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Na ulicata Kopenhagenska, vo naselbata
"Taftalixe 2# vo Skopje, na 8 maj, vo prisustvo na go-
lem broj gradona~alnici, pretstavnici od me|una-
rodnite organizacii, pretstavnici od Delegacijata
na Evropskiot parlament, ministerot za lokalna
samouprava, Zoran Kowanovski i golem broj gra|ani
be{e postaven kamen-temelnikot na “Ku}ata na op-
{tinite”.

o i b d Vladata na
R.Makedonija, koja go dodeli zemji{teto za izgradba
na ovoj objekt, do Sovetot na Grad Skopje i Sovetot
na Op{tina Karpo{,
koi donesoa odluki
za osloboduvawe od
naplata na komuna-
lii i do Evropskata
Agencija za rekon-
strukcija {to obez-
bedi sredstva za iz-
gradba na objektot vo
visina od 700.000 ev-
ra. Kowa-
novski, istakna deka
za uspe{ni reformi
sekoga{ e potreben
silen partner, kako
{to e ZELS, ode-
luvaweto na grade`-
noto zemji{te samo
pretstavuva u{te ed-
na potvrda za dover-
bata {to Vladata ja ima kon Zaednicata. Evroam-
basadorot vo R.Makedonija, N.E. Ervan Fuere, so
sveto prisustvo u{te edna{ ja potvrdi poddr{kata
koja ZELS ja dobiva od EU kako edinstven prets-
tavnik na op{tinite EU i natamu }e go
poddr`uva procesot na decentralizacija vo na{ava
dr`ava i gradeweto na patot na RM kon Evropa, uka-
`uvaj}i deka EU posvetuva dopolnitelni resursi za
op{tinite vo IPA fondovite, osobeno vo poglavje-
to na pograni~nata sorabotka.
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Në rrugën Kopenhagenska në vendbanimin “Taftaligje 2”
në Shkup, më 8 Maj në praninë e një numër të madh
kryetarësh të komunave, përfaqësues të organizatave
ndërkombëtare, përfaqësues ngaDelegacioni i Parlamentit
Evropian, ministrit të vetëqeverisjes lokale Zoran Kon-
janovski dhe numër të madh qytetarë ishtë vënë gurë the-
meli i “Shtëpisë së komunave”. Për këtë arsye ishte organi-
zuarmanifestim në të cilin kryetari i BNJVL-së paraqiti që
BNJVL-ja pas 35 vitesh po e realizon më në fund ëndrën e
saj për shtëpi të veten për të cilin publikisht paraqiti falen-
derim qeverisë të RM-së, e cila e ndau tokën për ndërtimin
e këtij objekti, deri te Këshilli i Komunës së Shkupit dhe
Këshilli i Komunës Karposh, të cilat vënë vendimin për

lirimin prej pagimit të
taksave komunale dhe
deri te Agjencia Evro-
piane për rekonstruim e
cila siguroi mjete për
ndërtimin e objektit në
shumë prej 700000 eu-
ro. Ministri Konjanov-
ski, paraqiti se për re-
forma të suksesshme
gjithmonë është i nevoj-
shëm partner i fuqi-
shëm, siç ështëBNJVL-
ja, e shpërndarja e tokës
për ndërt im veçse
përfaqëson edhe një
vërtetim për besimin që
Qeveria e ka ndaj Bash-
kësisë. Euro Amba
sadori në RM E.T.

Ervan Fuere, me praninë e tij edhe një herë e vërtetoi
përkrahjen të cilën BNJVL-ja e ka prej BE-së si
përfaqësues i vetëm i komunave dhe tha që BE edhemë tej
do ta përkrah procesin e decentralizimit në vendin tonë dhe
ndërtimin e rrugës së RM-së kah Europa, duke thënë se BE
përkushton resurse të plotesishme për komunat në IPA
fondet, posaçerisht në bashkëpunimin ndërkufitar.
Fillimin e ndërtimit të objektit në mënyrë simbolike e bëri
euroambasadori, E.T. Ervan Fuere i cili e hodhi lopatën e
parë me beton në gurëthemelin e objektit, dhe pastaj iu
bashkangjitën edhe kryetari BNJVL-së dhe ministri për
vetqeverisje lokale si dhe numër i madh kryetarësh të ko-
munave dhe përfaqësues të organizatave ndërkombltare të
pranishëm. Projekti, është përgatitur nga shtëpia proek-
tuese “IN-PUMA”, përfshin 1100 metra katrorë, me pod-
rum, kat në tokë, kat mbi të dhe nënkulm, dhe realizues i
mjeteve ndërtimore ështëNN“Beton”.

SOLEMNISHT I VËNË
GURË-THEMELI I SHTËPISË

SË RE TË BNJVL-SË
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^etvrta sednica na Generalnoto Sobranie
na ZELS
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Na ~etvrtata sednica na Generalnoto Sobranie
na ZELS, vo prisustvo na 67 gradona~alnici i trojca
ovlasteni zamenici, {to se odr`a na 26 april, 2007
godina vo hotelot Aleksandar Palas , me|u drugite
osum to~ki na dneven red be{e i izborot na ~lenovite
na Upravniot Odbor. Poto~no, spored Statutot na
ZELS, ~lenovite na UO se izbiraat na sekoi dve go-
dini Po predlog na delegatite bea izglasani novite
~lenovi na U : Qubomir Janev, gradona~alnik na
Op{tina Ko~ani, Petre Latinovski, gradona~alnik
na Op{tina Butel, Stojan Lazarev, gradona~alnik na
Op{tina Kon~e i \orgi Kimov, gradona~alnik na
Op{tina Negotino. Gradona~alnikot na Op{tina Sa-
raj, Bekim Fazliu, be{e imenuvan za nov ~len na UO,
na mestoto na eks-gradona~alnikot Imer Selmani, ak-
tuelen minister za zdravstvo. Bea izbrani i ~lenovi-
te na Nadzorniot odbor na ZELS i toa: Slave Hris-
tov, gradona~alnik na Op{tina Vasilevo, Slobodan
Danevski, gradona~alnik na Op{tina Sveti Nikole,
Fuat Durmi{i, gradona~alnik na Op{tina Mavrovo
i Rostu{e i Erudan Iseni, gradona~alnik na Op{ti-
na [uto Orizari.

Za aktivnostite na ZELS vo 2006 i planiranite
za 2007 godina govore{e Pretsedatelot na ZELS, And-
rej Petrov, koj potencira{e pove}e va`ni postignu-
vawa na ZELS od 2006 godina, ~ii pridobivki gi po-
~uvstvuvaa edinicite na lokalnata samouprava Me|u
niv se : zgolemuvaweto na dotacijata za obrazovanieto
za 25% za 2007 godina, na insistirawe na ZELS, Vla-
data gi nadomesti dolgovite vo obrazovanieto za 25%
za 2007 godina, na insistirawe na ZELS, Vladata gi
nadomesti dolgovite vo obrazovanieto vo iznos od
90%, do Vladata e dostavena inicijativa za izmena na
Zakonot za danoci na imot, Upravata za javni prihodi
gi predade bazite na podatoci na op{tinite, so EVN-
ESM se postigna na~elen dogovor za mo`en na~in na
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Në mbledhjen e katërt të Kuvendit Gjeneral të
BNJVL-së, në prezencën e 67 kryetarëve të komunave
dhe të tre zëvendës të autoruzuar , që u mbajt më 26
prill 2007 në hotelinAleksandar Palas pëveç 8 pikave
të rendit të ditës ishte edhe zgjedhja e anëtarëve të BD
më saktësisht, sipas statutit anëtarët e BD zgjedhen
çdo dy vjet. Me propozimin e delegatëve u votuan
anëtarë të ri të BD: Lubomir Janev krytar i komunës
Koçani, Petre Llatinovski kryetar i komunës Butel,
Stojan Lazarev kryetar i komunës Konçe dhe Gjorgji
Kimov kryetar i komunës Negotinë. Kryetari i
komunës së Sarajit u emërua anëtar i BD në vend të ish
kryetarit të komunës Imer Selmani, ministër aktual i
shëndetësisë, u zgjodhen edhe anëtarë të ri të Këshillit
Mbikqyrës të BNJVL-së edhe atë Slave Hristov krye-
tar i komunës Vasilevo, Sllobodan Danevski kryetar i
komunës Shën Nikollë, Fuat Durmishi krytar i ko-
munës së Mavrovës dhe Rostushës, dhe Erudan Iseni
kryetar i komunës ShutoOrizare.
Kryetari i BNJVL-së Andrej Petrov theksoi disa
aktivitete të aritura të BNJVL-së në vitin 2006
rezultatet e të cilave ishin të rëndësishme për njësitë e
vetqeverisjes lokale midis tyre janë: rritja e
donacioneve për arsim për 25 % pët vitin 2007, me
insistimin e BNJVL-së qeveria i kompenzoi borxhet
në arsim në vlerë prej 90%, qeverisë i është dorëzuar
iniciativë për ndryshimin e ligjit për donacion dhe
pronë, drejtoria për të ardhura publike i dorëzoi bazat e
të dhënave të komunave, me EVN-EEM u arrit
marëveshje parimore për menyrën e mundëshme të
zgjidhjes së borxheve të komunave ndaj tyre, BNJVL
inicoi iniciativën për ndryshimin e ligjit për
repromateriale minerale dhe të njejtat u miratuan nga
parlamenti dhe u arrit një shkallë e lartë të
pjesëmarrjes aktive të BNJVL-së në punën e nëngru-
peve për decentralizim.
Në mbledhjen u miratua edhe raporti për punën finan-
ciare të BNJVLpër 2006, si dhe buxheti i BNJVL-së si
dhe programi vjetor i vitit 2007. Nga diskutimet e
krytarëve të komunave dolën edhe synimet e ardhsh-
me për veprimin e BNJVL-së për afirmimin e pari-
meve dhe vlerave të vetëqeverisjes lokale para push-
tetit qëndror. U potencua edhe nevoja për të vazhduar
me presione të forta në pushtetin qendror për zmadhi-
min e përqindjes e cila ndahet ngaTVSH-ja për komu-
nat,më së paku 5,55%,mandej për dhënien e tokës pus-
htetit lokal, si thelb për përforcimin e zhvillimit
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BNJVL ME PRESIONE MË TË
MËDHA DREJT PUSHTETIT

QENDROR
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re{avawe na dolgovite na op{tinite kon niv, ZELS
pokrena inicijativa za izmena na Zakonot za mineral-
ni surovini i istite bea prifateni od mnozinstvoto
vo Parlamentot i be{e dostignat visok stepen na ak-
tivno vklu~uvawe na ZELS vo rabotnite podgrupi na
decentralizacijata.

Na sednicata be{e usvoen i Izve{tajot za fin-
ansiskoto rabotewe na ZELS za 2006 godina, kako i Bu-
xetot na ZELS i Godi{nata programa za 2007 godina.
Od diskusiite na gradona~alnicite proizlegoa pona-
tamo{nite pravci na dejstvuvawe na ZELS za afir-
macija na principite i vrednostite na lokalnata sa-
mouprava pred centralnata vlast. Be{e potencirana
potrebata da se prodol`i so cvrsti pritisoci vrz cen-
tralnata vlast za zgolemuvawe na procentot koj se iz-
dvojuva od DDV za op{tinite, na najmalku 5,55%, po-
toa za prenesuvawe na zemji{teto na lokalnite vlas-
ti, kako osnova za zajaknuvawe na lokalniot ekonom-
ski razvoj. ZELS da bara od centralnite vlasti da se
obvrzat da gi pokrijat dolgovite napraveni pred po~e-
tokot na decentralizacijata, da se obezbedi pristap
do dano~nite broevi i do centralniot registar, da se
izdejstvuva najmalku 50% od sredstvata ostvareni po
osnov na pribraniot personalen danok na dohod i da bi-
de izvor na prihod na ELS, a stopanskite subjekti da
pla}aat danok na imot i na proizvodnite kapaciteti.

Isto taka op{tinite da bidat vklu~eni vo pos-
tapkata za upravuvawe so dr`avnoto zemjodelsko zem-
ji{te, vo izgotvuvaweto na zakonskite re{enija za
koncesii na {umite i pasi{tata, a prihodite od kon-
cesiite Vladata da gi deli so op{tinite. Da se baraat
zakonski izmeni i usoglasuvawe so koi se utvrduva pos-
tapkata za izbor na u~ili{ni direktori, da se pre-
frlat vo lokalna sopstvenot sportskite sali, da se
zgolemi u~estvoto na pretstavnici od op{tinite pri
donesuvawe na bitni zakonski re{enija koi ja dopi-
raat lokalnata samouprava, a ZELS da bide navremeno
vklu~en vo postapkata na nivno donesuvawe.

Posebno vnimanie be{e posveteno i na podgot-
venosta na op{tinite za prifa}awe i koristewe na
sredstvata od predpristapnite fondovi na EU, pri
{to be{e istaknata potrebata od gradewe na silni ad-
ministrativni kapaciteti na op{tinite so pomo{ na
ZELS vo vid na obuki i rabotilniici. Vo toj kon-
tekst, kako i vo pravec na obezbeduvawe na natamo{na
odr`livost na ZELS, be{e uka`ano deka treba da se
jaknat ulogata i kapacitetite na ZELS, da se obez-
bedat dopolnitelni sredstva so voveduvawe na novi
uslugi za op{tinite koi bi gi pokrivale samite op{-
tini. Pri toa be{e potencirano deka op{tinite tre-
ba da ja pla}aat ~lenarinata na ZELS, koja zasega e
podmirena samo vo iznos od 47%. Be{e uka`ano deka
ZELS treba da se podgotvuva i deka gi pravi prvite ~e-
kori za voveduvaweto na mo`nostite za plateni
uslugi {to ZELS bi im gi nudel na op{tinite. Bea
izneseni i drugi barawa, kako na primer baraweto
gradona~alnicite da imaat diplomatski paso{. Be{e
postaveno i baraweto za zagarantirana ednogodi{na
apana`a po prestanuvaweto na mandatot na gradona-
~alnikot, zada~a koja treba da pretstavuva prioritet
vo naredniot period od rabotewe na ZELS i nejzinite
pritisoci pred centralnata vlast.

ekonomik lokal. BNJVL të kërkojë para pushtetit
qendror të merrenmembulimin e borxheve të bëra para
procesit të decentralizmit, të sigurohet ardhje deri të
numrat e taksave dhe deri të regjistri qendror, të vihen
në përpunim më së paku 50% nga të ardhurat të marra
në bazë të mbledhjes së tatimit personal dhe të jetë
burim i të ardhurave për NJVL-të, dhe subjektet ekono-
mike të paguajnë tatim edhe për kapacitetet e prodhi-
meve.
Gjithashtu komunat të marrin pjesë në aktivitetin për
drejtimin me tokën bujqësore shtetërore, në përgatitjen
e vendimeve ligjore për koncesione të pyjeve, dhe të
ardhurat nga koncesionet Qeveria ti ndajë me komunat.
Të kërkohen ndrime ligjore dhe harmonizimme të cilat
vërtetohet procedura për zgjidhjen e drejtorëve të
shkollave, të vihen në pronë lokale palestrat sportive, të
zmadhohet numri i përfaqësuesve të komunave në
vënien e vendimeve të rëndësishme ligjore të cilat e
prekin vetëqeverisjen lokale, e BNJVL-ja njëkohësisht
të jetë në procedurën për vendimin e tyre.
Kujdes të madh i ishte kushtuar edhe përgatitjes së
komunave për pranimin dhe shfrytëimin e mjeteve nga
fondet e BE-së, për të cilën ishte e paraqitur nevoja për
ndërtimin e kapaciteteve të fuqishme administrative të
komunave me ndihmën e BNJVL-së në lloj të trajnimit
dhe punëtori. Në atë kontekst, si në drejtim të sigurimit
të qëndrueshmërisë së mëtutjeshme të BNJVL-së, të
sigurohenmjete plus me futjen e shërbimeve të reja për
komunat të cilat do t'i mbulojnë vet komunat. Ishte
potencuar se komunat duhet të paguajnë antarësitë në
BNJVL, e cila tash më është e ulur në shumë prej 47%.
Ishte thënë se BNJVLduhet të përgatitet dhe që po i bën
hapat e para për vënien e xhasave për shërbime të
paguara që BNJVL ua kishte propozuar komunave.
Ishin paraqitur edhe kërkesa tjera, si për shembull
kërkesa që kryetarët e komunave të kenë pasaportë
diplomatik. Ishte vënë edhe kërkesa ër sigurimin e
apanazhit njëvjeçar pas kryerjes sëmandatit të kryetarit
të komunës, detyrë e cila duhet të përfaqësojë prioritet
në periudhën e ardhshme nga punimi i BNJVL-së dhe
presioneve të saja para pushtetit qëndror.
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“Izminative 35 godini, ZELS pretstavuva{e cen-
tralno sobirali{te na problemite, radostite, uspesite, no
i neuspesite na site op{tini vo R. Makedonija”, pa denes og-
romno e zadovolstvoto od zaedni~kata proslava na ova, za
nas osobeno zna~aen jubilej”, bea vovednite zborovi na pret-
sedatelot na ZELS, Andrej Petrov, iska`ani na proslavata
na Jubilejot- 35 godini postoeweto na ZELS, {to se odr`a
na 26 april - Denot na ZELS i na op{tinite, a vo prisustvo
na golem broj gradona~alnici i pretstedateli na op{tin
skite soveti, pretstavnici od Vladata, diplomatskiot kor,
pretstavnici na doma{nite i me|unarodni organizacii,
porane{ni pretstedateli i sekretari na ZELS, novinari i
drugi gosti. Ovaa sve~enost be{e organizirana zaedno so
DAI , koi na ovoj datum go odbele`aa zatvoraweto na
“Proektot za uspe{na decentralizacija”, proekt od koj op-
{tinite imaa uspe{ni pridobivki vo izminatiov period.
Na sve~enosta prisustvuva{e i premierot na R. Makedonija,
Nikola Gruevski koj uka`a na ogromnoto zna~ewe na ZELS,
bidej}i silen i efikasen ZELS,
zna ~i i silna i efi kasna
decentralizacija. Toj naglasi
deka Vladata }e ja prodol`i
tesnata i intenzivna sorabotka
so ZELS vo nasoka na ponatamo{-
no gradewe na uspe{na decen-
tralizacija i sostojbi vo koi gra-
|anite najadekvatno }e gi rea-
liziraat svoite po tre bi i
interesi.

Pozdraven govor ima{e i
Ambasadorkata na SAD vo R.M.,
N. E. Xilijan Milovanovi}, koja
u{te edna{ ja potvrdi silnata
poddr{ka {to SAD i ja dava na na-
{ava zemja i na ZELS, pri {to po-
tvrdi deka i vo vtorata faza na
decentralizacija, SAD }e im po-
maga na op{tinite i na R.M za uspe{no sproveduvawe na ovoj
proces. Vo pozdravniot govor, Specijalniot pretstavnik na
Evropskata komisija na R.M, N.E. Ervan Fuere izrazi nade`
deka i vo idnina Zaednicata }e bide dobar provajder na
uslugi na op{tinite. Za uspe{noto sproveduvawe na proce-
sot na decentralizacijata, Fuere re~e deka se potrebni go-
lemi napori i sorabotka me|u gra|anskiot sektor, biznis
zaednicata, raznite ministerstva vklu~eni vo procesot i
ZELS, kako karika {to gi povrzuva op{tinite i Vladata.

Po zavr{uvawe na sve~enata ceremonija prisutnite
imaa mo`nost da ja poglednat izlo`benata prezentacija za
rabotata i aktivnostite na ZELS i na “Proektot za uspe{na
decentralizacija” na DAI. Izlo`bata, nare~ena “Mojata op-
{tina”, opfa}a{e pove}e mali {tandovi na koi mo`ea da se
vidat i pro~itaat materijali za site tematski aktivnosti
prezemeni vo oblasta na finansiite, urbanizmot, jaknewe-
to na administrativnite kapaciteti na op{tinite i na
ZELS.
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Plamen Georgievski be{e sekretar na ZELS vo
periodot od 1992 do 1997 godina. So svojot anga`man
toj pottikna mnogu va`ni procesi za razvoj na ZELS,
koi pridonesoa za etabliraweto na Asocijacijata vo
zemjava i stranstvo. Ovie podatoci nemanerno bea
ispu{teni vo tekstot nasloven “ZELS proslavuva
Jubilej-35 godini od svoeto postoewe”, objaven vo
jubilejniot broj na Glasiloto. Uredni~kiot kolegium
na Glasiloto, mu se izvinuva na g-inot Plamen
Georgievski za nenamerno napravenata gre{ka.

Pllamen Georgievski ishte sekretar i BNJVL-së në
periudhën prej 1992 deri më vitin 1997. Me angazhimin e tij
ai nxiti shumë procese të rëndësishme për zhvillimin e
BNJVL-së, të cilët kontribuan për etablimin e Asociacionit
në vend dhe jashtë. Këto të dhëna rastësisht ishin lëshuar në
tekstin me titull “BNJVL feston Jubileun-35 vite nga
ekzistimi i vet”, shpallur në numrin e Gazetës së prillit
Kolegiumi redaktues i kërkon falje z-ri PllamenGeorgievski
për gabimin e bërë.

������

“Në 35 vitet përfaqësontembledhimqëndror të
oblemeve, kënaqësive, por edhe të mossukseseve të të gjitha

komunave në RM, por sot kënaqësia është shumë e madhe nga
festimi i perbashkët i këtij për neve shumë i rëndësishëm jubile”
ishin fjalët hyrëse të kryetarit të BNJVL-së,Andrej Petrov, që i tha në
manifestimin e jubileut – 35 vjet ekzistimi i BNJVL-së, që u mbajt
më 26 Prill – Dita e BNJVL-së në praninë e një
numër të madh të krytarëve të komunave dhe kryetarëve të
këshillave të komunave, përfaqësues të qeverisë, korit diplomatik,
përfaqësues të organizatave të vendit dhe ndërkombëtarë, kryetarë
dhe sekretarë të mëparshëm të BNJVL-së, gazetarë dhe mysafirë të
tjerë. Kymanifestim ishte organizuar bashkmeDAI/USAID, të cilët
në këtë datë e emëruan mbylljen e “pro ektit për decentralizim të
suksesshëm”, pro ekt prej të cilit komunat kishin të arritura të
suksesshme në periudhën e kaluar. Në manifestim mirte pjesë edhe
kryetari i qeverisë së RM-së, Nikolla Gruevski i cili tregoi për
rëndësinë e madhe të BNJVL-së, sepse BNJVL e fortë dhe efikase,

nënkupton edhe decentralizim të fortë
dhe efikas. Ai theksoi se qeveria do ta
vazhdojë lidhjen e ngushtë dhe
intenzive me BNJVL-në në drejtim të
ndërtimit të suksesshëm të decentrali-
zimit dhe gjendjeve në të cilat qytetarët
në mënyrë më adekuate do t'i rea-
lizojnë probl
Fjalim përshëndetës kishte edhe
Ambasadorja e S

anoviç, e cila edhe një
herë e vërtetoi përkrahjen e madhe që
SHBA-të i a japin vendit tonë dhe
BNJVL-së, dhe vërtetoi që edhe në
fazën e dytë të decentralizimit , SHBA-
të do t i ndihmojnë komunave tëRM-së
për regullim të suksesshëm të këtij
procesi. Në fjalimin përshëndetës, për-

faqësuesi special i komisionit evropian të RM-së, E.T. Ervan Fuere
shfaqi shpresë se edhe në të ardhmenBashkësia do të jetë provajder i
mirë i shërbimeve të komunave. Për vënien e suksesshme të procesit
të decentralizimit, tha që janë të nevojshme kontribute të shumta dhe
bashkpunim nga të gjitha anët- shoqëri civile, biznes bashkësi, mi-
nistri të dryshme të përfshira në proces dhe BNJVL, si shtyllë që i
lidh komunat dhe qeverinë.
Pas përfundimit të ceremonisë solemne pjesëmarësit ën mundësi
të ma rin pjesë në prezentimin e ekspozitës për punën dhe aktivitetin
e BNJVL-së dhe të pro ektit për realizimin e suksesshëm të
decentralizimit të DAI. Ekspozita e quajtur “Komuna ime”, përfshin
me shumë stende në të cilat shifeshin dhe lexoheshinmateriale dhe të
gjitha aktivitetet tematike të ndë mara nga fusha e financava,
urbanizmit, forcimi i kapaciteteve administrative të komunave dhe
tëBNJVL-së.
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Cредба ЗЕЛС-Влада

Подготвеноста на општините за вторатафаза на децен-
трализацијата; новите решенија за измени на Законот за
даноци на имот; на Законот за комунални такси; на Законот за
плати, во делотшто се однесува на надоместоци на членовите
на советите на општините; чекорите за реализирање на влади-
ниот проект за изградба на спортски сали и на училишта со
јавно-приватно партнерство, беа темите на разговор што се
водеа на средбата што на 18 мај, 2007 година се оддржа во
дебатната сала во владината зграда, меѓу градоначалниците
од ЗЕЛС и дел од министрите на Владата на РМ, предводени
одПремиерот,НиколаГруевски.

На оваа средба Премиерот изјави дека Владата е под-
готвена да го продолжи
процесот на децентра-
лизацијата и вторатафа-
за да започне во најрано
утврдениот законски
рок 1 јули, 2007 годи-
на, со оние општини кои
ги исполниле критериу-
мите за влез во фискал-
ната децентрализација.
Бешеизнесенодека спо-
ред првичната оценка
на Комисијата за следе-
ње на исполнувањето на
условите на општините
за продолжувањенапро-
цесот на децентрализа-
ција, условите целосно
ги исполнуваат десети-
на општини, седумнае-
сет општини се на нај-
високиот праг за влез, а
дваесетина општини тр-
еба во следниот период
(до1 јули) да гиинтензивираат своите активности соцел да им
се приклучат на претходните општини. Беше потенцирано
дека на група од околу двесетина општини кои не ги исполну-
ваат условите за премин во втората фаза им е потребна помош
со цел надминување на проблемите со кои се соочуваат, при
што беше укажано дека се размислува за воспоставување на
посебен мониторинг за општините. Владата укажа дека до 30
јуни ќе подготви уште еден извештај со заклучоци за состој-
бите и подготвеноста на општините за втората фаза. При тоа
додаде дека оние кои нема да влезат во фискалната децентра-
лизација ќе продолжат со сегашниот начин на финансирање.
Претседателката на Комисијата, д-р Снежана Милошевска-
Костадиновска објасни дека оние општини кои не ги испол-
нуваат условите, во наредниот период Владата ќе ги поддр-
жува на различни начини за да ги надминат проблемите и да
се приклучат навремено во втората фаза на децентрализација.
Таа ја нагласи потребата не само на општините туку и на цен-
тралната власт да биде целосно подготвена за овој процес. Во
таа насока соопшти дека во овој месец ќе бидат организирани
неколку конференции соСовет на Ервопа, обуки за локалните
власти и министерствата, со цел успешно спроведување на
овој процес. Таа додаде дека ќе бидат воведувани и нови инс-
трументи за финансирање и замена на блок-дотациите со
нови извори, како на пример кредитирање, за што општините
треба да си го измерат кредитниот рејтинг. Беше посочено
дека барањата на градоначалниците за некои законски

�

Takim BNJVL – Qeveri

KRYETARËT E KOMUNAVE KËRKOJNË
LIBERALIZIMIN E KRITERIUMEVE

ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ БАРААТ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА КРИТЕРИУМИТЕ

�������

Përgatitjet e komunave për fazën e dytë të decentralizimit;
vendimet e reja për ndryshime të ligjit për tatim personal, të
ligjit për taksa komunale; të ligjit për rroga, në pjesën që ka të
bëjë me dëmshpërblimet e anëtarëve të këshillit të komunave;
hapat për realizimin e projektit qeveritar për ndërtimin e
palestrave sportive dhe të shkollave me partneritet publiko-
privat, ishin temat të bisedimeve që u bënë në takimin në të cilin
më 28 Maj 2007 u mbajtën në sallën për debate në ndërtesën
qeveritare, ndërmjet kryetarëve të komunave nga BNJVL-ja
dhe pjesë ngaministrat e qeverisë së RM-së, të udhëhequra nga
Kryeministri

Në këtë takim kryemi-
nistri theksoi që Qeveria
është e gatshme ta vazh-
dojë procesin e decen-
tralizimit dhe faza e dytë
të fillojë në afatin më të
herët të vërtetuar ligjë-
risht-1 Korrik 2007, me
ato komuna të cilat i
kanë përmbushur krite-
riumet për hyrje në de-
cen tralizimin fiskal.
Ishte përçuar që sipas no-
tës së parë të Komisionit
për ndjekjen e mbu
shjeve të kushteve të ko-
munave për vazhdimin e
procesit të decentralizi-
mit, kushtet totalisht i
mbushin dhjetra komu-
na, tetëmbëdhjet komu-
na janë në prag, kurse
njëzet komuna duhet që

në këtë periudhë (deri më 1Korrik) t i intenzivizojnë aktivitetet
e tyre me qëllim që tu bashkangjiten komunave tjera. Ishte
potencuar që një grupi nga njëzet komuna të cilat nuk i
përmbushin kushtet për kalim në fazën e dytë u duhet ndihmë
me qëllim që ti kalojnë problemet me të cilat po ballafaqohen,
dhe që ishte thksuar që po mendohet për vënien e një
monitoringu të veçant për komunat. Qeveria theksoi që deri më
30 Qershor do të përgatit edhe një raport me përfundime për
gjendjen dhe përgatitja e komunave për fazën e dytë. Pastaj tha
që ato të cilët nuk do të hynë në decentralizimin fiskal do të
vazhdojnë me mënyrën e tashme për financim. Kryetarja e
Komisionit, dr Snezhana Milloshev

muna të cilat nuk i pë mbushin kushtet, në periudhën e
ardhshme qeveria do ti përkrah në mënyra të ndryshme që ti
tejkalojnë problemet dhe të hynë në kohë në fazën e dytë të
decentralizimit. Ajo e potencoi nevojën jo vetëm të komunave
por edhe të pushtetit qendror të jetë në përgjithësi e përgatitur
për këtë proces. Në atë drejtim paraqiti që në këtë muaj do të
jenë të organizuara disa konferenca me Këshillin e Europës,
trajnime për pushtetet lokale dheministritë, me qëllim realizim
të suksesshëm të këti procesi. Ajo tha që do të vihen edhe
instrumente të reja për fi im dhe ndrim të bllok-
donacioneve me burime të reja, si për shembull kreditimi, për
çka komunat duhet tamatin rejtingun kreditor. Ishte theksuar se
kërkesat e kryetarëve të komunave për d sa ndryshime ligjore,

NikollaGruevski.
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измени, изнесени на средбата од 30 ноември 2006 година во
просториите на ЗЕЛС, и дале насока на Владата да работи на
тоа поле па веќе се дадени во собраниска процедура изменина
Законот за данок на имот, а наскоро се очекува измена на
Законот за комунални такси, законски измени со кои општи-
ните би добиле дополнителни приходи. На средбата беше
изнесено дека се работи на утврдување на надоместоците за
советниците во општинските совети кои би зависеле од голе-
мината на општината. Во однос на изградба на нови училиш-
та со јавно-приватно партнерство, Премиерот укажа дека
Владата се јавува во улога да го покрене овој процес а изград-
бата ќе оди на релацијата инвеститор-општини. Во доменот
на проектот за изградба на фискултурни сали во училиштата
побара од општините што поитно да предложат локации,
сугеририрајќи доколку е можно тие да бидат во близина на
училиштата, како и што поитно менување на ДУП-овите во
општините (онаму каде е потребно) кои се пријавиле во
Министерството за транспорт и врски за градба на вакви
објекти, кои потоа ќе бидат дадени на управување на училиш-
тата, односно општината. Премиерот Груевски им сугерира-
ше на градоначалниците, кои сакаат да привлечат странски
инвестициида размислуваат и да дејствуваат воправецнапро-
наоѓање и оспособување на индустриски зони со расчистени
имотно –правни односи и извршени корекции во деталните и
генералните урбанистички планови, а за пример им ги посочи
општинитеБитолаиСтрумица.

Претседателот на ЗЕЛС, Андреј Петров се заблагода-
ри на Владата за иницијативата за оваа средба, објаснувајќи
дека ЗЕЛС секогаш е подготвена да разговара со Владата на
рамноправна основа, без хиерархиска поставеност бидејќи и
градоначалниците добиваат мандат од граѓаните, на легитим-
ни локални избори. Тој уште еднаш го потенцираше цврстиот
став на ЗЕЛС да не се запира веќе започнатиот процес и на 1
јули 2007 година да се продолжи со втората фаза на децентра-
лизацијата, при што изнесе дека всушност во овој период на
општините им е потребна уште поголема поддршка од Влада-
та. Беше укажано дека е поразителен фактот што малку оп-
штини ги исполнуваат строгите услови за премин на општи-
ните во втората фаза и дека ЗЕЛС и Владата треба да пора-
ботат на законски измени и дополнувања за олабавување,
односно либерализирање на овие критериуми, со цел да бидат
опфатеништо поголем број на општини. При тоа беше потен-
цирана потребата од соработка со Владата за заедничко изна-
оѓање на нови извори на финансирање на општините за обез-
бедување на поголема финансиска стабилност, а беше укажа-
но и на потребата во иднина ЗЕЛС навремено да биде консул-
тиран за сите законски решенија кои ја допираат локалната
сфера. Речиси сите градоначалници во своите обраќања ја по-
тенцираа потребата Владата да го пренесе градежното и зем-
јоделското земјиште на општините, при тоа беше посочено и
прашањето за префрлањена земјиштето од касарните на десе-
тина општини. Особено се потенцира потребата Владата да
изнајде посериозен пристап на разрешување на проблемот со
долговите на општините направени пред 1 јули 2005 година.
Повеќе градоначалници изнесуваа сопствени видувања на
одредени проблеми, при што изнесуваа и конкретни состојби
за нивната општина. Градоначалникот на Град Скопје, Три-
фунКостовски говореше за аларматната состојба на градската
каса, посочувајќи дека таа се граничи со банкротирање, а при-
чините за тоа се лоша законска регулатива и испреплетените
надлежности на Градот со општините. Посочи дека е потреб-
на итна измена во Законот за ГрадСкопје и одделување на гра-
дското (урбаното) од руралното јадро. Градоначалниците ја
поздравија намерата на Владата за изградба на училишта и
фискултурни сали, но потенцираа дека треба да се води прв-
енствено грижа да се доизградат веќе започнатите кои не се во
функција и дека ЗЕЛС треба да биде активно вклучен во одре-
дувањето на капиталните инвестиции за училиштата во
МОН.

të vendosura në takimin e 30 Nëntorit 2006 në lokalet e
BNJVL-së i kanë dhënë kah qeverisë të punojë në atë fushë dhe
tashmë janë vënë në procedurë parlamentare ndryshimet e ligjit
për tatim personal, dhe pritet ndryshim në ligjin e taksave ko-
munale, ndryshime ligjore me të cilat komunat do të mernin të
ardhura plotësuese. Në takim potencuar që ka të bëjë me
vër ëmshpërblimeve për këshilltarët në këshillet e
komunave të cilat do të vareshin nga madhësia e komunës. Në
lidhje me ndërtimin e shkollave të reja me partneritet publik

Qeveria lajmërohet në rolin ta
ngrit këtë proces e ndërtimi do të shkojë në relacionin inves-
titor-komunë. Në domenin e pro ektit për ndërtim të palest

në shkollat kërkoi nga komunat sa më shpejtë të
propozojnë lokacione, duke sygjeruar që ato të jenë sa më afër
shkollave, si dhe më shpejt ndrimi i PDU-ve në komunat (atje
ku duhet) të cilat janë paraqitur në ministrinë për transport dhe
lidhje për ndë m të kësi lloj , të cilat pastaj do tu
jepen në direktivën e shkollave, në fakt komuna. Kryeministri
Gruevski u sygjeroi kryetarëve të komunave, të cilët duan të
ma rin investicione të jashtme të mendojnë dhe të veprojnë në
drejtim të gjetjes dhe bërjes së zonave industriale me lidhje
pronësoro-ligjore të pastruara dhe korekcione të gatshme në
planet detale dhe gjenerale urbanistike, dhe për shembull i u ka
dhënë komunatManastir dhe të Strumicës.
Kryetari BNJVL-së Andrej Petrov u falenderua qeverisë për
iniciativën për këtë takim, duke thënë që BNJVL gjithmonë
është e përgatitur të bisedojë me qeverinë në themel të
baraspeshuar, pa vënie hierarhike sepse kryetarët e komunave
marrin mandat nga qytetarët, në zgjedhje legjitime lokale. Ai
edhe një herë e potencoi qëndrimin e BNJVL-së të mos ndalet
procesi tashmë i filluar dhemë 1Qershor 2007 të vazhdohetme
fazën e dytë të decentralizimit, nëpër çka theksoi se në fakt në
këtë periudhë komunave u është e duhur edhe përkrahje më e
madhe nga qeveria. Ishte thënë se i humbshëm fakti që shumë
pak komuna i plotësojnë kushtet për kalim në fazën e dytë dhe
që BNJVL dhe Qeveria duhet të punojnë në ndryshimet ligjore
dhe për liberalizimin e këtyre kriteriumeve, me qëllim që të
jenë të përfshira numër i madh i komunave. Pastaj ishte poten-
cuar nevoja për bashkëpunim me qeverinë për gjetjen e
përbashkët të burimeve të reja për financimin e komunave për
sigurimin e një stabiliteti më të madh financiar, dhe ishte
thaksuar edhe nevoja në të ardhmen qëBNJVLme kohë të jetë i
konsultuar për të gjitha vendimet ligjore të cilat prekin në
sferën lokale. Thuajse të gjithë kryetarët e komunave në
fjalimet e tyre e potenconin nevojën që qeveria të përçojë tokën
ndërtimore dhe atë bujqësore te komunat, pastaj ishte
parashtruar edhe pyetja për përçimin e tokave prej kasarneve te
komunat. Posaçërisht potencohet nevoja që qeveria të gjejë
rrugë më serioze për zgjidhjen e problemit me borxhet e
komunave të bëra para 1Korrikut 2005.Më shumëkryetar të ko-
munave paraqitnin kendveshtrimin e tyre në probleme të cak-
tuara, prej të cilës edhe tregonin gjendje konkrete të komunave
të tyre. Kryetari i komunës së Shkupit Trifun Kostovski foli për
gjendjen alarmante të kasës qytetare, duke potencuar se ajo po
kufizohet me bankrotim, dhe arsyet për këtë janë regulativa e
keqe ligjore dhe punët e ngatëruara të qytetit me komunat.
Theksoi se duhet ndrim urgjent të ligjit për Qytetin e Shkupit
dhe ndarja e pjesëve të qytetit dhe atyre rurale. Kryetarët e
komunave e përshëndetën qëllimin e qeverisë për ndërtimin e
shkollave dhe palest ave sportive, por thksuan që duhet të
kujdeset që të ndërtohen ato tashmë të nisura të cilat nuk
funksionojnë dhe që BNJVL duhet të jetë aktivisht i kyqur në
rregullimin e investimeve kapitale për shkollat nëMASH.

ishte
tetimin e d

o-
privat, Kryeministri theksoi se

j rave
sportive
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Gradona~alnikot na Op{tina Va-
landovo, d-r Nikol~e ^urlinovski e
roden, 08.02.1958 godina vo Vrawe. Po
profesija e lekar, specijalist po
{kolska medicina, na~alnik na Dis-
panzer za u~ili{na medicina pri
Zdravstveniot dom “Zdravje” vo Va-
landovo. Pretsedatel e na Mesnata
zaednica vo selo Pirava kade {to `i-
vee. ^len na Upravniot odbor na
ZELS.

Spored izve{tajot na Komisijata
za sledewe i ocenka na ispolnetost na
uslovite za preminuvawe vo vtorata fa-
za od decentralizacija, Op{tina Va-
landovo e najvisoko rangirana. Na {to
se dol`i vakviot rejting na edna, po-
mala op{tina vo zemjava?

Stavot na ZELS e edinstven, site op{tini da
minat vo vtorata faza, so isklu~ok na onie koi zasega
se povlekuvaat od prezemaweto na ovoj ~ekor, so pis-
mena izjava. Vladata iako najavuva ,,po~ituvawe,, na
voljata na op{tinite, se ima ~uvstvo deka se u{te ne
gi napravila podgotovkite za prefrlaweto na nad-
le`nostite na op{tinite, {to bi mo`elo sepak da do-
vede do prolongirawe na procesot?.

Ispolnuvaweto na uslovot za vtoriot del od
procesot na decentralizacijata, osobeno fiskalna, za
mene pretstavuva golema satisfakcija za natamo{no
uspe{no rabotewe na op{tinata. Smetam deka rejtin-
got e postignat so doma}insko i odgovorno rabotewe
na site vo op{tinskata administracija, osobeno vo de-
lot na rakovodeweto i organiziraweto na op{tinski-
te oddelenija. Dobro obu~eni i stru~ni slu`bi, koi
imaat jasna vizija i dobro, odnapred smislena strate-
gija za sekoj iden ~ekor {to }e se prezema vo op{tina-
ta preto~en vo dobar godi{e plan, pokrien so realen i
adekvaten buxet ne mo`e a da ne dade dobri rezultati.
Sovetot na O{tinata soo~en so realen i dobro ispla-
niran Buxet nema dilemi pri negovoto usvojuvawe, a
praksata poka`uva deka navistina imame nezna~itel-
ni rebalansi i prefrlawe na sredstvata od edna za
druga namena.

- Vtorata faza ne bi trebalo da se prolongira
bidej}i formiranite oddelenija po op{tinite, oso-
beno vo mojata op{tina imaat kapacitet i znaewe da

GLASILO

Nikol~e ^urlinovski,
gradona~alnik na Op{tina Valandovo

RASPREDELBATA NA
ZEMJODELSKOTO ZEMJI[TE NA
VISTINSKITE ZEMJODELCI I

STO^ARI - EDINSTVENA [ANSA
ZA PERSPEKTIVEN RAZVOJ NA

OP[TINATA

Kryetari i komunës së Vallandovës dr
Nikollçe Çurlinovski është i lindur më
08.02.1958 në Vranjë Me profesion është
mjek, specialist për medicinë shkollore,
drejtor i dispanzerit për medicinë
shkollore në shtëpinë shëndetsore
“ZDRAVJE” në Vallandovë. Është kryetar
i bashkësisë vendore në fshat “Pirava”
ku edhe jeton, dhe është ë ë i Bordit
Drejtues të BNJVL-së.

.
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ngimi i procesit?

ortit të Komisionit për
vëzhgimin dhe notimin e përmbushjes
së kushteve për kalimin në fazën e dytë
t ë d e c e n t r a l i z i m i t , k o m u n a e
Vallandovës është lart e ranguar, dhe
është vërtetuar që i plotëson kushtet për

decentralizim fiskal. Çka është ajo tek ju që e bëtë këtë
rejting megjithatë që është komunë e vogël në vend?

Qëndrimi i BNJVL-së është i vetëm, të gjitha komunat
të kalojnë në fazën e dytë, me përjashtim të atyre që
tani pë tani tërhiqen nga marja e këtij hapi, me
lajmërim shkrimor. Qeveria edhe pse lajmëron
“respekt” vullnetit të komunave, ekziston ndjenjë që
ende nuk i ka bërë përgatitjet për dhënien e
kompetencave komunave, që mund të bie deri të
prolo

e

t

e

Përmbushja e kushtit për pjesën e dytë të procesit të
decentralizimit, posaçërisht fiskale, për mua përfaqëson
një kënaqësi të madhe për punim të mëtutjeshëm të
komunës. Mendoj që rejtingu është arritur më punim të
ndershëm dhe të përgjegjshëm të të gjithëve në
administratën e komunës, posaçërisht në pjesën dr jtuese
dhe organizuese të klasave të komunës. Shërbime mirë të
trajnuara dhe profesionale, të cilat kanë vizion të hapur dhe
strategji nga para të menduar për secilin hap të ardhshëm
që do të merret në komunën i rrjedhshëm në një plan vjetor
të mirë, i mbuluar me një buxhet real dhe adekuat nuk
mund të mos jep rezultate të mira. Këshilli i komunës i
ballafaquar me buxhet real dhe shumë mirë i planifikuar
nuk ka dilema në miratimin e ij, e përvoja tregon që me të
vërtetë kemi ribalanse të paduhura dhe ndrimi i mjeteve
nga një në tjetër ndrim.

Faza e dytë nuk duhet të prolongohet klasat formuara
sipas komunave, posaçërisht në komunën time kanë

Nikollçe Çurlinovski,
kryetar i Komunës së Vallandovës

SHPËRNDARJA E TOKËS BUJQËSORE
BUJQËVE TË VËRTETË DHË

BLEGTORËVE – XHASA E VETME
PËR ZHVILLIM PER PEKTIV

TË KOMUNËS
S



gi prevzemat site obvrski koi proizleguvaat od ista-
ta. Vpro~em i samite analizi poka`uvaat deka kaj ne-
koi od op{tinite se sozdadeni uslovi za otpo~nuvawe
so realizacija na ovaa faza.

- Op{tina Valandovo e edna od najstarite op-
{tini vo Republika Makedonija. I den denes go bra-
nam stavot deka raspredelbata na zemjodelskoto zem-
ji{te na vistinskite, rabotlivi zemjodelci i sto~ari
e edinstvena {ansa za finansiski spas i perspektiva
na mojata op{tina. Toa be{e i mojata zalo`ba vo iz-
bornata kampawa za koja kontinuirano se “boram”
pred Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vo-
dostopanstvo. Od vetuvawata po odnos na ova pra{awe
od gra|anite dobivam samo kritiki, koi so ogled na
nadle`nostite prakti~no odat na adresa na central-
nata vlast.

- Sorabotkata na op{tina Valandovo so nevla-
diniot sektor e na solidno nivo. Smetam deka toa dava
realni {ansi Op{tina Valandovo da se vklu~i i ja

Valandovskiot kraj nudi prirodni uslovi i bo-
gatstva za razvoj na sto~arstvoto, zemjodelstvoto, far-
merstvoto. Dali e toa dovolno razvieno, i so koi prob-
lemi op{tinata se soo~uva na ova pole ?

Kako te~e sorabotkata so nevladiniot sektor,
dali malite op{tini ja dobivaat realnata poddr{ka
od ovie organizacii? Sega se otvoraat i IPA fondo-
vite koi so pettata komponenta nudat razvoj na rural-
ni podra~ja. Dali Op{tina Valandovo }e ja iskoristi
mo`nosta da aplicira za IPARD fondovite?
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kapacitet dhe dieni t i marin të gjitha detyra të cilat dalin
nga e njëjta. Sepse edhe vetë analizat tregojnë se te disa
nga komunat janë të bëra kushte për fillimin e realizimit të
kësaj faze.

Komuna e Vallandovës është një nga komunat më të
vjetra në RM. Edhe sot e mbroj qëndrimin që ndarja e
tokës bujqësore të vërtetëve, bujqëve punëtor dhe
blegtorëve është xhasa e vetme për shpëtim financiar dhe
perspektivë në komunën time. Ajo ishte edhe pengu im në
kampanjën parazgjedhore për të cilën vazhdimisht “luftoj”
para ministrisë për bujqësi, pylltari dhe administrim me
ujin. Nga premtimet në lidhje me këtë pyetje prej
qytetarëve mar vetëm kritika, të cilat duke marë parasysh
kompetencat shkojnë në adresën e pushtetit qëndror.

ëpunimi i komunës së Vallandovës me sektorin
joqeveritar është në nivel solid. Them që ajo hasa
reale që komuna e Vallandovës të futet dhe ta shfrytëzojë
rastin ti realizojë programet e saja nëpërmjet IPA fondeve
të B -së

Normalisht që theks ë mirë vëmë në shfrytëzimin e
mundësive për bashkëpunim ndërkufitar para se gjitha

he R e Bullgarisë. Tashmë punohet në
pro ekt më R e Greqisë në lëminë e ekologjisë – kujdesi i

'

Bashk
jep x

E .

t
sh

me R e Greqise d
j

Rrethi i Vallandovës po ofron kushte naturale dhe
pasuri për zhvillimin e blegtorisë, bujqësisë, etj.Aështë
ajo mjaft e zhvilluar, dhe me cilat probleme komuna po
ballafaqohet në këtë fushë?

ëpunimi me sektorin joqeveritar, a keni
komuna që marin përkrahje reale nga këta
organizata? Tash hapen edhe IPA fondet të cilat me
komponentën e pestë japin zhvillim vendeve rurale. A
do ta shfrytëzojë komuna e Vallandovës të aplikojë pë
IPARD fondet?

dpozitës, Vallandova ka potencial për
bashkëpunim ndërkufitar, me R. e Greqisë dhe me R. e
Bullgarisë. A punoni në ndonjë pro ekt të përbashkët?
Apo keni lajmërim për investim të ri me të cilën do të
mbijetonte ekonomia dhe do të hapen vende të reja
pune për qytetarët e komunës?

-

-

-

Si rrjedh bashk

Sipas ven

j

Valandovo - "izvor" na zna~ajni
arheolo{ki nao|ali{ta

Op{tina Valandovo se protega na povr{ina od
331 kvadraten kilometri. Ima 19 naseleni mesta, kade
`iveat 11.890 `iteli. Od kulturnite bogatstva zna~aj-
ni se arheolo{kite lokaliteti, podniot mozaik kaj
mesnosta “Stakina ^e{ma” vo Valandovo, isklu~itel-
no bogatiot arheolo{ki lokalitet “Isarot” kaj selo-
to Miravci, nekropolata kaj Dedeli i arheolo{kite
fosili kaj Ba{ibos.

GAZETË



iskoristi mo`nosta da gi realizira svoi programi
preku IPAfondovite na Evropskata Unija.

- Sekako deka dobar akcent stavame na iskoris-
tuvawe na mo`nosta za prekugrani~na sorabotka pred
se so R.Grcija i R.Bugarija. Ve}e se raboti na Proekt
so R.Grcija od sferata na ekologijata-za{titata na
`ivotnata sredina, ~ija realizacija se o~ekuva vo
2008 godina. Vo op{tinata se pove}e se prisutni pri-
vatni biznismeni od R.Grcija, koi otvaraat svoi fir-
mi i anga`iraat dobar del nevraboteni lica.

- Rabotata na ~lenot na Upravniot odbor na
ZELS treba da e naso~ena kon lobirawe za potrebite
na site gradona~alnici, a ne samo za svojata op{tina.
Najmnogu od se {to mi se dopa|a vo ZELS e zaedni~ko-
to razmisluvawe i stavovi na ~lenovite, za su{testve-
nite pra{awa, kade e isklu~ena sekakva politika.
Edinstvoto {to e postignato vo ZELS, treba da pret-
stavuva primer za ostanatite asocijacii, i za vladite
na R.M. Bidejki samo so edinstveni stavovi se postig-
nuvaat pogolemi rezultati , za {to e potvrda i ZELS,
a korist crpat site gra|ani na Makedonija. Pravecot
na dejstvuvawe na ZELS e silno lobirawe vo Vladata
za izmeni i novi zakoni so koi bi se podobrila finan-
siskata stabilnost na op{tinite. Sorabotkata {to ja
imame so Vladata zasega navistina e na zadovolitelno
nivo, no toa u{te edna{ke naglasam e samo rezultat na
edinstvoto i cvrstite stavovi {to gi poka`uva
ZELS.

Spored mestopolo`bata, Valandovo ima poten-
cijal za prekugrani~na sorabotka, i so R. Grcija i so
R. Bugarija. Dali rabotite na nekoj zaedni~ki proekt,
ili mo`ebi imate najavi za nova investicija so koja
bi za`iveala ekonomijata i bi se otvorile novi ra-
botni mesta za gra|anite vo op{tinata?

^len ste na Upravniot odbor na ZELS i vo neo-
damne{niot reizbor povtorno ostanavte vo negoviot
sostav. Kade smetate deka treba da bide naso~ena ak-
tivnosta na sekoj ~len na UO na ZELS i koj bi trebalo
da pretstavuva pravecot na dejstvuvaweto na Asocija-
cijata, so cel sozdavawe na pouspe{ni op{tini ?

GLASILO

mjedisit jetësor, të cilit pritet në vitin 2008. Në
komunën gjith e më shumë janë të pranishëm biznismen
privat nga Greqia të cilët hapin firma të v dhe
angazhohen njënumër i madhë i të punësuarve.

ëtarit në BD të BNJVL-së duhet të jetë e
k ahësuar kah lobimi për nevojat e gjithë kryetarëve të
komunave, dhe jo vetëm për komunën e vet. Më së shumti

që më pë qen në BNJVL është mendimi kolektiv dhe
qëndrimet e anëtarëve, për pyetjet qenësore, ku është e
mbyllur secila politikë. Uniteti i arritur në BNJVL duhet të
jetë shembull për Asociacionet e tjera, dhe për qeverinë e
RM-së. Sepse vetëm me qëndrime unike arrihet në
rezultate më të mëdha, për të cilën është vërtetim BNJVL-
ja dhe e shfrytëzojnë të gjithë banorët e RM-së. Drejtimi i
veprimtarisë të BNJVL-së është fuqishëm i lobizuar në
Qeverinë për ndrime dhe ligje të reja me të cilat do të
përmirës

ë që e kemi me Qeverinë tash pë tash me të
vërtetë është në nivel të kënaqshëm, por edhe një herë do të
them se vetëm rezultat dhe qëndrimet e fuqishme
që i tregon BNJVL-ja.

realizimi i

eta

Puna e an
r

l

ohej stabiliteti financiar i komunave.
Bashk punimin r

et unike

Jeni anëtar i BD të BNJVL-së dhe në rizgjidhjen e
kaluar përsëri mbetët në përbërjen e tij. Ku mendoni se
duhet të jetë i ë ë të të
BNJVL-së dhe cili duhet të jetë kahu të përfaqësojë
veprimin e Bashkësisë, me qëllim të kryerjes së
komunave më të suksesshme?

kthyer aktiviteti i secilit an tar BD

-

Vallandova – “burim” i zbulimeve të rëndësishme
arkeologjike

Komuna e Vallandovës shtrihet në sipërfaqe prej 331
kilomtra katror. Ka 19 vendbanime, ku jetojnë 11890
banorë. Nga pasuritë kulturore janë të rëndësishme
lokacionet arkeologjike, mozaiku i dyshemesë në vendin
“Stakina Qeshma” në Vallandovë, lokacioni i pasur
arkeologjik “Isarot” në fshatin Miravci, nekropoli të
Dedeli dhe fosilet arkeologjike te Bashibos
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Komisijata za sledewe i ocenka na ispolnetost
na uslovite za preminuvawe vo vtorata faza od proces-
ot na fiskalnata decentralizacija, formirana od str-
ana na Vladata, kon sredinata na april ja iznese preli-
minarnata lista na rangirani op{tini. Spored utvr-
denoto, samo desetina op{tini gi dobile potrebnite
bodovi za premin vo vtorata faza. Sedumnaesetina op-
{tini se na najvisokiot prag za vlez, a dvaesetina op-
{tini, pove}eto ruralni, voop{to ne gi zadovoluvaat
potrebnite kriteriumi. Ostanatite op{tini, do 30 ju-
ni treba da gi intenziviraat svoite aktivnosti so cel
da se priklu~at za prodol`uvawe na procesot na fis-
kalnata decentralizacija
i da mo`at da se najdat na
spisokot na vladinata Ko-
misija, koja ima obvrska do
15 juli da go podgotvi Izv-
e{tajot za vtoriot kvart-
al od finansiskoto rabo-
tewe na op{tinite i da go
dostavi do Ministerstvo-
to za finansii. Premier-
ot Nikola Gruevski, na sr-
edbata odr`ana na 18 maj,
na nekolku ministri od vl-
adiniot Kabinet i golem
broj gradona~alnici, naja-
vi deka vtorata faza }e za-
po~ne na 1 juli i deka op-
{tinite treba vo ovoj me-
|uperiod intenzivno da ra-
botat na ispolnuvawe na kriteriumite. Re~isi site
gradona~alnici bea zadovolni od vakvata izjava i u{te
edna{ ja izrazija svojata podgotvenost da go prifatat
predizvikot. Vsu{nost ZELS upati i oficijalen stav
vo koj go iznesuva definitivniot zaedni~ki utvrden
stav za zapo~nuvawe na vtorata faza od 1 juli 2007
godina. Mnogu pati prethodni i na sostanokot gradona-
~alnicite uka`aa deka Ministerstvoto za finasii tre-
ba da gi liberalizira strogite kriteriumi za op{ti-
nite za vlez vo vtorata faza na decentralizacijata, so
cel da se pro{iri nivniot broj, osven onie op{tini
koi so pismena izjava od gradona~alnikot dobrovolno
go prolongiraat po~etokot za izvesen period. Od op{-
tinite koi osvoija pove}e od 90 poeni od vkupno utvr-
denite 100 poeni, se vbrojuvaat Ara~inovo, Valandovo,
Bosilovo, Ilinden, Veles, [tip, Jegunovce, Ko~ani,
Kratovo i Kumanovo a pribli`no bodovi imaat i Stru-
mica, Karbinci,Aerodrom i \or~e Petrov i drugi.

Preku izjavite od nekolku gradona~alnici Vi gi
prenesuvame nivnite razmisluvawa za vtorata faza, za
potrebata od liberalizacija na kriteriumite, osobeno
okolu kriteriumot na zaostanati dolgovi, no istovre-
meno i za pri~inite poradi koi tie se pretstaveni kako
uspe{ni.

������

Komisioni për vëzhgimin dhe vlerësimin e përmbushjes së
kushteve për kalimin në fazën e dytë të decentralizimit
fiskal, i formuar nga ana e qeverisë, kah gjysma e Prillit
dërgoi listën preliminare të komunave të ranguara. Sipas
vërtetimit, vetëm dhjetra komuna i kanë fituar poenat e
duhura për kalim në fazën e dytë. Shtatëmbëdhjet komuna
janë në prag më të lartë për hyrje, e njëzet komuna prej të
cilave më shumë rurale nuk i plotësojnë kriteriumet e
nevojshme. Komunat tjera deri më 30 Qershor duhet t'i
intenzivojnë aktivitetet e tyre me qëllim që të futen për të
vazhduar me procesin e decentralizimit fiskal dhe të

munden të gjehen në listën e
Këshillit të Qeverisë, e cila ka
për detyrë deri më 15 Korrik
ta përgatis raportin për
kuartalin e dytë nga punimi
financiar i komunave dhe ta
lenë te ministri për financa.
K r y em i n i s t r i N i k o l l a
Gruevski, në takimin e
mbajtur më 18 Maj, disa
min is t ra nga Kabine t i
qeveritar dhe numër i madh
kryetar komunash, tha se faza
e dytë do të fillojë më 1
Korrik dhe që komunat duhet
që në këtë ndërperiudhë
intenzivisht të punojnë në
përmushjen e kriteriumeve.

Thuajse të gjithë kryetarët e komunave ishin të kënaqur nga
lajmërimi i këtill dhe që edhe një herë e treguan përgatitjen e
tyre për të pranuar atë. Në fakt BNJVL dërgoi edhe
qëndrim zyrtar në të cilin e përmban qëndrimin definitiv të
përbashkët për fillim të fazës së dytë deri më 1Korrik 2007.
Shumë herë më parë edhe në takimin kryetarët e komunave
treguan se ministria për financa duhet t'i liberalizojë
kriteriumet e rrepta për komunat për hyrje në fazën e dytë të
decentralizimit, me qëllim që të rritet numri i tyre, përveç
atyre komunave që me lajmërim shkrimor nga kryetari i
komunës vullnetarisht e prolongon startin për periudhë të
caktuar. Nga komunat të cilat fituan më shumë se 90 poena
nga 100 të mundshme, numërohen Haraçina, Vallandova,
Bosillovo, Ilinden, Veles, Shtip, Jegunovce, Koçani,
Kratovo dhe Kumanova e poena përafërsisht kanë edhe
Strumica, Karbinci, Aerodrom dhe Gjorçe Petrov dhe të
tjera.
Ndërmjet lajmërimeve nga disa kryetar të komunave u
përcjellim mendimet e tyre për fazën e dytë, për nevojën e
liberalizimit të kriteriumeve, posaçërisht për kriteriumin e
borxheve të papaguara, por njëkohësisht dhe për arsyet për
të cilat ato janë të prezentuara si të suksesshme.

KOMUNAT NË PËRGJITHËSI
TË PËRGATITURAPËR

PRANIMIN E
DECENTRALIZIMIT FISKAL
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Smeta deka kriteriu-
mite za ocenuvawe na ispol-
netost na uslovite za vlez vo
vtorata faza na procesot na
decentralizacija proizlegu-
vaat od Zakonot za finansi-
rawe na ELS i tie pretstavu-
vaat vodi~ za uspe{no mena-
xirawe na op{tini. So ot-
po~nuvaweto na procesot na
fiskalna decentralizacija
koj zapo~na na 1 juli, 2005 go-
dina, Op{tina Ilinden en-
ergi~no pristapi kon prevze-
mawe na aktivnostite vo smi-
sla na jaknewe na nejzinite kapaciteti i spravuvawe
so novite nadle`nosti soglasno Zakonot za finansi-
rawe na ELS. Taa vlo`i maksimalni napori za ispol-
nuvawe na uslovite vo prvata i za vleguvawe vo vtora-
ta faza od fiskalna decentralizacija, i celiot toj pe-
riod bevme naso~eni na jaknewe na kadrovskiot kapa-
citet. Op{tina Ilinden vo izminatiov period, sves-
no se otka`a od realizacija na nekoi proekti za smet-
ka da izvr{i celosna otplata na starite dolgovi, nap-
raveni vo prethodniot mandat.[to se odnesuva pak na
procesot na navremeno donesuvawe na buxetot, mora
da potenciram na va`nosta vo negovoto kreirawe da
u~estvuvaat sovetnicite i gra|anite preku javni nas-
tapi, tribini. Zatoa, so gordost }e ka`am deka nie vo
Op{tina Ilinden sme celosno podgotvena za vlez vo
vtorata faza od fiskalnata decentralizacija, koga
o~ekuvame da se spravuvame so pogolemi predizvici,
da realizirame kapitalni proekti i ostvaruvame po-
dobri rezultati,,.

м

“Smetam deka mojata op{-
tina, ne be{e me|u prvite des t,
poradi gre{ki na dr`avnata admi-
nistracija kako i poradi nesood-
vetni kriteriumi. Op{tina Stru-
mica e primer za uspe{na decen-
tralizacija i nie sme vo celost
podgotveni za vtorata faza. Gene-
ralno, go podr`uvam stavot na
ZELS, site op{tini da ja zapo~nat
vtorata faza na decentralizacija
osven onie koi eksplicitno, so pot-
pis na gradona~alnikot }e poba-
raat dopolnitelen rok od 6 ili 12
meseci. Vtorata faza mora da pro-
dol`i najmnogu poradi gra|anite,
no i poradi monitoringot od me|unarodnata
zaednica za ova pra{awe"

е

GLASILO
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“Thotë se kriteriumet për
vlerësimin e përmbushjeve të
kushteve për hyrje në fazën e
dytë të decentralizimit dalin
nga ligji për financimin e
NJVL-ve dhe ato përfa-
qësojnë udhërëfyes për me-
naxhim të suksesshëm të ko-
munave. Me fillimin e pro-
cesit të decentralizimit fiskal i
cili filloi më 1 Korrik 2005
komuna e Ilindenit fuqishëm
hyri në marjen e aktiviteteve
që të forcojë kapacitetet e veta

dheme puniminme kompetencat njëzërimeLigjin për
financim të NJVL. Ajo dha maksimalen për
përmbushjen e kushteve në fazën e parë dhe për hyrje
në të dytën të decentralizimit fiskal, dhe në tërë atë
periudhë ishim të drejtuar kah përforcimi i kapacitetit
kadrovik. Komuna e Ilindenit në periudhën e kaluar
me qëllim heqi dorë nga realizimi i disa pro ekteve për
t bëra mandatin e kaluar. Sa i përket
procesit për sjelljen e kohshme të buxhetit, duhet të
potencoj për rëndësinë në krijimin e tij të marin pjesë
këshilltar dhe qytetar nëpërmjet procedurave publike,
tribuna. Për këtë shkak do të them se ne në Komunën e
Ilindenit jemi përgjithësisht të përgatitur për hyrje në
fazën e dytë të decentralizimit fiskal, kur presim të
merremi me probleme më të mëdha, të realizojmë
pro ekte kapitabile dhe rezultatemë tëmira.”

“Mendoj se komuna ime, nuk ishte
ndër dhjet të parat, për shkak të
administratës shtetërore si dhe për
shkak të kriteriumeve jo adekuate.
Komuna e Strumicës është shembull
për decentralizim të suksesshëm dhe

j
'i kthyer borxhet, e

j

,

ne jemi në përgjithsi të përgatitur për
fazën e dytë. Gjeneralisht, e përkrah
qëndrimin e BNJVL-së, të gjitha
komunat ta fillojnë fazën e dytë, të
decentralizimit përveç atyre të cilat
në mënyrë eksplicite, me nënshkrim
të kryetarit të komunës do të kërkojnë
afat plotësues nga 6 ose 12 muaj.
Faza e dytë duhet të vazhdojë më së
shumti për shkak të qytetarëve, por
edhe për shkak të monitoringut të

bashkësisë ndërkombëtare për këtë problem”
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Smetam deka del od
kriteriumite utvrdeni od
Komisijata za ispolnuvawe
na uslovite za premin na vto-
rata faza na decentraliza-
cija ne pretstavuvat na{a
op{tinska nadle`nost, tu-
ku se vo nadle`nost na Gra-
dot Skopje, kako {to se da-
nokot na imot, danok na ned-
vi`nosti i firmarina. Sme-
tam deka za navremenoto do-
nesuvawe na op{tinskiot
buxet, gre{kata dosega tre-
ba da se bara ne samo kaj lo-
kalnata vlast, tuku i vo ministerstvata. Osobeno
ne se soglasuvam so kriteriumot za otplata na
zaostanati dolgovi, i potenciram deka Komisijata
treba zadol`itelno da go zeme vo predvid procen-
tot na namaluvawe na dolgot vo izminatite dve
godini. Imeno i kadrovski, od neodamna i pros-
torno Op{tina ^air e podgotvena za prodol`uva-
we na procesot na decentralizacija i smetam deka
gi ispolnuvame uslovite za vlez vo vtorata faza.

Iskreno o~ekuvav Op{tina
[tip da bide me|u uspe{nite za vlez
vo vtorata faza na decentralizacija
bidej}i imame dobra sistematiza-
cija, obu~eni i sposobni kadri, so
dobri uslovi za rabota i tehni~ka
opremenost vo op{tinata. Dobra ad-
ministracija dava dobri rezultati ,
pa osnovno op{tinskiot buxet seko-
ga{ e proektiran racionalno i
vnimatelno, a potvrda za toa e nego-
vata realizacija od 90%. Dosega
uspeavme da podmirime i okolu 80%
od zateknatiot dolg, {to e ogromen
dopolnitelen tovar za sekoja op{ti-
na, osobeno za pomalite koi ne po
svoja vina go trpat ovoj tovar, a pos-
tavenite kriteriumi navistina ne se fleksibilni
i treba da se liberaliziraat so cel pogolem broj
op{tini da go minat pragot. U{te edna{ }e poten-
ciram deka presudno za uspehot e postavuvawe na
vistinskite lu|e na vistinsko mesto, maksimalno
anga`irawe i racionalnost vo raboteweto, {to e
odlika za mojata op{tina.
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“Mendoj që pjesë e krite-
riumeve të vërtetuara nga
Komisioni për përmbushjen e
kushteve për kalim në fazën e
dytë të decentralizimit nuk
përfaqëson komuna jonë
kompetenca, por janë në
kompetencat e Qytetit të
Shkupit, siç janë tatimi i
pronës, tatim i patund-
shmërive dhe firmarina.
Mendoj se sjellja në kohë e
buxhetit të komunës, gabimi
duhet të kërkohet jo vetëm te
pushteti lokal, por edhe te

ministritë. Posaçërisht nuk pajtohem me kriteriumin
për pagimin e borxheve të papaguara, dhe potencoj se
Komisioni duhet patjetër ta merr parasysh përqindjen
e zvogëlimit të borxheve në dy vitet e kaluara. Si në
mënyrë kadrovike ashtu edhe në mënyrë ter itoriale
Komuna e Çairit është e përgatitur për vazhdimin e
procesit të decentralizimit dhe mendoj që i plotësojmë
kushtet për hyrje në fazën e dyë.”

r

PandeSarev,
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“Në të vërtetë që Komuna e
Sh t i p i t t ë j e t ë nd ë rm j e t t ë
suksesshmëve për hyrje në fazën e
dytë të decentralizimit sepse kemi
sistematizim të mirë, të trajnuar dhe
kuadra të afta, me kushte të mira për
punë dhe të pajisura teknikisht në
komunë. Administrata e mirë jep
rezultate të mira, po buxheti komunal
çdoherë është i proektuar racionalisht
dhe me kujdes, e vërtetim për atë është
realizimi i tij nga 90%. Deri më tani të
paguajm edhe rreth 80% të borxit të
mbetur, që është ngarkesë e madhe
plotësuese për të gjitha komunat, por
kriteriumet e dhëna me të vërtetë nuk

janë fleksibile dhe duhet të liberalizohen me qëllim
që sa më shumë komuna ta kalojnë pragun. Edhe një
herë do të potencoj se për sukses duhet të vihen njerëz
të vërtetë në vend të vërtetë, angazhimmaksimal dhe
punim racional, që është dekorim i komunës time.”

kam pritur
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“Прва Национална Конференција за Законот за
општа управна постапка и надлежностите на
Државниот управен инспекторат и општините”,

УЛОГАТА И ПРИДОНЕСОТ НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР

ВО ПРОЦЕСОТ НА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА

Во рамките на соработката помеѓу ОБСЕ, Мониторинг
мисијата во Скопје и Министерството за правда, Државниот
управен инспекторат, во изминатиот период беше реализиран
проектот - “Соработка меѓу извршната и локалната власт во
делот на инспекциските служби и примената на Законот за
општа управна постапка” во кој активно беше вклучен и
ЗЕЛС. Со цел реализација на активностите на погоренаве-
дениот проект беше формирана работна група составена од
претставници на општините во Републиката по предлог на
ЗЕЛС, претставници на Државниот управен инспекторат,
претставници на Државниот инспекторат за локална само-
управа, претставници на ОБСЕ како и останати стручни лица
како поддршка на активностите. Реализацијата на проектот
подразбираше изготвување на брошура ,,КАКО ДО УПРАВ-
НАПРАВДА која содржиинформации заДржавниот управен
инспекторат - (организација, структутра, надлежности, Го-
дишна програма за 2007 година, начин на поведување на
постапка пред инспекторатот) и информации – разработка на
Законот за општата управнапостапка.

На неодамна одржаната “Прва Национална Конферен-
ција за Законот за општа управна постапка и надлежностите
на Државниот управен инспекторат и општините”, која се
одржа на 30 април, 2007 г. во Скопје, а на која присуствуваа
претставници од ОБСЕ, од сите општини во Републиката,
Претседателството на ЗЕЛС, министри во Владата на Репу-
блика Македонија, претставници на Јавното правобранител-
ство и останати релевантни институции, беше отворена
широка дискусија во насока на лоцирање на проблемите во
целосната примена на Законот за општа управна постапка на
локално ниво. На конференцијата стана збор за придонесот на
инспекцискиот надзор во процесот на децентрализацијата,
карактерот на актите на Советите на локалната самоуправа,
урбанизацијата на просторот и спроведувањето на Законот,
местото и улогата на просветниот инспекторат во локалната
самоуправа, улогата на јавниот правобранител во односите со
локалната самоуправа, одлуки во управниот споридруго.

Виктор Арнаудоски,
Раководител на нормативно- правно Одделение при ЗЕЛС

”

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet OSBE-së, Misionit
monitorues në Shkup dhe Ministria për drejtësi, Inspektoriati
shtetëror në periudhën e kaluar ish

“Bashkëpunimndërmjet pushtetit ekzekutiv dhe lokal në pje-
sën e shërbimeve inspektive dh Ligjit për ë të
përgjithshme ” në të cilën aktivisht ishte kyqur
BNJVL.Me qëllim realizimin e aktiviteteve të projektit të lartëpër-
me përbërë nga përfaqësues të ko-
munave në Republikë me propozim të BNJVL-së, përfaqësues të
Inspektoriatit shtetëror për vetëqeverisje lokale, përfaqësues të
OSBE-së si dhe persona tjerë profesional si përkrahje të aktivitete-
ve. Realizimi i projektit nënkuptonte përgatitje të broshurës ,,SI
DERI TE E DREJTAADMI cila përmban infor-
macione për Inspektoriatin shtetëror administrativ – (organizim,
strukturë, kompetenca, Program vjeotr për 2007, mënyrë për
vënien e procedurës para inspektoriatit) dhe informacione –
përpunim tëLigjit për procedure të për

Në mbajtjen paraprake të ''Konferencës së Parë Nacionale
për Ligjin e procedurës të përgjithshme administrative dhe
kompetencat e inspektoriatit shtetëror adimistrativ dhe komunat”, e
cila umbajtmë 30 prill, 2007 në Shkup, dhe në të cilënmorrën pjesë
përfaqësues nga OSBE, nga të gjitha komunat e Republikës,
Presidenca e BNJVL-së, ministra në Qeverinë e Republikës së
Maqedonisë, përfaqësues nga Avokati i

ërë në drejtim
të locimit të problemeve në zbatimin e plotë të Ligjit për procedurë
të përgjithshme administrative në nivel lokal. Në konferencë u bë
fjalë për kontributin e mbikqyrjes inspektive në procesin e
decentralizimit, karakterin e akteve të Këshilleve të vetëqeverisjes
lokale, urbanizmit të hapsirës dhe implementimi Ligjit, vendi
dhe roli i inspektoriatit dedikues në vetëqeverisjen lokale, roli i
avokatit të popullit në raportet me vetëqeverisjen lokale, vendime
në

Udhëheqës i Sektorit për punë o – juridike pranë
BNJVL-së

administrativ, te realizuar pro-
jekti –

e zbatimi i procedur
administrative

ndur ishte formuar grup punues i

NISTRATIVE,, e

gjithshme administrative.

popullit dhe nga
institucionet tjera relevante, ishte hapur diskutim i gj

n e

konteste administrative etj.

Viktor Arnaudoski,
normativ

“Konferenca e Par Nacionale p r Ligjin e procedur s
s

ë ë ë
ë përgjithshme administrative dhe kompetencat e
inspektoriatit shtetëror adimistrativ dhe komunat”,

ROLI DHE KONTRIBUTI I
MBIKQYRJES INSPEKTIVE

NË PROCESIN E
DECENTRALIZIMIT
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PRILEP PROGLASEN ZA
,,GRAD NA KULTURATA ZA

2007 GODINA#
Na 30 april, na plo{tadot "Aleksandrija , vo

Prilep, vo prisustvo na brojni gra|ani i gosti sve~eno
be{e odbele`ano proglasuvaweto na Gradot Prilep za
,,Grad na kulturata za 2007 godina". Ovaa manifestacija
{to dosega se realizira{e vo gradovite [tip, Veles i
Kumanovo i pretstavuva proekt od nacionalen interes,
soglasno prioritetite utvrdeni so Nacionalnata pro-
grama za kultura.

Sve~enost vsu{nost pretstavuva{e i po~etok na
programskata sodr`ina so koja Op{tina Prilep k nku-
rira{e za ovaa presti`na nacionalna manifestacija.
Na otvoraweto na proektot, dobredojde na pristunite
im posaka doma}inot na Op{tina Prilep, gradona-
~alnikot Marjan Risteski, koj se zablagodari na Mini-
sterstvoto za kultura za uka`anata doverba i istakna
deka za realizacijata na ovaa cel ogromen pridones
dadoa pretstavnicite na site kulturni ustanovi, kul-
turnite dejci od ovaa op{tina, op{tinskata admini-
stracija i pred se site
gra|ani na Prilep.

Multimedijalniot
nastan be{e organiziran
na nekolku lokacii vo gra-
dot: vo likovnata gale-
rija, letnata otvorena sce-
na, teatarskata sala i Cen-
tarot za kultura Marko
Cepenkov . Be{e organi-
zirana izlo`ba 50 godi-
ni internacionalna pri-
lepska Likovna koloni-
ja , a u~estvo zemaa i poz-
natite estradni imiwa od
makedonskata muzi~ka sce-
na, Elena Petreska, Blaga
Petreska, gradskiot du-
va~ki orkestar, oktetot
Prilep , i KUD Mir~e
Acev .

Proektot, Prilep-Grad na kulturata za 2007 go-
dina izobiluva so ogromen broj na kulturni manifes-
tacii, od koi pove}eto se ve}e etablirani ne samo na lo-
kalno, tuku i na dr`avno i na me|unarodno nivo, me|u
koi: me|unarodniot festival na narodni pesni i in-
strumenti Pece Atanasovki , potoa astronomskiot
vikend vo Prilep, romskiot teatar, izlo`bata na staro
oru`je... Predvideni se i mnogu programski aktivnosti:
teatarskiot festival Vojdan ^ernodrinski na koj se
o~ekuvaat mnogu gosti od zemjava i stranstvo, potoa xez
koncerti, izlo`ba Srednovekoven Prilep niz mate-
rijalni ostatoci , tribina Mladite i religijata , me-
|unarodniot detski festival Yvezdi~ki i drugi kul-
turni nastani. Neizostaven del od ovaa manifestacija
}e pretstavuva i Me|unarodniot festival na pivo i
skara Pivo-fest - {to tradicionalno se oddr`uva vo
mesec juli. Za realizacija na manifestacijata, Mi-
nisterstvoto za kultura odvoi 2.500.000 denari od bu-
xetot za proekti i programi za 2007 godina, a lokalnata
samouprava na Prilep, za ovie celi odvoi 1.500.000
denari, a svoi donacii dadoa i golem broj na prilepski
stopanstvenici. So ovaa manifestacija Op{tina Pri-
lep ima za cel da go pottikne i razvie nivoto na kultura
na lokalno nivo i istovremeno da sozdade uslovi za
razvoj na kulturniot turizam kako eden od na~inite za
pottiknuvawe na LER.

о
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PRILEPI I SHPALLUR PËR
,,QYTET I KULTURËS PËR

VITIN 2007”

Më 30 prill, në sheshin ,,Aleksandria”, në Prilep, në prani
të shumë qytetarëve dhe mysafirëve solemnisht ishte shënuar
shpallja e Qytetit të Prilepit për ,,Qytet i kulturës për vitin
2007,,. Ky manifestim që deri më tash realizohej në qytetet
Shtip, Veles dhe Kumanovë dhe paraqiste projekt me interes
nacional, konform prioriteteve të caktuara me programin
nacional për kulturë.

Solemniteti në të vërtetë paraqiste fillim të përmbajtjes
programore me të cilën Komuna Prilep konkuronte për këtë
manifestim nacional prestigjioz. Në hapjen e projektit, mirë-
seardhje u dëshiroi ,,nikoqiri” i Komunës Prilep, kryetariMar-
jan Risteski, i cili ju falenderuaMinistrisë për kulturë për besi-
min e treguar dhe theksoi se për realizimin e këtij qëllimi
kontribut të veçantë dhanë përfaqësuesit e të gjitha
institucioneve kulturore, veprimtarët kulturorë nga kjo
komunë, administrata komunale dhe para se gjithash të gjithë
qytetarët e Prilepit. Në shenjë të bashkëpunimit të mirë, krye-

tari ju dha dhurata modeste
nga shënimet kulturore të Pri-
lepit, për zëvendës ministrin
e kulturës që ishte i prani-
shëm, Sllobodan Despotov-
ski dhe këshilltarit të Krye-
ministrit për çështje nga lë-
mia e kulturës, Senko Veli-
nov.

ale ishte
organizuar në disa lokacione
në qytet: në galerinë e arteve,
në skenën e hapur verore, sal-
lën teatrale dheQendrën e kul-
turës ,,Marko Cepenkov”. Is
hte organizuar ekspozitë ,,50
vite koloni ndërkombëtare e
artit të Prilepit”, ndërsa mor-
rën pjesë edhe emra të njohur

të estradës nga skena muzikore maqedonase, Elena Petreska,
BllagaPetreska, orkestri qytetar ,,Prilep”, dhe ,,Mirçe
Projekti, ,,Prilepi-Qytet i kulturës për vitin 2007” begatohet
me numër të shumtë të manifestimeve kulturore, nga të cilat
tashmë janë etabluar jo vetëm në nivel lokal, por edhe në nivel
shtetërorë dhe ndërkomëtar, ndër të cilat: festivali
ndërkombëtar i këngëve popullore dhe instrumente ,,Pece
Atanasovki”, teatri i romëve, ekspozita e armëve të vjetra... Të
parapara janë edhe aktivitete programore: festivali teator
,,Vojdan Çernodrinski” në të cilin priten shumë mysafirë nga
vendi dhe nga jashtë, pastaj xhez koncerte, ekspozita ,,Të rinjtë
dhe religjioni”, festivali ndërkombëtar për fëmijë dhe ngjarje
tjera kulturore. Pjesë e pashmangshmenga kymanifestimdo të
paraqet edhe festivali ndërkombëtar i birrës dhe zgarës ,,Pivo-
fest”- që tradicionalisht mbahet në muajin korrik. Për
realizimin e manifestimit, Ministria për kulturë ndau
2.500.000 denarë nga buxheti për projekte dhe programe për
vitin 2007, ndërsa vetëqeverisja lokale e Prilepit, për këto
qëllime ndau 1.500.000 denarë, ndërsa donacione dhanë edhe
numër i shumtë i afaristëve të Prilepit. Me ëtë manifestim
Komuna Prilep ka për qëllim të nxit dhe të zhvillon nivelin e
kulturës në nivel lokal dhe njëherit të krijon kushte për
zhvillim të turizmit kulturor si një ndër mënyrat për nxitjen e
ZHEL.

Ngjarja multimedi

Acev”.

k
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Vo Op{tina Ko~ani vo poslednite nekolku me-
seci pristignaa pove}e inicijativi od gra|ani za for-
mirawe na mesni zaednici, a vo nekoi naseleni mesta,
kako na primer Orizari, {totuku zavr{i postapkata na
sobirawe na potrebniot broj na potpisi od gra|anite.
Sovetot na Op{tina Ko~ani dosega ja prifati inicija-
tivata od Jastrebnik i od Novo Selo. Ovie inicijativi
se od osobena va`nost za op{tinata i pretstavuvaat
rezultat na jaknewe na gra|anskata svest i potrebata od
poneposredno i pogolemo u~estvo vo re{avaweto na
pra{awata od komunalnata infrastruktura, odr`uva-
we na objektite od javen interes, za{tita na `ivotnata
sredina, organizirawe manifestacii i ostvaruvawe na
drugi prava. Spored Zakonot za lokalna samouprava gra-
|anite mo`at da formiraat urbani zaednici, a vo nase-
lenite mesta - mesni zaednici. Poto~no vo ~lenot 86 od
Statutot na Op{tinata, utvrdeno e deka inicijativa za
osnovawe oblici na mesna samouprava mo`at da pokre-
nat najmalku 10% od polnoletnite gra|ani- `iteli od
podra~jeto za koe se osnova oblik na mesna zaednica.
Inicijativata koja treba da bide podnesena do Sovetot
na Op{tinata treba da sodr`i podnositel, opis na pod-
ra~jeto za koe se bara osnovaweto na oblikot na mesnata
samouprava, obrazlo`enie za potrebite od formirawe
i potpisi na zainteresiranite gra|ani. Potoa Sovetot
odlu~uva dali se ispolneti potrebnite uslovi i dali se
osnovani barawata za formirawe na mesna samouprava.
Aktivnostite na zaednicite }e se finansiraat od sred-
stvata {to Op{tinata }e im gi otstapi na mesnite
samoupravi, a pribiraweto i tro{eweto na sredstvata
}e se vr{i preku Buxetot na Op{tina Ko~ani.

Toni Ajtovski

Në komunën e Koçanit në disa prej muajve të fundit arritën
më shumë iniciativa nga qytetarët për formim të bashkësive
vendore, e në disa vende të banuara, si për shembull Orizari,
sapo mbaroi procedura për mbledhjen e nënshkrimeve të
duhura nga qytetarët. Këshilli i komunës së Koçanit deri
tash e pranoi iniciativën nga Jastrebnik dhe nga Novo Sellë.
Këto iniciativa janë me rëndësi të veçantë për komunën dhe
përfaqësojnë rezultat i fuqimizimit të kujdesit të qytetarëve
dhe nevoja për realizimin e problemeve nga infrastuktura
komunale sa më shpejt, mbajtja e objekteve me interes
publik, përkujdesja për ambientin jetësor, organizim i
manifestimeve dhe realizimi i drejtave tjera. Sipas ligjit për
vetëqeverisje lokale qytetarët munden të formojnë bashkësi
urbane, dhe në vendet e banuara – bashkësi vendore. Më
saktësisht në nenin 86 nga Statuti i Komunës, është vërtetuar
që iniciativa për themelimin e formës së vetëqeverisjes
vendore munden të marrin 10% nga qytetarët e moshës
madhore nga rrethi për të cilin bëhet forma e vetëqeverisjes
vendore. Iniciativa e cila duhet të dërgohet deri te Këshilli i
Komunës duhet të ketë parashtrues, përshkrim të rajonit për
të cilin kërkohet përbërja e formës së vetëqeverisjes
vendore, vërtetim për nevojat për formimin dhe nënshkrime
të qytetarëve të interesuar. Pastaj këshilli vendos a janë
përmbushur kushtet e duhura dhe a janë bërë kërkesat për
formimin e vetëqeverisjes vendore.Aktivitetet e bashkësive
do të finansohen nga mjete të cilat Komuna do ti merr nga
vetëqeverisjet vendore, e mbledhja dhe harxhimi i mjeteve
do të kryhet nëpërmjet buxhetit tëKomunës sëKoçanit.

Toni Ajtovski

Me|unarodna sredba vo organizacija na
ZELS i InVent, vo Ohrid

Од до април во хотелот Милениум во

Охрид германската организација Заедно со ЗЕЛС

организира тренинг меѓународна средба
ЛРЕД експерти Локален и регионален економски развој од
Македонија Босна Албанија Србија и Црна Гора за

примена на методите и техниките за

Локалн и регионален економски

развој

и

, “

,

( )
, , ,

16 20 palas°
InVent na

R.Makedonija, a na

razmena
na iskustva i doobuka za
brzi rezultati vo iot iot

.
U~esnicite ja posetija lokalnata samouprava vo

Ohrid, biznis centri i relevanti kreatori na lokalniot
ekonomski razvoj vo regionot. Od edinicite na lokalnata
samouprava na R.Makedonija ima{e pretstavnici od Op-
{tina Karpo{, Ohrid, Gazi Baba, Vinica, i Negotino, ka-
ko i od konsultantska kompanija za ruralen razvoj i biz-
nis konsalting Epicentar - Skopje.

Na Op{tina Ohrid, kako doma}in na nastanot,
ZELS site u~esnici na rabotilnicata im izrazuvaat
ogromna blagodarnost za nivnata celosna poddr{ka i pri-
dones za uspe{na realizacija na nastanot.

Anita Nikoleska,
Sovetnik koordinator za trening

Rabotilnicata i sev-
kupnata organizacija na nastanot od site u~esnici be{e
evaluirana kako odli~na mo`nost za zapoznavawe so novi
tehniki i metodi so koi za kratko vreme se ovozmo`uvaat
rezultati vo oblasta na lokalniot ekonomski razvoj.

Takim ndërkombëtar në organizim të BNJVL-së
dhe InVent, në Ohër

Nga 16 Milenium pallas,

im

a kon

Anita Nikoleska,

deri më 20 prill, në hotelin ,, , në
Ohër, organizata gjermane InVent sëbashku me BNJVL-në e R. së
Maqedonisë, organizuan trajnim dhe takim ndërkombëtar të
ekspertëve nga fusha e zhvillimit ekonomik lokal dhe regjional nga
Maqedonia, Bosnja, Shqipëria, Sërbia dheMali i Zi për shkëmbim
të përvojave dhe trajnimit të vazhduar për zbat të metodave dhe
teknikave për rezulatate të shpejta në zhvillimin ekonomik lokal
dhe regjional.

Pjesëmarrësit vizituan vetëqeverisjen lokale nëOhër, qend-
ra biznesi dhe kreator relevant të zhvillimit ekonomik lokal në
regjion.

Nga njësitë e vetëqeverisjes lokale në R. e Maqedonisë
kishte përfaqësues ngaKomunaKarposh, Ohër, Gazi Babë,Vinicë,
dhe Negotinë, si dhe nga kompani sultative për zhvillim rural
dhe biznes konsaltinEpicentar - Shkup.

Punëtoria dhe organizimi i përgjithshëm i ngjarjes nga të
gjithë pjesëmarrësit ishte evaluar si mundësi e shkëlqyeshme për
njohjen me teknika të reja dhe metoda me të cilat kohë të shkurtër
mundësohen rezultate në lëminë e zhvillimit ekonomik lokal.

Në Komunën e Ohrit, si nikoqir i ngjarjes, BNJVL dhe të
gjithë pjesëmarrësit e punëtorisë shprehën falenderim tëmadhë për
përkrahjen e tyre të plotë dhe kontribut për realizim të suksesshëm
të ngjarjes.

këshilltar koordinator për trajnim pranë BNJVL-së

GRA\ANITE SO INICIJATIVI ZA
FORMIRAWE NA MESNI ZAEDNICI

�� ������	 
��	�� Në komunën e Koçanit

QYTETARËTME INICIATIVË PËR
TË FORMUAR BASHKËSI VENDORE
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ЗЕЛС на барање на општините, на осми мај, во сала-

та на Град Скопје, заедно со претставници од Дел гацијата

на Европската унија во Р.М. организираше информативна

работилница за можностите за користење на претпристап-

ните европскифондови-ИПА. Големиот број присутни гра-

доначалници беа запознае-

ни за можностите што ги

нуди секоја од петте компо-

ненти на ИПА фондовите.

Беше укажано дека крите-

риумите зафинансирање на

проекти од ИПА фондови-

те, немаат особени разлики

со досегашнатаКАРДСпро-

грама, од каде се уште се

имплементираат проекти

во Р.Македонија, како што е

и изградбата на “Куќа на

општините”.

Заменичката на ев-

роамбасадорот во Р. Маке-

донија, Џоан Пирс, која ја

водеше презентацијата им

објасни на присутините дека тоа се критериуми кои се во

согласност со европското законодавство и дека најнапред

Владата на Р.Македонија и ЕЗ ќе треба да ја усвојат про-

грамата за финансирање на проекти, а потоа општините ќе

можат да аплицираат. Имплементацијата на проектите се

предвидуванекаде за во 2008 2009 година.

Претставниците од ЕУ исто така потенцираа дека

Владата на РМтреба да ги спреми сите процедури навреме,

за да проектите со кои општините ќе аплицираат за ИПА

фондовите можат да бидат поставени на локално ниво.

Заменичката на евроамбасадорот, Џоан Пирс зборуваше

подетално за Компонентата 5 од ИПА фондовите, а која се

однесува на руралните области. Таа ги информираше гра-

доначалниците дека по барање на ЕАР, Заводот за статис-

тика наМакедонија во текот на месецМај е го организира

првиот попис на земјоделци во Р.Македонија. Тие детални

податоци ќе бидат потребни за изготување на политики за

користење на ИПАРД фондовите. Таа го објасни и кофи-

нансирањето за проекти од областа на земјоделството кое е

во согласнот со европските критериуми и дека општините

или другите корисници на фондовите треба да учествуваат

воимплементирањетона одобренитепроекти со 25-50%.

На прашањето дали постои некој терк за подобро

имплементирање на проектите за прекугранична соработ-

ка со Бугарија беше одговорено дека се организираат голем

број на обуки, но дека во тек е формирање на тим од стру-

чни лица кои ќе бидат директно на теренот и ќе импомагаат

на општините. На прашањето кои се критеримуите за одо-

брување на средства за проектите од 2007 година беше

одговорено дека неможе да се зборува за тоа се додека не се

одобри програмата за финансирање на проекти од страна

на Владата и ЕУ, која неодложно би морала да биде готова

до крајот на 2007 година.

BNJVLmekërkesë të komunave,me tetëmaj, në sallën
e Qytetit të Shkupit, sëbashku me përfaqësues nga Dele-
gacioni i Bashkimit Evropian në R.M. organizoi punëtori
informative përmundësitë e shfrytëzimit të fondeve evropiane
paraakcesionare-IPA. Numër i madhë i kryetarëve të komu-

nave ishin të njoftuar për
mundësitë që i ofron se-
cila nga pesë komponen-
tat e IPA fondeve. Ishte e
theksuar se kriteret për
financimin e projekteve
nga IPAfondet, nuk kanë
dallime me programin e
deritanishëm KARDS,
nga ku ende implemen-
tohen projekte në R. e
Maqedonisë, siç është
edhe ndërtimi i “Shtë-
pisë së komunave”.

Z ëv endë s j a e
euroambasadorit në R. e
Maqedonisë, Xhoan
Pirs, e cila

goi të pranishmëve se ato janë kriteriume të
cilat janë në pajtim me legjislacionin evropian si dhe
paraprakisht Qeveria e R.M-së dhe BE do të miratojnë pro-
gramin për financimin e projekteve, dhe pastaj komunat do të
munden të aplikojnë. Impl parashikohet
diku për vitin 2008 dhe 2009.

Përfaqësuesit se
Qeveria e RM-së duhet t'i përgatit në kohë të gjitha procedurat
që të mund në nivel lokal të vendosen projekte me të cilat
komunat do të aplikojnë për IPAfondet. Zë ë

foli më detajisht për Komponentën 5
nga IPAfondet, dhe e cila sillet në lëmitë rurale.Ajo

ë ë ë ëAER, Enti për statistikë
i Maqedonisë në rrjedhat e muajit maj do të organizon
regjistrimin e parë ë bujqëve në R. e Maqedonisë. Kë ë
ë ë ë ë për përgatitjen e

politikave për shfrytëzimin e IPARD fondeve. Ajo
ë lëmia e bujqësisë e cila

është në pajtueshmëri me kriteriumet evropiane si dhe
komunat ose shfrytëzuesit tjerë të fondeve duhet të marrin
pjesë në implementimin e projekteve aprovuese me 25-50%.
Në ë ë ë ë implementim
më të mirë të projekteve për bashkëpunim ndërkufitar me
Bullgarinë ishte kontraktuar se do të organizohen numër i
shumë trajnimesh, por se në vazhdimësi është formimi i grupit
nga persona profesional të cilët do të jenë drejtëpërdrejtë në
teren dhe do t'ju ndihmojnë komunave. Në pyetjen se cilat janë
kriteriumet përmiratimin emjeteve për projektet nga viti 2007
ishte kontraktuar se nuk mundet të flitet për atë derisa nuk
miratohet programi për financimin e projekteve nga ana e
Qeverisë dhe BE-së, e cila duhet të jetë e përfunduar deri në
fund të vitit 2007.

e drejtonte pre-
zantimin u shpje

ementimi i projekteve

nga BE-ja gjithashtu potencuan

vend sja e euroam-
basadorit, Xhoan Pirs

i informoi
kryetar t e komunave seme k rkes t

t to t
dh na detajuese do t jen t nevojshme

e shpjegoi
dhe kofinancimin p r projekte nga

pyetjen se vall ekziston ndonj shpejt si p r

ZА ЛОКАЛНИОТ РАЗВОЈ -
ПРЕДВИДЕНИ ПОВЕЌЕ ОД
8 МИЛИОНИ ЕВРА ОД
ИПА ФОНДОВИТЕ

PËR ZHVILLIMIN LOKAL – TË
PARAPARAMË SHUMË SE

8 MILIONË EURO
NGA IPA FONDET

������
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одгрупите на Работната група за децентрализа-

ција, формирани при Министерството за локална самоу-

права, од областите: урбанистичко планирање; здравство;

заштита и спасување и култура, на 22 и 23мај, 2007 година

оддржаа дводневни работилници на тема ,,Нови иници-

јативи за подобрување на законската регулатива и стра-

тешко планирање”, на кои беа разгледувани значајни пре-

длози за измени и дополнување на одредени постоечки

законски решенија. Четирите работилници се оддржаа во

Скопје, во организација на МЛС и ЗЕЛС, а со подршка на

проектот ЕУ КАРДС.

леновите на Подгрупата за урбанистичко пла-

нирање, во присуство на претседателот на Комисијата за

УП при ЗЕЛС, градоначалникот на Куманово, Зоран

Дамјановски, во состав од претставници од ЗЕЛС, од

МЛС, од МЖСПП и Министерство за транспорт и врски

го разгледува Предлог на Законот за измена и допол-

нување на Законот за просторно и урбанистичко плани-

рање. Подгрупата за здравство ја разгледуваше Здравс-

твената стратегија до 2020 година. По бројните дискусии

во правец на поголема поддршка и едукација на лекарите

од примарното здравство и воведување на дополнителни

стимуланси за здравствените работници кои ја обавуваат

оваа дејност во помалите рурални средини, присутните

изразија подршка на Стратегијата. Во работата на оваа

подгрупа учествуваше претседателот на Комисијата за

здравство, градоначалникот наОпштина Радовиш, Роберт

Велков и заменик-министерот за здравство, Владимир

Лазаревиќ. За Предлогот на Законот за измена и дополну-

вање на Законот за заштита и спасување се дискутираше

на третата сесија, на која претседателот на Комисијата за

заштита и справување при ЗЕЛС, градоначалникот на

Општина Сопиште, Љупчо Мицковски и останатите чле-

нови на Комисијата, и останатите претставници од ми-

нистерствата дискутираа и ги презентираа своите ста-

вови. Подгрупата за култура како предмет на дискусија ја

издвои Уредбата за методологијата за распределба на

наменските дотации за локалните установи во културата

во 2008 година, која доби позитивна оценка од прет-

седателот на Комисијата за култура при ЗЕЛС, Владимир

Талевски и останатите членови.На оваа сесија се отворија

и други прашања од културата кои ги засегаат општините

за кои беше договорено подетално да се дискутира на

наредната работилница која ќе се организира во текот на

месец јуни, а особено за се уште ненадмирените долгови

од страна на Владата направени до 1 јули 2005 година,

како и за отворањето на можностите за доделување на

објекти на општините кои граѓаните би ги користеле како

установи за култура.
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Работилница на четири подгрупи на
Работната група при МЛС

РАЗГЛЕДАНИ НОВИ ЗАКОНСКИ
ПРЕДЛОЗИ ОД ОБЛАСТА НА
ЗДРАВСТВОТО, КУЛТУРАТА,

УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕ

Nëngrupet e grupit punues për decentralizim, të
formuara pranë Ministrisë për vetëqeverisje lokale, nga
lëmia: planifikim urbanistik; shëndetësi; mbrojtje dhe
shpëtim dhe kulturë, më 22 dhe 23 maj, 2007 mbajtën
punëtori dyditëshe me temë ,,Iniciativa të reja për
përmirësimin e regullativës ligjore dhe planifikimit
strategjik”, në të cilën ishin të shqyrtuara propozime të
rëndësishme për ndryshime dhe plotësime të aktven-
dimeve ligjore ekzsituese. Katër punëtoritë u mbajtën në
Shkup, në organizim të MVL-së dhe BNJVL-së, me
përkrahje të projektit BEKARDS.

Anëtarët e Nëngrupit për planifikim urbanistik, në
prani të kryetarit të Komisionit për PU pranë BNJVL-së,
kryetari i komunës Kumanovë, Zoran Damjanovski, në
përbërje të përfaqësuesve nga BNJVL, MVL, MMJPH
dhe Ministrisë për transport dhe lidhje e shqyrtuan
Propozim Ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për
planifikim hapsinor dhe urbanistik. Nëngrupi për
shëndetësi e shqyrtoi strategjinë shëndetësore deri më
vitin 2020. Sipas diskutimeve të mëdha në drejtim të
përkrahjes dhe edukimit të mjekëve nga shëndetësia
primare dhe vendosjes së stimuluesve plotësues për
punëtorë shëndetësor që e shtrojnë këtë veprimtari nëpër
rrethet më të vogla rurale, të pranishmit shprehën
përkrahje të Strategjisë. Në punën e këtij nëngrupi morri
pjesë kryetari i Komisionit për shëndetësi, kryetari i
Komunës Radovish, Robert Vellkov dhe zëvendës
ministri i shëndetësisë, Vlladimir Llazareviq. Për
Propozimin e Ligjit për ndryshim dhe plotësimin e Ligjit
për mbrojtje dhe shpëtim u diskutua në sesionin e tretë, në
të cilin kryetari i Komisionit për mbrojtje pranë BNJVL-
së, kryetari i Komunës Sopishte, Lupço Mickovski dhe
anëtarët tjerë të Komisionit, dhe pëfaqësues tjerë nga
ministritë diskutuan dhe prezantuan qëndrimet e veta.
Nëngrupi për kulturë si lëndë të diskutimit e ndau
Rregulloren e metodologjisë për shpërndarjen e dotacio-
neve të dedikuara për entet lokale në kulturë në vitin 2008,
e cila morri vlerësim pozitiv nga kryetari i Komisionit për
kulturë pranë BNJVL-së, Vlladimir Talevski dhe anëtarët
tjerë. Në këtë sesion u hapën edhe çështje tjera nga kultura
që i tangojnë komunat për të cilat ishte kontraktuar më
detajisht të diskutohet në punëtorinë e ardhshme e cila do
të organizohet në vazhdim të muajit qershor, dhe
veçanërisht për borxhet e pashlyera nga ana e Qeverisë të
bëra deri më 1 korrik 2005, si dhe për hapjen e mundësive
për shpërndarjen e objekteve të komunave të cilat
qytetarët do t'i shfrytëzonin si ente për kulturë.

TË SHQYRTUARAPROPOZIME
TË REJALIGJORE NGALËMIAE
SHËNDETËSISË, KULTURËS,
PLANIFIKIMIT URBANISTIK,
MBROJTJES DHE SHPËTIMIT
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Pretstavni{tvoto na
Fondacijata “Konrad Adena-
uer”, vo sorabotka so ZELS i
OBSE, na 27 april, 2007 godi-
na, vo hotelot “Aleksandar Pa-
las” ja odr`aa konferencijata
“Predizvici na decentraliza-
cijata-mo`nosti na deluvawe”.
Nastanot go vode{e, g-din Ul-
rih Klepman, direktor na fon-
dacijata "Konrad Adenauer" vo
Republika Makedonija, a vo
uloga na doma}in be{e i d-r
Filip [til od Misijata na
OBSE vo Makedonija koj
iska`a uveruvawe deka pri-
merite {to }e bidat izneseni od strana na germanskite
eksperti bi mo`ele vo golem obem da bidat iskoristeni
i vo makedonskite op{tini. Vo prisustvo na golem broj
na gradona~alnici, Konferencijata ja otvori zamenik-
ministerot za lokalna samouprava, Senat Oxoski, a zbor
ima{e i pretsedatelot na ZELS, Andrej Petrov. Toj
govore{e za sostojbite i predizvicite so koi se soo~u-
vaat op{tinite minuvaj}i niz procesot na decentrali-
zacija, uka`uvaj}i deka iskustvata od evropskite zemji se
korisni i dobredojdeni za op{tinskite vlasti za nivno
polesno nadminuvawe.

��������	
� 	����
��

�������	 ��

������	
� ����
	

Përfaqësia e fondacionit
“Konrad Adenauer”, në bashkpu-
nim me BNJVL dhe OSBE më 27
Prill 2007 në hotelin “Aleksandar
Pallas” e mbajti konferencën
“Shkaqet e decentralizimit – mun-
dësitë e ndikimit”. Ngjarjen e
udhëheqte z. Uprih Klepman, drej-
tor i fondacionit “Konrad Ade-
nauer” në RM dhe në rolin e
nikoqirit ishte z. Filip Shtill nga
misioni -së në Maqedoni i
cili tregoi premtim që shembujt të
cilët do të jenë të dërguar nga ana e

ekspertëve gjerman do të munden në një masë të madhe të
shfrytëzohen edhe në komunat maqedonase. Në prani të një
numër të madh kryetarësh të komunave konferencën e hapi
zëvendës-kryeministri për vetëqeverisje lokale, Senat Ogjoski,
dhe fjalën e kishte edhe kryetari BNJVL-së A

BNJVL-së foli për gjendjet dhe problemet me të cilat
po ballafaqohen komunat duke kaluar nëpër procesin e
decentralizimit, duke thënë se përvojat nga vendet europiane
janë të shfrytëzueshme dhe të mirseardhura për pushtet

e për tejkalimin e tyremë të lehtë.

i OSBE

ndrej Petrov.
Kryetari i

et
komunal

PËRVOJAT GJERMANE TË
PËRCJELLURATE

PUSHTETET LOKALE

Konkurs za evropska nagrada za najdobra praktika
vo javnata administracija objaven od EGPA

Bertelsmann Stiftung, Speyer University

:

kako inicija-
tor i Evropskata grupacija za javna administracija-
EGPA neodamna objavija konkurs za dobivawe na Evrop-
ska nagrada za raboteweto vo sektorot na javna admini-
stracija na zemjite od Jugoisto~na Evropa, kade {to
pripa|a i R.Makedonija. Pravo na u~estvo imaat site
organizacii od javnata administracija kako na dr`avno
taka i na lokalno nivo, a celta na konkursot ne e samo
dobivawe na nagradata tuku otvorawe na mo`nostite na
javnata administracija da razmenat iskustva od rabote-
weto, da gi izmerat svoite sposobnosti so kolegite, da
vospostavat kontakti so cel sozdavawe na moderna i ino-
vativna javna administracija.

Ovaa godina, Evropskiot sektor za nagrada za jav-
nata administracija se fokusira na tri glavni temi:
me|usektorska sorabotka vo javnata administracija, na-
so~uvawe vo raboteweto kon koristewe na retki resursi
i benefitot kaj gra|anite od primenata na inovaciite ,
kako i za na~inot na soo~uvawe na javnata administra-
cija so demografskite promeni so koi se sudruva pri ra-
boteweto i nivno re{avawe. Potencijalnite u~esnici
treba da podgotvat proekti na ovie tri temi, koi }e bidat
razgledani od posebna komisija so `iri i izbrani vo sog-
lasnost so nekolku kriteriumi. Krajniot rok za ispra-
}awe na proektite i aplicirawe za u~estvo e 15 juli, 2007
godina. Objavuvaweto na nagradenite }e bide na Kongre-
sot na EGPA na 12 i 13 noemvri, 2007 godina vo Lucern,
[vajcarija. Pove}e informacii okolu apliciraweto i
uslovite mo`e da se najdat na veb strana
ili kaj kontakt liceto Oliver Haubner,

ili na telefon +49 5241 81 -81119.

www.eps-award.eu

oliver.haubner@bertelsmann.dee-mail

Konkurs për shpërblim evropian për praktikë më
të mirë në administratën publike shpallur nga
EGPA

Bertelsmann Stiftung, Speyer University si iniciator

administrata

marrja e

n

resurseve dhe bene

it
s

Shpallja e

www.eps-award.eu ose tek
p e r s o n i k o n t a k t u e s O l i v e r H a u b n e r , e -ma i l :
oliver.haubner@bertelsmann.de

dhe
Grupacioni Europian për administrate publike- EGPA shpallën
konkurs për marrjen e shpërblimit europian për punën në
sektorin e administratës publike të shteteve nga Europa
Juglindore, ku ndodhet edhe R. e Maqedonisë. Të drejtë për
pjesëmarrje kanë të gjitha organizatat nga publike
sikurse në nivel shtetëror gjithashtu edhe në atë lokal, ndërkaq
qëllimi i konkursit është jo vetëm shpërblimit por hapja
e mundësive të administratës publike për të shkëmbyer përvoja
nga puna, t'i “masin” aftësitë e tyre me kolegët, të vendosin
kontaktemeqëllimkrijimin e administratës publikemoderne.
Këtë vit, Sektori Europian për shpërblimi e administratës
publike u fokusua në tre tema kryesore: bashkëpunim
ndërsektorial në administratën publike, udhëzim në punën kah
shfrytëzimi i fiteve tek qytetarët nga zbatimi i
inovacioneve, si dhe përmënyrën e ballafaqimit të administratës
publike me ndryshimet demografike me të cilat ndeshet gjatë
punës dhe zgjidhjes së tyre. Pjesëmarrës potencial duhet të
përgati in projekte në këto tre tema, të cilat do të jenë të
rishikuara nga komision i veçantë me zgjedhës në pajtim me
disa kriteriume.Afati përfundimtar i projekteve dhe aplikimi për
pjesëmarrje është 15 korriku, 2007.

shpërblimit do të jetë nëKongresin e EGPAmë12 dhe
13 nëntor, 2007 nëLucern, Zvicër.
Për më shumë informacione rreth aplikimit dhe kushteve
mundeni t'i gjeni në veb faqen

ose në telefonin +49 5241 81
81119.

������
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ЛОГИН ФОРУМ
Mесто за разговор на актуелни теми

Логин базата на податоци од скоро време додаде нова
алатка за користење на менито – воспоставен е форум за
разговор по одредени прашања поврзани со локалната само-
управа. Форумот е инсталиран на интернет страницата на
ЗЕЛС: .

Во форумот може да се пристапи преку следниот
линк .

Корисникот може да се вклучи во дускусија според
категориите кои се наведени во форумот. Воедно, корисникот
може да предложи и отворање на нови категории во кои ќе има
отворена дебата за одредени конкретни прашања битни за
локалната самоуправа и за процесот на децентрализација во
Република Македонија. овод за дискусија може да биде и
отпочнувањето на втората фаза за децентрализација и боду-
вањето на општините според кое се одредуваат единиците на
локалната самоуправа кои ќе влезат во следната фаза.
Информациите и документите за оваа тема може да се најдат
во категоријата Библиотека содржана во ЛОГИН менито кое
што е видливопоставенонаинтеренет страницата на ЗЕЛС.

www.zels.org.mk

http://www.zels.org.mk/forum/:

П

LOGINFORUM
Vendp rbisedap r temaaktualeë ë

Login baza e të dhënave në kohë të shkurtër dhamjet të ri
për shfrytëzimin emenysë – është vendosur forum për biseda në
çështje të caktuara lidhur me vetëqeverisjen lokale. Forumi
është instaluar në internet faqen eBNJVL-së:

Deri te forumi mundet të hyhet nëpërmjet linkut vijues:

Shfrytëzuesimundet të kyqet në diskutim sipas kategori-
ve të cilat janë të vendosura në forum. Njëherit, shfrytëzuesi
mundet të propozon edhe hapje të kategorive të reja në të cilën
do të ketë debatë të hapur për pyetje konkrete të caktuara të rën-
dësishme për vetëqeverisjen lokale dhe për procesin e decentra-
lizimit nëRepublikën eMaqedonisë.

Shkak për diskutim mundet të jetë edhe fillimi i fazës së
dytë për decentralizim dhe notimi i komunave sipas së cilës cak-
tohen njësitë e vetëqeverisjes lokale që do të futen në fazën
vijuese.

e dokumentet për këtë temë munden të
gjenden në kategorinë Biblioteka e përmbledhur në LOGIN
menynë e cila është e paraqitur në internet faqen eBNJVL-së.

www.zels.org.mk

http://www.zels.org.mk/forum/

.

.

Informacionet dh

На јуни во Охрид во хотелот Метропол во
организација на ВНГ и ЗЕЛС ќе се организира работилница
што во рамките на проектот за Развој на Јавната Локална
Администрација ЛОПАД финансиран од Амбасадата на
Кралството Холандија, а имплементиран со поддршка на ВНГ
Интернационал Меѓународна Агенција за соработка Рабо-
тилницата е посветена на распространување на проектот во
делот на локален економски развој финансиски менаџмент и
управување со човечките ресурси Поточно станува збор за
трета работилница на професионалната група на советници за
управување со човечки ресурси од Р Македонија Учесници
на работилницата ќе бидат сите градоначалници, а општините
по еден претставник од локалната администрација за кои ќе
им бидат презентирани придобивките, достигнувањата нај-
добрите искуства и лекции што произлегоа од проектните
активности досега реализирани во те пилот општини во
земјава Претходните две работилници беа посветени на
положбата улогата, вештините на одделот и советникот на
УЧР задачите во организацијата како и на условите на
организацијата околу искористувањето на советникот од
секторот за УЧР преку презентација од страна на сите пилот
општини Всушност овој настан го означува почетокот на
последниот дел на проектот ЛОПАД каде присутните ќе
имаат можност да учествуваат на интерактивни работилници
и панел дискусии на проектните теми презентирани од
експерти од ВНГ Интернатионал експерти од ЗФРЛСЈП и
претставници од пилот општините По овој настан ќе бидат
организирани регионални работилници работни посети на
пилот општините или курсеви во самите општини во
зависност од поединечното изјаснување на некоја општина
Според интересот на општините што ќе биде утврден врз
основа на одговорите од прашалници кои ќе бидат достапни за
време на работилницата дополнително во периодот од август
до октомври ќе бидат организирани регионални
работилници работни посети на пилот општините или
курсеви во самите општини
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RABOTILNICA ZA PRENESUVAWE
NA PRIDOBIVKITE I NAJDOBRITE

ISKUSTVA OD LOPAD 2 NA O[TINITE

Më 19 qershor, në Ohër, në hotelin ,,Metropoll” në
organizim të VNG-së dhe BNJVL-së, do të organizohet punëtori
që është në kuadër të Projektit për Zhvillim të administratës
publike lokale (LOPAD 2), financuar nga Ambasada e Mbretë-
risë së Holandës dhe i implementuar me përkrahje të VNG Inter-
national, Agjencionit ndërkombëtar për bashkëpunim. Punëtoria
është dedikuar për përhapjen e Projektit në pjesën e zhvillimit
ekonomik lokal, Menaxhmentit financiar dhe Udhëheqje me
resurset njerëzore. Më saktësisht, bëhet fjalë për punëtori të tretë
të grupit profesional të këshilltarëve për udhëheqje me resurset
njerëzore në R. eMaqedonisë. Pjesëmarrës në punëtori do të jenë
të gjithë kryetarët e komunave dhe nga një përfaqësues prej
administratës lokale të cilëve do t'ju jenë prezentuar përfitimet
dhe arritjet, përvojat më të mira që dolën nga aktivitetet projek-
tuese derimë tash të realizuara në 26-të pilot komuna në vend.Dy
punëtoritë e kaluara ishin të dedikuara për pozitën, rolin dhe
aftësitë dikasterit dhe këshilltari i , detyrat në organizatë,
si dhe kushtet e organizatës rreth shfrytëzimit të këshilltarit dhe
sektorit pë nëpërmjet prezentimit nga ana e të gjithave
pilot komunave. Në të vërtetë kjo ngjarje e shënon fillimin e
pjesës së fundit të Projektit LOPAD2 ku pjesëmarrësit do të kenë
mundësi të marrin pjesë në punëtori dhe panel
diskutime për tema të projekteve, të prezantuara nga ekspert të
VNG International, ekspert ngaBashkësia e punëtorëve financiar
dhe përfaqësues nga pilot komunat. Pas kësaj ngjarje do të jenë të
organizuara punëtori regjionale,

në v , në varshmëri të
individuale të secilës komunë. Sipas interesit të komunave, që do
të jetë i vërtetuar në bazë të përgjigjeve nga pyetësorët të cilat do
të jenë të disponuar në kohën e punëtorisë, plotësisht, në pe-
riudhën nga gushti e deri më nëntor, do të jenë të organizuara
punëtori regjionale, vizita punuese të pilot komunave ose kurse
në vet komunat.

e URNJ

r URNJ

interaktive

vizita punuese te pilot komu-
nave ose kurse et komunat deklarimeve

PUNËTORI PËR BARTJEN E TËARRITURAVE
DHE PËRVOJATMË TË MIRANGA

LOPAD 2 TË KOMUNAVE

�� �� �� ����� �� ���������

�� ��� ��	 ��������



22

www.zels.org.mk IMPRESSUM

Izvr{en direktor na ZELS;

Zamenik izvr{en direktor

Uredni~ki kolegium;

Du{ica Peri{i}

Ardita Dema

Du{ica Peri{i}, Vesna Arsovska,
Nata{a Vrteska,
Viktor Arnaudoski

Risto Ravanovski br.3,1000 Skopje, P.Fah377
tel.02/3099-033,faks: 02/3061-994,
Podgotovka za pe~at: AKADEMSKI PE^AT

Pe~ati: AKADEMSKI PE^AT-SKOPJE

05.2007

ISPE^ATEN PRIRA^NIKOT
,,STANDARDI NA EFEKTIVNA I

DEMOKRATSKA LOKALNA VLAST-
LIDERSKI STANDARDI

ZELS, vo sorabotka so Sovet na Evropa, ovoj
mesec, go podgotvi i izdade prira~nikot Standardi na
efektivna i demokratska lokalna vlast - Liderski stan-
dardi . Toj e sostaven dela na programata Leadership
Development program koja ZELS }e ja implementira vo
period 2007-2008. Vo podgotvitelniot period za
implemetacija na ovaa programa, na ~etirite nacional-
ni rabotilnici, gradona~alnicite imaa
mo`nost da se zapoznaat so nacrt verzi-
jata na prira~nikot i da gi dadat svoite
sugestii, komentari i zabel{ki so cel
da se izraboti prira~nik koj }e bide
avtenti~en na makedonskite uslovi. Cel-
ta na Prira~nikot e da im pomogne na
lokalnite vlasti da bidat poefektivni
i vo nego se sodr`ani osnovnite ulogi,
liderski sposobnosti, obezbeduvawe na
uslugi i u~estvo na gra|anite, kako i 9
osnovni kompetencii kako nasoka za
standardite {to edna efektivna i demo-
kratska lokalna vlast treba da gi kori-
sti. Op{tinite Prira~nikot mo`e da go primenat za
samoevaluacija (so pomo{ na pra{alnikot koj e sostaven
del na prira~nikot i vo tek e negovata podgotovka od
strana na ZELS) ili u{te poefektiven na~in za prime-
na na standardite so pomo{na metodot kolegi - ocenu
va~i, ~ija implementacija }e zapo~ne vo tekot na ovaa
godina. Izdadeni se okolu 250 kopii od Prira~nikot, i
vo sledniot period po nekolku primeroci }e bidat
distribuirani do site op{tini. Prvata prezentacija na
prira~nikot se oddr`a na 30 maj, vo Skopje, vo hotelot
Holidej In, kade me|u drugoto, prisutnite gradona~al-
nici bea zapoznaeni i so programata {to }e se implemen-
tira vo slednite 18 meseci. Programata Standardi na
efektivna i demokratska lokalna vlast se ostvaruva so
finansiska poddr{ka na Sovet na Evropa i japonskata
vlada.

I BOTUAR DORACAKU “ STANDARDE
TË PUSHTETIT LOKALEFEKTIV DHE

DEMOKRATIK - STANDARDE
LIDERE”

BNJVL-ja në bashkëpunimmeKëshillin e Europës,

këtë muaj, e përgatiti dhe e botoi doracakun “ Standarde të

pushtetit efektiv dhe demokratik – Standarde lidere”. Ai

është pjësë përbërëse e programit “Leadership development

program” të cilin BNJVL do ta implementojë në periudhën

2007-2008. Në periudhën përgatitëse për implementimin e

këtij programi, në katër puntoritë nacionale,

kryetarët e komunave patënmundësinë për tu

njoftuar me proektversionin e doracakut dhe

t'i japin sygjerimet, komentet dhe vërejtjet e

veta me qëllim që doracaku të jetë i

përpunuar në mënyrë autentike për kushtet

maqedonase.Qëllimi i doracakut është që t'ju

ndihmojë pushteteve maqedonase të jenë më

efektiv dhe në të janë të përmbajtura rolet

themelore, aftësitë lidere, sigurim i shërbi-

meve dhe prania e qytetarëve, si dhe 9 kom-

petenca themelore për standardet që duhet t'i

shfrytëzojë një pushtet lokal efektiv dhe

demokratik. Komunat doracakët mund t'i

zbatojnë me vetevaluim (me ndihmën e pyetsorit i cili është

pjesë përbërëse e doracakut dhe në procedurë është përgatitja

e tij nga ana e BNJVL-së) ose edhe mënyra më efektive për

zbatimin e standardeve me ndihmën e metodit kolegë – vle-

rësues, implementimi i të cilit do të filloj këtë vit. Janë të

dhëna rreth 250 kopje nga doracaku, dhe në periudhën e

ardhshme pas disa shembullorve do të jënë të distribuar deri

te të gjitha komunat. Prezentimi i parë i doracakut umbajtmë

30Maj në Shkup në hotelin Holidej In, kumes gjithash krye-

tarët e komunave të pranishëm ishin të njoftuar edhe me pro-

gramin që do të implementohet në 18muajt e ardhshëm. Pro-

grami Standarde për pushtet lokal efektiv dhe demokratik po

realizohetme përkrahje financiare tëKëshillit të Europës dhe

qeverisë Japoneze.
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