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SODR@INA

Po~ituvani,

Mesec juli vo nizata aktivnosti na ZELS }e bide
zabele`an kako osobeno uspe{en i ploden za aso-
cijacijata i op{tinite. Mo`eme definitivno da
se pofalime deka so uporno i cvrsto lobirawe
pred centralnata vlast ZELS uspea da se izbori
za izglasuvawe od strana na Parlamentot, na iz-
menite vo Zakonot za danocite na imot i vo Zako-
not za komunalni taksi. Ovie dva zakoni se od go-
lemo zna~ewe za edinicite na lokalnata samoup-
rava, bidej}i }e ovozmo`at nadminuvawe na prob-
lemi na op{tinite {to gi imaa osobeno so
uli~noto osvetluvawe, a pred se }e ovozmo`at po-
golema finansiska stabilnost na op{tinite i pokvalitetni
uslugi za gra|anite. Zakonot za danocite na imot stapi vo sila od
18 juli, a odredbite }e se primenuvaat od 1 januari, 2008 godina.
Dodeka pak, izmenite vo Zakonot za komunalni taksi se o~ekuva
da dadat pozitivni efekti ve}e od mesec avgust.
Na 1 juli, ZELS ja odbele`a dvegodi{ninata od startot na de-
centralizacijata vo zemjava, pri {to organizira{e sve~ena sed-
nica na Upravniot Odbor na ZELS na koja bea pokaneti i pri-
sustvuva Premierot Nikola Grievski i pove}e ministri od Vla-
diniot kabinet. Vsu{nost ova pretstavuva{e i ozna~uvawe na
po~etokot na vtorata faza od fiskalnata decentralizacija.
Pretsedatelot na ZELS, Andrej Petrov go definira{e ovoj dve-
godi{en period kako uspe{en vo pogled na razvojot na lokalnata
demokratija, uka`a na dobrata sorabotka so Vladata, no isto ta-
ka istakna deka ostanuvaat golem broj na nere{eni pra{awa za
~ija realizacija ZELS intenzivno }e se zalaga vo sledniot
period.
ZELS potpi{a Spogodba za sorabotka so srpskata nacionalna
asocijacija na lokalni vlasti, Postojana Konferencija za gra-
dovi i op{tini na Republika Srbija - PKGO, {to pretstavuva
prv ~ekor vo oficijalizirawe na dosega{nata sorabotka so aso-
cijaciite od zemjite od regionot i od Jugoisto~na Evropa. Isto
taka vo ovoj mesec be{e potpi{an i Memorandum za sorabotka so
Centralniot registar na R.M. so cel, ureduvawe na dostavata na
podatocite na op{tinite za a`urirawe na op{tinskata baza na
subjektite koi podle`at na obvrska za pla}awe na komunalna tak-
sa-firmarina i toa po drasti~no namaleni ceni. Ova e navistina
u{te eden ogromen uspeh {to ZELS go postigna ovoj mesec, bidej-
}i op{tinite }e imaat detalen uvid za celosna i pobrza naplata
na sredsvata od komunalii so {to }e se ovozmo`i pogolem priliv
na finansii vo op{tinskite bixeti.
Ekstremno visokite temperaturi kako za ZELS taka i za op{-
tinite ne pretstavuvaa pre~ka za rabotata i prezemaweto na
nizata aktivnosti na op{tinska administracija, a del od niv vi
prenesuvame vo ovoj broj na Glasiloto. Za proektite i planovite
vo Op{tina Struga, govori Gradona~alnikot Ramiz Merko, vo
redovnoto intervju, a kratok razgovor ZELS ima{e i so noviot
minister za lokalna samouprava, g-din Abduraman Memeti .

So po~it, Du{ica Peri{i}
Izvr{en direktor

Muaji korrik me aktivitete të shumta të BNJVL-së do të
jetë i shënuar veçanërisht si i suksesshëm dhe i
frytshëm për asociacionin dhe komunat. Definitiviisht
mundemi të lavdërohemi se me lobim të fuqishëm dhe
të qëndrueshëm para pushtetit qendror BNJVL arriti të
fitoj për votim nga ana e Parlamentit, ndryshimet e
Ligjit për taksa komunale. Këto dy ligje janë me rëndësi
të madhe për njësitë e vetëqeverisjes lokale, sepse do të
mundësojnë tejkalimin e problemeve të komunave që i
kanë veçanërisht me ndriçimin rrugor, dhe para se
gjithash do të mundësojnë stabilitet më të madhë

financiar të komunave dhe shërbime më kualitative për qytetarët.
Ligji për tatimet e pronësisë hyri në fuqi prej 18 korriku, ndërsa
dispozitat do të zbatohen nga 1 janari, i vitit 2008. Derisa prap,
ndryshimet nga Ligji për taksa komunale pritet të japin efekt pozitiv
që nga muaji gusht.
Me 1 korrik, BNJVL shënoi dyvjetorin nga fillimi i procesit të
decentralizimit në vend, me çka organizoi seancë solemne të Bordit
Drejtues të BNJVL-së në të cilën ishin ftuar dhe morrën pjesë
Kryeministri Nikolla Gruevski dhe më shumë ministra nga kabineti
qeveritar. Në të vërtetë kjo paraqiste shënimin e fillimit të fazës së
dytë nga decentralizimi fiskal. Kryetari i BNJVL-së,Andrej Petrov e
definoi këtë periudhë dyvjeqare si të suksesshme në kuadër të
zhvillimit të demokracisë lokale, përmendi bashkëpunimin e mirë
me Qeverinë, por gjithashtu theksoi se mbeten numër i madhë
çështjesh të pazgjidhura për realizimin e të cilës BNJVL intenzivisht
do të zotohet në periudhën vijuese.
BNJVL nënshkroi Marrëveshje për bashkëpunim me asociacionin
nacional serb të pushteteve lokale, Konferenca e Përhershme për
qytete dhe komuna të Republikës së Sërbisë – KPQK, që paraqet hap
të parë në zyrtarizimin e bashkëpunimit të deritanishëm me
asociacionet nga shtetet e regjionit dhe nga Europa Juglindore.
Gjithashtu në këtë muaj ishte nënshkruar Memorandum për
bashkëpunim me Regjistrin Qendror të R.M-së me qëllim,
rregullimin e dorëzimit të të dhënave të komunave për azhurimin e
bazës komunale të subjekteve që i nënshtrohen detyrimit për pagesë
të taksës komunale-firmosur dhe atë me çmime të ulta drastike. Kjo
është me të vërtetë edhe një sukses tepër i madhë që BNJVL e arriti
këtë muaj, sepse komunat do të kenë mbikëqyrje të plotë për pagesë
të plotë dhe të shpejtë të mjeteve nga komunalet me çka do të
mundësohet derdhje më e madhe e financave në buxhetet komunale.
Temperaturat e larta ekstreme si për BNJVL-në ashtu edhe për
komunat nuk paraqesin pengesë për punën dhe marrjen e aktiviteteve
të shumta të administratës komunale, dhe pjesë nga ato ju përcjellim
në këtë numër të Gazetës. Për projektet dhe planet në Komunën e
Strugës, flet Kryetari Ramiz Merko, në intervistën e rregullt, ndërsa
bisedë të shkurtër BNJVL kishte me ministrin e ri për vetëqeverisje
lokale, z-riAbduraman Memeti.

Me nder, Dushica Perishiq
Drejtor Ekzekutiv

15.

11.

7.
Разговор со бдураман емети, министер
за локална самоуправа во владата на
Р. Македонија

A M

11.
Intervju so Ramiz Merko,
gradona~alnikot na Op{tina Struga

15.
Op{tinite }e ja dobijat bazata
na podatoci po namalena cena

8.

Intervistë me Ramiz Merko,
kryetar i Komunës së Strugës11
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Bisedë me Abduraman Memeti,
Ministër për vetëqeverisje lokale

në qeverinë e R. së Maqedonisë

E nënshkruar Kontratë ndërmjet
BNJVL-së dhe Regjistrit Qendror



Na 1 juli, 2007 godina vo Klubot na pratenicite vo
Skopje, ZELS so sve~ena sednica na Upravniot odbor
na ZELS na koja bea pokaneti Premierot na R Ma-
kedonija, Nikola Gruevski i ministri od vladiniot
Kabinet, ja odbele`a dvegodi{ninata od zapo~nuva-
weto na procesot na decentralizacija na vlasta vo
zemjata i otpo~nuvaweto na vtorata faza od fiskal-
nata decentralizacija. Pretsedatelot na ZELS, An-
drej Petrov izjavi deka vo izminative dve godini, edi-
nicite na lokalnata samouprava se soo~uvale so niza
predizvici, koi pomalku ili pove}e uspe{no bile
razre{uvani i dodade deka op{tinite sega se nao|aat
pred nov prag od decen-
tralizacija-prezemawe-
to na kompletnite nad-
le`nosti vo sferata na
obrazovanieto, kultura-
ta, sportot i socijalata.
^lenovite na UO, vo ime-
to na site op{tini, na
prisutnite ministri:
Trajko Slavevski-mini-
ster za finansii; Sulej-
man Ru{iti- ministerot
za obrazovanie; Qup~o
Me{kov-za trud i socija-
la; Abdiraman Memeti-
za lokalna samouprava;
Mile Jakakievski - za
transport i vrski i mi-
nisterkata za vnatre{ni
raboti-Gordana Janku-
lovska, u{te edna{ im gi predo~ija se u{te neraz-
re{enite problemi vo lokalnata samouprava. Pri toa
bea izneseni konciznite barawa i stavovi na ZELS, a
bea ponudeni i predlozi za sproveduvawe na pous-
pe{en razvoj na lokalnata samouprava.
Na sve~enata sednica be{e potrencirano deka sora-
botkata so centralnata vlast se dvi`i vo nagorna
linija, no deka sepak ostanuvaat golem broj otvoreni
pra{awa, kade u~estvo na pretstavnici od ZELS e
neophodno vo donesuvaweto na zaedni~kito re{enie.
Kako problem bea istaknati kratkite rokovi pri do-
nesuvaweto na niza posebni zakoni koi se zna~ajni za
funkcioniraweto na lokalnata samouprava, a so koi
se ograni~uvaat ovlastuvawata koi proizleguvaat od
Zakonot za lokalna samouprava. Be{e uka`ano deka vo
mnogu slu~ai raspolo`livite sredstva predvideni za
finanisrawe na odredeni aktivnosti ne se dovolni pa
duri istite i ne se prenesuvaat navremeno ili vo utvr-
denata visina, osobeno vo sferata na obrazovanieto.
Poradi strogite kriteriumi vo boduvaweto za vto-
rata faza, gradona~alnicite pobaraa izmeni vo Za-
konot za finansirawe na op{tinite. Povtorno be{e
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ZELS ja odbele`a dvegodi{ninata od
decentralizacijata na vlasta vo zemjava

CENTRALNATA VLAST MORA DA IMA POGOLEM SLUH ZA
PROBLEMITE NA LOKALNATA SAMOUPRAVA

potencirano i baraweto za zgolemuvawe na procentot
od zafa}aweto od DDV na 5, 5 % i od personalniot
danok od najmalku 30%. Vo oblasta na obrazovanieto,
me|u drugoto, be{e pobarano da bidat nadomesteni
sredstvata koi op{tinite gi pla}ale od sopstvenite
buxeti i toa vo iznos od 40% pomalku od istoriskite
tro{oci vo 2005 i 2006 godina, no i sredstvata koi i
pokraj poka~uvaweto na namenskata dotacija vo 2007
godina, sepak ne gi zadovolija potrebite na u~ili{-
tata. Zalo`bite na ZELS bea istite vo celost da
bidat vrateni vo najkratok mo`en rok. ZELS pobara
da bidat vklu~eni negovi pretstavnici vo rabotnite

tela na Ministerstvoto
za obrazovanie i nauka vo
procesite na utvrduvawe
na formulite za raspre-
delba na sredstvata za
dotacii i drugo. Povtor-
no be{e aktuelizirano
pra{aweto so sopstveno-
sta na grade`noto zem-
ji{te, na {to Vladata
uka`a deka e potrebno
prethodno ras~istuvawe
na sopstvenosta na golem
procent od zemji{teto i
potencira deka so noviot
Predlog Zakon za grade-
we se namaluvaat rokovi-
te za dobivawe na dozvoli
za gradba i izmena na

urbanisti~kite planovi, {to }e prestavuva golem
pottik za privlekuvawe na investicii. Be{e pobara-
no od Vladata za kone~no razre{uvawe na problemot
so zaostanatite dolgovi, a be{e pobarano od niv vo
idnina da gi dobivaat podatocite potrebni za
rabotata na op{tinite od dr`avnite organi besplat-
no ili so pomali iznosi. Vladata izrazi otvorena
volja za razre{uvawe na del od ovie problemi, i
otvorenost za sorabotka i zaedni~ko razre{uvawe na
problemite od lokalnata vlast. Za pogolem broj stavo-
vi na ZELS, Vladata pobara dostavuvawe na kon-
kretni predlozi i veti deka istite }e gi razgleduva vo
najkus rok. Pri toa potencira deka dosega pristapila
kon realizacija na pogolem broj dostaveni barawa od
ZELS, me|u koi izmeni vo Zakonot za danok na imot i
za komunalna taksa, koi se vo sobraniska procedura.
Na krajot dvete strani izrazija zadovolstvo od do-
sega{nata me|usebna sorabotka koja treba vo odredeni
oblasti u{te pove}e da se intenzivira so cel gradewe
na silna lokalna samouprava i zadovoluvawe na
odredeni osnovni problemi na gra|anite.
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Më 1 korrik, 2007 në Klubin e deputetëve në Shkup,
BNJVL me seancë solemne të Bordit Drejtues të BNJVL-
së në të cilën ishin të ftuar Kryeministri i R. së
Maqedonisë, Nikolla Gruevski dhe ministra nga Kabineti
qeveritar, shënuan dyvjetorin e fillimit të procesit të
decentralizimit të pushtetit në vend dhe fillimin e fazës së
dytë nga decentralizimi fiskal. Kryetari i BNJVL-së,
Andrej Petrov deklaroi se në dy vitet e kaluara, njësitë e
vetëqeverisjes lokale u ballafaquan me sfida të shumta, të
cilat më pak a më shumë me sukses ishin të zgjidhura dhe
shtoj se komunat tani ndodhen para pragut të ri nga
decentralizimi-marrjen e kompetencave komplete në
sferën e arsimit, kulturës,
sportit dhe socialit. Anëta-
rët e BD, në emër të të gjitha
komunave, ministrave të
pranishëm: Trajko Sllavev-
ski-ministër për financa;
Sulejman Rushiti- ministër
për arsim; Lupço Meshkov-
për punë dhe politikë soci-
ale;Abdiraman Memeti-për
vetëqeverisje lokale; Mile
Janakievski – për transport
dhe lidhje dhe ministresha
për punë të brendshme-
Gordana Jankulovska, edhe
njëherë bënë të ditur
problemet ende të pazgji-
dhura në vetëqeverisjen
lokale. Më tej ishin të përcjellura kërkesat dhe qendrimet
koncize të BNJVL-së, dhe ishin të ofruara edhe
propozime për implementimin e zhvillimit të suksesshëm
të vetëqeverisjes lokale.

Në seancën solemne ishte potencuar se bashkëpunimi me

pushtetin qendror po lëviz në drejtim të duhur, por prap

mbeten numër i madh çështjesh të hapura, ku pjesëmarrja

e përfaqësuesve nga BNJVL është e domosdoshme në

sjelljen e zgjidhjes së përbashkët. Si probleme ishin të

theksuara afatet e shkurtra gjatë sjelljes së ligjeve të

veqanta të cilat janë të rëndësishme për funksionimin e

vetëqeverisjes lokale, dhe me të cilat kufizohen

autorizimet që dalin nga Ligji për vetëqeverisje lokale.

Ishte përmendur se në shumë raste mjetet e disponuara të

parashikuara për financim të aktiviteteve të caktuara nuk

janë të mjaftueshme si dhe të njejtat nuk përcillen në kohë

të duhur ose në lartësinë e vërtetuar, veçanërisht në sferën

e arsimit. Për shkak të kritereve të rrepta në notimin për

fazën e dytë, kryetarët e komunave kërkuan ndryshime në

Ligjin për financimin e komunave. Përsëri ishte potencuar

BNJVL shënoi dyvjetorin e decentralizimit
të pushtetit në vend

PUSHTETI QENDROR DUHET TË KETË DËGJUESHMËRI MË
TË MADHE PËR PROBLEMET E VETËQEVERISJES LOKALE

kërkesa për rritjen e përqindjes nga përfshirja e TVSH-së

në 5,5% dhe nga tatimi personal nga më së paku 30%. Në

lëmin e arsimit, ndër të tjera, ishte kërkuar të jenë të

kompensuara mjetet që komunat i paguajn nga buxhetet e

tyre dhe atë në shumë prej 40% më pak se shpenzimet

historike në vitin 2005 dhe 2006, si dhe mjetet që edhe

përskaj rritjes së dotacionit të dedikuar në vitin 2007,

përsëri nuk i kënaqën nevojat e shkollave. Detyrimet e

BNJVL-së ishin që të njejtat në përgjithësi të jenë të

kthyera në afat sa më të shkurtër kohor. BNJVL kërkoi të

jenë të kyqura përfaqësues të vetë në trupet punuese të

Ministrisë për arsim dhe

shkencë në proceset e

caktimit të formulave për

shpërndarje të mjeteve për

dotacione etj. Përsëri ishte

aktualizuar çështja me

pronësinë e tokës ndërti-

more, me çka Qeveria thek-

soi se është e nevojshme

pastrim paraprak të pronë-

sisë në përqindje të madhe

nga toka dhe potencoi se me

Propozim Ligjin e ri për

ndërtim zvogëlohen afatet

për marrje të lejes për

ndërtim dhe ndryshim të

planeve urbanistike, që do

të paraqet nxitje të madhe për tërheqjen e investimeve.

Ishte kërkuar nga Qeveria për zgjidhje definitive të

problemit me borxhet e mbetura, dhe ishte kërkuar nga ata

në të ardhmen t'i marrin të dhënat e nevojshme për punën e

komunës nga organet shtetërore falas ose me shuma të

ulta. Qeveria shprehi vullnet të hapur për zgjidhjen e

pjesës nga këto probleme, dhe në mënyrë të hapur për

bashkëpunim dhe zgjidhje të përbashkët të problemeve

nga pushteti lokal. Për numër më të madh të qëndrimeve të

BNJVL-së, Qeveria kërkoi dorëzim të propozimeve

konkrete dhe premtoi se të njejtat do ti shqyrton në afat të

shkurtër. Pataj potencoi se deri më tani ka pasë qasje kah

realizimi i kërkesave të shtruara nga BNJVL, ndër të cilat

ndryshime në Ligjin për tatim të pronësisë dhe për taksë

komunale, të cilat janë në procedurë të kuvendit. Në fund

të dyja palët shprehën kënaqësi nga bashkëpunimi i

deritanishëm i cili duhet në lëmi të caktuara edhe më

shumë të shpejtësohet me qëllim ndërtimin e

vetëqeverisjes së fortë lokale dhe përmbushjen e

problemeve të caktuara bazë të qytetarëve.

GAZETË
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Od 1 septemvri, vo 26 op{tini vo zemjava: Aerodrom,
Veles, Berovo, Bitola, Butel, Gostivar, Debar, \or~e
Petrov, Kavadarci, Karpo{, Kisela Voda, Ko~ani,
Ki~evo, Kriva Palanka, Kumanovo, Negotino, Ohrid,
Prilep, Radovi{, Strumica, Tetovo, Centar, ^air,
[tip i [uto Orizari }e bidat otvoreni 47 kance-
larii za komunikacija na gra|anite so pratenicite,
{to pretstavuva povtorno aktivirawe na proektot
,,Zajaknuvawe na odnosite so gra|anite" sproveduvan
od Nacionalniot Institut za demokratija (NDI).
Celta na ovoj proekt e zgolemena i efikasna komu-
nikacija pome|u prateni~kite grupi, Edinicite na
lokalnata samouprava i gra|anite. Vo naredniot pe-
riod se o~ekuva zgolemuvawe na brojot na kacelariite
i vo drugite op{tini.
Po toj povod na 27 juni, 2007 godina vo Sobranieto na
R. Makedonija be{e oddr`ana sve~enost na koja be{e
potpi{an Memorandum za sorabotka pome|u ZELS,
NDI i Sobranieto na R.Makedonija. Memorandumot
go potpi{aa pretsedatelot na ZELS, Andrej Petrov,
pretsedatelot na Sobranieto na R.M. Qubi{a Geor-
gievski i direktorot na NDI- Kris Ken{ou.
Na potpi{uvaweto mu prethodea aktivnosti na ZELS
vo smisla na zapoznavawe na op{tinite so proektot,
negovite celi kako i uslovite koi treba da gi is-
polnuvaat op{tinite za negovo implementirawe.
Obvrskata za finansirawe na kacelariite }e ja pre-
zeme Vladata na R.M. na 31 avgust, 2007 godina. NDI }e
obedbedi celosno finansirawe na kancelariite do 31
dekemvri 2007 godina i 50% od fondovite vo periodot
od 1 januari do 31 avgust 2008 godina. Sobranieto }e
finasira 50% od tro{ocite od Proektot po~nuvaj}i
od januari 2008 godina, a celosno finansirawe na pro-
ektot od 1 septemvri 2008 godina. Proektot Zajaknuva-
we na odnosite so gra|anite e ovozmo`en so finan-
siska poddr{ka od Agencijata za me|unaroden razvoj
na SAD (USAID) i preku grant na Vladata na Kanada,
a }e trae se do april 2009 godina.

Potpi{an memorandum me|u ZELS, NDI i
sobranieto na R. Makedonija

PROBLEMITE I POTREBITE
NA GRA\ANITE DIREKTNO

DO PRATENICITE

Nga 1 shtatori, në 26 komuna në vend: Aerodrom, Veles,
Berovë, Manastir, Butel, Gostivar, Dibër, Gjorçe Petrov,
Kavadar, Karposh, Kisella Vodë, Koçan, Kërçovë, Kriva
Pallank, Kumanovë, Negotinë, Ohër, Prilep, Radovish,
Strumicë, Tetovë, Qendër, Çair, Shtip dhe Shuto Orizarë
do të jenë të hapura 47 zyre për komunikim të qytetarëve
me deputetët, që paraqet përsëri aktivizim të projektit
,,Përforcim të raporteve me qytetarët” implementuar nga
Instituti nacional për demokraci (IND). Qëllimi i këtij
projekti është rritja dhe komunikimi efikas ndërmjet
grupeve të deputetëve, Njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe
qytetarët. Në periudhën vijuese pritet rritja e numrit të
zyreve edhe në komunat tjera.
Për këtë shkak më 27 qershor, 2007 në Kuvendin e R. së

Maqedonisë ishte mbajtur manifestim në të cilin ishte
nënshkruar Memorandum për bashkëpunim ndërmjet
BNJVL-së, IND dhe Kuvendit të R. së Maqedonisë.
Memorandumin e nënshkruan kryetari i BNJVL-së,
Andrej Petrov, kryetari i Kuvendit të R.M-së Lubisha
Georgievski dhe drejtori i IND – Kris Kenshoy.
Nënshkrimit ju përcollën aktivitetet e BNJVL-së sipas
kuptimit të njohjes së komunave me projektin, qëllimet e
veta si dhe kushtet që duhet ti plotësojnë komunat për
implementim. Detyrimi për financim të zyreve do ta merr
Qeveria e RM-së me 31 gusht, 2007. IND do të siguron
financim të plotë të zyreve deri me 31 dhjetor 2007 dhe
50% nga fondet në periudhën nga 1 janari deri me 31 gusht
2008. Kuvendi do të financon 50% nga shpenzimet e
Projektit duke filluar nga janari 2008, dhe financim të
plotë të projektit nga 1 shtatori 2008. Projekti Përforcim të
raporteve me qytetarët është mundësuar me përkrahje
financiare nga Agjencioni për zhvillim ndërkombëtarë të
SHBA-ve (USAID) dhe nëpërmjet grantit të Qeverisë së
Kanadasë, dhe do të vazhdon deri më prill të vitit 2009.

Nënshkrimi i Memorandumit ndërmjet BNJVL-së,
IND dhe Kuvendit të R. së Maqedonisë

PROBLEMET DHE NEVOJAT E
QYTETARËVE DREJTËPËRDREJTË

DERI TE DEPUTETËT
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Po intenzivnite zalo`bi na ZELS, a na barawe na op{-
tinite, na 11 juli, 2007 godina, parlamentarcite gi usvoi-
ja izmenite na Zakonot za komunalnite taksi, podgotveni
od Ministerstvoto za finansii. So izmenite utvrdena e
nova cena za komunalnata taksa spored tipot na potro-
{uva~ot, a ima izmeni i vo nekolku to~ki od Prekr-
{o~nite odredbi od ^lenot 18. Izmenite se ve}e vo sila,
a op{tinite od avgust o~ekuvaat da se zgolemi prilivot
na sredstva za javno osvetluvawe vo nivnite kasi. So toa,
op{tinite }e imaat mo`nost da obezbedat podobra
usluga na gra|anite, odnosno }e mo`e da ja odr`uvaat
postoe~kata uli~na mre`a, da postavuvaat nova i
istovremeno da gi podmiruvaat svoite dolgovi kon EVN,
ESM.
Spored re{enieto od izmenite i dopolnuvaweto na
Zakonot za komunalnite taksi od ~lenot 20 tarifen broj
10 se zamenuva stavot (1), a se dodavaat dva novi stava, koi
glasat: (1) Za koristewe i odr`uvawe na javno osvet-
luvawe se pla}a komunalna taksa spored tipot na potro-
{uva~ite, i toa: dava~kata za odr`uvawe na javnoto
osvetlenie po strujomer da iznesuva 25 kilovat-~asovi za
doma}instavata, 50 kilovat-~asovi za objekti na
trgovski dru{tva i zanaet~ii, 100 kilovat-~asovi za 10-
kilovtani potor~uva~i, 150 kilovat-~asovi za 35
kilovatni potro{uva~i i 300 kilovat-~asovi za 110
kilovoltni potro{uva~i; (2) uplatata na srestvata od
stav(1) na ovoj tarifen broj za op{tinite vo Gradot
Skopje na ~ie podra~je e izvr{ena naplatata se vr{i
spored nadle`nosta za odr`uvawe na javnot osvetluvawe
vo opredelen procentualen soodnos utvrden so Zakonot
za Grad Skopje.
So izmenite na Zakonot za komunalni taksi se poprava
zakonskata gre{ka i sega na Gradot mu se ovozmo`uva da
dobiva pari od taksata {to ja pla}aat gra|anite. Spored
toa, sekoja op{tina parite }e gi deli so Gradot, vo
soodnos, presmetan spored brojot na gradski i op{tinski
ulici na teritorijata na sekoja op{tina. Sega Gradot }e
dobiva sredstva od site op{tini i toa najmnogu od
Op{tina Centar, 60 % od sobranite pari, a najmalku od
[uto Orizari, samo 10%. Op{tinite Butel, Kisela
Voda i ^air }e zemaat 70% od parite na gra|anite, a
Gradot 30 %; Gazi Baba i \or~e Petrov }e dobivaat po
75%, Aerodrom i Karpo{po 60 %, a Saraj }e dobiva po 85
% od taksata od svoite `iteli.
Obvrskite {to proizleguvaat od dol`ini~ko-doveri-
telskite odnosi me|u Gradot Skopje i trgovskoto dru-
{tvo od ~lenot 20 tarifen broj 10 stav (3) na ovoj Zakon
nastanati po osnov na neplatena elektri~na energija za
osvetluvawe na migistralnite i sobirnite edinici na
podra~jeto na Gradot }e gi nadomestat op{tinite vo Gra-
dot od prihodot po odnos na taksa za uli~no osvetluvawe
prefrleni na smetka na op{tinite vo gradot Skopje vo
periodot od 1 juli 2005 godina do denot na vleguvawe na
ovoj Zakon, stoi vo ~lenot 4 od ovoj Zakon.
Dolgot {to go ima Gradot Skopje, spored toa treba da go
nadmirat op{tinite bidej}i vo periodot koga e
napraven, po 1 juli 2005 godina, parite od komunalnata
taksa stasuvale na nivnata smetka.

RAZRE[ENI PROBLEMITE

OKOLU ULI^NOTO

OSVETLUVAWE

Pas anagazhimeve intenzive të BNJVL-së, dhe me kërkesë
të komunave, më 11 korrik, 2007, parlamentarët i miratuan
ndryshimet e Ligjit për taksa komunale, të përgatitura nga
Ministria për financa. Me ndryshimet është caktuar çmim i ri
për taksën komunale sipas llojit të konsumatorëve, dhe ka
ndryshime edhe në disa pika nga dispozitat e kundërvajtjes
nga Neni 18. Ndryshimet tashmë janë në fuqi, ndërsa
komunat nga gushti presin të rritin vëllimin e mjeteve për
ndriçimin publik në arkat e tyre. Me atë, komunat do të kenë
mundësi të sigurojnë shërbim më të mirë për qytetarët,
respektivisht do të munden të mirëmbajnë rrjetin ekzistues
rrugor, të vendosin rrjet të ri dhe njëherit t'i paguajnë borxhet
e tyre ndaj EVN, EEM.
Sipas aktvendimit nga ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit
për taksat komunale nga neni 20 numri tarifues 10
ndryshohet paragrafi (1), dhe jepen dy paragrafe të reja. (1)
Për shfrytëzim dhe mirëmbajtje të ndriçimit publik paguhet
taksë komunale sipas llojit të konsumatorëve, dhe atë: të
dhënat për mirëmbajtjen e ndriçimit publik për
rrymëpërçues të jep 25 kilovat në orë për amvisërinë, 50
kilovat në orë për objekte të shoqërive tregëtare dhe
zejtarëve, 100 kilovat orë për 10-për konsumatorët, 150
kilovat-orë për 35 konsumator dhe 300 kilovat-orë për 100
konsumator; (2) pagesë të mjeteve nga paragrafi (1) nga ky
numër tarifues për komunat në Qytetin e Shkupit në
rrethinën e së cilës është kryer pagesa e cila bëhet sipas
kompetencës për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në raport
të caktuar procentual i caktuar me Ligjin për Qytetin e
Shkupit.
Me ndryshimet e Ligjit për taksë komunale përmirësohet
gabimi ligjor dhe tani Qytetit i mundësohet të fiton para nga
taksa që e paguajnë qytetarët. Sipas saj, secila komunë parat
do ti ndan me Qytetin, në raport, llogaritur sipas numrit të
rrugëve qytetare dhe komunale në territorin e secilës
komunë. Tani Qyteti do të fiton mjete nga të gjitha komunat
më së shumti nga Komuna Qendër, 60% nga parat e
mbledhura, dhe më së paku nga Shuto Orizari, vetëm 10%.
Komunat Butel, Kisella Vodë dhe Çair do të marrin 70% nga
parat e qytetarëve, ndërsa Qyteti 30%; Gazi Baba dhe
Gjorçe Petrovi do të marrin 75%, Aerodromi dhe Karposhi
nga 60%, Saraji do të merr nga 85% nga taksa prej
qytetarëve të vet.
Të gjitha detyrimet që dalin nga marrëdhëniet detyruese
ndërmjet Qytetit të Shkupit dhe shoqërisë tregëtare nga neni
20 numri tarifues 10 paragrafi (3) i këtij Ligji në bazë të
mospagesës së rrymës elektrike për ndriçimin e
magjistraleve dhe njësive mbledhëse të rrethit të Qytetit do
t'i kompensojnë komunat në Qytet nga të ardhurat në raport
me taksën për ndriçim rrugor të bartura në llogari të
komunave në qytetin e Shkupit në periudhën prej 1 korriku
të vitit 2005 deri në ditën e hyrjes së këtij Ligji, qëndron në
nenin 4 nga ky Ligj.
Borxhin që e ka Qyteti i Shkupit, sipas saj duhet ta paguajnë
komunat sepse në periudhën kur është bërë, pas 1 korriku
2005, parat nga taksa komunale kanë qenë në llogaritë e tyre.

TË ZGJIDHURA PROBLEMET
DHE DILEMAT RRETH
NDRIÇIMIT RRUGOR

GAZETË



GLASILO

7

ЗЕЛС Ви го честита неодам-
нешното назначување за
министер за локална само-
управа во Владата на Р
Македонија и Ви посакува
успешни резулатати. Досе-
гашната соработка со овами-
нистерство беше на високо
ниво, се надеваме дека ќе
продолжи со ист интензитет.
Во тој контекст е и пра-
шањето, кои се Вашите ид
ни планови и правци за раз-
вивање на оваа соработка и
унапредување на процесот
на децентрализација во зем-
јава

Кога веќе ја споменавте втората фаза од децентрали-
зацијата, кои сеВашите приоритети на ова поле и какво
е Вашето мислење за критериумите за влез на оп-

.

?

Благодарам на честитките од ЗЕЛС и се надевам но и ис-
крено посакувам соработката меѓу ЗЕЛС и Минис-
терството на локална самоуправ не само да продолжи, туку
уште пов ќе да се интензивира и зајакне. Веднаш по назна-
чувањето, интензивно размислував за мојата улога, целите
кои треба да ги постигнам и начинот како тоа да се
реализира.Искрено даВи кажам јас тоа го замислувам како
еден магичен триаголник меѓу Министерството за локална
самоуправа, општините и ЗЕЛС. Ако успееме да направиме
овој триаголник беспрекорно да функционира резултатите
ќе бидат во корист на сите, а пред се во корист на граѓаните.
Всушност и јас проблемите ги гледам од аспект на обичен
граѓанин, најмалку како политичар, кој исто така сака да
има подобар и поквалитетен живот во своето место на
живеење. Планирам да соработувам со сите градоначал-
ници независно од нивната партиска припадност и ќе се
трудам во рамките на возможното заеднички да ги решиме
или да им пристапиме на решавање на тековните проблеми
и на оние што ќе се појавуваат Целта ми е да постигнеме
резултати од кои корист ќе имаат сите општини, сите гра-
ѓани на оваа држава, па затоа би сакал барем овде да ги
оставиме малку настарана партиските знамиња и интереси
Непосредно по стапувањето на функцијата, направив аген-
да на посети на единиците на локалната самоуправа со цел
непосредно од градоначалниците да дознаам за проблемите
на граѓаните, подинечно од секоја општина. Можам да
кажам дека навистина некои од општините што досега ги
посетив ми оставија голем впечаток, особено со својата
одлично организирана администрација, преземените
активности, идните планови. Тоа покажува дека општините
сериозно пристапиле кон развивање на локалната власт во
корист на граѓанинот и ми влева надеж дека процесот на
децентрализацијата успешно ќе се развива и во втората
фаза одфискалната децентрализација.
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РАЗГОВОР СО :

АБДУРАМАНМЕМЕТИ, МИНИСТЕР ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ВО ВЛАДАТА НА Р. МАКЕДОНИЈА

?

,
,

штините во оваа фаза, нас-
проти она на ЗЕЛС дека е
потребна нивна либерали-
зација

Ви благодариме што го прифативте овој краток раз-
говор и да се надевеме дека локалната самоуправа
преку Вас ќе добие добар лобист пред централната
власт за побрз и поквалиететн развој на процесот на
децентрализацијатавонашата земја.

Свесен сумдека целиот процес
на децентрализацијата со себе
понесе и донесе низа пробле-
ми, чиј товар не го чувствуваат
само локалните власти, туку и
централната власт. Недостато-
кот на финансиски средства не
мачи сите, но да бидеме реални
Владата прави постојани напо-
ри да им излезе во пресретт на
брањата на општините. Зголе-
мени беа средствата во буџетот

кои се однесуваат за образованието, со измените на Законот
за минерални суровини, ЕЛС ќе земаат 40% од наплатениот
надомест за вршење на геолошки истражувања и концесии
за експолоатација, токму овој месец на барање на ЗЕЛСапо
предлог на Владата, Парламентот изгласа измени во два
Закони и тоа за комунални такси и Закон за даноците на
имот што претставуваат основ за зголемување на финан-
сиските средсва во општинските каси. Го имамвопредвиди
постојаното барање од ЗЕЛС за зголемување на зафаќањето
на процентот од ДДВ од 3% на 5,5 проценти, како и зго-
лемувањето на процентот од зафаќањето од персоналниот
данок, потоа префрлањето на сопственоста на градежното
земјиште... Но не може да се реши се одеднаш, треба време
и трпение. Сега особено внимание посветуваме на реали-
зација на Законот за рамномерен регионален развој, однос-
но формирањето на советите на регионите кои деновиве
штотуку заврши па ќе пристапиме кон формирањето на
Националниот совет, со цел да се исполнат сите услови тој
да почне да се применува од 1 јануари 2008 година. Што се
однесува до либерализацирање на условите за влез во
втората фаза од децентрализацијата сметам дека нема
основ за такво нешто, евентуално, можеби, во делот кај
долговите на општините да се земе во предвид динамиката
со која некоја општина го враќа својот долг. Но, секоја друга
измена, пред се не би била фер спрема општините кои во
изминатиот период се труделе да ги исполнат пропишаните
услови, во однос на оние кои не вложувале големи напори
Свесен сум дека Министерството за локална самоуправа
секогаш ќе биде меѓу, како што вели народот, чеканот и
наковалната, меѓу централната и локалната власт Но тое е
неговата улога да ја воспостави таа соработка во тој триа-
голник со цел решавање на проблемите и обезбедување на
поквалитетна услуга ипоквалитетенживотна граѓаните

,
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BNJVL Ju uron emërimin Tuaj për ministër të ve-
tëqeverisjes lokale në Qeverinë e R. së Maqedonisë dhe
Ju dëshiron rezultate të suksesshme. Bashkëpunimi i
deritanishëm me këtë ministri ishte në nivel të lartë,
shpresojmë se do të vazhdon me intensitet të njejtë. Në
këtë kontest është edhe pyetja, cilat janë planet dhe
drejtimet e Juaja të ardhshme për zhvillimin e këtij
bashkëpunimi dhe avancimi i procesit të decentralizimit
në vend?

Tani që e përmendët fa-
zën e dytë nga decentra-
lizimi, cilat janë priori-
tetet Tuaja në këtë sferë
dhe si është mendimi
Juaj për kriteret për
hyrjen e komunave në
këtë fazë, përkundër

Ju falenderojë për urimet nga BNJVL dhe shpresojë, por
edhe sinqerisht dëshirojë që bashkëpunimi ndërmjet
BNJVL-së dheMinistrisë për vetëqeverisje lokale jo vetëm
të vazhdon, por edhe më shumë të intensifikohet dhe të
forcohet. Menjëherë pas emërimit, intenzivisht mendova
për rolin tim, qëllimet të cilat duhet t'i arrij dhe mënyrën se
si ajo të realizohet. Sinqerisht t'ju them, unë atë e
paramendojë si një trekëndësh magjik ndërmjet Ministrisë
për vetëqeverisje lokale, komunave dhe BNJVL-së. Nëse
arrijm ta bëjmë këtë trekëndësh pa pengesë të funksionon,
rezultatet do të jenë në favor të të gjithëve, dhe para se
gjithash në favor të qytetarëve. Në të vërtetë edhe unë
problemet i shikojë nga aspekti i një qytetari të thjeshtë, më
së paku si politikan, i cili dëshiron gjithashtu të ketë jetesë
më të mirë dhe më kualitative në vendin ku jetojmë.
Planifikojë të bashkëpunojë me të gjithë kryetarët e
komunave, pavarësisht nga përkatësia e tyre partiake dhe do
të orvatem, bashkërisht t'i zgjidhim problemet që janë dhe
që mund të paraqiten. Qëllim im është të arrijmë rezultate
nga të cilat dobi do të kenë të gjitha komunat, të gjithë
qytetarët e këtij shteti, për këtë do doja që këtu t'i lëmë anash
flamujt partiak dhe interesat. Drejtëpërdrejtë pas hyrjes në
këtë funksion, bëra agjendë të vizitave të njësive të
vetëqeverisjes lokale me qëllim që në mënyrë direkte nga
kryetarët e komunave të njoftohem për problemet e
qytetarëve, ndaras për secilën komunë.Mund të them seme
të vërtetë disa nga komunat që deri më tash i kam vizituar,
më lanë përshtypje të madhe, veçanërisht me organizimin e
shkëlqyeshëm të administratës, aktivitetet e ndërrmarra,
planet e ardhshme. Ajo tregon se komunat seriozisht qasen
kah zhvillimi i pushtetit lokal në dobi të qytetarit dhe më
hyri shpresa se procesi i decentralizimit me sukses do të
zhvillohet edhe në fazën e
dytë nga decentralizimi
fiskal.

asaj të BNJVL-së se është e nevojshme liberalizim i
tyre?

Ju falenderojmë që pra-
nuat këtë bisedë të shku-
rtërdhe le të shpresojmë
se vetëqeverisja lokale,
nëpërmjet Jush, do të
marr lobist të mirë para
pushtetit qendror për
zhvillim më të shpejtë
dhe më cilësor në pro-
cesin e decentralizimit
në vendin tonë.

Jam i vetëdijshëm se gjithë procesi i decentralizimit me
vehtemorri dhe solli shumë probleme, peshën e së cilës nuk
e ndiejnë vetëm pushtetet lokale, por edhe pushteti qendror.
Mungesa emjeteve financiare namundon të gjithëve, por të
jemi real Qeveria bënë përpjekje t'ju del në vigjilje
kërkesave të komunave. Të zmadhuara kanë qenëmjetet në
buxhetin të cilat sillen për arsimin, me ndryshimet e Ligjit
për përbërësit mineral, NJVL do të marrin 40% nga
kompensimi i paguar për kryerjen e kërkimeve gjeologjike
dhe koncesione për eksploatim,mukëtëmuajmekërkesë të
BNJVL-së dhe me propozim të Qeverisë, Parlamenti votoi
ndryshime në dyLigje dhe atë për taksë komunale dhe Ligji
për tatimet mbi pasurinë që paraqesin bazë për rritjen e
mjeteve financiare në arkat komunale. E kam parasysh
edhe kërkesën e përhershme nga BNJVL për rritjen e
përfshirjes së TVSH-së nga 3 % në 5,5%, si dhe rritje të
përqindjes nga përfshirja e tatimit personal, pastaj bartje të
pronësisë së tokës ndërtimore…Por nukmundet të zgjidhet
gjithqka menjëherë, duhet kohë dhe durim. Tani
veçanërisht vëmendje i përkushtojmë realizimit të Ligjit
për zhvillim të barabartë regjional, respektivisht formimin
e këshilleve të regjioneve të cilat këto ditë kanë përfunduar,
pastaj do hyjmë kah formimi i Këshillit Nacional, me
qëllim që të përmbushen të gjitha kushtet që të fillon të
zbatohet nga 1 janari i vitit 2008. Me atë që sillet për
liberalizimin e kushteve për hyrje në fazën e dytë të
decentralizimit konsiderojë se nuk ka bazë, eventualisht,
ndoshta, në pjesën e borxheve të komunave të merret
parasysh dinamika me të cilën ndonjë komunë e kthen
borxhin e vet. Por, secili ndryshim, para se gjithash nuk do
ishte korekt ndaj komunave të cilat në periudhën e kaluar u
përpoqën t'i përmbushin kushtet e parashikuara, në lidhje
me ato që nuk kanë bërë hapa të duhur. Jam i vetëdijshëm se
Ministria për vetëqeverisje lokale gjdoherë do të jetë, siç
thotë populli, çekani dhe kudhëra, ndërmjet pushtetit
qendror dhe lokal. Por ajo është roli i saj, të vendos atë
bashkëpunim në atë trekëndësh me qëllim zgjidhjen e
problemeve dhe sigurimin e shërbimit më cilësor dhe
jetesësmë cilësore të qytetarëve.

BISEDË ME:

GAZETË
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Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale – BNJVL dhe
Konferenca e Përhershme e qyteteve dhe komunave të Republikës
së Sërbisë – KPQK, më 20 korrik 2007, në Shkup, nënshkruan
Marrëveshje për bashkëpunim reciprok.Vendimi për bashkëpunim i
kësaj marrëveshje ishte sjellur në seancën e tretë të BD të BNJVL-
së, e mbajtur më 18 qershor, 2007. Nëmanifestimmorrën pjesë disa
kryetarë komunash – anëtarë të BD të BNJVL-së dhe mysafirë nga
asociacioni nacional i pushteteve lokale të Republikës së Sërbisë.
Marrëveshjen e nënshkruan kryetari i BNJVL-së-Andrej Petrov dhe
kryetari i KPQK-Zhelko Ozhegoviq, kryetar i Komunës së Nov
Beograd.
-Nënshkrimi i Marrëveshjes me KPQK paraqet hap të parë në
realizimin e agjendës të BNJVL-së në zyrtarizimin e bashkëpunimit

të mirë të deri tanishëm me
asociacionet nacionale me shtetet
fqinje dhe me shtetet nga Europa
juglindore – anëtare të NALAS-it.
Sëshpejti presim nënshkrim të
marrëveshjes edhe me asociacionin
shqipëtarë, ndërsa në bisedime jemi
edhe me asociacionin e pushteteve
lokale nga Sllovenia, theksoi
Kryetari i BNJVL-së Andrej Petrov
gjatë nënshkrimit solemn të
Marrëveshjes.Ai përmendi se ky hap
është harmonizim me rekomandimet
e Unionit Europian për lidhjen
regjionale dhe intenzivim të
bashkëpunimit reciprok ndërmjet
shteteve nga regjioni dhe pushteteve
të tyre lokale. Kryetari Petrov theksoi
se bashkëpunimi me KPQK ka qenë

në nivel të duhur edhe në periudhën e kaluar, dhe si dëshmi për këtë
janë lidhjet e vendosura partnerike ndërmjet më shumë komunave
ngaMaqedonia dhe Sërbia, ndërmjet të cilave dheKomunaKarposh
dhe Nov Beograd. Kryetari i KPQK, Zhelko Ozhegoviq theksoi se
Marrëveshja paraqet bazë të mirë për bashkëpunimin ndërmjet
KPQK dhe BNJVL-së, veqanërisht në drejtim të shkëmbimit të
përvojave. Ozhegoviq përkujtoj se para dy asociacioneve futen
sfida për vendosjen e vetëqeverisjes lokale në harmonizim me
standardet europiane dhe krijim të njësive lokale në të cilat do të
sigurohen kushte më të mira për jetesë të qytetarëve. Informoi se
shumë shpejt Kuvendi i R. së Sërbisë do ta ratifikon Kartën
Europiane për vetëqeverisje lokale si dhe rreth 60% nga
legjislacioni ligjdhënës nga UE, e cila duhet të implementohet në
legjislacionin e vet e cila silletmu për demokracinë lokale. Edhe nga
asociacioni serb theksuan se në këtë periudhë intenzivisht i
zyrtarizojnë bashkëpunimet e mira të deritanishme me asociacionet
e afërta të regjionit, ndërsa Nënshkrimi i Marrëveshjes me BNJVL-
në është e dyta me radhë, pas asaj me asociacionin malazes, bullgar
dhe asociacione tjera nacionale nga regjioni.
Me nënshkrimin e Marrëveshjes hapen mundësi të reja për
përkrahje reciproke në përforcimin institucional dhe zhvillim të dy
organizatave, nxitje të bashkëpunim direkt ndërmjet pushteteve
lokale, përgatitje dhe konkurim të përbashkët para donatorëve
ndërkombëtarë, bashkëpunim në implementimin e programeve të
larmishme me rëndësi për komunat, këmbim të përvojave pozitive
në implementimin e politikave adekuate të decentralizimit të
pushtetit në frymën eKartësEuropiane të vetëqeverisjes lokale.

ZELS zapo~na potpi{uvawe na spogodbi za
sorabotka so srodni nacionalni asocijacii
od regionot

Zaednicata na edinicite na lokalna samouprava- ZELS i Pos-
tojanata Konferencija na gradovi i op{tini na Republika Sr-
bija-PKGO, na 20 juli 2007 godina, vo Skopje, potpi{aa Spo-
godba za me|usebna sorabotka. Odlukata za potpi{uvawe na ovaa
spogodba be{e donesena na tretata sednica na UO na ZELS,
oddr`ana na 18 juni, 2007 godina. Na sve~enosta prisustvuvaa
nekolku gradona~alnici- ~lenovite na UO na ZELS i gosti od
nacionalnata asocijacija na lokalnite vlasti vo Republika Sr-
bija. Spogodbata ja potpi{aa pretsedatelot na ZELS-Andrej
Petrov i pretsedatelot na PKGO- @eqko O`egovi}, gradona-
~alnik na Op{tina Nov Belgrad.
-Potpi{uvaweto na Spogodbata so PKGO pretstavuva prv ~e-
kor vo realizacija na zacrtanata agenda na ZELS na oficijali-
zirawe na dosega{nata dobra sorabotka so nacionalnite asoci-
jacii so sosednite zemji i zemjite
od jugoisto~na Evropa-~lenki na
NALAS. Naskoro o~ekuvame pot-
pi{uvawe na spogodba i so alban-
skata asocijacija, a vo pregovori
sme i so asocijacijata na lokalni
vlasti od Slovenija, istakna Pret-
sedatelot na ZELS Andrej Petrov
pri sve~enoto potpi{uvawe na Spo-
godbata. Toj dodade deka ovoj ~ekor
e vo sklad so preporakite na Evro-
pskata Unija za regionalnoto povr-
zuvawe i intenzivirawe na me|u-
sebnata sorabotka me|u zemjite od
regionot i nivnite lokalni vlas-
ti. Pretsedatelot Petrov uka`a de-
ka sorabotkata so PKGO bila na za-
vidno nivo i vo izminatiot period,
a potvrda za toa se ve}e vospostave-
nite partnerski vrski me|u pove}e
op{tini od Makedonija i Srbija, me|u koi i Op{tina Karpo{ i
Nov Belgrad. Pretsedatelot na PKGO, @eqko O`egovi} ista-
kna deka Spogodbata pretstavuva dobra osnova za natamo{na
sorabotka me|u SKGO i ZELS, osobeno vo pravec na razmena na
iskustva za nametnuvaweto na asocijacijata na lokalni vlasti
kako partner na centralnata vlast i na~inite na pru`awe na
poddr{kata na lokalnite edinici vo nivniot razvoj. O`egovi}
potseti deka pred dvete asocijacii se nametnuvaat predizvici-
te za vospostavuvawe na lokalna samouprava vo sklad so evrop-
skite standardi i sozdavawe na lokalni edinici vo koi }e obez-
beduvaat podobri uslovi za `ivot na gra|anite. Informira{e
deka mnogu nabrzo Sobranieto na R.Srbija }e ja ratifikuva
Evropskata povelba za lokalna samouprava i deka okolu 60% od
zakonodavnata legislativa od EU, koja treba da se implementi-
ra vo nivnoto doma{no zakonodavstvo se odnesuva tokmu na lo-
kanata demokratija. I od srpskata asocijacija istaknaa deka vo
ovoj period intenzivno gi oficijaliziraat dosega{nite dobri
sorabotki so srodnite asocijacii od regionot, a potpi{uvawe-
to na Spogodbata so ZELS e vtora po red, po onaa so crnogorska-
ta asicijacija, po {to }e sledat potpi{uvawa so slovene~kata,
bugraskata i drugi nacionalni asocijacii od regionot.
So potpi{uvaweto na Spogodbata se otvoraat novi mo`nosti za
vzaemna poddr{ka vo institucionalnoto jaknewe i razvoj na dve-
te organizacii, pottiknuvawe na neposredna sorabotka me|u lo-
kalnite vlasti, podgotvuvawe i zaedni~ko konkurirawe pred
me|unarodni donatori, sorabotka vo implementirawe na razno-
vidni programi od zna~ewe za op{tinite, razmena na pozitiv-
nite iskustva vo sproveduvaweto na soodvetni politiki na de-
centralizacija na vlasta vo duhot na Evropskata povelba na
lokalnata samouprava.

PRVATA SPOGODBA
ZELS I SRPSKATA

NACIONALNA ASOCIJACIJA

–

BNJVL filloi me nënshkrimin e marrëveshjeve për
bashkëpunim me asociacione të afërta nacionale
nga regjioni

MARRËVESHJAE PARË – BNJVL
DHEASOCIACIONI
NACIONAL SËRB
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Со Измените на Законот на даноци на имот

На долгогодишно барање на ЗЕЛС, а по предлог на Владата, на

12 јули парламентарците ги усвоија Измените на Законот за

даноци на имот, што се од големо значење за единиците на

локалната самоуправа. Овие одредби ќе се применуваат од 1

јануари 2008 година и ќе овозможат поголема финансиска

стабилност на општините, бидејќи во согласност со измените

општините ќе имаат можност да наплаќаат данок на имот на

сите правни субјекти и тоа на нивниот целокупен имот. Пред

стапувањето на сила на овие измени данок се плаќаше само на

одредена површина, пред се на одреден кланцелариски про-

стор. ЗЕЛС направи анализа за состојбата во земјите во

регионот и беше утврдено дека во сите земји правните

субјекти плаќаат данок на целокупниот имот, што значи дека

само кај нас досега тие беа повластени, а тоа одеше наштета на

општините. Големброј градоначалницина чија територија има

особено големи производствени капацитети велат дека овие

средства всушност повторно ќе бидат употребени за подо-

брување на инфраструктурата во тие подрачја, посочувајќи

дека само санирањето на улиците во тие предели е поголемо за

три пати од просечните потреби. Во периодот од стапувањето

во сила на Измените на овој закон ( јули 2007 ) до 1 јануари

2008 година,кога одредбите стануваат применливи општините

треба да се потрудат да ги добијат сите потреби податоци за

просторот на секое правно лица што подлежи на оданочување,

со цел на почетокот на следната година да можат да стартуваат

соприбирањеина овој данок.

ЗЕЛС во изминатиот период интензивно лобираше кај Владата

на Р.Македонија, да пристапи кон измени на Законот за даноци

на имот, испрати безброј дописи, анализи, предлози. На секоја

средба со владини претставници ЗЕЛС укажуваше на овие

законски пропусти кои одат наштета на општините, за конечно

после четири години Измените дефинитивно да бидат

усвоени.

,

,

,

ПОВЕЌЕ СРЕДСТВА
ЗА ОПШТИНСКИТЕ КАСИ

СТАВ НА ЗЕЛС КОМИСИЈАТА ЗА
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО

ПЛАНИРАЊЕ

ЗЕЛС Комисијата за Урбанизам и просторно планирање на
27.06.2007 година се обрати доМинистерството за транспорт и
врски по однос најновиот предлог за донесување на Законот за
градежно земјиште. ЗЕЛС го информира министерството дека
не дава поддршка на текстот на Предлогот за донесување на
Закон за градежно земјиште бидејќи предлогот не ги зема во
предвид барањата и потребите на единиците на локалната
самоуправа и истиот ги ограничува надлежностите дадени на
локалната самоуправа со Законот за локална самоуправа.
Ставот на ЗЕЛС во однос на ова прашање е јасен и непроменет
веќе неколку години наназад, а тоа е дека се уште се смета за
отворено прашањето за пренесување на државното градежно
земјиште во сопственост на општините или пренесувањето на
правото на управување соистото.Сметаме дека решавањетона
клучниот проблем во моментов, пренесувањето на државното
градежно земјиште во сопственост на единиците на локалната
самоуправа или пренесувањето на правото на управување со
истото е од особена важност за остварување на надлежност-
ите од локалниот економски развој, како и креирањето на
долгорочни развојни стратегии значајни за развојот на локал-
ната самоуправа ина државата воцелост

,

.

QËNDRIM I BNJVL-SË KOMISIONI
PËR URBANIZËM DHE PLANIFIKIM

HAPSINOR

BNJVL Komisioni për urbanizëm dhe planifikim hapsinor më
27.06.2007 u drejtua deri te Ministria për transport dhe lidhje në
lidhje me propozimin më të ri për sjelljen e Ligjit për tokë
ndërtimore.
BNJVL e informoi ministrinë se nuk jep përkrahje në tekstin e
Propozimit për sjelljen e Ligjit për tokë bujqësore sepse
propozimi nuk i merr parasysh kërkesat dhe nevojat e njësive të
vetëqeverisjes lokale dhe i kufizon kompetencat e dhëna te
vetëqeverisja lokalemeLigjin për vetëqeverisje lokale.
Qëndrimi i BNJVL-së në lidhjeme këtë çështje është i qartë dhe i
pandryshuar tashmë shumë vite, dhe ajo është që konsiderohet
për çështje të hapur për bartjen e tokës shtetërore ndërtimore në
pronësi të komunave ose bartjes së drejtës me udhëheqjen e së
njejtës.
Konsiderojmë se zgjidhja e problemit kryesor në moment, bartja
e tokës shtetërore ndërtimore në pronësi të njësive të
vetëqeverisjes lokale ose bartja e së drejtës me udhëheqjen e së
njejtës, ështëme rëndësi tëmadhe për realizimin e kompetencave
nga zhvillimi ekonomik lokal, si dhe krijimi i strategjive
zhvilluese afatgjate për zhvillimin e vetëqeverisjes lokale edhe
shtetit në përgjithësi.

Me ndryshimet e Ligjit të tatimeve mbi pasurinë

MË SHUMËMJETE PËRARKAT
KOMUNALE

Me këkesë të gjatë të BNJVL-së, dhe me propozim të Qeverisë,
më 12 korrik, parlamentarët i miratuan Ndryshimet e Ligjit për
tatime të pronësisë, që janë me rëndësi të madhe për njësitë e
vetëqeverisjes lokale. Këto dispozita do të zbatohen nga 1 janari
i vitit 2008 dhe do të mundësojnë stabilitet më të madhë
financiar të komunave, sepse në pajtimme ndryshimet komunat
do të kenë mundësi të paguajnë tatim të pasurisë për të gjitha
subjektet juridike dhe atë në gjithë pronën e tyre. Para hyrjes në
fuqi të këtyre ndryshimeve, tatim u paguante vetëm në sipërfaqe
të caktuar, para se gjithash në hapësira të caktuara zyreje.
BNJVL bëri analizë për gjendjen në shtetet e regjionit dhe ishte
e vërteuar se në të gjitha shtetet, subjektet juridike paguajnë
tatim të pronës të tërë, që do të thotë se vetëm tek ne deri më tash
ato ishin të favorizuara, dhe ajo shkonte në dëmë të komunave.
Numër i madhë kryetarësh që në territoret e tyre ka kapacitete të
shumta prodhuese thonë se këto mjete në të vërtetë përsëri do të
jenë të përdorura për përmirësimin e infrastrukturës në ato
rrethe, duke përmendur se vetëm sanimi i rrugëve në ato rrethe
është tre here më e madhe se sa nga nevojat mesatare. Në
periudhën që nga hyrja në fuqi e Ndryshimeve të këtij ligji
(korrik 2007) derimë 1 janar të vitit 2008, ku dispozitat bëhen të
zbatueshme komunat duhet të orvaten t'i marrin të gjitha të
dhënat e nevojshme për hapësirën e secilit person juridik që
nënshtrohet tatimimit,me qëllimqë në fillim të vitit të ardhshëm
tëmunden të fillojnëmegrumbullimin edhe të këtij tatimi.
BNJVL në periudhën e kaluar intenzivisht bënte lobim tek
Qeveria eR. sëMaqedonisë, të qaset kah ndryshimet e Ligjit për
tatime mbi pasurinë, dërgoi shumë shkresa, analiza,
propozime.. Në secilin takim me përfaqësues qeveritar BNJVL
theksonte këto lëshime ligjore që shkojnë në dëmë të komunave,
që pas katër viteve më në fund Ndryshimet definitivisht të jenë
tëmiratuara.

GAZETË



Edna od klu~nite temi na razgovor
vo ovoj period e vtorata faza od de-
centralizacijata i site ja o~ekuva-
me novata lista od Ministerstvoto
za finansii za op{tinite koi }e gi
ispolnat uslovite za vlez vo nea.
Spored Vas, koi se pri~inite {to
Op{tina Struga nema{e dovolno bo-
dovi spored posledniot izve{taj na
MF ?

Letnata turisti~kata sezona e vo poln ek. Op{tina Struga
tokmu vo ovoj period e najatraktivna kako za doma{nite
taka i za stranskite posetiteli. Sepak, kolku {to sme in-
formirani op{tinata ne e zadovolna od brojot na poseti-
teli a kako vinovnik za vakvata sostojba go obvinuva Minis-
terstvoto za transport i vrski. Za {to pokonkretno stanuva
zbor?

- Op{tina Struga spored bodirawe-
to od Komisijata ima{e 80 bodovi, a
i nedostasuva u{te 5 bodovi za da go
dostigne potrebniot broj za vlez vo
vtorata faza od fiskalnata decen-
tralizacija. Najgolemata pre~ka be-
{e toa {to Op{tinata ima{e mnogu dolgovi nasledeni od
minatite godini i zaradi toa be{e oceneta so pomalku bo-
dovi. Op{tinata za godina i polovina ima podmireno dol-
govi vkupno od 1,5 milioni evra i smetam deka ima kapacitet
da gi vrati site zaostanati dolgovi. Se nadevam deka Komi-
sijata }e ja ceni ovaa zalo`ba i }e odlu~i pozitivno. Op{-
tina Struga podnese barawe za odobruvawe na blok dotacija-
ta od 2-ta faza za fiskalnata decentralizacija do Minis-
terstvoto za finansii i do drugite ministerstva, za trud i
socijalna politika, za kultura i za obrazovanie.

- Op{tina Struga i Ministerstvoto za transport i vrski vo
2005 godina imaat sklu~no Dogovor so neposredna Spogodba
za koristewe na krajbre`niot pojas, za vkupno 12 pla`i na
dolgotraen zakup na 99 godini. Od nerazbirlivi pri~ini,
Vladata na R.Makedonija donese Zaklu~ok so koj go zadol`u-
va Ministerstvoto za transport i vrski da pobara od Op{-
tina Struga, dogovorno da sklu~i Spogodba za poni{tuvawe
na dogovorot za koristewe na pla`ite, bez pravo Op{tina
Struga da bara bilo kakov nadomestok. Nie so Dogovorot
{to go imavme sklu~eno so Ministerstvoto bevme obvrzani
da izvr{ime revitalizacija na pla`ite, da gi oformime
pla`ite i da gi stavime vo funkcija vo rok od 6 meseci od
denot na sklu~uvaweto na dogovorot, vo sprotivno, edno-
strano }e bide raskinat. Nie gi izgradivme pla`ite, za {to
donesovme iljadnici kubni metri tampon od Kali{ka krasta
i pesok od Sateska reka, potoa vadevme koreni i prese~eni
stebla na topli i sl. Za seto toa investiravme nad eden mi-
lion evra i zatoa ne sakavme da ja potpi{eme spogodbata za
mirno raskunuvawe na dogovorot i predavawe na pla`ite vo
nadle`nost na dr`avata. Ministerstvoto pokrena tu`ba
preku Javniot Pravobranitel, a sudot vo Struga donese vre-
mena merka za zabrana na bilo kakvi aktivnosti na pla`ite
od strana na Op{tina Struga. Op{tinata pred da se donese

Një ndër temat esenciale të bisedës
në këtë periudhë është faza e dytë e
decentralizimit dhe të gjithë e
presim listën e re nga Ministria për
financa për komunat të cilat do t'i
plotësojnë kushtet për hyrje në të.
Sipas Jush, cilat janë arsyet që
Komuna e Strugës nuk kishte pikë të
mjaftueshme sipas rasportit të
fundit të MF?

Sezoni turistik veror fillon intenzivisht. Komuna e Strugës
mu në këtë periudhë është më atraktive si për pushuesit
vendor ashtu edhe për ata nga jashtë. Përsëri, sa jemi të
informuar komuna nuk është e kënaqur nga numri i
pushuesve dhe si fajtorë për këtë gjendje e fajson Ministrinë
për transport dhe lidhje. Për çka bëhet fjalë më
konkretisht?

-

-

Komuna e Strugës sipas notimit nga
Komisioni kishte 80 pikë, i mungonin
edhe 5 pikë për ta arritur numrin e
duhur për hyrje në fazën e dytë nga
decentralizimi fiskal. Pengesa më e

madhe ishte ajo që Komuna kishte shumë borxhe të trashëguara
nga vitet e kaluara dhe për këtë shkak ishte e vlerësuar me më
pak pikë. Komuna për një vit e gjysëm ka shlyer borxhe në
shumë prej 1,5 milion euro dhe konsiderojë se ka kapacitet për
t'i kthyer të gjitha borxhet e mbetura. Shpresoj se Komisioni do
ta vlerëson këtë përpjekje dhe do të vendos pozitivisht. Komuna
e Strugës shtroi kërkesë për aprovim të bllok dotacioneve nga
faza e 2-të e decentralizimit fiskal deri te Ministria për financa
dhe deri te ministritë tjera, për punë dhe politikë sociale, për
kulturë dhe arsim.

Komuna e Strugës dhe Ministria për transport dhe lidhje në
vitin 2005 kanë lidhur Kontratë me Marrëveshje direkte për
shfrytëzim të brezit bregdetar, për gjithsej 12 plazhe me qira
afatgjate prej 99 vite. Nga arsyje të panjohura, Qeveria e R. së
Maqedonisë solli Vendim me të cilin e detyron Ministrinë për
transport dhe lidhje të kërkon nga Komuna e Strugës, të lidh
Marrëveshje për anulimin e kontratës për shfrytëzimin e
plazheve, pa të drejtë që Komuna e Strugës të kërkon ndonjë
dëmshpërblim. Ne me Kontratën që e kemi lidhur me Ministrinë
ishim të detyruar të kryejmë revitalizim të plazheve, t'i
formojmë plazhet dhe t'i vendosim në funksion në afat prej 6
muajve nga dita e lidhjes së kontratës, në të kundërtën, me
njëanshmëri do të jetë e shkëputur. Ne i ndërtuam plazhet, me
çka sollëm rërë nga lumi Sateska. Për gjithë këtë investuam më
shumë se një milion euro dhe për këtë nuk deshëm ta
nënshkruajmë marrëveshjen për prishjen e kontratës dhe
dhënien e plazheve në kompetencë të shtetit. Ministria ngriti
padi nëpërmjet Avokatit të Popullit, dhe gjyqi në Strugë solli
masë kohore për ndalimin e secilit aktivitet të plazheve nga ana
e Komunës Strugë. Komuna para se të sillet ndalesë gjyqësore
kishte përgatitur Shpallje për mbidhënie publike për qira
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Intervju so Ramiz Merko,
gradona~alnikot na Op{tina Struga

STRUGA ]E BIDE DOSTOJNA
OP[TINA ZA @IVOT NA
NEJZINITE GRA\ANI I

VA@EN TURISTI^KI CENTAR

Intervistë me Ramiz Merko,
kryetar i Komunës së Strugës

STRUGA DO TË JETË KOMUNË E
DENJË PËR JETESË TË

QYTETARËVE TË SAJ DHE QENDËR
E RËNDËSISHME TURISTIKE



sudska zabrana ima{e izgotveno Objava za javno naddavawe za
kratkotraen zakup na pla`ite pod ulovi sli~ni na onie {to
gi ima{e utvrdeno Ministerstvoto za stopanisuvawe so pla-
`ite vo Ohrid. Objavata za javno naddavawe ne be{e iznese-
na vo javnost zaradi sudskata zabrana. Ovaa pozicija ja isko-
ristija nekoi gra|ani od Struga i neleglano, preku no} pos-
tavija otvoreni {ankovi po pla`ite. Op{tinata ima izvr-
{eno inspekciski nadzor i doneseni se re{enija i zaklu-
~oci za otstranuvawe na otvorenite {ankovi. Formirano e
koordinativno telo i se nadevame deka do krajot na mesec
juli }e zapo~ne akcija za otstranuvawe na {ankovite. Vak-
vata sostojba go naru{i turisti~kiot priliv na gosti, a so
toa i na finansiski sredsva {to od turisti~kata taksa tre-
baa da se sleat vo buxetot na op{tinata. Nekoi mo`ebi }e
zabele`at deka Op{tina Ohrid se soglasila da go raskine
dogovorot so Ministerstvoto za transport i vrski, no sos-
tojbata e sosema razli~na, bidej}i tie ne investiraa nitu
denar vo pla`ite, a nie vlo`ivme mnogu sredstva.

- Stru{kite ve~eri na poezijata e dr`avna manifestacija i
tie imaat svoja programa. Op{tinata kako i dosega i ovaa
godina }e pomogne pri realizacijata na programata. Imavme
sredba so Pretsedatelot na Sovetot na Stru{kite ve~eri na
poezijata za da gi iskoordinirame aktivnostite. Se nadeva-
me deka zaedni~ki i Op{tina Struga i Sovetot na stru{ki-
te ve~eri na poezijata }e napravat se {to e vo nivna mo`nost
za uspe{no organizirawe i realizirawe na godina{novo iz-
danie. Struga, o~ekuva za vreme na manifestacijata da ja po-
setat mnogu poznati svetski imiwa od oblasta na poezijata i
kulturata i toa }e bide u{te eden mal prozorec kon svetot i
promovirawe na Struga kako centar za svetskata poezija.

Imeto Struga e vneseno vo site poetski karti na svetot i
pretstavuva u{te edna dopolnitelna pri~ina {to golem
broj turisti go posetuvaat ovoj grad, koga se oddr`uva me|u-
narodnata manifestacija ,,Stru{ki ve~eri na poezijata,,.
Dali ova godina Op{tinata pravi nekoi posebni podgotov-
ki vo gradot za pre~ek na poetite i turistite koi vo mesec
avgust doa|aat tuka od celiot svet ?

afatshkurte të plazheve nën kushte të ngjashme me ato që i
kishte të caktuara Ministria për udhëheqje me plazhet në Ohër.
Shpallja për mbidhënie publike nuk ishte nxjerr në publik për
shkak të ndalesës gjyqësore. Ky pozicion e shfrytëzuan disa
qytetarë nga Struga dhe jo legalisht, gjatë natës vendosën
shanke të hapura nëpër plazhe. Komuna ka kryer mbikëqyrje
inspektive dhe të sjellura janë aktvendime dhe konkludime për
largimin e shankeve të hapura. Është formuar trup koordinues
dhe shpresoj se deri në fund të muajit korrik do të fillon aksioni
për largimin e shankeve. Kjo lloj situate e dëmtoi ardhjen
turistike të turistëve, dhe me atë të mjeteve financiare që nga
taksa turistike duhet të kalojnë në buxhetin komunal. Disa
ndoshta do të vërejnë se Komuna e Ohrit u pajtua ta prish
kontratën me Ministrinë për transport dhe lidhje, por gjendja
është e ndryshme, sepse ata nuk investojnë asnjë denar në
plazhet, ndërsa ne investuam shumë.

Netët strugane të poezisë janë manifestim shetëror dhe ato
kanë program të tyre. Komuna si deri më tash edhe këtë vit do të
ndihmon gjatë realizimit të programit. Kemi takim me
Kryetarin e Këshillit të netëve strugane të poezisë për t'i
koordinuar aktivitetet. Shpresojmë se bashkërisht edhe
Komuna Strugë edhe Këshilli i netëve strugane të poezisë do të
bëjnë gjithçka që është e mundur për organizim të suksesshëm
dhe realizim të botimit njëvjeqar.. Struga, pret gjatë kohës së
manifestimit ta vizitojnë shumë emra të njohur botëror nga
lëmia e poezisë dhe kulturës dhe ajo do të jetë edhe një dritare e
vogël kah bota dhe promovimi i Strugës si qendër për poezinë
botërore.

Emri Strugë është futur në të gjitha kartat poetike të botës
dhe paraqet edhe një arsyje plotësuese që numër i madhë
turistësh e vizitojnë këtë qytet, kur u mbajt manifestimi
ndërkombëtarë ,,Netët strugane të poezisë,,. Vallë këtë vit
Komuna bën disa përgatitje të veçanta në qytet për pritjen e
poetëve dhe turistëve të cilët në muajin gusht vijnë këtu nga
e gjithë bota?
-

Ramiz Merko e roden 1958 godina, vo Struga. Po
profesija e diplomiran zemjodelski in`ener. Svojot
raboten anga`man, do stapuvaweto na funkcijata
gradona~alnik na Op{tina Struga i go posvetil na
oblasta zemjodelie. Rabotel vo Agencijata za
unapreduvawe na zemjodelieto, a potoa vodel
privaten biznis so rakovodewe na zemjodelska
apteka. Vo 2002 godina e nazna~en za rakovoditel na
Fondot za Zdravstvo na RM, Podra~ana edinica-
Struga. Na lokalnite izbori vo 2005 godina gra|anite
od op{tinata mu go doverija mandatot za nivni
gradona~alnik.

Ramiz Merko ka lindur në vitin 1958, në Strugë. Me
profesion është inxhinier i diplomuar i bujqësisë.
Angazhimin e vet punues, deri te hyrja e funksionit
kryetar i Komunës së Strugës i ka kushtuar lëmisë së
bujqësisë. Ka punuar në Agjencionin për avancim të
bujqësisë, dhe më pas ka udhëheq biznes privat me
udhëheqje të farmacisë buqjësore. Në vitin 2002 është
emëruar si drejtues i Fondit për Shëndetësi të R.M-së,
njësia rajonale-Strugë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2005
qytetarët nga komuna i dhanë mandatin për kryetar
komune.

GAZETË



Vo samo dve godini otkoga gra|anite Ve izbraa za grado-
na~alnik na Struga Vie ja opravdavte nivnata doverba i na
op{tinata i dadovte eden nov, posovremen duh. Dali mo`ete
da ni ka`ete na {to osobeno ste gordi i smetate deka ja
otslikuva Va{ata dosega{na rabota i naedno na koe pole }e
gi koncentrirate idnite aktivnosti

Kako ~lenka na ZELS, dali Op{tina Struga e zadovolna od
anga`iranosta na asocijacijata konkretno kon Va{ata Op-
{tina i dali e podgotvena vo idnina da gi prifati i da se
vklu~i kon novite aktivnosti na ZELS vo pogled na obezbe-
duvaweto na nejzinata samoodr`livost?

?
Pomina polovina od mojot mandat i soglasno mojata prediz-
borna programa realizirav odredeni vetuvawa {to im gi da-
dov na gra|anite na Struga. Gi izgradivme pla`ite vo dol-
`ina od 2,5 km., ja probivame Marks Engelsovata ulica vo
centarot na gradot i istata ja asfaltiravme {to pretstavu-
va{e son za mnogu dosega{ni gradona~alanici. Investirav-
me okolu 1 milion evra za eksproprijacija na imotite kade
minuva{e ovaa ulica. Asfaltiravme mnogu pove}e lokalni
pati{ta vo naselenite mesta i vo gradot Struga. Izvr{ivme
poplo~uvawe na trotoari so bekaton - plo~ki. Napravivme
kru`ni tokovi na nekolku krstosnici. Izgradivme vodovodi
vo pove}e sela i izvr{ivme obnova na cevkovodite i kapta-
`ite za voda vo nekoi naseleni mesta. Go uredivme uli~noto
osvetluvawe i postavivme novi 120 kandelabri po kejovite
na rekata Crn Drim i izgradivme nov pazar na golemo. Done-
sovme i pogolem broj na investicii od stranstvo so izgradba
na nekolku hoteli i stanbeni i komercijalni objekti. Sled-
niot period }e se anga`irame kon privlekuvawe na novi
stranski investicii. Izgradba na marina za plovni objekti
i pristani{te, izgradba na bit-zona vo centarot na gradot,
otvorawe i asfaltirawe na novi ulici. Asfaltirawe na
lokalni pati{ta, izgradba na nov cevkovod i 2 mali hidro-
centrali na vodite vo Gornobeli~kite izvori i dr. I natamu
}e se anga`iram zaedno so mojata administracija Struga da ja
napravime navistina dostojna op{tina za `ivot na nejzi-
nite gra|ani i va`en turisti~ki centar .

-Op{tina Struga ima pozitivno mislewe za ZELS, i kako
institucija koja so godini za op{tinite ima napraveno mno-
gu za nivniot napredok i pri lobiraweto pred Vladata na
RM., a vo posledno vreme okolu re{avawe na problemite so
dolgovite na uli~noto osvetluvawe kon EVN. ZELS inici-
ra donesuvawe na izmeni i dopolnuvawe na nekoi zakonski
re{enija {to se vo korist na op{tinite, zakon za komunalni
taksi ,za danocite na imot, a smetam deka ne smee da popu{ti
vo aktivnostite vo delot na otstapuvaweto na sopstvenosta
na grade`noto zemji{te i sl.

Vetëm në dy vite që kur qytetarët Ju zgjodhën për kryetar të
Strugës Ju e aryetuat besimin e tyre dhe të komunës dhe
dhatë një shpirt të ri, më bashkëkohor. Vallë mundeni të na
tregoni në çka veçanërisht jeni krenar dhe konsideroni se e
pasqyron punën Tuaj të deritanishme dhe njëherit në cilën
fushë do t'i koncentroni aktivitetet e ardhshme?

Si anëtarë të BNJVL-së, vallë Komuna e Strugës është e
kënaqur nga angazhimi i asociacionit konkretisht kah
Komuna Juaj dhe vallë është e përgatitur në të ardhmen t'i
pranon dhe të kyqet në aktivitetet e reja të BNJVL-së në
pikëpamjen e sigurimit të vetëqëndrushmërisë?

Kaloi gjysma e mandatit tim dhe konform programit tim
parazgjedhor realizova premtime të caktuara që ju dhashë
qytetarëve të Strugës. I ndërtuam plazhet në largësi prej 2,5 km., e
depërtuam rrugën Marks Enegelsova në qendër të qytettit dhe të
njejtën e asfaltuam që paraqiste ëndër për shumë kryetar
komunash. Investuam rreth 1 milion euro për eksproprijim të
pronave ku kalonte kjo rrugë. Asfaltuam shumë rrugë lokale në
vendet e banuara dhe në qytetin e Strugës. Kemi bërë rregullimin
me pllaka nëpër trotuare. Kemi ndërtuar ujësjellës në shumë
fshatra dhe kemi kryer rindërtim në gypat e ujit në disa vende të
banuara. Kemi rregulluar ndriçimin rrugor dhe kemi vendos 120
kandellabra nëpër kejin e Lumit Drim dhe ndërtuam treg të ri me
shumicë. Sollëm edhe numër të shumtë të investimeve nga jashtë
me ndërtim të disa hoteleve dhe objekteve banesore dhe
komerciale. Periudhën vijuese do të angazhohemi kah tërheqja e
investimeve të reja nga jashtë. Ndërtim të marinës për objekte
lundruese dhe limë, ndërtim të bit-zonës në qendër të qytetit,
hapje dhe asfaltim të rrugëve të reja. Asfaltim të rrugëve lokale,
ndërtim të gypit të ri dhe 2 hidrocentrale të vogla të ujit në
burimin e Gornobeliçit. Edhe më tutje do të angazhohem
sëbashku me administratën time që Strugën ta bëjmë me të
vërtetë komunë të besueshme për jetesë të qytetarëve dhe qendër
të rëndësishme turistike.

Komuna e Strugës ka mendim pozitiv për BNJVL-në, dhe si
institucion e cila me vite për komunat ka bërë shumë për
përparimin e tyre dhe gjatë lobimit para Qeverisë së R.M-së, dhe
në kohë të fundit rreth zgjidhjes së problemeve me borxhet e
ndriçimit rrugor kah EVN. BNJVL inicon sjelljen e ndryshimeve
dhe plotësimin e disa aktvendimeve ligjore që janë në dobi të
komunave, ligjit për taksa komunale, për tatimet e pronësisë, dhe
konsiderojë se nuk duhet të lëshon në aktivitetet në pjesën e
shmangies së pronësisë për tokën bujqësore.

-
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KOMUNË ME TRADITË TË PASUR
ZEJTARE, KLIMË E MIRË, NATYRË E

MREKULLUESHME…

Struga ndodhet në pjesën jugperëndimore të Republikës së
Maqedonisë, në bregun verior të Liqenit të Ohrit, në kalimin e
lumit Drini i Zi. Territori i Komunës së Strugës përfshin
sipërfaqe prej 136 kilometra katrorë dhe numërohet në komunat
më të vogla. Nga Shkupi është larg 171 km, ndërsa nga Ohri 15
kilometra. Në Komunën e Strugës jetojnë 63.376 banorë me
përbërje të përzier nacionale, në 51 vende të banuara, sëbashku
me selinë e Komunës së Strugës. Gjetjet arkeologjike dhe
gjurmat e shkruara të gjetura flasin se jeta në Strugë daton që
nga parahistoria. Në rajonin e Strugës deri më tash janë
regjistruar rreth 120 lokacione arkeologjike, pasuri e trashëguar
nga antika dhe lagje tjera dhe objekte tjera të rëndësishme.
Historisë së pasur strugane duhet t'i përmendet se Struga është
qendër e njohur turistike, dhe tradicionalisht çdo vit i mbledh në
një vend të gjithë poetët në manifestimin e njohur
ndërkombëtarë “Netët strugane të poezisë”, ka traditë të pasur
zejtare, klimë të mrekullueshme, natyrë të pasur…

OP[TINA SO BOGATA
ZANAET^ISKA TRADICIJA, UBAVA

KLIMA, PREKRASNA PRIRODA....

Struga se nao|a vo jugozapadniot del Republika Makedonija,
na severniot breg na Ohridskoto Ezero, na istekot na
rekata Crn Drim. Teritorijata na Op{tina Struga zafa}a
povr{ina od 136 kvadratni kilometri i se vbrojuva vo
pomalite op{tini. Od Skopje e oddale~ena na 171 km, a od
Ohrid 15 kilometri. Vo Op{tina Struga `iveat 63.376
`iteli od me{an nacionalen sostav, vo 51 naseleni mesta,
zaedno so sedi{teto na Op{tina Struga. Arheolo{kite
naodi i otkrienite pi{uvani spomenici zboruvaat deka
`ivotot vo Struga datira u{te od praistorijata. Na
podra~jeto na Struga do sega se registrirani okolu 120
arheolo{ki lokaliteti, ostatoci na anti~ki i drugi
naselbi, nekropoli i drugi sakralni objekti.Na bogatata
stru{ka istorija treba da se dodade deka Struga e poznat
turisti~ki centar, a tradicionalno sekoja godina gi sobira
na edno mesto site poeti na poznatata Me|unarodna
manifestacija “Stru{ki ve~eri na poezijata”, ima bogata
zanaet~kiska tradicija, prekrasna klima, bogata priroda...
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Od 8-10 oktomvri, 2007 godina, vo Minhen }e se odr`i
me|unarodniot saem za komercijalni nedvi`nosti

, na koj, za prv pat }e u~estvuva Makedonija,
odnosno nekolku makedonski op{tini. Tie }e gi pret-
stavat svoite proekti na zaedni~ki {tand koj e vo
organizacija na Ministerstvoto za lokalna samoupra-
va i Agencijata za stranski investicii vo sorabotka
so proektite koi se sproveduvaat od strana na na
Germanskoto dru{tvo za tehni~ka sorabotka (GTZ-
REDEM, GTZ SDI i GTZ MED).
Za u~estvo na ovoj saem, kako eden od vode~kite nas-
tani za investicii, biznis i proekti od oblasta na
komercijalni nedvi`nosti vo Evropa be{e objaven
oglas vo sredstvata za javno informirawe, od strana
na MLS i Agencija za stranski investicii vo sora-
botka so GTZ na koj mo`ea da se prijavat site op{tini
vo RM, kako i javni pretprijatija i drugi organizacii.
Osnoven uslov za prijavuvawe be{e minimalnata
vrednost na proektot da bide 1 milion evra i toa od
oblasta na komercijalni nedvi`nosti kako turizam,
trgovski centri, deloven prostor, industriski zoni,
tehnolo{ki parkovi, stanbeni kompleksi, infra-
struktura.

“Expo Real”

Postapkata za izbor na najdobri proekti zapo~na od
krajot na juni, godinava, i se u{te trae. Do organizato-
rite na saemot za u~esnicite za Makedonija pristigna-
le 30 proekti od koi prvi~no bea izbrani devet od
strana na Komisija formirana za taa namena. Od ovie
9 treba da se odberat trite najdobri, za {to postapka-
ta e vo tek, a koi }e bidat direktno pretstaveni na ma-
kedonskiot {tand na saemot. Dodeka pak, site drugi
proekti od ostanatite 30, }e imaat {ansa da bidat
prezentirani vo katalogot {to }e bide izraboten
kako promocija na na{ata zemja na ovoj saem. Se o~eku-
va na saemot da ima investitori od mnogu evropski
zemji, {to pretstavuva mo`nost za pobuduvawe na ni-
ven interes za nekoj od na{ite proekti i mo`nost za
investirawe vo makedonskite op{tini. Osven toa,
na{ite pretstavnici }e mo`e da razmenat iskustva za
odredeni proekti so ostanatite zemji u~esni~ki.
Pretstavnicite na Makedonija intenzivno se podgot-
vuvaat za u~estvo na saemot, i vo soglasnot so toa be{e
organizirana obuka za u~esnicite od prvite 9 proekti,
kako i za pretstavnicite od drugite instititucii od
Makedonija, me|u koi i ZELS. Obukata be{e sprovede-
na od ekspert od Germanija, a bea organizirani i
poseti na 9-te prvi~no odbrani proekti.

Me|unaroden saem za komercijalni nedvi`nosti “Expo Real”

MAKEDONSKITE OP[TINI PREKU PROEKTI ]E
PRIVLEKUVAAT INVESTITORI

Nga 8-10 tetori, 2007, në Minhen do të mbahet panairi
ndërkombëtarë për patundshmëri komerciale “Expo
Real”, në të cilin, për herë të parë do të merr pjesë
Maqedonia, respektivisht disa komuna maqedonase. Ato
do t i paraqesin projektet e veta në tenda të përbashkëta e
cila është në organizim të Ministrisë për vetëqeverisje
lokale dhe Agjencioni për investime të huaja në
bashkëpunim me projektet që implementohen nga ana e
shoqatës Gjermane për bashkëpunim teknik (GTZ-
REDEM, GTZ SDI dhe GTZ MED).
Për pjesëmarrje në këtë panair, si një ndër ngjarjet
kryesore për investime, biznes dhe projekte nga lëmia e
patundshmërisë komerciale në Evropë ishte shpallur
lajmërim në mjetet për informim publik, nga ana e MVL
dhe Agjencionit për investime të huaja në bashkëpunim
me GTZ në të cilën do të mundeshin të paraqiten të gjitha
komunat në RM, si dhe ndërmarrje publike dhe organizata
tjera. Kusht themelor për paraqitje ishte vlera minimale e
projektit të jetë 1 milion euro dhe atë nga lëmia e
patundshmërisë komerciale si turizmi, qendra tregtare,
hapësirë afariste, zona industriale, parqe teknologjike,
komplekse banesore, infrastrukturë.

edura për zgjedhje të projekteve më të mira filloi nga

'

t

Proc

fundi i qershorit, këtë vit, dhe ende vazhdon. Deri te
organizatorët e panairit për pjesëmarrësit nga Maqedonia
arritën 30 projekte nga të cilat sëpari ishin zgjedhur nëntë
nga ana e Komisionit formuar për këtë synim. Nga këto 9
duhet të zgjedhen tre më të mirat, procedura e së cilës
është në vijim, dhe të cilat do të jenë drejtëpërdrejtë të
paraqitura në tendën maqedonase të panairit. Deri sa prap,
të gjitha projektet tjera nga 30 të mbetura, do të kenë
mundësi të jenë të prezantuara në katalo që do të jetë i
përpunuar si promovim i vendit tonë në këtë panair. Pritet
që në panair të ketë investues nga shumë shtete evropiane,
që paraqet mundësi për ndonjë nga projektet tona dhe
mundësi për investim në komunat e Maqedonisë. Përvq
kësaj, përfaqësuesit tonë do të mund të shkëmbejnë
përvoja për projekte të caktuara me shtetet tjera
pjesëmarrëse. Përfaqësuesit e Maqedonisë intenzivisht do
të përgatiten për pjesëmarrje në panair, dhe në
pajtueshmëri me atë ishte organizuar trajnim për
pjesëmarrësit nga 9 projektet e para, si dhe për
pjesëmarrësit nga institucionet tjera nga Maqedonia, ndër
të cilat edhe BNJVL. Trajnimi ishte implementuar nga
ekspert nga Gjermania, dhe ishin organizuar edhe vizita të
9-të projekteve të zgjedhura.

gun
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Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të R. së

Maqedonisë – BNJVL dhe Regjistri Qendror i R. së

Maqedonisë, më 24 korrik, 2007, nënshkruan Kontratë

për shfrytëzim të të dhënave nga ana e BNJVL-së për të

gjitha subjektet juridike të shkruara në regjistrin tregëtar

dhe regjistri personave tjerë juridik, të cilët konform

Ligjit për taksë komunale nënshtrohen për pagesë të

komunaleve. Në të vërtetë me këtë Kontratë rregullohet

dorëzimi i të dhënave të nevojshme për azhurimin e bazës

komunale të subjekteve

që i nënshtrohen detyri-

mit për pagesë të taksës

komunale – firmosur ( e

cila paraqet një ndër bu-

rimet e të ardhurave të

komunës). Kontratën e

nënshkuan kryetari i

BNJVL-së, Andrej Pet-

rov dhe drejtori i Regji-

strit Qendror, dr. ç

Nënshkrimi i kësaj Kon-

trate është me rëndësi të

madhe për komunat sep-

se do ta lehtëson punën

në mbledhjen e taksave

komunale. Pa këto të

dhëna të ardhurat në buxhetet komunale do të jenë më të

vogla. Përveq bartjes të të dhënave për secilën komunë

ndaras, ishte kontraktuar edhe shërbimi të jetë me ç

më ulët nga e deritanishmja, tha kryetari Andrej

Petrov. Bashkëpunimi me BNJVL-në filloi me sukses,

veçanërisht që filloi me ç të vërtetuara për shërbimet

nga regjistri qendror, theksoi drejtori i RQ dr. Zoranço

Aleksov duke potencuar mundësin për rritjen e efikasitetit

në mbledhjen e borxheve komunale.

Sipas Kontratës, Regjistri Qendror i RM-së, BNJVL-së në

mënyrë iniciale do ti dorëzon të dhënat në formë

elektronike, në medium -CD, ndaras për secilën

komunë, dhe pastaj në çdo 4 muaj RQ deri te BNJVL do të

dërgon të dhëna për ndryshime të bëra tek subjektet,

përsëri ndaras për secilën komunë. Pagesa e kompensimit

për të dhënat e dorëzuara të komunës, ndërsa llogaria nga

Regjistri Qendror do të jetë i dorëzuar në rrjedhat e vitit, në

periudhën mars – prill. Të dhënat nga RQ, komunat mund

ti shfrytëzojnë vetëm për nevoja veta, respektivisht për

avancimin e procesit të grumbullimit të taksës komunale.

n e

Zoran o

Aleksov.

-

mim

drastik i

mime

optik

t e

Zaednicata na edinicite na lokalnata samouprava na
R. Makedonija-ZELS i Centralniot registar na R
Makedonija, na 24 juli, 2007 godina, potpi{aa Dogovor
za koristewe na podatocite od strana na ZELS za site
pravni subjekti zapi{ani vo trgovskiot registar i
registarot na drugi pravni lica, koi soglasno na Za-
konot za komunalni taksi podle`at na naplata za ko-
munalii. Vsu{nost so ovoj Dogovor se ureduva dostava-
ta na podatocite potrebni za a`urirawe na op{tin-
skata baza na subjekti koi podle`at na obvrskata za
pla}awe na komunalna
taksa firmarina (koja
pretstavuva eden od iz-
vornite prihodi na op-
{tinata). Dogovorot go
potpi{at pretsedate-
lot na ZELS, Andrej
Petrov i direktorot na
Centralen registar, d-
r Zoran~o Aleksov.
- Potpi{uvaweto na
ovoj Dogovor e od gole-
mo zna~ewe za op{tini-
te bidej}i }e im ja oles-
ni rabotata vo sobira-
weto na komunalnite ta-
ksi. Bez ovie podatoci
prihodite vo op{tin-
skite buxeti }e bea mno-
gu pomali. Osven pre-
frlaweto na podatocite za sekoja op{tina posebno,
be{e dogovoreno i uslugata da bide po drasti~no
pomala cena od dosega{nata, re~e pretsedatelot
Andrej Petrov. - Sorabotkata so ZELS startuva{e
uspe{no, osobeno {to zapo~na so utvrdeni povlasteni
ceni za uslugite od centralniot registar, istakna i
direktorot na CR d-r Zoran~o Aleksov potenciraj}i
ja mo`nosta za zgolemenata efikasnost vo sobiraweto
na komunalnite dolgovi.
Spored Dogovorot, Centralniot registar na RM na
ZELS inicijalno }e mu gi dostavi podatocite vo elek-
tronska forma, na opti~ki medium-CD, poedine~no za
sekoja op{tina, a potoa na sekoi 4 meseci CR do ZELS
}e dostavuva podatoci za izvr{eni promeni kaj subjek-
tite, povtorno poedine~no za sekoja op{tina. Napla-
tata na nadomestokot za dostavenite podatoci }e se
vr{i soglasno dostavenite podatoci na op{tinata, a
presmetkata od Centralniot registar }e bide ispra-
}ana po istekot na tekovnata godina, vo periodot mart
- april. Dobienite podatoci od CR, op{tinite mo`at
da gi koristat samo za svoi potrebi, odnosno za una-
preduvawe na procesot na pribirawe na komunalnata
taksa.

–

Potpi{an Dogovor me|u ZELS
i Centralen Registar

OP[TINITE ]E JA DOBIJAT
BAZATA NA PODATOCI PO

NAMALENA CENA

E nënshkruar Kontratë ndërmjet BNJVL-së
dhe Regjistrit Qendror

KOMUNAT DO TA FITOJNË
BAZËN E TË DHËNAVE

ME ÇMIM TË ULËT
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Strumica është komuna e parë në Republikën e
Maqedonisë dhe e katërta në Ballkan që morri
çertifikatë për kualitet ISO 9001-2000 për punën e saj.
Inkorporimi i këtij dokumenti të rëndësishëm për
standardizim në CV e komunës është me rëndësi të
madhe për veprimin e mëtutjeshëm të vetëqeverisjes
lokale.
Komuna e Strumicës morri ofertë nga Instituti Slloven
për kualitet për ngritjen e procedurës për
implementimin e sistemit për kualitet ISO 9001-2000
në punën e vetëqeverisjes lokale të Strumicës. Që kur
kryetari i komunës vendosi se Komuna Strumicë duhet
të merr kësi lloj çertificate, nga SIQ dërguan konsultant
lokal që e vëzhgoi dhe skenoi punën e administratës
lokale në periudhë prej shtatë muajsh. Kur kaloi ajo
procedurë vijoi vizitë zyrtare dhe vërtetim të gjendjes
në komunë nga Instituti Slloven. Pastaj, komisioni
vlerësoi se Komuna Strumicë i plotëson të gjitha
kriteret për marrjen e kësaj çertifikate mund të aplikon
secila komunë, pavarësisht ngamadhësia e saj, në qoftë
se ndihet e përgatitur për ngirtjen e kësaj procedure.

Ajo paraqet njohje tëmadhe për punën tonë në planin e
përmirësimit të jetesës së përditshme të qytetarëve, si
dhe të komunikimit transparent të administratës
komunale me to. Pres që ky vërtetim ndërkombëtarë do
të na ndihmon shumë para institucioneve vendore dhe
ndërkombëtare dhe fonde që hapen kah Maqedonia,
dhe janë të drejtuara për zhvillim të vetëqeverisjes
lokale, theksoi kryetari i Komunës së Strumicës, Zoran
Zaev. Përvojat europiane tregojnë se kur është në pyetje

administrata e cilame
sukses dhe kualitet do
ti përfundon punët,
qasja deri te mjetet
është më i shpejtë dhe
më i lehtë. Në çdo
rast, ISO 9001-2000
është çertifikat nga ku
benefitin do ta ndi-
ejnë edhe vetëqe-
verisja lokale dhe
qytetarët, thaZaev.

Nikolla Godev

-

Strumica e prvata op{tina vo Republika Makedonija
i ~etvrta na Balkanot koja dobi sertifikat za kvali-
tet ISO 9001-2000 za nejzinata rabota. Inkorpo-
riraweto na ovoj zna~aen dokument za standardizacija
vo CV-to na op{tinata e od isklu~itelna va`nost za
ponatamo{noto dejstuvawe na lokalnata samouprava.
Op{tina Strumica dobi ponuda od Slovenskiot In-
stitut za kvalitet za pokrenuvawe na postapka za im-
plementirawe na sistemot za kvalitet ISO 9001-2000
vo rabotata na lokalnata sampuprava na Strumica. Ot-
kako gradona~alnikot odlu~i deka Op{tina Strumi-
ca treba da dobie vakov sertifikat, od SIQ ispratija
lokalen konsultant koj ja slede{e i skenira{e rabo-
tata na lokalnata administracija vo period od sedum
meseci. Otkako pomina taa postapka slede{e ofici-
jalna poseta i utvrduvawe na sostojbata vo op{tinata
od Slovenskiot institut. Posle toa, komisijata oce-
ni deka Op{tina Strumica gi ispolnuva site krite-
riumi za dobivawe na ovoj sertifikat. Standardiza-
cijata vsu{nost zna~i unificirawe na site postapki
i procesi vo op{tinata, a za dobivawe na ovoj serti-
fikat mo`e da aplicira sekoja op{tina, nezavisno od
nejzinata golemina, dokolku se ~uvstvuva podgotvena
za pokrenuvawe na vakva postapka.
- Toa pretstavuva golemo priznanie za na{ata rabota
na planot na podobruvawe na sekojdnevniot `ivot na
gra|anite, kako i na transparentanata komunikacija
na op{tinskata administracija so niv. O~ekuvam deka
ovaa me|unarodna potvrda }e ni pomogne mnogu pred
doma{nite i me|unarodni institucii i fondovi koi
se otvoraat kon Makedonija, a se naso~eni za razvoj na
lokalnata samouprava, istakna gradona~alanikot na
Op{tina Strumica, Zoran Zaev. Evropskite iskustva
govorat deka koga e
vo pra{awe admini-
stracija koja uspe{-
no i kvalitetno }e gi
zavr{i rabotite, pri-
stapot do sredstvata
e mnogu pobrz i pole-
sen. Vo sekoj slu~aj,
ISO 9001-2000 e ser-
tifikat od koj bene-
fitot }e go po~uvst-
vuvaat i lokalnata sa-
mouprava i gra|a-
nite, dodade Zaev.

Nikola Godev
Rakovoditel na APG
na Op{tina
Strumica

^etvrta na Balkanot, a prva vo Makedonija

OP[TINA STRUMICA SE
STEKNA SO ME\UNARODEN
SERTIFIKAT ZA KVALITET

ISO 9001-2000

E katërta në Ballkan, e para në Maqedoni

KOMUNA E STRUMICËS
FITOJ ÇERTIFIKATË

NDËRKOMBËTARE PËR
KUALITET ISO 9001 – 2000
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Vo soglasnot so noviot Zakon za ramnomeren regio-
nalen razvoj, {to parlamentarcite go izglasaa vo me-
sec maj, 2007 godina, a stapuva vo sila od 1 januari, 2008
godina, op{tinite vo utvrdenite regioni veke prista-
puvaat kon realizacija na potrebnite podgotovki. Ta-
ka gradona~alnicite od desette op{tini od jugoisto~-
niot region: Strumica, Novo Selo, Bosilovo, Vasile-
vo, Radovi{, Kon~e, Gevgelija, Valandovo, Dojran i
Bogdanci, na 3 juli, 2007 godina, vo Op{tina Strumi-
ca, ja potpi{aa Odlukata za konstituirawe na Sove-
tot na jugoisto~niot region, prv od osumte {to treba
da se konstituiraat vo zemjava, a za pretsedatel na ova
Me|uop{tinsko koordinativno telo e izbran grado-
na~alnikot na Op{tina Strumica, Zoran Zaev. Grado-
na~alnicite na desette op{tini donesoa odluka za
formirawe Centar za ramnomeren razvoj na jugoisto-
~niot region.
- Naskoro }e gi definirame proektite za razvoj na re-
gionot, a najdocna do polovinata na dekemvri tie }e
bidat dostaveni do Nacionalniot sovet za ramnome-
ren regionalen razvoj koj od dr`avniot buxet treba da
dobie sredstva vo visina od eden procent od bruto
doma{niot proizvod, odnosno 54 milioni evra. Veru-
vame deka na{iot region }e aplicira so najkvalitet-
ni proekti, za dobivawe na del od ovie srestva i za naj-
konstruktivno re{avawe na problemite na gra|anite,
izjavi pretsedatelot na Sovetot na jugoisto~niot
region, Zoran Zaev.
Na 14 juli, 2007 godinava, i vo Ohrid be{e konstitui-
ran sovetot na jugozapadniot region vo koj vleguvaat
13 op{tini. Gradona~alnikot na Op{tina Ohrid,
Aleksandar Petreski, e izbran za pretstedatel na
Sovetot na jugozapadniot region i ima mandat od dve
godini, so mo`nost za povtoren izbor. Vo sostav na
jugozapadniot planski region, soglasno Zakonot za
ramnomeren regionalen razvoj na R.Makedonija, vlegu-
vaat op{tinite: Ohrid, Struga, Vev~ani, Debarca,
Ki~evo, Oslomej, Plasnica, Debar, Zajas, Makedonski
Brod, Drugovo, Centar @upa i Vrane{nica.
I op{tinite Veles, Gradsko, ^a{ka, Rosoman, Nego-
tino, Kavadarci i Demir Kapija na 24.07.2007 godina se
zdru`ija i go formiraa Vardarskiot region. Za pret-
sedatel na ovoj Sovet e izbran gradona~alnikot na
Op{tina Veles, Ace Kocevski. Kako eden od priori-
teti na ovoj region e proektot za izgradba na fabrika
za cvrst komunalen otpad, kako i izgradbata na patot
Veles-Prilep, kako i drugi infrastrukturni proketi
koi }e pridonesat za razvoj na ovoj region.
Na 20.07.2007 godina be{e formiran i Sovetot na
Severoisto~niot region vo koj vleguvaat Op{tina Ku-
manovo, Kratovo, Rankovce, Kriva Palanka, Staro
Nagori~ane, Lipkovo. Za pretsedatel na Sovetot
be{e izbran gradona~alnikot na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski.

Vo soglasnost so noviot Zakon za
ramnomeren regionalen razvoj

KONSTITUIRANI SOVETITE ZA REGIONALEN RAZVOJ

Na 24.07.2007 godina be{e konstituiran i Sovetot na
skopskiot planski region vo koj vleguvaat desette
skopski op{tini i op{tinite Zelenikovo, Studeni-
~ani, Sopi{te, Petrovec, Ilinden, Ara~inovo i ^u-
~er-Sandevo. Za pretstedatel na Skopskiot planski
region be{e izbran gradona~alnikot na Op{tina
Gazi Baba, Koce Trajanovski.
Na 23.07.2007 godina be{e formiran i sovetot na Po-
lo{kiot region i za pretsdetale e izbran gradona~al-
nikot na Op{tina Tetovo, Hazbi Lika. Vo nego vlegu-
vaat op{tinite Mavrovo i Rostu{e, Gostivar, Vrap-
~i{te, Brvenica, Bogoviwe, Tetovo, @elino, Tearce
i Jegunovce.
Na sostanokot na gradona~alnicite od 13 op{tini :
[tip, Karbinci, Ko~ani, Zrnovci, ^e{inovo-
Oble{evo, Sveti Nikole, Lozovo, Probi{tip, Vini-
ca, Makedonska Kamenica, Del~evo, Peh~evo, Berovo
od Isto~niot region, {to se odr`a na 14 juli vo [tip,
gradona~alnikot na Ko~ani, Qubomir Janev, e izbran
za pretsedatel na Sovetot za regionalen razvoj. Grado-
na~alnicite od ovoj region smetaat deka od Isto~en
treba da se preimenuva vo Bregalni~ki region za {to
ve}e povele inicijativa do Vladata na R.M.
-Preku poddr{kata na proekti od Isto~niot region
od strana na GTZ REDEM su{tinskata rabota na re-
gionite e ve}e zapo~nata. Postavuvawe na administra-
tivna infrastruktura, identifikuvawe na proekti od
su{tinsko zna~ewe za celiot region, opredeluvawe
prioriteti od tie proekti, podgotovka na tehni~ka
dokumetacija i barawe sredstva za sproveduvawe. Do
mart 2008 g., dodeka prakti~no, soglasno so Zakonot
zapo~ne da raboti Centarot za regionalen razvoj, sme-
tam deka treba da se prodol`i so ovaa aktivnost zapo~-
nata so proektot na GTZ i proektite identifikuvani
kako prioritet na Bregalni~kiot region da gi pod-
gotvime za prakti~na implementacija. Vo ovoj period,
moja zada~a kako pretsedatel na regionot e da prodol-
`ime so identifikuvawe na regionalnite proekti, da
bideme podgotveni so celokupnata tehni~ka dokumen-
tacija koga }e otpo~ne prakti~nata realizacija na
Zakonot i da bideme pred drugite regioni, izjavi
pretsedatelot na Isto~niot region, Qubomir Janev.
Na 26.07.2007 godina be{e formiran i osmiot Sovet za
regionalen razvoj, odnosno na Pelagoniskiot region.
Za pretstedatel na ovoj region be{e izbran gradona-
~alnikot na Op{tina Bitola, Vladimir Talevski. Vo
Pelagonskiot region se brojuvaat op{tinite Bitola,
Mogila, Novaci, Dolneni, Prilep, Krivoga{tani,
Kru{evo, Demir Hisar i Resen.
Nacionalniot Sovet }e broi 18 ~lenovi i }e bide
sostaven od pretsedateli na osumte regionalni
soveti, pretsedatelot na ZELS, ministerot za
lokalna samouprava i u{te osum drugi ministri {to
}e gi odredi Vladata na R.Makedonija.
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Në pajtueshmëri me Ligjin e ri për zhvillim të barabartë
regjional, që parlamentarët e votuan në muajin maj,
2007, dhe hyn në fuqi nga 1 janari, 2008, komunat në
regjionet e caktuara tashmë hyjnë kah realizimi i
përgatitjeve të nevojshme. Kështu kryetarët nga dhjetë
komuna nga regjioni juglindor: Strumica, Novo Sella,
Bosileva, Vasileva, Rdovishi, Konçe, Gjevgjelia,
Vallandova, Dojrani dhe Bogdanci, më 3 korrik, 2007,
në Komunën Strumicë, nënshkruan Vendimin për
konstituimin e Këshillit të regjionit juglindor, i pari nga
tetë që duhet të konstituohen në vend, dhe për president
të këtij trupi koordinativ ndërkomunal u zgjodh kryetari
i Komunës së Strumicës, ZoranZaev.Kryetarët e dhjetë
komunave sollën vendim për formim të Qendrës për
zhvillim të barabartë të regjionit juglindor.
Sëshpejti do ti definojmë projektet për zhvillim të

regjionit, dhemë së voni deri në gjysmën e dhjetorit ato
do të jenë të dorëzuara deri te Këshilli nacional për
zhvillim të barabartë regjional i cili nga buxheti
shtetëror duhet të fiton mjete në lartësi prej një përqind
nga prodhimi bruto i vendit, respektivisht 54 milion
euro. Besojmë se regjioni ynë do të aplikonme projekte
më kualitative, për marrjen e pjesës së këtyre mjeteve
dhe për zgjidhje më konstruktive të problemeve të
qytetarëve, deklaroi kryetari i Këshillit të regjionit
juglindor, ZoranZaev.
Më 14 korrik, 2007, në Ohër ishte konstituar këshilli i
regjionit jugperëndimor në të cilin hyjnë 13 komuna.
Kryetari i Komunës së Ohrit, Aleksandar Petreski,
është zgjedhur për kryetar të Këshillit të regjioni
jugperëndimor dhe ka mandat prej dy vitesh, me
mundësi për zgjedhje të përsëritur. Në përbërje të
regjionit jugperëndimor, konform Ligjit për zhvillim të
barabartë regjional të R. së Maqedonisë, hyjnë
komunat: Ohër, Strugë, Vevçanë, Debarca, Kërçova,
Oslomej, Plasnica, Dibra, Zajazi, Makedonski Brod,
Drugova,Centar Zhupa dheVraneshtica.
Edhe komunat Veles, Gradsko, Çashka, Rosoman,
Negotinë, Kavadar dhe Demir Kapi më 24.07.2007 u
bashkuan dhe formuan regjionin e Vardarit. Për kryetar
të këtij Këshilli u zgjodh kryetari i Komunës së Velesit,
Ace Kocevski. Si një ndër prioritetet e këtij regjioni
është projekti për ndërtimin e fabrikës për mbeturina të
forta komunale, si dhe ndërtimi i rrugës Veles-Prilep, si
dhe projekte tjera infrastrukturore të cilat do të
kontribojnë për zhvillim të këtij regjioni.
Më 20.07.2007 ishte formuar edhe Këshilli i regjionit
verilindor në të cilën hyjnë Komuna e Kumanovës,
Kratova, Rankovci, Kriva Pallanka, Staro Nagoriçani,
Lipkova. Për kryetar të Këshillit u zgjodh kryetari i
Komunës sëKumanovës, ZoranDamjanovski.

-

Më24.07.2007 ishte konstituar edheKëshilli planistik i
regjionit të Shkupit në të cilin hyjnë dhjetë komunat e
Shkupit: Zelenikovë, Studeniçan, Sopishte, Petrovec,
Ilinden, Haraçinë dhe Çuçer Sandev. Për kryetar të
regjionit planistik të Shkupit u zgjodh kryetari i
KomunësGaziBabë,KoceTrajanovski.
Më 23.07.2007 ishte formuar Këshilli i regjionit të
Pollogut dhe për kryetar u zgjodh kryetari i Komunës së
Tetovës,Hazbi Lika.Në të hyjnë komunatMavrovë dhe
Rostushe, Gostivar, Vrapçishtë, Bërvenicë, Bogovinë,
Tetovë, Zhelinë,Tearcë dhe Jegunovcë.
Në mbledhjen e kryetarëve nga 13 komuna: Shtip,
Karbinc, Koçan, Zrnovc, Çeshinovë-Obleshevë, Shën
Nikoll, Llozovë, Probishtip, Vinicë, Makedonska
Kamenicë, Dellçevë, Pehçevë, Berovë nga regjioni
lindor, që u mbajt më 14 korrik në Shtip, kryetari i
Koçanit, Lubomir Janev, është zgjedhur për kryetar të
Këshillit për zhvillim regjional. Kryetarët nga ky
regjion konsiderojnë se nga regjioni lindor duhet të
kalohet në atë të Bregallnicës për të cilën kanë ngitur
iniciativë deri teQeveria eR.M-së.
Nëpërmjet përkrahjes së projekteve nga regjioni

lindor nga ana e GTZ REDEM puna thelbësore e
regjioneve tani më ka filluar. Vendosja e infrastrukturës
administrative, identifikimi i projekteve me rëndësi
thelbësore për gjithë regjionin, ndarje të prioriteteve
nga ato projekte, përgatitje të dokumentacionit teknik
dhe kërkim të mjeteve për implementim. Deri në mars
të vitit 2008, konform me Ligj do të fillon të punon
Qendra për zhvillim regjional, konsiderojë se duhet të
vazhdohet me këtë aktivitet të filluar me projektin e
GTZ dhe projektet e identifikuara si prioritet të
regjionit të Bregallnicës për ti përgatitur për
implementim praktik. Në këtë periudhë, detyra ime si
kryetar i regjionit është të vazhdojmë me identifikimin
e projekteve regjionale, të jemi të përgatitur me
dokumentacionin teknik se si do të fillon realizimi
praktik i Ligjit dhe të jemi para regjioneve tjera,
deklaroi kryetari i regjionit lindor, Lubomir Janev.
Më 26.07.2007 ishte formuarKëshilli i tetë për zhvillim
regjional, respektivisht regjioni i Pellagonisë. Për
kryetar të këtij regjioni ishte zgjedhur kryetari i
komunës së Manastirit, Vlladimir Talevski. Në
regjionin e Pellagonisë numërohen komunat Manastir,
Mogillë, Novacë, Dollnen, Prilep, Krivogashtan,
Krushev,DemirHisar dheResnjë.
Këshilli Nacional do të numëron 18 anëtarë dhe do të
jetë i përbërë nga kryetarë të tetë këshilleve regjionale,
kryetari i BNJVL-së, ministri për vetëqeverisje lokale
dhe tetë ministri tjera që do ti cakton Qeveria e R. së
Maqedonisë.

-

GAZETË

Në pajtueshmëri me Ligjin e ri për zhvillim
të barabartë regjional

FILLOI KONSTITUIMI I KËSHILLEVE PËR ZHVILLIM REGJIONAL
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Vo presret na letnata sezona

OP[TINA DOJRAN PODGOTVENO
GI PRE^EKUVA TURISTITE

Na 27 juli, pod pokrovitelstvo na Op{tina Dojran
zapo~na tretoto izdanie na tradicionalniot festival
,,Dojranski rakuvawa, {to }e trae do krajot na avgust.
Ovaa godina programata }e bide zbogatena so nastapi na
pove}e kulturno umetni~kite dru{tva od zemjava i od
Bosna i Hercegovina i Hrvatska, na letnite sceni }e
nastapuvaat poznati umetni-
ci od makedonskata estrada,
a predvideni se i teatarski
pretstavi i promocii na po-
etski i prozni dela na ma-
kedonski mladi avtori. Op-
{tinata Dojran gi sprovede
site potrebni aktivnosti za
pre~ek na turistite i o~eku-
va zgolemen broj na turisti
osobeno vo prvata polovina
na mesec avgust. So odluka na
Sovetot na Op{tina Dojran,
ve}e se utvrdeni nekolku lo-
kacii za postavuvawe na let-
ni {ankovi, vo neposredna
blizina na gradskata pla`a
kon Star Dojran. Godinava
se uredeni i u{te nekolku drugi pla`i, kaj poznatoto
kamp-odmarali{te “Partizan”. Parcelite {to ugostite-
lite gi imaat zakupeno na pla`ite, }e mo`at da gi koris-
tat samo za vreme na letnata sezona, objasnuvaat od Op-
{tina Dojran i dodavaat deka godinava o~ekuvaat 100%
ispolnetost na kapcitetite kako rezultat na podobreni-
te uslovi za smetuvawe vo privatnite kapaciteti i otvo-
rawe na celosno renoviraniot hotel “Granit”.

Më 27 korrik, nën patronazhin e Komunës së Dojranit filloi
shfaqja e tretë e festivalit tradicional ,,Dojranska rakuvanja,,
që do të zgjas deri në fund të gushtit. Këtë vit programi do të
jetë i pasuruar me ngjarje të më shumë shoqërive artistike
kulturore nga vendi dhe nga Bosnja Hercegovina si dhe
Kroacia, në skenën verore do të marrin pjesë artistë të njohur

nga estrada maqedonase, dhe të
parapara janë edhe shfaqje
teatrale dhe promovime të
veprave poetike dhe të prozës të
autorëve të rinjë maqedonas.
Komuna e Dojranit i zbaton të
gjitha aktivitetet e nevojshme
për pritjen e turistëve dhe pret
numër të dyfishuar të turistëve
veçanërisht në pjesën e parë të
muajit gusht. Me vendim të
Këshillit të Komunës së Dojra-
nit, tani më janë caktuar disa
lokacione për vendosjen e
tryezave verore, në afërsi me
plazhin veror kah Dojrani i
vjetër. Këtë vit janë rregulluar

edhe disa plazhe tjera, tek pushimorja e njohur “Partizan”.
Parcelat që hotelierët i kanë blerë te plazhet, do të mund t'i
shfrytëzojnë vetëm në kohën e sezonit veror, shpjegojnë nga
Komuna e Dojranit dhe theksojnë se këtë vit presin 100%
përmbushje të kapaciteteve si rezultat i kushteve të
përmirësuara për vendosjen e kapacitetet private dhe hapje të
plotë të hotelit të renovuar “Granit”.

Op{tina Gevgelija e edna od ~etirite op{tini, kade
vo izminatiov period se rabote{e na izgotvuvawe na
Programa za energetska efikasnot. Programata be{e
izgotvena po inicijativa na Lokalnata agencija za raz-
voj na UNDP, a vo timot bea vklu~eni i pretstavnici
od Op{tina Gevgelija. Celta na programata e sobira-
we na relevantni podatoci za potro{uva~kata na ene-
rgija na op{tinskite zgradi i da se definira nivniot
status, kako i prepora~uvawe na proekti za energetska
efikansot kaj identifikuvanite objekti so mo`nost
za za{teda na energija. Vo ramkite na programata za
energetska efikasnost se vlezeni dva proekti: Sola-
ren Kolektor-PC 1 i Tehni~ki Model-Dizajn na sis-
temi za centralno greewe so koristewe na biomasa
kako izvor na energija.

Vo ramkite na Programa za energetska
efikasnost vo Op{tina Gevgelija

SO ZGOLEMENA PRIMENA NA
ALTERNATIVNITE IZVORI

DO POMALI TRO[OCI

Komuna e Gjevgjelisë është një ndër komunat e katërta, ku
në periudhën e kaluar u punua në përgatitjen e Programit
për efikasitet energjetik. Programi ishte përgatitur me
iniciativë të Agjencionit lokal për zhvillim të UNDP-së,
ndërsa në grup ishin të kyqur edhe përfaqësues nga
Komuna e Gjevgjelisë. Qëllimi i programit është
grumbullimi i të dhënave relevante për shpenzimin e
energjisë së ndërtesave komunale dhe të definohet statusi i
tyre, si dhe rekomandimi i projekteve për efikasitet
energjetik tek objektet identifikuese me mundësi për
kursim të energjisë. Në kuadër të programit për efikasitet
energjetik kanë hyrë dy projekte: Kolektori Solar-PC 1 dhe
Modeli Teknik-Dizajnim i sistemeve për ngrohje qendrore
me shfrytëzim të biomasës si burim i energjisë.

Në vigjilje të sezonit veror

KOMUNA E DOJRANIT
PRET TURISTËT

Në kuadër të Programit për efikasitet
energjetik në Komunën e Gjevgjelisë

ME ZBATIM TË RRITUR TË BURIMEVE
ALTERNATIVE DERI TE SHPENZIME

MË TË VOGLA PËR KOMUNËN
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Vo soglasnot so toa, na pok-
rivite na nekolku zdravst-
veni ustanovi i detski gra-
dinki vo op{tinata ve}e se
postaveni solarni kolekto-
ri. Dodeka pak, vo OU “Krste
Misirkov” naskoro }e bidat
montirani kotli koi so bio-
masa }e gi zatopluvaat u~il-
nicite. Na toj na~in }e se
za{tedi nafta i zna~itelno
}e se namalat tro{ocite za
zatopluvawe vo ovaa ustano-
va. Regionot na Gevgelija koj
izobiluva so prirodni izvo-
ri na geotermalna energija, energija od biomasi, hid-
roenergija, energija od vetar i son~evata energija e
primamliv za sosednite op{tini. Taka, vo ramkite na
UNDP Programata- Lokalno upravuvawe za odr`liv
~ove~ki i ekonomski razvoj, delegacija od Grcija be{e
vo poseta na Gevgelija so cel sozdavawe na uslovi za
iskoristuvawe na prirodnite potencijali. Tie go
informiraa gradona~alnikot na Op{tina Gevgelija,
Dragi Delev deka preku odredeni proekti planiraat
vmre`uvawe na nekolku op{tini koi imaat isti po-
tencijali, izrabotka na proekti i zaedni~ki nastap
pred me|unarodinite fondovi koi gi podr`uvaat ovie
inicijativi. Delegacijata gi poseti geotermalnite iz-
vori vo blizina na Smokvica, nivnoto iskoristuvawe
vo oran`eriski kompleks na firmata Baxo, geoter-
malnite izvori vo Negorskite bawi.

Od 02. juli, 2007 godina, vo Op{tina Gazi Baba zapo~na
funkcioniraweto na kancelarijata so edno{alterski
sistem, koja gi opslu`uva gra|anite na ovaa op{tina i
im ovozmo`uva polesen pristap do op{tinskite slu`-
bi. Namesto dosega{nite turkanici i lutawa od {al-
ter do {alter na gra|anite, administrativnata pos-
tapka otsega }e bide mnogu poednostavna. Site doku-
menti, barawa, molbi i `albi gra|anite }e gi dostavu-
vaat vo novootvorenata kancelarija, od koja vo elek-
tronska forma }e se ispra}aat do sektorite za urbani-
zam, za finansii, dano~noto oddelenie, do pravnata
slu`ba i do kabinetot na gradona~alnikot. Koga
baraweto }e dobie soodveten odgovor, povtorno po
elektronski pat }e se vrati vo kancelarijata, kade
{to gra|aninot }e dobie izvestuvawe za ponatamo{-
nata procedura. Edno{alterskiot sistem nesomneno
}e ja zgolemi odgovornosta na op{tinskata admini-
stracija, a istovremeno }e ja namali mo`nosta za

Nga 02. korrik 2007, në Komunën e Gazi Babës filloi
funksionimi i zyres me sistem njësportel, e cila i shërben
qytetarët e kësaj komune dhe ju mundëson qasje më të
lehtë deri te shërbimet komunale. Në vend të tollovive dhe
zemërimeve të deritanishme nga sporteli në sportel të
qytetarëve, procedura administrative nga tash do të jetë
më e thjeshtë. Të gjitha dokumentet, kërkesa, lutje dhe
ankesa qytetarët do t'i dërgojnë në zyren e sapohapur, nga
e cila në formë elektronike do të dërgohen deri te sektorët
për urbanizëm, për financa, sekcioni tatimor, deri te
shërbimi juridik dhe te kabineti i kryetarit. Kur kërkesa do
të merr përgjigje adekuate, përsëri në formë elektronike
do të kthehet në zyre, ku qytetari do të merr njoftim për
procedurën e mëtutjeshme. Sistemi njësportel padyshim
do ta rrit përgjegjësinë e administratës komunale, dhe
njëherit do ta zvogëlon mundësin për korrupcion, dhe e
shkurton kohëzgjatjen e procedurës. Me vendosjen e këtij

Od 2 juli, 2007 g. Op{tina Gazi Baba so
edno{alterski sistem

^EKOR KON
ZGOLEMUVAWE NA
DOVERBATA NA
GRA\ANITE KON
LOKALNATA VLAST

Në pajtueshmëri me atë, në pullazet

e disa enteve shëndetësore dhe

çerdheve të fëmijëve në komunë tani

më janë vendosur kolektor solar.

Derisa prap, në SHF “Krste

Misirkov” së shpejti do të jenë të

montuara kazane të cilat me

biomasë do ti ngrohin klasat e

shkollës. Në këtë mënyrë do të

kursehet nafta dhe do të zvogëlohen

shpenzimet për ngrohje në këtë

institucion. Regjioni i Gjevgjelisë i

cili ka begati me burime natyrore të

energjisë gjeotermale, energji nga biomasa, hidroenergji,

energji nga era dhe energjinë e diellit është i favorshëm për

komunat fqinje. Në kuadër të UNDP-së Programi –

Udhëheqje lokale për mirëmbajtje të zhvillimit njerëzor

dhe ekonomik, delegacion nga Greqia ishte në vizitë në

Gjevgjeli me qëllim krijimin e kushteve për shfrytëzimin e

potencialeve natyrore. Ata e informuan kryetarin e

Komunës së Gjevgjelisë, Dragi Dalev se nëpërmjet

projekteve të caktuara planifikojnë rrjet të disa komunave

që kanë potencial të njejtë, përpilim të projekteve dhe qasje

të përbashkët para fondeve ndërkombëtare të cilët i

përkrahin këto iniciativa. Delegacioni vizitoi burimet

gjeotermale në afërsi të Smokvicës, burimet gjeotermale në

banjatNegorski.

GAZETË

Nga 2 korriku, 2007 Komuna e Gazi Babës
me sistem njësportel

HAP KAH RRITJA E
BESIMIT TË

QYTETARËVE
NDAJ PUSHTETIT

LOKAL
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Otvoraweto na mo`nosta za op{tinite vo R.Maked-
onija za koristeweto na IPA fondovite od slednata
godina, ZELS intenzivno se podgotvuva za realizacija
na obuki na op{tinskata administracija za aplici-
rawe so proekti za EU fondovite. ZELS isprati
pismo do op{tinite za pribirawe na podatoci kolku
vraboteni od op{tinite bi posetuvale vakva obuka
kako i kolku sredstva sekoja op{tina bi mo`ela da
izdvoi od svojot buxet so cel delumno pokrivawe na
tro{ocite za obukata na svoite vraboteni. Od dosega
pristignatite odgovori vo ZELS, generalno site
op{tinite se zainteresirani da ispratat pretstav-
nici koi bi ja posetuvale obukata, {to se planira da
bide organizirana kon krajot na 2007 godina i vo sog-
lasnost so op{tinskiot buxet podgotveni se delumno
da gi pokrijat tro{ocite za u~estvo na svoite vrabo-
teni.
ZELS e vo postojani pregovori so nekoi dr`avni i
nevladini institucii okolu realiziraweto na ovaa
cel i iznao|awe na finasiski sredstva, so cel op{tin-
skata participacija da bide {to e mo`no pomala, i do-
sega Ministerstvoto za lokalna samouprava i
FIOOM vetija deka }e dadat svoja finansiska pod-
dr{ka za pokrivawe na del od ovie tro{oci.
Ova aktivnost pretstavuva del od realizacijata na
~etvrtata strate{ka cel na ZELS, za pomo{na svoite
~lenki vo pristapot do EU i drugi fondovi, zacrtana
vo Strategiskiot plan na ZELS za 2006-2011godina.

GOLEM INTERES NA OP[TINITE
ZA REALIZACIJA NA OBUKI OD

ZELS, ZA APLICIRAWE OD
IPA FONDOVITE

Hapja e mundësisë për komunat në R. e Maqedonisë
për shfrytëzimin e IPA fondeve nga viti i ardhshëm,
BNJVL intenzivisht përgatitet për realizimin e
trajnimeve të administratës komunale për aplikimin
me projekte për fondet e UE-së. BNJVL dërgoi letër
deri te komunat për mbledhjen e të dhënave se sa të
punësuar nga komunat do të vizitonin kësi lloj
trajnimi si dhe sa mjete secila komunë do mund të
ndante nga buxheti me qëllim mbulimin e
pjesërishëm të shpenzimeve për trajnimin e të
punësuarve të vet. Deri me tash përgjigjet e aritura në
BNJVL, gjeneralisht të gjitha komunat janë të
interesuara të dërgojnë përfaqësues që do të vizitonin
trajnimin, që planifikohet të jetë i organizuar kah
fundi i vitit 2007 dhe në pajtueshmëri me buxhetin
komunal të përgatitura janë që pjesërisht t'i mbulojnë
shpenzimet për pjesëmarrje të punonjësve të vet.
BNJVL është në negociata të vazhdueshme me disa
institucione shtetërore dhe joqeveritare rreth
realizimit të këtij qëllimi dhe gjetje të mjeteve
financiare, me qëllim që participimi komunal të jetë
sa më i vogël, dhe deri më tash Ministria për
vetëqeverisje lokale dhe FISHHM premtuan se do të
japin përkrahjen e tyre financiare për mbulimin e
pjesës së këtyre shpenzimeve.

korupcija, a go skratuva i vremetraeweto na postap-
kata. So voveduvaweto na ovoj sistem, Op{tina Gazi
Baba pravi krupen ~ekor vo vospostavuvaweto vistin-
ska elektronska op{tina, po terkot na lokalnite
samoupravi vo razvienite dr`avi vo svetot i ~ekor
kon zgolemuvaweto na doverbata na gra|anite kon
lokalnata vlast.
Vo ramkite na edno{alterskiot sistem vo op{tinata
funkcionira elektronska arhiva na podatoci {to
ovozmo`uva avtomatiziran proces na ~uvawe i preba-
ruvawe na dokumentite. Do krajot na godinava }e se
implementira i digitalen sistem za podzemna i nad-
zemna infrastruktura, a vo kompjuterska verzija }e se
najdat i site detaqni urbanisti~ki planovi i urba-
nisti~ka dokumentacija vo Op{tinata. Seto ova, spo-
red Gradona~alnikot na Op{tina Gazi Baba, Koce Tra-
janovski, }e pretstavuva zna~ajna komponenta vo priv-
lekuvaweto novi investicii vo op{tinata. Vo Op-
{tina Gazi Baba najaveni se i postojani obuki za vra-
botenite za prifa}awe na novite tehnolo{ki re{e-
nija, za da se ovozmo`i navremeno i efikasno opslu-
`uvawe na gra|anite. Gazi Baba e vtora skopska op{-
tina {to ja po~ituva zakonskata obvrska za vovedu-
vawe edno{alterski sistem na rabotewe.

Nedel~o Krstevski

sistemi, Komuna Gazi Babë bën hap të rëndësishëm në
vendosjen e vërtetë të komunës elektronike, sipas
shpejtësisë së vetëqeverisjes lokale në shtetet e zhvilluara
në botë dhe bën hap kah rritja e besueshmërisë së
qytetarëve te pushteti lokal.

Në kuadër të sistemit njësportel në komunë funksionon
arkivi elektronik i të dhënave që mundëson proces të
automatizuar të ruajtjes dhe kërkimit të dokumenteve.
Deri në fund të vitit do të implementohet sistem digjital
për infrastrukturë nëntokësore dhe mbitokësore, dhe në
version kompjuterik do të gjenden të gjitha planet detale
urbanistike dhe dokumentacion urbanistik në Komunë. E
gjithë kjo, sipas Kryetarit të Komunës Gazi Babë, Koce
Trajanovski, do të paraqet komponentë të rëndësishme në
tërheqjen e investimeve të reja në komunë. Në Komunën
Gazi Babë të paralajmëruara janë trajnime të përhershme
për të punësuarit për pranimin e aktvendimeve të reja
teknologjike, për tu mundësuar shërbim efikas dhe në
kohë të duhur qytetarëve. Gazi Baba është komuna e dytë
e Shkupit qe e respekton detyrimin ligjor për vendosjen e
sistemit njësportel të punës.

Nedelço Krstevski,
Zyra për marrëdhënie me publikun e

Komunës së Gazi Babës

INTERESIM I MADH I KOMUNAVE
PËR REALIZIMIN E TRAJNIMEVE

NGA BNJVL, PËR APLIKIM
NË IPA FONDET
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Podgotovka za pe~at: AKADEMSKI PE^AT

Pe~ati: AKADEMSKI PE^AT-SKOPJE

LOGIN menito ovozmo`uva koristewe na novata alatka
LOGIN Forum. So otvorawe na ovaa katagorija smestena
na internet stranicata na ZELS . . . sekoj
mo`e da se priklu~i vo diskusija po oddelni temi od
oblasta na lokalnata samouprava.
Aktuelnoto pra{awe za vlez na op{tinite vo vtorata
faza na decentralizacija e otvorena kako tema za dis-
kusija vo ramki na LOGIN forumot. Na toj na~in sekoj
mo`e da pridonese vo ocenuvaweto na postapkata, na
nedostatocite i prednostite na na~inot za preminuvawe
na edinicite na lokalnata samouprava vo vtorata faza na
decentralizacija. Konstruktivnosta, predlozite,
ocenkite i eventualnite kritiki za ovoj proces }e mo`at
da se najdat vo diskusiite na uesnicite vo Forumot.
Natamu, vo kategoriite Biblioteka i Legislativa se
smesteni najnovite predlog-zakoni, zakoni i podzakon-
ski akti {to se odnesuvaat na lokalnata samouprava vo
Makedonija. Lesniot pristap do dokumenite vo
kategoriite na LOGIN menito go vodi korisnikot do
u{te pove}e potrebni podatoci, prezentacii, publi-
kacii, mislewa itn., primenlivi vo sekojdnevnoto ra-
botewe na licata i subjektite zasegnati od praktikuvawe
na lokalnata samouoprava vo zemjava.

– www zels org mk

LOGIN FORUM

Nova tema otvorena elektronska
rasprava za 2-ra faza decentralizacija

–
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KOMUNA KONÇE ME MIRËNJOHJE
PËR BNJVL-NË

Gjatë shënimit solemn të Ditës së komunës Konçe – 12 korrik,
kryetari i Komunës, Stojan Llazarev BNJVL-së i dha
,,Mirënjohje për bashkëpunim të suksesshëm”. BNJVL
sinqerisht u falenderua për këtë besim dhe përkrahje që në
mënyrë direkte vjen nga një anëtare e saj dhe do të orvatet edhe
në të ardhmen të njejtën të mos e tradhëtoj. Ndarja e kësaj
mirënjohje, siç thonë në komunë, është rezultat i komunikimit
intenziv ndërmjet BNJVL-së, administratës komunale dhe
kryetarit të komunës, i cili është kryetar i një ndër komisioneve
më aktive pranë BNJVL-së, Komisionit për zhvillim rural, por
njëherit edhe rezultat i aktivitetit reciprok në procesin e zbatimit
të suksesshëm të decentralizimit. Vendimi për ndarjen e
Mirënjohjes është sjellur nga ana e anëtarëve të Këshillit të
Komunës sëKonçes.

ОПШТИНА КОНЧЕ СО
ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗЕЛС

При свеченото одбележување на Денот на општината Конче -

12 јули, градоначалникот на Општината Стојан Лазарев на

ЗЕЛС му додели Признание за успешна соработка ЗЕЛС

искрено се заблагодари на ваквата доверба и поддршка што

директно доаѓа од една од нејзините членки и ќе се труди и во

иднина истата да не ја изневери. Доделувањето на ваквото

признание како што велат во општината е резултат на

интензивната комуникација меѓу ЗЕЛС општинската

администрација и градоначалникот, кој е претседател на една

од најактивните комисии при ЗЕЛС, Комисијата за рурален

развој, но наедно и резултат на взаемната активност во

процесот на успешно спроведување на децентрализацијата.

Одлуката за доделување на Признанието е донесена од страна

на членовите наСоветот наОпштинаКонче.
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LOGIN menyja mundëson shfrytëzim të mjetit të ri LOGIN
Forumi. Me hapjen e kësaj kategorie e vendosur në internet
faqen e BNJVL-së – secili mundet të kyqet
në diskutim në tema të caktuara nga lëmia e vetëqeverisjes
lokale.
Çështja aktuale për hyrjen e komunave në fazën e dytë të
decentralizimit është hapur si temë për diskutim në kuadër të
LOGIN forumit.Në këtëmënyrë secilimundet të kontribon në
vlerësimin e procedurës, mangësive dhe përparësive të
mënyrës për kalimin e njësive të vetëqeverisjes lokale në
fazën e dytë të decentralizimit. Konstruktiviteti, propozimet,
vlerwsimet dhe kritikat eventuale do të mund të gjenden në
diskutimet e pjesëmarrësve nëForum.
Pastaj, në kategoritë Bibilotekë dhe Legjislacion janë të
vendosura propozim-ligjetmë të reja, ligje dhe akte nënligjore
që sillen për vetëqeverisjen lokale nëMaqedoni. Qasja e lehtë
deri te dokumentet në kategoritë e LOGINmenysë e udhëheq
shfrytëzuesi deri te të dhënat e nevojshme, prezentime,
publikime, mendime etj., të zbatueshme në punën e
përditshme të personave dhe subjekteve të prekura nga
praktikimi i vetëqeverisjes lokale në vend.

www.zels.org.mk

GAZETË

LOGIN FORMUMI

Temë e re – hapja e diskutimit elektronik
për fazën e 2-të të decentralizimit



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:






