saemot na op{tini se prestavija
golem broj na op{tini, kako i pretstavnici na stranski
organizacii i od biznis sektorot vo op{tinite, a ima{e
ogromna posetenost od gra|anite i pretstavnicite od
centralnata vlast i me|unarodnite organizacii.

za slednata godina kako del od podgotvuvaweto na buxetot na
op{tinata. Vo ova poglavje se razgleduva sledeweto na
buxetot, tretmanot na podra~nite u~ili{ta, kako i
finansiraweto na prevozot na u~enicite. Potoa preneseni
se iskustvata na Op{tina Resen za optimizacija na
u~ili{nata mre`a. Akcent e staven i na procenata na
u~ili{nite objekti i definiraweto na prioritetite za
investirawe. Potrebata od usoglasuvawe na stru~noto
obrazovanie so potrebite na pazarot na trudot vo op{tinata
e isto taka osobeno va`na tema, koja be{e realizirana vo
Op{tinata Berovo, kade se navedeni neophodnite ~ekori za
voveduvawe na nova stru~na nasoka vo srednoto u~ili{te.
Osobeno va`en segment za sekoja op{tina e i formiraweto
na moderno oddelenie za obrazovanie, {to isto taka e
objasneto vo Prira~nikot. Vo poslednoto poglavje se
obraboteni pra{awa za u~estvo na pretstavnici na
op{tinite vo u~ili{ite odbori, planiraweto na ~ove~kite
resursi vo u~ili{tata, pro{iruvawe na podobrenite
buxetski proceduri i op{tinska prosvetna inspekcija.
Prira~nikot mo`e da go najdete na stranata na ZELSweb

www.zels.org.mk.

financiare për vitin vijues si pjesë nga përgatitja e buxhetit të
komunës. Këtu shqyrtohet përcjellja e buxhetit, trajtimi i
shkollave rajonale, si dhe financimi i transportit të nxënësve.
Pastaj janë përcjellur eksperiencat e Komunës Resnjë për
optimizimin e rrjetit shkollor. Theks është vënë edhe në
vlerësimin e objekteve shkollore dhe definimin e prioriteteve
për investim. Nevoja për harmonizimin e arsimit profesional
me nevojat e tregut të punës në komunë gjithashtu është temë e
rëndësishme, e cila ishte realizuar në Komunën e Berovës, ku
janë të përmendura hapat e domosdoshëm për vendosjen e
drejtimit të ri profesional në shkollën e mesme. Gjithashtu
segment tjetër i rëndësishëm për secilën komunë është edhe
formimi modern i sektorit për arsim, që gjithashtu është
shpjeguar në Doracak. Në kreun e fundit janë të përpunuara
çështje për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të komunave në
bordet shkollore, planifikimin e resurseve njerëzore në
shkolla, zgjerimi i procedurave të përmirësuara buxhetore dhe
inspekcion komunal shkollor. Doracakun mund ta gjeni në
web faqen eBNJVL-sëwww.zels.org.mk.

Panairi i katërt i komunave
“BNJVL EKSPO 2007”

MUNDËSI E RE PËR PARAQITJEN E
KOMUNAVE PARAVIZITORËVE VENDAS

DHE TË HUAJ

Nga 16-17 nëntori, në sallën e parë të “Panairit të Shkupit”,
Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të R. së Maqedonisë –
BNJVL, për herë të katërt e organizoi Panairin e Komunave
“BNJVLEKSPO2007.

Me atë hapet mundësi e re që komunat t'i paraqesin projektet
e tyre dhe iniciativat, të realizojnë kontakte për bashkëpunim me
organizata vendore dhe ndërkombëtare, t'i prezantojnë bukuritë
natyrore dhe kulturore të shtetit tonë, të dëgjohetmelosimaqedonas,
të tregohen zanatet dhe ushqimet tradicionale.

Temë kryesore në panairin e sivjetshëm është “Dy vite nga
procesi i decentralizimit në Republikën e Maqedonisë dhe fillimi i
decentralizimit fiskal”, ku komunat do të shkëmbejnë eksperienca
në këtë temë, dhe do të mund të bisedojnë edhe për sfidat që i bart
faza e dytë e decentralizimit, me të cilat 42 komuna tashmë
ballafaqohen.

Në pajtim me temën është paraparë të organizohen panel
diskutime nga lëmia e arsimit, zhvillimit rural, financat dhe
zhvillimi ekonomik lokal. Në këto tema do të bisedojnë përfaqësues
nga vetëqeverisja lokale, si dhe nga organizatat vendore dhe
ndërkombëtare.

Komunave do t'ju mundësohet edhe të prezantojnë
programe dhe projekte të tyre në panele, dhe me atë të tërheqin edhe
investitorë potencial. Në kuadër të manifestimit, komunat-
pjesëmarrëse, gjithashtu, do të mund ta paraqesin traditën dhe
autenticitetin me shfaqje skenike-muzikore, shfaqje teatrale,
shfaqje të shoqërive kulturoro-artistike, kuzhinë tradicionale...

Komunat që janë të interesuara për pjesëmarrje do të mund
tëmarrinme qira nga shtandet nga disa tëmëdha, që i ofron “Panairi
i Shkupit” për konferencën paraprake.

Në rrjedhat e dy ditëve të panairit, vizitorët përsëri, do të
kenë mundësi, në një vend të kontaktojnë me kryetarët e komunave,
këshilltarët, përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, donatorë
ndërkombëtarë, si dhe biznismen lokal, dhe të dëgjojnë për projektet
dhe iniciativat për zhvillimin e komunave.

Ky është Panairi i katërt i komunave që BNJVL
tradicionalisht i organizon çdo dy vjet. Në vitet e kaluara, në
Panairin e komunave u paraqitën numër i madh komunash, si dhe
përfaqësues të organizatave të huaja dhe nga biznes sektori në
komunat, dhe kishte vizitueshmëri të madhe nga qytetarët dhe
përfaqësuesit e pushtetit qendror dhe organizatat ndërkombëtare.
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LOGIN MRE@A NA ZEMJITE OD JIE

Elektronski komunikacii

Centralata na Proektot Poddr{ka kon
vospostavuvawe na informativnata mre`a za lokalnite
vlasti” LOGIN vo Budimpe{ta vo izminatiot period
rabote{e na pro{iruvawe na mre`ata, odnosno na zemjite
koi bi se vklu~ile vo LOGIN mre`ata. Napraveni se napori
i razgovori Hrvatska i Albanija da bidat novite partneri na
LOGIN.

Dosega{ni zemji korisni~ki na LOGIN
se: Bugarija, Rusija, Ermenija, Srbija,
Kirgistan, Kosovo, Ukraina, Ungarija,
Metonija, Litvanija, Makedonija, Polska i
Romanija.

Republika Makedonija se vklu~i vo
proektot vo avgust 2003 godina kako del od
regionalnoto LOGIN semejstvo na zemji od
Centralna i Isto~na Evropa i od porane{niot
Sovetski Sojuz. Zaednicata na edinicite na
lokalnata samouprava na Republika Makedonija
e partner na LOGIN ve}e treta godina.

Proektot e namenet za razvivawe na
neograni~en pristap do elektronskata baza na informacii
od i za 85-te edinici na lokalnata samouprava vo zemjava.
Spodeluvaweto na op{tinskite iskustva, poznavaweto na
aktite i nivnata prakti~na primena, mo`nostite za
kreirawe i obuka na lokalnata administracija i brzinata so
koja seto toa e ovozmo`eno da se napravi, zaedno imaat za cel

podobruvawe na kvalitetot na lokalnite uslugi.
Ednovremeno, LOGIN ovozmo`uva preku svojata

mre`a lokalnite iskustva da stanat regionalni i da bidat
globalno spodeleni.

„

–

–

PUBLIKUVANI NA^ELATA NA ETI^KIOT
KODEKS ZA LOKALNITE FUNKCIONERI

ZELS vo sorabotka so UNDP

Na po~etokot na mesec oktomvri, godinava, Zaednicata na
edinicite na lokalnata samouprava na R.M-ZELS, vo sorabotka so
UNDP publikuva{e bro{ura so Na~elata na Eti~kiot kodeks za
lokalnite funkcioneri. Bro{urata koja e objavena na makedonski,
albanski i angliski jazik, }e bide distribuirana do site op{tini.

Vo nea se sodr`ani desette na~ela koi se odnesuvaat na 34-te
~lenovi objaveni vo Eti~kiot kodeks za lokalnite funkcioneri, a se
odnesuva na eti~koto odnesuvawe i rabota na site lokalni
funkcioneri, kako i za nivnite prava, obvrski i dol`nosti.

Vo site onie op{tini, kade Sovetot go usvoil Eti~kiot
kodeks za lokalnite funkcioneri }e bide izraboten i poster so ovie
deset na~ela i }e bide postaven na vidno mesto vo op{tinata.

Do sega, vo 15 op{tini e usoven Eti~kiot kodeks od strana na
Sovetot na Op{tinata , a vo pove}eto op{tini e postaven na dneven
red.

BNJVL në bashkëpunim me UNDP

TË PUBLIKUARAPARIMET E KODEKSIT
ETIK PËR FUNKSIONARËT LOKAL

Në fillim të muajit tetor, Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes
lokale të R.M-së – BNJVL, në bashkëpunim me UNDP publikoi broshurë
me Parimet e kodeksit etik për funksionarët lokal. Broshura e cila është e
botuar në gjuhënmaqedonase, shqipe dhe angleze, do të jetë e distribuar deri
te të gjitha komunat.

Në të janë të përfshira dhjetë parimet që sillen për 34 anëtarët të
shpallura në Kodeksin etik për funksionarët lokal, ndërsa bëhet fjalë për
sjelljen dhe punën etike të të gjithë funksionarëve lokal, si dhe për të drejtat e
tyre, detyrimedhe obligime.

Në të gjitha ato komuna, ku Këshilli e miratoi Kodeksin etik për
funksionarët lokal do të jetë i përpunuar edhe poster me ato dhjetë parime
dhe do të jetë i vendosur në vend të shikueshëmnëkomunë.

Deri më tash, në 15 komuna është miratuar Kodeksi etik nga ana e
Këshillit të Komunës, dhe në më shumë komuna është vendosur në rend
dite.

Komunikime elektronike

LOGIN RRJETI I SHTETEVE NGAEJL

Qendra e Projektit ,,Përkrahje kah vendosja e rrjetit
informativ për pushtetet lokale” – LOGIN në Budapest në
periudhën e kaluar punoi në zgjerimin e rrjetit, respektivisht
për shtetet që ishin të kyqura në LOGIN rrjetin. Janë bërë
përpjekje dhe bisedime me Kroacinë dhe Shqipërinë të jenë
partnerët e ri të LOGIN-it.

Shtetet e tanishme shfrytëzues të LOGIN
janë: Bullgaria, Rusia, Ermenia, Sërbia,
Kirgistani, Kosova, Ukraina, Hungaria, Letonia,
Lituania,Maqedonia, Polonia dheRomania.

Republika e Maqedonisë u kyq në projekt
në vitin 2003 si pjesë nga familja rajonale LOGIN
e shteteve nga Europa Qëndrore dhe Lindore dhe
nga Bashkimi i atëhershëm Sovjetik. Bashkësia e
njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së
Maqedonisë është partnere e LOGIN-it tashmë tre
vjet.

Projekti është dedikuar për zhvillimin e
qasjes së pakufizuar deri te baza elektronike e informacioneve
dhe për 85 njësitë e vetëqeverisjes lokale në vend. Këmbimi i
eksperiencave komunale, njohja e akteve dhe zbatimi i tyre
praktik, mundësitë për krijimin dhe trajnim të administratës
lokale dhe shpejtësiame të cilën e gjithë kjo është emundësuar
të bëhet, bashkërisht kanë për qëllim – përmirësimin e
kualitetit të shërbimeve lokale.

Njëherit, LOGIN mundëson nëpërmjet rrjetit të vet që
eksperiencat lokale të bëhen regjionale dhe të jenë të ndara
globalisht.

GAZETË



CENOVNIK za reklamen prostor

1/1 vtora i posledna kolor stranica 450 evra
1/1 pretposledna kolor stranica 400 evra
1/2 vnatre{na kolor stranica 220 evra
1/4 vnatre{na kolor stranica 120 evra
1 cm2 1,5 evro
1/1 vnatre{na crno-bela stranica 300 evra
1/2 vnatre{na crno-bela stranica 160 evra
1/4 vnatre{na crno-bela stranica 90 evra
1/1 kolor sredna stranica 400 evra
2 kolor sredni stranici 700 evra

Logo na naslovna stranica vo viso~ina
od 5 santimetri najdolu ili najgore
na naslovnata stranica 300 evra

za dogovor od 3 meseci - 10%
za dogovor od 6 meseci - eden mesec gratis

objava na reklama

za dogovor od 12 meseci - dva meseci gratis
i 5% dopolnitelen popust na
sumata koja se upla}a

Za pla}awe vo gotovo dopolnitelni 5% popust

Popusti:






