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NEVZAT BEJTA
Ministër për
Vetqeverisje Lokale

PRIORITET,
ZHVILLIMI I RAJONEVE
Mendoni se në Maqedoni ka hapësire për zhvillimin e politikës
rajonale dhe kush duhet të marrë pjesë ne mënyrë aktive që
akoma më shumë të zvogëlohen disparitetet në mes rajoneve?
Gjithsesi se ka hapësirë për zhvillimin e politikës rajonale dhe në këtë
drejtim duhet që më shumë palë të japin kontributin e tyre. Duhet që
më aktiv të jenë kryetarët e qendrave për zhvillim të rajoneve dhe
kryetarët e komunave dhe kuptohet edhe qeverisja qendrore. Nëse të
gjithë do të japim kontributin e vetë në këtë drejtim, rajonet tona do
të zhvillohen, kurse një mundësi e këtillë ekziston. Me zhvillimin e
politikës rajonale do të përfitojnë qendrat e rajoneve të planifikuara, do të përfitojnë komunat dhe do të zhvillohet decentralizimi.
Sa ndarja e deritanishme e mjeteve është e mjaftueshme për përmirësimin e konkurrencës në mes
rajoneve në plan afatgjatë?
Mjetet që aktualisht ndahen për rajonet
në Maqedoni, mendoj se janë

INTERVISTË

PRIORITET - ZHVILLIMI I RAJONEVE
të pakta për përmirësimin e konkurrencës në mes rajoneve.
Këto mjete nuk ndahen ashtu siç është e paraparë me Ligjin
për zhvillim të barabartë të rajoneve. Me këto mjete që tani
ndahen, nuk bëhet përmirësimi i konkurrencës në mes
rajoneve, por përkundrazi edhe më shumë rritet dallimi
midis tyre. Në disa rajone më tepër investohet dhe më tepër
zhvillohen, kurse në disa të tjera më pak. Zgjidhja është që
mjetet që janë paraparë me Ligjin për Zhvillim të Barabartë
1% nga Bruto prodhimi vendor t’i ndahen Ministrisë së
Vetëqeverisjes Lokale, gjegjësisht Qendrave për zhvillim të
rajoneve, atëherë do të përmirësohet konkurrenca dhe do
të zhvillohen rajonet.
Sa i ka përmbushur pritjet tuaja Panairi i punës vitin
e kaluar dhe ne planet e Ministrisë për këtë vit a janë
paraparë organizime të këtij lloji të panaireve?
Projekti Panairi i punës i cili është paramenduar si mundësi
që në një vend të takohen të papunët, biznes bashkësia
dhe institucionet kompetente shtetërore është gjithashtu
pjesë nga programi i punës së Qeverisë gjithashtu mundë
të cekë se ngjarja dyditore pilot me sukses u menaxhua në
komunën e Shtipit në të cilën pjesëmarrës ishin kryetarët
e komunave të regjionit të planifikuar lindor dhe ngjalli
interes të madh tek publiku dhe mediat. Është përpunuar
informacioni për mbajtjen e gjashtëmbëdhjetë
Panaireve të punës gjatë vitit 2012 në çdo regjion të
planifikuar veçmas, që do të jenë aktivitetit i rëndësishëm
për Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale gjatë vitit 2012. Në
këtë mënyrë Ministria e Vetëqeverisjes Lokale edhe pse
nuk është drejtpërdrejtë kompetente, prapëseprapë jep

kontribut të rëndësishëm për zvogëlimin e papunësisë që
është një ndër aktivitetet më me rëndësi të kësaj qeverie.
Jam i mendimit se efekti i këtij panairi do të shihet në
të ardhmen, sepse tash për tash ende është herët për
të vlerësuar se sa i ka përmbushur pritjet panairi i parë i
punës që u mbajt në Shtip vitin e kaluar.
Deri ku është procesi i decentralizimit?
Procesi i decentralizimit është duke shkuar mirë, megjithatë
ka edhe mjaftë punë të mëdha për t’u bërë. Deri më tani
janë ndërmarrë hapa mjaftë të rëndësishme me qëllim që
pushteti sa më shumë të decentralizohet. Janë miratuar
shumë ligje të cilat shkojnë në interes të komunave dhe
qytetarëve në vendin tonë. Qëllimi është që të zhvillohen
komunat, të përforcohen komunat, sepse kështu mund
të zhvillohet vendi ynë. Duhet që të gjithë të punojmë në
këtë drejtim, qoftë qeverisja vendore, qoftë ajo qendrore.
Maqedonisë i duhen komuna të decentralizuara, komuna
me më shumë kompetenca komuna të zhvilluara, kjo është
dhe qëllimi jonë dhe pika ku dëshirojmë të arrijmë.
Cilat janë prioritetet e Ministrisë për këtë vit në
lidhje me politiken rajonale?
Një nga tre shtyllat që funksionon ministria jonë është
edhe politika rajonal, gjegjësisht Zhvillimi i Barabartë i
Regjioneve. Prioritet i yni është që të zhvillohen rajonet në
vendin tonë, e me këtë do të zhvillohen komunat të cilat
marrin pjesë në këto rajone. Për këtë angazhohemi dhe
punojmë, besoj se do të ja arrijmë këtij qëllimi.
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SFIDAT DHE KUFIZIMET
Në Evropë ekzistojnë mbi pesëqind rajone të cilat
me synimet e tyre për një zhvillim të madh ekonomik
ato mes veti bëjnë gara që të tërheqin investime ,kapitale ,punëtor me kuadro të kualifikuar ,turist, etj.
Shumë shpesh ndodh që shumë qytete apo komuna të formojnë “lidhje “për shkak marketingjeve. Partneriteti mes tyre nga një herë i tejkalon
kufijtë administrativ dhe gjeografik dhe pikërisht për këtë shkak i rrisin mundësin e zhvillimit
afatgjatë. Regjionet mundë të jenë të brenduara njësoj sikur prodhimet dhe shërbimet e
brenduara .Brendimi i tyre donë të thotë rritja
e atraktivitetit të tyre e cila synon zhvillimin
e tërësishëm rajonal. Brendimi rajoneve ka
këto rezyme.
= Orientuar kah krijimi reputacionit
dhe brendit,respektivisht vlerës së dhënë
në shërbim të udhëheqjes së rajonit dhe
zhvillimit të tyre.
= Bazohet në definicionin e strategjive
ku vërtetohen nga teknikat e përmirësimit
të fotografisë së një rajoni dhe valorizimi i
drejt, kulturor, social dhe ekonomik.
= Mundë që ti shfrytëzoj mënyrat për
brendim të ndërmarrjeve ,por me zhvillimin dhe adaptimin e tyre të mëtutjeshëm
të specifikave të lëndës për brendim të
ashtuquajtur rajon.

Parmezan, brend i rajonit Emilia Romanja - Italia.

Brendimi i rajoneve do të thotë të ketë
qasje parazbatuese gjatë udhëheqjes me
resurset ekzistuese në vend,ku duhet të
jetë edhe pjesë e ofertës në rajon.
Krejt kjo duhet të bëhet në
pajtueshmëri me kërkesën e “konsumatorëve” potencial, respektivisht investitorëve, turistëve, studentëve,
punëtorëve etj.
Me qëllim që sa më lehtë të kuptohen mekanizmat e brendimit
të rajoneve, në veçanti rëndësi
të madhe i kushtohet
dy koncepteve

SFIDAT DHE
kyçe: vizualitetit dhe veçantisë. Vizualiteti është
dhe aplikojnë brendet që kanë arritur sukses
parakusht për krijimin e reputacionit për territoashtu që marrin porosi marketingu që jan
rin meqenëse shkalla e njohjes së rajonit ndikon
të njëjta me rajonet tjera ,por të njëjtat janë
edhe në shkallën e besimit si dhe në vëmendjen e
tërësisht të pashfrytëzuara dhe të rrezikshëm .
atij rajoni (konsumatorit ). Në të njëjtën kohë fotoPas krijimit të strategjisë për brendimin
grafia dhe përshtypja e (konsumatorit) për rajonin e
e rajoneve patjetër duhet të mbajnë llogari
caktuar duhet të dallohet me fotografit e tjera nga
për unitetin dhe veçantinë e aktvendimeve
rajoni tjetër dhe të jetë e veçuar dhe në një mënyrë
të propozuara të cilat ashtu si të atilla mundë
të jetë vulosur në mendjen e tyre. Përkundër kësaj
që të lindin profit dhe të arrin rezultatet e
derisa fotografia e rajonit nuk përbëhet me veçanparapara.Kufizimi i tjetër në lidhje me brenti dhe unitet e njëjta nuk do të jetë e vlerësuar si
dimin e rajoneve qëndron në vështirësitë e
ofertë. Sot në kushte të rënda ekonomike e finanmatjes së rezultateve dhe ndikimin që e ka
ciare me përmasa globale rendimi i rajoneve është
dhe vështirësitë që i mban vet brendimi
shumë detyrë e vështirë meqenëse në mungesë të
krahas rajonit. Shumë vështirë është të përresurseve për investim në zhvillimin urban dhe
caktohet shkaku i pasojave ,respektivisht të
projekteve infrastrukturore vështir se mundë të
ndahen efektet që janë të nxitura nga brendikrijoj brende të suksesshme.
mi i rajonit dhe faktorëve tjerë (fakte dhe aktiMegjithatë nga ana tjetër në të njëjtat kushte
vitete që nuk kanë të bëjnë me brendimin ). Në
të krizës edhe më shumë rritet konkurrenca mes
vazhdimësi efektet në lidhje me reputacionin
rajoneve ,mes kuantitetit dhe cilësisë së zbatimit
e një rajoni manifestohen gjatë një periudhe
të projekteve ,tërheqjen e investimeve ,projektemë të gjatë ,përderisa matja dhe ndikimi e reve turistike etj. Respektivisht vizualiteti dhe
zultateve duhet të japë përgjigje afatshkurtër
veçantia e rajonit luajnë rol të rëndësishëm në
dhe të mesëm që ti përcaktoj drejtimet për aktindërtimin e rajonit të suksesshëm të brenduar .
vitetet e ardhshme . Në këtë drejtim ende duhet
Brendimi i suksesshëm i rajoneve është i
punuar në valutimin e brendimit të rajoneve,
kushtëzuar nga definomi i strategjive efikae cila nuk duhet të jetë menaxhuese por edhe
se të ashtuquajtura strategji që garantojnë
politike .Edhe krahas gjitha mundimeve dhe kuspecificitet të brendit. Ktu kryesore është
fizimit të brendeve të rajoneve megjithatë duhet
edhe kufizimi i brendeve, respektivisht
pasur parasysh se rajonet përmes brendit të fortë
ekziston tendencë që rajonet ti emitojnë
që bazohet në identitetin rajonal dhe aftësinë e tyre
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KUFIZIMET

si ato më të afërmit por edhe atë rrethit më
mundë që të kaloj në zhvillim më të madh rajonal.
të lartë.
Menaxhimi profesional gjatë brendimit të rajo		 Në Evropë ka shumë shembuj të brenneve mundë të tërheq, kompani ,investime kryedimit të rajoneve . Numër i madh i rastesisht njerëz të dhuruar , turist etj. Gjatë përpilimit
ve nëpër vendet Evropiane bëhet fjalë
të brendit të rajonit e domosdoshme është që të
për brendimin e rajoneve si destinacione
merret parasysh të gjitha faktorët që jan prezente
turistike (agroturizëm,turizëm religjioz
në territor dhe do të kontribuojnë në identifikimin
etj) regjione me propozime të shumë të
e aftësive të rajoneve dhe prezantimit të tyre.
njohura bujqësore përmes brendimit të
Faktorët qe kushtëzojnë suksesin e brendiprodhimeve tradicionale ose përkrahje të
mit janë; palët e interesuara që janë prezent në
prodhimeve të reja të ushqimeve dhe të
territor,respektivisht spektri i gjerë i nxënësve
tjera. Gjerësisht të njohura janë prodhi,definimi i mirë i idesë kryesore për brendim,
met e brenduara bujqësore të Holandës ,
financimi afatgjatë,strukturë të qartë organifolklorit të Transilvanisë ,murit të perandozative, nivel të lartë koordinimi partneritet të
risë Adrian (i cili e ndau Britaninë e madhe
fuqishëm publiko-privat, porosi të vetme dhe të
në dy pjesë ) rajon i cili më herët nuk ishte
përhershme, ikja e elementeve politike. Qasja e
i vizituar nga ana vizitorëve ,prodhimet e
marketingut mundëson përmirësimin e biznes
brenduara me prejardhje gjeografike të
klimës të një rajoni dhe i njëjti patjetër duhet
mbrojtur të rajonit Emilia Roma në Itali
bazuar në analizën strategjike të përgatitudhe shumë shembuj të tjerë.
ra me konsultimin e të gjitha pjesëmarrësit e
E tëra kjo e lartpërmendur del se brendimi i
regjionit, dhe se ç’është ajo që e dallon nga të
rajoneve është proces i rëndë e cila kushton
kaluarën dhe se kurë duhet të identifikohet
përkushtim ,punë në kontinuitet dhe
ajo aftësi duhet të kumtohet njëzëri pa pobashkëpunim me të gjitha pjesëmarrësit
rosi konfuze të cilat shkaktojnë dyshime në
relevant që janë prezent në territor.
mirëbesim. Megjithatë duhet të theksohet
Ndërtimi i brendit të suksesshëm
se edhe pse parimi themelorë i brendimit
ndikon në rritjen e atraktivitetit të
është unifikimi të gjitha brendeve në
rajonit dhe të njëjtit lehtëson
thelb të gjitha kanë baza dhe qëllime të
procesin e zhvillimit
njëjta . Për atë arsye e domosdoshëm
afatgjatë.
është të njoftohen brendet e rajoneve

INTERVISTË me Emilia Gjerovska - Udhëheqëse e rajonit planor të Pellagonisë

PËR ZHVILLIM KUALITATIV DHE TË
QËNDRUESHËM EVROPIAN
Sa i kushtohet rëndësi zhvillimit rajonal në Maqedoni
dhe se mjetet që ndahen për financim jan të mjaftueshme?
Në këtë pyetje do doja të përgjigjem duke trajtuar
dy aspekte të përbashkëta që janë të rëndësishme për
pamjen e tërësishme të zhvillimit të barabartë rajonal
në Republikën e Maqedonisë. Në fakt nëse analizohet
mendimi i ligjëvënësit dhe në përgjithësi dokumentacionet strategjike të sjellura që prej 2007 e këndej është e
qartë se zhvillimi rajonal është pozicionuar shumë lartë
në agjendën e pushtetit ekzekutues . Rruga në të cilët
është orientuar kërkon struktura të forta për përkrahjen
e zhvillllimit të barabartë rajonal e cila duhet të arrijë deri
1% të TVSH.
Nga ana tjetër implementimi i politikës për zhvillim
rajonal viteve të kaluara e karakterizon me një dinamikë jo të barabartë si gjatë formimit dhe ekipimit të
strukturës për përkrahje por edhe në rindarjen e mjeteve financiare për realizimine e projekteve rajonale. Shuma e alokuar në Programin për zhvillim rajonal të MVL
vite përvite zvogëlohet përkundër kapaciteteve të Qendrave për zhvillim,të cilat e bindur jam se në kontinuitet
po rriten.
Kujtoj se kjo është normale gjatë fillimit të një procesi por ndërkohë të gjithë kryerësit pozicionohen në sistemin për zhvillim rajonal në Republikën e Maqedonisë
dhe se kemi përvojë të mjaftueshëm që ti përshtatemi
kornizat ligjore në nevoja reale, por edhe të përpiqemi
me më shumë ekspedita që të realizojmë pjesë të qëllimeve strategjike.

Si e promovoni ju rajonin tuaj dhe përmes cilave aktivitete?
Qendra për zhvillimin e rajonit të Pellagonisë gati tre
vite punon aktivisht në promovimin e potencialeve që
i posedon rajonin e Pellagonisë. Qasja projektuese gjatë
punës përfshinë hartimin e nevojave dhe përparësive,
përgatitjen e aplikacioneve deri te fondet vendore dhe të
huaja dhe implementimin e projekteve rajonale. Në atë
kuptim qendra deri tash ka realizuar shumë projekte duke
filluar nga aktivitetet për ndërtim të kapaciteteve të seksionit NJZHR të nëntë komunave themeluese,promovimin
në katër gjuhë. Nxitës për investime (promovuar edhe
në Shqipëri dhe Greqi dhe së shpejti edhe para biznesmenëve Slloven) sovtfer special dhe ueb portal direk
drejtuar kah kërkesat e MSP të rajonit . Me këtë projekte
i cili implementohet me sloganin “NDËRTOJMË PARTNERITET” Qendra promovon atë që ofrojnë komunat sipërmarrësve dhe me çfarë kushte i ofrojnë ata.
Promovimi i rajonit të Pellagonisë përmes potencialeve kulturore dhe vlerave është diçka e pa shmangshme
qe na imponohet në punën tonë, para së gjithash duke
marrë parasysh se me sa shumë pasuri të madhe kulturore dhe natyrore disponon kjo pjesë e Maqedonisë, njëri
nga ai aktivitet në atë drejtim është Normandia e poshtme (pjesë e kontratës që e ka nënshkruar Republika e
Maqedonisë dhe Republika e Fracës),ku rajoni i Pellagonisë është rajon i vetëm që e promovon këtë bashkëpunim në nivel kulturorë. U mbajt punëtoria me temë “Analiza dhe planifikimi strategjikë për zhvillimin e kulturës
në zhvillimin e kulturës të rajonit të Pellagonisë” ku për
herë të parë po punohet drejt krijimit të strategjisë Rajonale për zhvillimin e kulturës në rajon.
Ndoshta projekti më i përshtatshëm për promovimin
e potencialeve turistike të rajonit të Pellagonisë sipas interesimit të banorëve është lidhja e Manastireve dhe Kishave të Baba planina .Projekti rezulton me me ofertë integruese turistike duke ofruar rekreacion pas shtigjeve të
maleve që i lidh Manastirin me Resnjën, përmbajtje nga
aspekti kulturës dhe Historisë përgjatë Manastireve dhe
Kishave dhe në fund vendosje të ushqimit në shtëpitë e
tradicionale Maqedonase rreth rrëz malit të Pelisterit .Ka
qen e përpiluar katalogu dhe hartës në gjuhën Angleze
dhe Maqedonase me qëllim pesë shtigjet e promovuara
të bëhen pjesë nga oferta e rregullt turistike në rajonin e
Pellagonisë.
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Me rëndësi të madhe për promovimin e rajonit të Pellagonisë është edhe anëtarësimi në kuvendin e rajonit
Evropian ( 2070 rajone antarsojnë në këtë organizatë
Evropiane) përmes së cilës rrjetëzohemi me rajonet e UE
me qëllim aplikimit dhe implementimi të projekteve për
zhvillimin e rajonit .
Si duhet funksionuar rajonet ?
Kornizat kryesore për funksionimin e rajoneve të vendit i sjellë Ligji për zhvillim rajonal i Republikës së Maqedonisë dhe Strategjia për zhvillim të barabartë në Republikën
e Maqedonisë 2009-2019. Nëse subliimohen përmbajtjet
e këtyre dy dokumenteve funksionimi momental i Qendrave nënkupton kufizimin e operacionalizuar të politikave të pushtetit ekzekutiv dhe lokal me çka fitohet vlera e
shtuar e aktiviteteve të zbatuara,përmirësimin e proceseve demokratike ruajtjen e parimit të subsidiariteti.
Plotësisht nëse dihet se rajonet në Maqedoni janë
njësi statistikore dhe në pajtueshmëri të NUTS klasifikimit në EU Maqedonia është e precizuar si vend rajon
(sipas NUTS 2, rajonet sipas NUTS 3 )është e qartë se rajonet janë të krijuara me qëllim të sigurojnë të dhëna
hyrëse dhe fidbek nga sektorët\fushat që i kanë fituar si
kompetencë nga komunat që hyjnë në përbërje e tyre
përkundër mundësive të jenë kreatorë kryesorë të politikës për zhvillim rajonal.
Duke marrë parasysh kontekstin e përgjithshëm në
të cilën duhet zhvilluar niveli rajonal në Republikën e
Maqedonisë janë të nevojshme intervenimet konkrete
të më shumë pikave kyçe edhe atë:
= në suazat institucionale të zhvillimit të barabartë
rajonal
= pas krijimit të politikave të zhvillimit të barabartë
rajonal dhe planifikimit të masave dhe aktiviteteve për
arritjen e qëllimeve të parapara,
= në pjesën e financimit të aktiviteteve dhe institucioneve për implementimin e politikave për zhvillim të
barabartë rajonal dhe në veçanti
= në pjesën e aktiviteteve të veta të cilat kontribuojnë në zhvillim të tërësishëm të përshpejtuar në Rajonin e Republikës së Maqedonisë.
Konkretisht rajonet respektivisht zhvillimi rajonal i
R.Maqedonisë duhet të paraqesë përmbajtje financiare
në kontinuitet nga ana e shtetit dhe shkallë të lartë koordinimi mes ministrive, donatorëve dhe palëve të interesuara në nivel rajonal dhe lokal që do kontribuoj në
zmadhimin e rezultatit të tërësishëm dhe funksionimin
e zhvillimit sipas metodologjisë së përshkruar të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale.

A keni klimë të volitshëm në rajon për tërheqjen e investitorëve të huaj ?
Rajoni i Pellagonisë sipas territorit të saj paraqet rajonin më të madh në Republikën e Maqedoisë. Rajoni
është i lidhur me infrastrukturë të mirë hekurudhore
dhe telekomuiacion që paraqet anën më të fortë të
investimeve. Rajoni i Pellagonisë ka nëntë zona industriale në suazat e secilës prej nëntë komunave të këtij
rajoni. Mënyrat e këtyre zonave që ofrojnë volitshmëri
për investitorë potencial krijohet nëmënyra lokale
por ndërkohë edhe në pajtueshmëri me politikat për
tërheqje të investitorëve në nivel nacional përmes
institucioneve kompetente. Gjithashtu, një pjesë e komunave të Pellagonisë, intensivisht po punohet në të
ashtëquajturat “Zona Biznesi” që jan direkt kompetentë
në administratën lokale dhe që jan të hapur për realizimin e planeve investuese si ato të vendit dhe ato të
huaj. Duke marrë parasysh faktin se për tërheqjen sa
më të suksesshëm të palëve interesuara është faktori njeri,respektivisht niveli i përgatitjes së kryerësve
lokal të dalin në ndihmë të gjithave kërkesave dhe
kompanive të interesuar. Qendra për zhvillim të rajonit të planifikuar të Pellagonisë në kuadër të projektit
“Ndërtojmë Partneritet “e cila ka qenë financiarisht e
mbështetur nga Byroja për Zhvillim Rajonal dhe Ministrisë për Vetqevesrisje Lokale, kanë qenë të përforcuar kapacitetet parasegjithash të administratës
lokale të rajonit në pjesën e PPP, përgatitjes, aplikimit,
implementimit,monitoringut dhe evolumit të zhvillimit
të projekteve si dhe përcjelljen e të gjitha nevojave të
procedurave donatore.
Në suzat e projektit ishte e përpiluar ueb portali
(www.pelagonijabiznis.mk) i cili përmban regjistër të
kompanive që operojnë në rajonin e Pellagonisë dhe
se paraqesin partner potencial të kompanive të huaja
gjatë realizimit të planëve investuese të vetë pellagonisë. Shumë me rëndësi siç përmendëm më lartë në
suaza te këtij projekti për herë të parë është përpiluar
edhe cicëroni i investimeve i rajonit të Pellagonisë i
përkthyer në Anglisht, Maqedonisht, Greqisht dhe
Shqip që i përmban të gjitha potencialet për investim si dhe informacionet e para për të gjitha
investitorët .
Gjithashtu pran sektorit të biznesit në
rajonet ndërkufitare Lerin (greqi)dhe
Korçë(Shqipëri)u mbajtën prezantime
me të cilat kanë qenë të promovuara mundësitë për investim në
rajonin e Pellagonisë.

INTERVISTË me Emilia Gjerovska - Udhëheqëse e rajonit planor
Qendra për zhvillimin e rajonit të Pellagonisë aktivitetet
e veta i orienton më shumë kah promovimi i rajonit të Pellagonisë në zuazat ndërkombëtare me qëllime të zhvillimit
ekonomik e social të qytetarëve të rajonit të Pellagonisë.
Edhe pse tërheqjet e investitorëve jan të dukshëm
dhe të matur afat mesme dhe fat gjatë rezultatet e para
nga përpjekjet e përbashkëta janë më në pah. Argument
për të është zona industriale “Zhabeni” në Manastir ,licitacioni i paralajmëruar të biznis parcelave në zonën e Prilepit “Metalec” , por edhe interesimi i madh i investitorve
të huaj dhe ato vendorë për zonat “Mekazi’ dhe “prespateks” në Resnje “Petillep’ në Mogilla “zhabjani”në Novaci.
Sipas jush cilave projekte duhet dhënë prioritet?
Anëtarët e këshillit për zhvillim të rajonit të Pellagonisë
janë ata që e japin fjalën e fundit në vendimarrjen se cilat projekte duhen të financohen . Megjithatë situata në
fushën e prioriteteve në rajonin e Pellagonisë përafërsisht
është e pastër. Programi për zhvillim të rajonit të Pellagonisë për periudhën 2010_2015 është e ndarë në katër
fusha të intervenimeve siç janë: infrastrukturore, zhvillim
lokal ekonomik, mjedisit jetësor social, zhvillim kulturor
dhe kohezion të përmirësuar. Për shkak të maksimalizimit
të impaktit dhe rezultatet e pritura në vitin vijues. Këshilli për zhvillim të rajonit përmban Plan aksionar për vitin
e ardhshëm që është komplementarë me Programin për

zhvillim të rajonit të strategjive lokale dhe dokumenteve
nacionale. Për shembull për vitin 2011 theks të veçantë ju
ka dhënë projekteve që kanë paraparë përgatitjen e dokumentacioneve të rëndësishme kapitale si parakusht për
intervenim të mëtutjeshëm. Në vitin 2012 do të kaloje në
realizim të pjesërishëm apo të tërësishëm të dokumenteve
paraprake të dokumenteve teknike dhe pjesa më e madhe
e projekteve të parapara me sukses do rrumbullaksohen.
Ideja e këtillë e qasjes sistematike është një udheqje e
qëndrueshme me problemet dhe zgjidhen e tërësishme
të përpjekjeve që në fund të shpie deri në një jetë më kualitative të qytetarëve në rajon.
Sa projektet kontribuojnë për afrimin e rajoneve
karshi standardeve evropiane ku kërkohet shkallë
e lartë e jetës cilësore, rritjes ekonomike dhe një
ardhmëri më perspektive?

Të gjitha projektet QZHPPR që i ka realizuar dhe që
do ti realizojë në të ardhmen në thelbin e sajë hapërojn
kah arritja e standardeve të UE ku në pajtueshmëri me
Kontratën për stabilizim dhe asocimi nënshkruar mes Republikës së Maqedonis dhe EU paraqesin prioritete nacionale dhe orientimin strategjik .Nga ana tjetër ,derisa
projekti lejon dhe e kërkon atë ,për shkak të përmbajtjes
së gjërave në rezultatet përfundimtare të tyre inkorporohen kritere dhe kërkesat e BE-së.
Më lejoni të marr një shembull nga projekteve ERPPR në
periudhën e kaluar që realizoi me sukses si shembull referues.
Gjatë vitit 2011 është përpiluar dokumentacioni
teknik i kopshtit zoologjik në Manastir .Në të janë të parapara 26 vendqëndrime qendra edukative ,restorante
,parqe për fëmijë ndërtesa të reja administrative shesheve dhe infrastrukturë komplotuese. Grupe punuese të
formuara për nevojat e projekteve përbën edhe përfaqësues edhe të Asociacionit Evropian të kopshteve
Zoologjike dhe Akuariumeve _EAZA (www.eaza.net), si
organizatë më relevante në territorin e Evropës ku bëjnë
pjesë më shumë se 300 kopshte zoologjike, akuariume
dhe ekspert vendorë të kopshtit zoologjik të Shkupit. Me
qëllim të inkorporimit të kërkesave dhe kritereve Evropiane të theksuara në direktivat të mardhënieve të kësaj
fushe ,përmes transferimit të diturive,grupit punues ,vizitave studimore të kopshtit zoologji të Bukureshtit (anëtare e EAZA) por kanë qenë të shfrytëzuara edhe përvojat e

kopshtit zoologjik të Shkupit.
Pastaj në këtë vitë CRPPR është fituese e grand nga
Programi për bashkëpunim ndërkufitar mes Maqedonisë
dhe Greqisë dhe intervenimi planifikues në vete paraqet
kontribut kah kërkesat qëllimet dhe agjendën zhvilluese
të BE .
Për shifra konkret dhe arritje më detale do flasim
atëherë kur do përfundojë evoluimi i realizimeve të Programit për zhvillim të Pellagonisë për periudhë tre vjeçare gjatë realizimit të sajë që duhet të kryhet gjatë vitit
2012 .
Për çdo rast projektet që CRPPR i realizon kontribuojnë në realizimin evazionit të rajonit të Pellagonisë
dhe ajo është që ne të jemi rajon me cilësi të lart të jetesës ,me ardhmëri me perspektivë për qytetarët tanë,
rritje ekonomike dhe zhvillim të qëndrueshëm sipas kritereve Evropiane.

të
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SIGURIMI I PAJISJEVE PËR NJËSINË TERRITORIALE TË ZJARRFIKËSVE TPPE PRILEP
(E MBULON RAJONIN E PRILEPIT,KRIVOGASHTANIT DHE DOLNENIT)DHE PAJISJET PËR NJËSITË VOLONTERE.
Rajonin e Pellagonisë e përbëjnë nëntë komuna,përfshinë sipërfaqe prej 4.417 km2 ose 19% të territorit të
Republikës së Maqedonisë,me qka paraqet rajonin më të madh të rajoneve planore në vend.Rajoni planor i Pelagonisë
ka 238.136 banorë.
Partnerë në këtë projekt janë të gjitha komunat e Rajonit planorë të Pellagonisë.Njësia territoriale e zjarrfikësve
(TPPE)në Prilep ka nën kompetencë të reagojë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë.Pajisjet e amortizuara
dhe të vjetruara e zvogëlojnë efikasitetin dhe efektivitetin e punës,duke e rritur rrezikun në punë për tu përballur me
zjarrin.Nevojat dhe kërkesat dalin nga nevojat për profesionalizëm,kualitet dhe mbrojtje të zjarrfikësve.
Qëllimi themelor i projektit është sigurimi i pajisjeve të reja,bashkëkohore për TPPE Prilep me qëllim zvogëlimin
e rizikut për jetë për të punësuarit,si dhe arritje më të madhe në mbrojtjen e jetëve të njerëzve dhe pasurive të tyre.
Rezultatet e pritura:
=
=
=
=
=

Pajisje e TPPE Prilep me pajisje të reja profesionale
Zvogëlimin e rizikut për punëtorët në realizimin e detyrave dhe punëve profesionale
Përmirësimin e kualitetit në intevenimin e parandalimit dhe mbrojtjes nga zjarri.
Rritjen e numrit të jetëve të shpëtuara ,shtëpive, pasurivë të luajtshme dhe të paluajtshme
Dëmet materiale dhe shpenzimet operative të përdoruesve të shërbimeve janë zvogëluar.

Intervistë me Mr. Mirjana Lozanoska - udhëheqësen e Qendrës për Z

PRIORITET PËR NDRYSHIME DHE ZHVILLIM E
Sa projekte realizonoi gjatë një viti?
Mesatarisht realizojmë nga pesë projekte në vit,por
secili prej tyre në princip përmban aktivitete të mëdha.
Në pajtim me disa kriteriume dhe një aktivitet të këtij
lloji mundet të konsiderohet si projekt i veçantë.
Sa jeni të kënaqur me bashkëpuimin me Byron për
Zhvillim Rajonal ?
Me Byron për Zhvillim Rajonal kemi bashkëpunim të
shkëlqyeshëm.Dhe ne si Qendër për Zhvillim të Rajonit
Jugperendimor dhe të gjihtë të punësuarit e Byrosë
kemi kuptuar se punojmë për të njejtin qëllim dhe ky
qëllim është zhvillim i barabartë rajonal në të gjithë teritorin e shtetit tonë.Besimi,përkrahja dhe bashkëpunimi në mes dy institucioneve kontribuojnë për implementimin me sukses të shumë projekteve,kurse
rezultatet e të njejtave i ndjejnë qytetarët në forma të
ndryshme.
Sipas jush cilave projekteve duhet t’u jepet prioritet ?
Prioritet duhet t’u jepet projekteve të cilat promovojnë ndryshime ekonomike për përmirësimin e aktivitetit dhe konkurencës së rajonit,përmes numrit të
caktuar të investimeve ,dhe gjatë kësaj duke pasur parasysh nevojat zhvillimore të identifikuara.Atraktiviteti i
rajonit do të rritet me investimin në qasje te shërbimet
të cilat janë me kualitet të lartë dhe njëkohësishtë do
të kontribohet për ruajtjen e potencialeve natyrore.Gjithashtu rezultatet e projekteve duhet të nxisin inovacione ,ndërmarrësi dhe ekonomi e bazuar në njohuri.
Njikohësisht aktivitetet e projekteve duhet të krijojnë
kushte për krijimin e vendeve të reja të punës ,përmes
masave për inkurajimin e aktiviteteve të ndërmarrësisë
dhe përshtatjen e regulltë të ndryshimeve edhe të
ndërmarrjeve dhe të fuqisë punëtore.
Sa projetet kontribojnë në afrimin e rajoneve deri të
standardet europiane ku kërkohet nivel i lartë i jetës
kualitative,rritje ekonomike dhe një e ardhmëri
me perspektivë?
Në të gjitha projektet të cilat deri tani i kemi implementuar është e përfshirë komponenta e ruajtjes së
amientit jetësor ,kurse në numrin më të madh të tyre
aktivitetet kyçe direkt kontribojnë në ruajtjen dhe
mbrojtjen e potencialeve.Me këtë përmbushet kushti
elementar për zhvillim të qëndrueshëm,si dhe zhvillim
të fushave rurale.Të gjitha aktivitetet që janë të drejtua-

ra kah zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik ,praktikisht
e mbështesin ekonominë e njohurive,e përmirësojnë
qasjen në IT,e forcojnë zhvillimin ekonomik ,e ruajnë
dhe e zhvillojnë pasurinë kultutrore ,promovojnë ndërmarrësi , si dhe krijojnë kushte për shërbime kualitative
për qytetarët.
Si e promovoni rajonin tuaj përmes cilave aktivitete?
Qendra vazhdimisht punon në promovimin dhe
prezentimin e rajonit para të gjithë partnerëve relevantë dhe mysafirëve potencial në reajon duke përdorur forma të ndryshme të komunikimit.Rajonin Jugperendimor si një rajon më turistik në vendin tonë,e
promovojmë me pjesmarrje në panaire dhe ngjarje ku
ka mundësi për prezentimin e potencialeve të rajonit
sikurse janë:Zels-Ekspo,Panairi për turizëm në Ohër si
dhe panaire dhe konferenca ndërkombëtare të organizuara mbrenda dhe jashtë shtetit.Në korrik të vitit të
kaluar gjatë katër ditëve Qendra ka prezentuar potencialet turistike të Rajonit Jugperendimor para një grupe të madhe të Frencezëve nga Holanda e Poshtme.Nga
kjo ishte arritur marrëveshje që në të ardhmen të dy rajonet të realizojnë aktivitete me qëllim promovimin më
të madh të tyre dhe tërheqjen e më shumë turistëve
francez.Gjithashtu,Qendra organizon ngjarje promovuese dhe manifestime te ndryshme në të cilat prezentohen pasurit kulturoredhe natyrore dhe traditat e rajonit.Vëmendje të veçantë Qendra i kushton prezantimit
medial,ku prezantohen informacione në mediat e shtypura (shkruara ) dhe ato elektronike lokale dhe nacionale. Janë përgatitur dhe një numër i madh i materialeve promovuese për Qendrën dhe rajonin dhe të njejtat
janë publikuar ne ueb faqen www.southwestregion.mk,
e cila është në tre gjuhë:në gjuhën maqedone,shqipe
dhe angleze. Janë pregatitur dhe shtypur broshura në
tre gjuhë (në gjuhën maqedone,shqipe dhe angleze)
për Rajonin Jugperendimor,broshurë për produktet
bujqësore dhe qumështore në katërgjuhë (ne gjuhën
maqedone,shqipe,turke dhe angleze).Është përfunduar dhe shtypur CD për rajonin në gjuhën angleze
dhe i njejti është shpërndarë deri te të gjihtë partnerët
e huaj potencial.Për secili projekt Qendra përgatitë dhe
shtyp fletushka në të cilat janë të treguara të dhënat
më të rëndësishme për aktivitetet e projekteve.
Si duhet të funksionojnë rajonet?
Për të arritur shkallë të lartë të realizimit të Strategjisë për zhvillim të barabartë rajonal dhe Programa për zhvillim të rajoneve planore ,para së gjithash
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ër Zhvillim të Rajonit Jugëperendimor,

M EKONOMIK
është e nevojshme të krijohen mjete financiare nga
buxheti nacional.Veçanërishtë duhet të nënvizohet se
tejkalimi i dispariteteve në mes rajonit më të zhvilluar
dhe atyre më pak të zhvilluar,mundet të arrihet vetëm
me ndarje më të mëdha të mjeteve për investime dhe
zhvillim.Duhet të merret parasysh se zhvillimi duhet
të jetë i qëndrueshëm duke marrë parasysh kualitetin e jetesës,kohezionin social dhe mbrojtja e pasurisë
natyrore dhe kulturore,Politika rajonale duhet të ketë si

qëllim arritjen e ekonomisë dinamike dhe participative
të shoqërisë,bazuar në respektimin e së drejtës sociale dhe zhvillimin ekonomik dhe të njejtat të jenë të
qëndrueshme dhe ndërkombtarisht konkuruese.Për
zbatimin e kësaj politike është e nevojshme të ndërtohen dhe struktura të reja administrative në këto rajone dhe nga kjo duhet të kufizohen dhe të sqarohen
kompetencat ,por edhe të përmisësohet koordinimi
ndërsektorial.

“VENDOSJA E PUNKTIT MATËS PËR MISIONIN E GAZRAVE DHE NDOTJA E AJRIT
NGA QTE "OSLOMEJ" DHE PËRPILIMI I STUDIMIT I PROPOZIM-MASAVE
PËR MBROJTJEN E AJRIT TË NDOTUR”
Rajoni jugperëndimor është një ndër tetë rajonet në suazat e Republikës së Maqedonisë ,dhe në të hyjnë 13-të
komuna : Vevçani,Vraneshtica,Dibra, Debarca,Drugova ,Zajazi,Osllomeji, Ohridi,Kërçova ,Makedonski Brod,Pllasnica
Struga dhe Qendra Zhupa. Shtrihet në sipërfaqe territoriale prej 3.340 km2,në 286 vendbanime dhe zë vend prej
10,83% të territorit të Republikës së Maqedonisë në të cilën jetojnë gjithsej 222.064 banorë.
Një ndër projektet më të përshtatshme , të realizuara nga ana Qendra për rajonin të planifikuar jugperëndimor të
financuar nga ana e Byrosë për Zhvillim Rajonal dhe Ministrisë për Vetqeverisje Lokale gjatë vitit 2011 është “vendosje
të punktit për misionin e gazrave dhe ndotja e ajri nga QTE “Osllomej” dhe përpilimi i studimit të propozim-masave
për mbrojtjen e ajrit të ndotur”.
Qëllimet e projektit janë në pajtueshmëri me qëllimet strategjike të definuar në Strategjin e zhvillimit të
barabartë rajonal -Rajone konkurrente të planifikuara që gradon me një zhvillim dinamik dhe të përmbajtur,
si prioritet paraqitet mbrojtja e mjedisit jetësorë të rajoneve të planifikuara. Komuna e Osllomesë ka hyrë në
prioritetin e katër ku është e domosdoshëm të bëhet
monitoringu i cilësisë së ajrit më qëllimin e ruajtjes së
shëndetit të njerëzve por edhe të rrethit më të gjerë.
Qëllimet kryesore të projektit janë: në kontinuitet të
përcjellet ndotja e ajrit nëpër zonat e komunës Osllomesë,
të vazhdohen masat për zvogëlimin e misionit të gazrave
të ndotur nga QTE Osllomej dhe të vazhdohen masat për
mbrojtje të njerëzve dhe rrethinës nga ajri i ndotur ,ujit
dhe shtresës.
Si kontribute të këtij projekti në Republikën e
Maqedonisë mund ti theksojmë:
= Përmirësimi i rrethit jetësor të vendbanimit të
komunës së Osllomesë.
= Përmirësimi i cilësisë i prodhimeve bujqësore
të mikro-rajioneve.
= Zvogëlimin e shkallës së kontaminimit të
prodhimeve bujqësore.
= Revalorizimin e vegjetacionit të
zonave të gjëra të Osllomesë.

STRUKTURA E SISTEMIT TË ZHVILLIMIT RAJONAL NË R
Republika e Serbisë është vendi ku sipas shkallës
së zhvillimit krahas rajoneve ka dallime drastike dhe
ka tendencë të rritjes së zhvillimit. Disproporcionet e
mëdha dalin si rezultat i mos zhvillimit të numrit të
madh të komunave ,mospajtimeve strukturore ,problemeve institucionale kalimeve të papërshtatshme
demografike si dhe të kufizimeve materiale.
Problemet multidimensionale gjatë shumë viteve të zhvillimit të Republikës së Serbisë shkaktojnë
politikë sistematike dhe vijuese e cila me sukses do
të zbatohen në të gjitha nivelet udhëheqëse. Qasja e
re e politikës regjionale duhet tu mundësoj pushtetit
mënyra të ndryshme, ti siguroj jo vetëm zhvillim dhe
rritje ekonomike por edhe rritje të kapaciteteve me
qëllim që me sukses të ballafaqohen me nxitjet e zhvillimit rajonal. Viteve të fundit në republikën e Serbisë
nga puna e mundimshme jan të theksuara edhe vendosja e strukturave të reja institucionale e cila duhet
tu përgjigjet të gjitha ndodhive aktuale në vend, respektivisht afrimin e Republikës së Serbisë kah Unioni Evropian ,rajonalizimin, vendosja e institucioneve
rajonale ,mbicentralizimin ,vështirësitë financiare dhe
të tjera.

Për momentin korniza ligjore e politikës për zhvillim
rajonal të Republikës së Serbisë përbëhet nga; Kushtetuta e Republikës së Serbisë ,Strategjia e zhvillimit rajonal ,
Marrëveshja për stabilizim dhe afrim,Programi Nacional
për Integrim Evropian dhe Ligji për zhvillim rajonal.
Hapi i parë për zbatimin e politikave për zhvillimin
rajonal të Serbisë paraqet miratimin e Ligjit për zhvillim
rajonal në qershor të vitit 2009 , e cila është e plotësuar
dhe ndryshuar në Maj të vitit 2010. Sipas ligjit ,zhvillimi
rajonal paraqet ‘’ proces afatgjatë dhe gjithëpërfshirës i
avancimit të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të rajoneve ,zonave dhe njësit e vetëqeverisjes lokale përmes
valorizimit të specifikave të tyre ‘’ . Me ligjin për zhvillim
rajonal parashikohet ndarja e regjioneve dhe njësive të
vetëqeverisjes lokale sipas shkallës së zhvillimit por vihet
edhe nocioni “zona të devalvuara“ si zona ku shkalla e
zhvillimit ashtë më e vogël se 50 % nga mesatarja e nivelit republikan të TVSH në banorë. Me ligj parashikohet
edhe miratimi i shumë dokumenteve zhvillimore për
zhvillimin rajonal :planit Nacional për zhvillim rajonal
dhe strategjive zhvillimore regjionale të cilat i definojnë prioritetet themelore në nivel nacional regjional
,si dhe programet për financimin e zhvillimit të rajonit
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të cilat përmbajnë pasqyrë të projekteve për at rajon,
dhe ndarja e mjeteve financiare gjatë realizimit të atyre
projekteve për secilin rajon gjatë buxhetit vjetor.
Burimet e financimit të zhvillimit rajonal që i definon
Ligji për zhvillim rajonal i Serbisë janë :buxheti republikan ,buxheti i krahinave autonome ,Qyteti i Beogradit
dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale, si dhe fondeve të
Unionit Evropian, donacioneve nga bashkësia ndërkombëtare dhe kreditore e zhvilluese nga institucioneve ndërkombëtare financiare.
Sipas ligjit për zhvillimit rajonal , në NNJTS 1 niveli
(territore me nga 3 deri 7 milion banor sipas rregullës
së Eurostatit për zmadhimin e njësive statistikore ) Serbia është e ndarë në Serbia e Veriut dhe e Jugut ,derisa
në NNJTS 2 niveli (rajone ku numri i banorëve sillet prej
800.0000 deri m3 milion ),regjione në kuptim të zhvillimit rajonal janë shumë me rëndësi të madhe , Serbia
është e ndarë në shtatë rajone .Plani nacional për zhvillim rajonali definon prioritetet themelore të Republikës
se Serbisë si dhe i potencon mënyrat e arritjes së tyre .
Strategjia për zhvillimin rajonal i Republikës së Serbisë e kapë periudhën prej 2007 deri 2012 dhe është
dokument i par strategjik ku në mënyrë konzistente dhe
të tërësishëm i definon prioritetet zhvillimore të zhvillimit rajonal dhe mënyrat të realizimit të tyre .
Strategjia e zhvillimit rajonal përbëhet prej tri shtyllave .Së pari ,në vërtetimin e shkallës së zhvillimit respektivisht në kategorizimin e zonave ,pastaj në definimin e politikave zhvilluese për nxitjen e zhvillimit
rajonal,dhe e treta në zhvillimin e institucioneve dhe
koordinimin mes tyre.
Dokumente të tjera zhvillimore nga sfera e zhvillimit rajonal janë: strategjitë, programet , planet ,planet
aksionare ,të cilat duhet patjetër të jen pajtueshmëri me
planin Nacional dhe Strategjinë për zhvillimin rajonal
Struktura institucionale për zhvillimin rajonal të Republikës së Serbisë përbëhet nga : Qeveria , Ministria
e ekonomisë dhe zhvillimi rajonal Ministrit e financave
dhe planifikimit hapësinor dhe ato në përbërjet saj ,krahina autonome Vojvodina ,qyteti Beogradit ,agjencia e
regjistrit ekonomik, agjencia republikane për planifikim
hapësinor,Fondi për zhvillim i Republikës së Serbisë,si
organe ekzistuese dhe organet e reja të vendosura
:këshillit nacional dhe agjencisë Nacional për zhvillimin rajonal,këshillat zhvilluese dhe agjencitë regjionale
zhvilluese.
Këshilli Nacional ka 19 anëtar që e përbëjnë ministrat nga Ministritë ku përgjegjësitë i përkasin zhvillimit

rajonal,kryetaret e këshillave regjionale nga qendra e
Serbisë ,kryetari këshilli përmbarues i krahinës autonome të Vojvodinës dhe kryetari i qytetit të Beogradit
Si dhe përfaqësuesit e regjioneve të vet , sekretari shtetëror i ministrisë së ekonomisë dhe zhvillimi
rajonal,drejtori i agjencisë Nacionale për zhvillim rajonal
,drejtori i Zyrës së qeverisë për integrime evropiane ,kryetari i konferencës së Përhershme i qyteteve dhe fshatrave dhe koordinatori nacional IPA . Anëtarët e këshillit
Nacional i emëron Qeveria , por kryetar i të njëjtit është
ministri që është kompetent për zhvillimin rajonal.
Këshillat rajonale i përbëjnë përfaqësuesit e qyteteve, komunave dhe komunat e qyteteve ku formojnë
rajon, si dhe sektori civil dhe publik, institucione dhe organizata tjera . Ligji për zhvillim rajonal i Republikës së
Serbisë nuk përcakton numër të anëtareve të këshillave
rajonale dhe në atë mënyrë i jep hapësirë vet anëtarëve
me akt themelor ta vërtetoj numrin e anëtareve.
Agjencia nacional e për zhvillimin rajonal të Republikës së Serbisë është trashëgimtar i agjencisë Republikane për zhvillim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
dhe sipërmarrjeve .Në pajtueshmëri me ligjin ajo është
e themeluar për kryerjen e veprimtarive rregullative
dhe profesionale të ndërlidhura me zhvillimin rajonal .
Aktivitetet e veta ,agjencia Nacionale i kryen përmes
tri drejtimeve vepruese ,udhëheqje me projekte infrastrukturore , përkrahja zhvillimit të shoqërive dhe
ndërmarrjeve ekonomike dhe përgatitja e dokumenteve dhe akteve zhvilluese dhe ndërtimi i
strukturës institucionale për realizimin e politikave për zhvillimin rajonal.
Në nivel rajonal përsëri ligji parasheh krijimin e Agjenci zhvillimore regjionale si
shoqëri ekonomike ose shoqëri e krijuar për kryerjen e punëve të lidhur

Struktura e sistemit të zhvillimit rajonal në Republikën e Serbisë

për zhvillimin rajonal. Para se të filloj me punë Agjencitë
zhvillimore rajonale patjetër duhet të marrin akreditim nga ana e agjencisë Nacionale për zhvillim rajonal.
Agjencia nacionale është kompetent edhe për marrjen e
akreditimit për punë.
Burimet e financimit të agjencive për zhvillim Rajonal
janë: të hyrat personale nga kryerja e veprimeve,buxheti
i njesive të vetëqeverisjes lokale të cilat janë themelues
të agjencive zhvillimore rajonale,donacioneve,sponzori
meve ndihma për zhvillim nga personat juridik dhe fizik
të huaj dhe vendordhe dhe burime tjera në pajtueshmëri
me ligjin.
Zbatimin deritanishëm të politikës për zhvillim rajonalë në republikën e Serbisë identifikon shumë përpjekje
me të cilën varet suksesi i implementimit të politikës dhe
arritjet përcaktuara si prioritete.
Strategjitë rajonale nuk përmbajnë klasifikim sektorial të prioriteteve dhe masave për zbatimin e tyre, nuk
ekziston kulturë evoluimi e cila mundëson vlerësim të
efekteve gjatë zbatimit të strategjisë dhe rezultateve të
arritura,vërtetim i domosdoshëm i cili i përcakton hapat
e mëtutjeshëm në planifikimin e zhvillimit politikave
rajonale,bashkëpunimi mes institucioneve involvuese që
jan kompetent për zhvillimin rajonal ende nuk asht në
nivel të kënaqshëm .
Ballafaqimi i suksesshëm i shkaqeve të lartpërmendura do të thotë edhe përmirësimin e politikave për
zhvillim rajonal, si dhe zbatimin e tyre efektiv ku nga ana
e vet në planin afatgjatë do kontribuoje në zvogëlimin e
dallimeve regjionale të cilat jan më të theksuara në mes
të jugut dhe veriut por edhe mes zonave urbane dhe rurale në territorin e Serbisë
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SERBIA ËSHTË NJËRA NGA VENDET ME
MË SHUMË DISPARITETE RAJONALE NË EVROPË
Serbia është njëra nga vendet me më shumë disparitete rajonale në Evropë-dallimet në mes rajoneve më
të zhvilluara dhe më të pazhvilluara në Serbi janë në
proporcion 1:6. A ndikon zbatimi i politikës rajonale
në zvogëlimin e këtyre dispariteteve dhe në çfarë niveli gjendet momentalisht Serbia në zbatimin e këtyre
politikave?
Beogradi është momentalisht rajoni më i zhvilluar sipas
metodologjisë së Ligjit për zhvillim rajonal.,Bruto Produkti
Vendorë (BPV), për kokë të banorit është afër 180% nga
përqindja nacionale,kurse katër rajonet tjera janë nën këtë
përqindje.Dallimet në BPV për kokë të banorit në mes të Beogradit dhe rajoneve lindore dhe jugore të Serbisë janë në proporcion 3:1.Në fakt Beogradi gjeneron pjesën më të madhe
në BPV me 40% të prodhimit,ndërsa Serbija jugore dhe lindore kontribojnë më pak se 15 %.Këto disparitete mundet të
tregohen edhe përmes shkallës së papunsisë. Shkalla më e
lartë e papunsisë është në rajonin lindor dhe jugor të Serbisë
me 25.8%,pastaj Shumadija dhe Serbija perendimore me 23
%,kurse në rajonin e Beogradit me 19%.
Qeveria e Republikës së Serbise me masat të cilat i
zbaton,siç janë ndërtimi i koridorit rrugor 10,masa speciale për nxitjen e rajoneve më të pazhvilluara,subvencione
për vetëpunsim,përshtatjen e arsimit me kërkesat e tregut të punës etj,tenton të ndikoj në zvogëlimin e dispariteteve rajonale.Por,pasojat e krizës globale ekonomike
ndikojnë në zvogëlimin e investimeve,mbulljet e vendeve
të punës,rritjen e varfërisë,kështu që këto masa që janë
marrë deri më tani kanë ndikuar në rritje të butë (vogel) të
ekonomisë,por të njejtat nuk siguruan zvogëlimin e dallimeve në mes rajoneve.
Duke pasur parasysh institucionet kompetente për
zhvillim rajonal.janë ndër faktorët më të rëndësishëm
për nxitjen e zhvillimit dhe në zvolëlimin e dallimeve
ndër-rajonale,,atëherë pyetja kyqe është nëse këto investime i kryejnë obligimet e tyre në masën në të cilën
janë paraparë me ligj dhe nëse institucionet i marrin të
gjitha mjetet e parapara?
Në Republikën e Serbisë politka rajonale ripërtrirjet
e saja i ka fituar nga miratimi i Ligjit për zhvillim rajonal

në vitin 2007.Se ndodhemi në fillim të themelimit të politikës për zhvillim rajonal flet fakti se ligji i lartpërmendur
një herë është ndryshuar,kurse numri më i madh i akteve
nënligjore janë miratuar kohen e fundit me çka është bërë
korniza legjislative për funksionimin e këtyre institucioneve.Përkundër kësaj Ligji për zhvilim rajonal parasheh
edhe numër minimal të agjensioneve për zhvillimin e rajoneve për secilin nga pesë rajonet,si dhe procedurat për
akreditimin e tyre.Në këtë moment vetëm dy nga agjensionet rajonale ai jugor dhe lindor i Serbisë kanë fituar
akreditimin ekzekutimin e punës së tyre.Në periudhën e
ardhëshme presim edhe agjensionet e tjera per zhvillim të
kalojnë procedurën për akreditim dhe ta fillojnë punën në
përputhje me kompetencat e tyre.
Praktika e deritanishme në zbatimin e politikave
për zhvillim rajonal sigurisht se ka treguar se cilat
janë problemet e Agjensionit nacional për zhvillim
rajonal,si dhe problemet e agjensive tjera nacionale
për zhvillim rajonal.A do të mundeni ti identifikoni
problemet e këtyre agjensive?
Në rastin tonë Agjensioni Nacional për Zhvillim Rajonal egziston gjatë kohë pasiqë ky agjension rrjedh
nga Agjensioni për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme.Por,padyshim se ajo ballafaqohet me obligime
të reja të cilat dalin nga Ligji për Zhvillim Rajonal.
Sfidë kryesore për agjensionet për zhvillim rajonal
do të jetë pozicionimi i tyre në sistemin në të cilin
ato funksionojnë institucionet për zhvillim ekonomik ,punësim (sh.b.shërbime rajonale për punësim)
dhe të ngjashme si qëndrueshmëria e tyre.Agjensionet për Zhvillim rajonal duhet të jenë partnere me të gjithë aktoret egzistues dhe me punën
e tyre të kontribojnë në koordinim sa më të
madh në mes të komunave në zgjidhjen e
çështjeve ekonomiko-sociale të një rajoni.
Kjo mundet të arrihet me fokusimin për
përgatitjen e projekteve në sfera prioritare dhe dokumentacion proekto-teknik për projekte infrastrukturore për ato
komuna
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të cilat i përkasin pjesës së punës së zhvillimit rajonal.
Nga ana tjetër, çfardo lloj ambicije tjetër e agjensioneve
rajonale për zhvillim formojnë për menaxhimin me fondet e UE,do të formojë sisitem kompleks dhe paralel në
marrëdhëniet e organeve egzistuese në nivel qëndror për
menaxhimin e fonedeve të UE dhe vetë ajo do të kontribojë për përdorimin joefikas të mjeteve në dispozicion.
Nga ana tjetër shtrohet pyetja e qëndrueshmërisë së
agjensioneve për zhvillim rajonal në kushtet ku formuesit e tyre duhet të vendosin nëse mjetet e kufizuara me
të cilat disponojnë t’i drejtojnë në shpenzimet operative
për funksionimin e këtyre agjensive ose në masat e interesit për jetën e përditshme të popullsisë si p.sh ndihma
sociale dhe të ngjashme.

Bashkëpunimi ndërkufitar paraqet pjesë përbërëse të
politikës rajonale të Unionit Europian.A kanë programe dhe projekte të përbashkëta Republika e Maqedonisë dhe Republika e Serbisë për bashkëpunim
ndërkufitar dhe a egziston mundësia për avancimin e
këtij bashkëpunimi?
Programet për bashkëpunim ndërkufitar i nxisin kontaktet dhe lidhjet personale mes njerëzve,komuniteteve
dhe institucioneve nga te dyja anët e kufirit,që paraqet
bazë për bashkëpunim dhe zhvillim të mëtutjeshëm.
Për fat të keq Republika e Maqedonisë dhe Republika e Serbisë nuk kanë programe të përbashkëta për
bashkëpunim ndërkufitar.Sinqerisht shpresoj që kjo pro-
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gramë do të jetë e hapur në kornizë të Buxhetit të ri të
UE për periudhën 2014-2020.Hapja e kësaj programe
do të mundësonte që pushteti lokal, shkollat, universitetet, organizatat joqeveritare nga të dyja anët e kufirit
propozojnë dhe zbatojnë projekte të cilat do të kontribojnë në bashkëpunim në sferën e ekonomisë dhe
bujqësisë,mjedisit jetësor,arsimit dhe turizmit etj, dhe të
zhvillojnë kontaktet direkte në mes kolegëve në Maqedoni dhe Serbi.
Z. Miriç ju jeni ekspert për politikën e zhvillimit rajonal në R.Serbisë.A do të mundeni të na i tregoni
pikpamjet tuaja personale në lidhje me përmirësimin
e politikës për zhvillim rajonal?
Politika për zhvillim rajnal nuk mundet të shqyrtohet
e izoluar nga politikat tjera (si p.sh.punësimi,jeta sociale), si dhe jashtë procesit të ndryshimeve sociale dhe
politike.Për këtë arsye,rekomandime të përgjithshme
të caktuara,siç janë avansimi i planifikimit programor të buxhetit dhe bashkëpunim më i mirë në mes
resorëve,avansimin e sistemit ndjekjes dhe vlerësimin e Strategjisë,programeve dhe projekteve,krijimin
e metodologjis së definuar qartë për punimin e
Strategjisë,zhdukjen e konceptit paralel për planifikim e

mjeteve nga privatizimi të llojit të ashtuquajtur Plan Investicional Kombëtar,njëkohësisht kanë të bëjnë dhe me
politikat për zhvillim rajonal.
Për këtë, Republika e Serbisë momentalisht po e përgatitë Strategjinë e re për zhvillim rajonal për periudhën
2012-2017,si dhe strategjinë e veçantë për të gjitha pesë
rajonet për periudhën 2012-2017,e domosdoshme është
që të gjitha këto strategji të përmbajnë klasifikim sektorial të prioriteteve dhe masat për realizimin e tyre (si p.sh.
arsimi,transporti etj),nga çka do të mundësohej që politika rajonale të përfaqësohej në të gjitha strategjit relevante sektoriale dhe njëkohësisht të mundësojë hyrje
në të gjitha misnitritë relevante me finansimin e masave
dhe projekteve që janë të rëndësishme për zhvillimin rajonal. Gjithahstu, është e rëndësishme që të gjitha strategjitë rajonale të mos përmbajne listë të dëshirave të
bukura nga një rajon,por nevoja reale dhe të vërteta të
bazuara në projekte të gatshme. Dhe në fund pa projekte
të gatshme të gjitha këto dokumente mbesin “shkronjë e
vdekur në letër “ ,për këtë arsye është e nevojshme në
kontinuitet të përgatiten projekte dhe dokumentacion
teknik.
Edhe një faktor i rëndësishëm që ndikon në zhvillimin e politikës rajonale është hyrja e Serbisë në UE dhe
shfrytëzimi i fondeve strukturore si instrument i politikës
rajonale të UE, me qëllim që të zvogëlohen dallimet e
mbrendëshme në mes rajoneve dhe krijimin e kushteve
të cilat do të mundësonin Sebija sa më shpejtë të afrohet
kushteve deri në nivelin mesatar të zhvillimit ekonomikoshoqëror në UE.Në ato shtete ku komplementariteti në
mes politikave rajonale kombëtare dhe politikave rajonale të UE nuk është realizuar zbatimi i të dy politikave
është objekt i tensioneve politike dhe institucionale dhe
mosmarrveshje të shpeshta.Për këtë arsye janë krijuar sisteme parlamentare (kombëtare dhe europiane) të cilat
karakterizohen me kërkesa të veçanta administrative.
Rezultati përfundimtar shihet në shpenzimet jokoherente dhe joefikase të mjeteve në dispozicion brenda
prioriteteve kombëtare dhe në instancë të fundit
problemet me marrëdhëniet europiane dhe admisnitratat komëtare. Duke e marrë parasyshë këtë
përvojë është e nevojshme që të vazhdohet
me futjen dhe avansimin konstant të kornizës institucionale për menaxhimin e IPA
fondeve si hap bazë për përgatitjen për
politikën rajonale të UE dhe fondet
e saja strukturore.

INTERVISTË

FATI ISENI,
KRYETARI I KOMUNËS
SË STUDENIÇANIT

TË MIRËMBAHET
AMBIENTI JETËSOR
Sa projekte realizoni gjatë një viti?
Meqenëse bëhet fjalë për komunë rurale,problem
më të madh paraqesin projektet infrastrukturore.
Këto projekte kërkojnë financa të mëdha të cilat
komuna jonë nuk mundet të sigurojë nga buxheti
vetanak,kështu që numri i realizimit të këtyre projekteve varet nga shumë faktor.Shembull vitin e kaluar kemi
realizuar projekte kapitale siç janë :rrugën për Koliçan
të Poshtëm nga Manastiri Pelenica-4km,i financuar
nga Banka Botërore në vlerë prej 356.000 euro.Gjithashtu për të njejtën pjesë përmes Rajonit planor të
Shkupit janë realizuar edhe 700 km,kurse kanë mbetur edhe 600m,për këtë vit në vlerë prej 9.000.000
denarë gjithashtu nga Rajoni planor i Shkupit.Janë
ndërtuar edhe tre shkolla të reja në fshitin VërtekicëDonacion nga qeveria Japoneze,shkolla e mesme në
fshatin Draçevicë e financuar nga Ministria e arsimit
dhe shkencës (Qeveria e R.M),shkollë e re në fshatin Ellovë e financuar gjithashtu nga Ministria e arsimit dhe
shkencës (Qeveria e R.M),dy shkolla të tjera të riparuara në fshatin Moranë të financuara përmes organizatës
qeveritare turke TIKA,në fshatin Cvetov-financuar nga
TIKA dhe Ambasada e Norvegjisë.
Rreth 1 km rrjet kanalizimi në fshatin Batincë,rreth 2
km rrejt kanalizimi në Studeniçan dhe këto dy projekte
janë financuar nga buxheti i komunës tonë.Rekonstruim i plotë i ndriçimit rrugor në pjesën më të madhe të
vendeve të banuara në këtë komunë gjithashtu të financuara nga buxheti i komunës tonë.
Sipas jush cilave projekte duhet t’u jepet prioritet?
Të gjitha projektet e lartëpërmendura janë
prioritare,por për neve si komunë,në disa vende si
prioritet kishim kanalizimin dhe ujësjellsin,ndërsa në
disa vende tjera si prioritet e kemi pasur ndërtimin e
rrugëve,ndryshimin dhe plotësimin e planeve urbanistike që të zmadhohet rajoni ndërtimor,njëkohësisht të
krijohet mundësia për ndërtimin e objekteve afariste
dhe industriale dhe e gjithë kjo të ndikojë pozitivisht
në zhvillimin e mëtutjeshëm të komunës tonë.

Duke marrë parasyshë gjithë modernizimin që sot
egziston,sa i kushtohet rëndësi ambientit jetësor?
Ne si komunë rurale nuk kemi shumë ndërtime të
këtilla,por gjithsesi për kërkesat e këtij lloji ne veprojmë
me kujdes,kërkojmë që të respektohet Ligji dhe ne japim
leje në pajtim me Ligjin,që të ruhet abienti jetësor ,qe të
ketë hapsira të mjaftueshme për zonat e gjelbërta dhe
për parking.
A janë banorët të kënaqur nga rezultatet e projekteve?
Nga anketatimet e tona interne të cilat i zhvillojmë
çdo 6 muaj numri më i madh i banorëve janë të kënaqur
edhe pse është normale në këtë sistem demokratik të ketë
struktura të caktuara politike dhe banorë të pakënaqur
dhe ne këtë e pranojmë si zhvillim shumë normalë dhe
pjekuri të banorëve me çka neve na motivojnë që të jemi
më të vëmendshëm,më aktiv dhe të punojmë më shumë.
A përdorni burime të tjera për financim dhe cilat janë ato?
Siç përmendëm më lartë kemi shfrytëzuar projekte
kapitale përmes donatorëve, nga ambasadat dhe organizata tjera ndërkombëtare dhe kemi arritur të tërheqim
edhe projekte të tjera më të vogla nga shumë donatorë të tjerë të jashtëm nga shumë sfera siç janë arsimi,
përfshirje sociale, femra ndërmarrëse, ekologji, kulturë.
Komuna ka krijuar relacione të forta me numër të madhë
të donatorëve,ambasadave.
A keni nevoj për shërbime të tjera nga Byroja për
Zhvillim Rajonal dhe nga Ministria e Vetqeverisjes
Lokale?
Po,sigurisht se duhet mjete shtesë nga cilido institucion shtetror veçanërisht nga Byroja për Zhvillim Rajonal edhe atë në pjesën e infrastrukutrës,në pjesën e
kanalizimit që të përfundojë në disa vende në të cilat
punimet kanë filluar në fshatrat Batincë dhe Moranë.
Ndërtimi e rrjetës rrugore posaqërisht në pjesën Studeniqan-Idrizovë 4.5km.Këto janë projektet kapitale të cilat
me buxhetin tonë nuk arijmë ti mbulojmë.Përndryshe
jemi shumë të kënaqur me bashkëpunimin e deritanishëm me Byronë për Zhvillim Rajonal dhe ndihma që na
është ofruar nga e njejta.
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STATUSI JURIDIK
I QENDRËS PËR
ZHVILLIM RAJONAL PLANOR

Prof.Dr. Borçe
Davidkovski

Me miratimin e Ligjit për zhvillim të barabartë
rajonal si një ndër bartësit për planifikimin e
zhvillimit rajonal si dhe për zbatimin e dokumenteve planore për zhvillim rajonal është paraparë
Qendra për zhvillim të rajoneve planore (neni 15
pika 2). Mëtutje në të njejtin ligj, ligjdhënësi mundohet ta definojë Qendrën për zhvillim të rajoneve planore dhe me këtë t’ia përcaktojë statusin e
tij juridik (neni 24,25 dhe 26 nga Ligji). Në pajtim
me ligjin për kryerjen e punëve profesionale me
përmbajtje për zhvillim të rajonit planor formohet
Qendra për zhvillimin e rajonit planor. Kjo Qendër
formohet për çdo rajon planor dhe si themelues
paraqiten njësitë e vetqeverisjes lokale që hyjnë
në përbërjen e rajonit planor. Me vendimin për
formimin e Qendrës që është miratuar nga njësitë
e vetqeverisjes lokale do të duhet nga afër të regullohet organizimi, funksionimi dhe financimi i
saj. Qendra është person juridik me seli në njësitë
e vetqeverisjes lokale e cila ka numër më të madh
të banorëve në rajonin planor.
Më tej ligjdhënësi regullon kush udhëheq dhe
si dot zgjidhet udhëheqësi i Qendrës, si dhe mandatin e tij, dhe si financohet Qendra nga buxhetet
e njësive të vetqeverisjes lokale të cilat hyjnë në
përbërje të rajonin planor.
Ligjdhënësi me nen special I’a jep kompetencat Qendrës për zhvillim rajonal planor. Kështu
që, në pajtim me nenin 26 nga ligji, Qendra:
=		 përgatitë propozim-programën për zhvillim
			të rajonit planor,
=		 përgatitë propozim-planin akcional për im
plementimin e Programës për zhvillim rajonal planor,
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=		 Përgatitë popozim-projekt për zhvillim të
rajonit planor edhe për rajonet me nevoja
specifike,
=		 i koordinon aktivitetet e lidhura me implementimin e Programës për zhvillim të rajoneve planore dhe i realizon projektet për
zhvillim të rajonit planor,
=		 përgatitë raport vjetor për zbatimin e Pro			 gramës për zhvillimin e rajoneve planore,
=		 siguron informacione deri te palët e interesuara për zhvillimin e realizimit të Programës
për zhvillimin e rajoneve planore dhe pyetje
tjera të lidhura me zhvillimin rajonal.
=		 siguron ndihmë profesionale dhe teknike
për njësitë e vetqevrisjes lokale gjatë përgatitjes së projekteve nga sfera e zhvillimit
rajonal.
=		 ofron shërbime profesionale për OJQ-re dhe
palëve të tjera të interesuar për përgatitjen
e projekteve në sferën e zhvillimit rajonal,
=		 nxitë bashkëpunim ndërmjet komunave në
kornizat e zhvillimit rajonal,
=		 zbaton projekte për nxitjen e zhvillimit të
rajonit planor të finansuara nga fondet e
Unionit Europian dhe burimet tjera ndërkombëtare,
=		 bën promovimin e mundësive zhvillimore
të rajonit planor dhe
=		 kryen punë profesionale dhe administrativo-teknike për nevojat e këshillit për
zhvillimin e rajonit planor.
Për përcaktimin e statusit juridik të
Qendrës ligjdhënësi nuk është munduar ose nuk i ka kushtuar rëndësi të
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veçantë. Imponohet pyetja për karakterin e statusit juridik të Qendrës prej ku del edhe pyetja
për çfarë lloji të organit bëhet fjalë? Nëse e marrim ligjin gjeneral (Ligji i pushtetit lokal, Gazeta Zyrtare nr.05/02)) ne mund të gjejm se një
Qendër e tillë mund të ketë dalur nga neni 14
që ka të bëjë me bashkëpunimin ndërkomunal.
Por, fakt është se si organ i veçantë i njësisë së
vetqeverisjes lokale Qendra nuk është e paraparë në këtë ligj gjeneral. Ndoshta kjo ka të bëjë
me faktin se ky ligj është miratuar pesë vite para
miratimit të Ligjit për zhvillim të barabat rajonal,
që do të thotë bazën për statusin juridik të Qendrës duhet ta kërkojmë te ky ligj. Siç theksuam se
me dispozitat e këtij ligji Qendra është definuar
si organ për kryerjen e punëve profesionale me
përmbajtje për zhvillimin e vetë rajonit planor.
Ligjdhënësi nuk është munduar aspak të definoj karakterin e këtij organi, a është ndërmarrje
publike e formuar nga vetqeverisja lokale, apo
intitucion publik i cili kryen punë të karakterit
publik ose ndonjë lloj organi lokal i themeluar
nga njësia për vetqeverisje lokale për kryerjen e
punëve profesionale?

Në pajtim me ligjin e organizimit dhe mënyrën e
punës së organeve administrative, si organe të territorit të Republikës së Maqedonisë të cilat kryejnë
punë profesionale paraqiten organizatat administrative të themeluara nga ana e Republikës.Që
domethën për këtë lloj të organeve dhe organe të
ngjajshme ligjdhënësi kompetencat i ka ngritur në
nivel qëndror, që nuk do të thotë se edhe njësitë
për vetqeverisje lokale nuk munden të themelojnë organe të ngjajshme. Megjithatë mbetet një
çështje e hapur në lidhje me natyrën e veprimtarisë
së kësaj Qendre dhe nga kjo do të rrjedhë edhe lloji
i formës organizative nga e cila do të realizohen
këto punë profesionale të cilat paraqesin rëndësi
të veçant për zhvillimin e rajonit planor.
Dilema se ka mospërputhje në karakterin e
qendrës që përcakton statusin e tij ligjor mund të
shihet edhe nga analiza e vendimeve që i sollën komunat pjesëmarrëse në tetë rajonet planore dhe
regjistrimit në regjistrin Qendror të Republikës së
Maqedonisë, ku këto qendra janë të shënuara të
gjitha nën kodin 01.4 - Njësia e vetëqeverisjes lokale pa përcaktuar dhe pa definuar statusin ligjor
dhe autoritetin dominuese në kryerjen e punëve
profesionale të këtyre qendrave.
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Që të mundemi të shpresojmë se Qendrat për
zhvillim të rajoneve planore në të ardhmen me të
vërtet do të marrin vendin si forma organizative
të cilat janë me rëndësi të veçantë për zhvillimin
e rajoneve planore do të duhej në ardhmëri që
nga ndryshimet evendtuale të mundëshme të
Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal në nenin
24 saktësisht të definohet forma organizative e
Qendrës nga ku do të rrjedhë edhe statusi i saj
juridik dhe posaçërishtë të siguroj autonomi më
të madhe në Aktin për themelim me të cilën do
të lejohet regullim i rrjedhshëm i organizimit,
funkcionimi dhe financimin e këtyre formave organizative të cilat janë me rëndësi të veçantë për
zhvillimin rajonal.
Gjithashtu, do të duhej që në varësi të nevojave
të rajonit të lihen në dispozicionin e lirë të themeluesit, akti i krijimit të një qendre të mund të sigurojë një kompetencë specifike të re si dhe përgatitje
arsimore të veçantë e cila duhet të sigurohet për
udhëheqësin e qendrës dhe posaçërisht të lejohet
në pajtueshmëri me mjetet materiale në dispozion
të njësive të vetqeverisjeve lokale të cilat hyjnë
në përbërje të rajonit planor vetë të parashikojnë

mënyrat e financimit të Qendrave përkatëse. Në
këtë mënyrë, Qendra për zhvillimin e rajoneve planore do të rezultojë nga nevojat dhe specifikat e administratës lokale, si formë juridike dhe organizative
të cilët si themelues të qendrës kujdesen dhe kanë
më shumë njohuri për zhvillimin rajonal planor.

INTERVISTË

Prof. Dr. Zoran Shapuriq
American college - Shkup

TË SHKARKOHET SHKUPI
NËPËRMJET ZHVILLIMIT TË RAJONEVE TJERA
Çka kuptojmë me termin “zhvillim rajonal”,cilat
aspekte i përfshinë ky zhvillim?

parasysh dhe një sërë specifikash sikurse janë
ato: kulturore, politike, ekonomike, historike etj.

Zhvillimi rajonal përfshinë para së gjithash zhvillimin
ekonomik, por jo vetëm. Ky term është më i gjerë dhe
përfshinë edhe decentralizim fiskal dhe funksional, ose
kompetenca më të mëdha dhe pavarësi për rajonet në
aspektin e qeverisjes qëndrore. Kjo nënkupton të hyra
burimore nga taksat dhe mjetet tjera dhe buxhet të
pavarur nga buxheti qendror. Evropa bashkëkohore,
sidomos Unioni Evropian është decentralizuar në EvropaEvropa e rajoneve. Zhvillimi rajonal nënkupton edhe
kompetenca më të mëdha në kulturë, sport, kujdes social
dhe sfera tjera të shoqërisë. Ndërsa në Evropë në termin
rajon janë të përfshira njësi të ndryshme teritoriale,
diku janë në forma të shkallës së dytë ose dytësore
të vetëqeverisjes lokale – rethina, zona etj, kurse diku
sikurse në Spanjë ,Itali dhe disa vende të tjera si vende
me shumë njësi të mëdha teritoriale.

A mendoni se 1% i paraparë nga Ligji për
Buxhet është i mjaftueshëm për udhëheqjen
e drejtë të kësaj politike? Sa mjete ndajnë
vendet tjera për këtë politikë (disa shembuj
vetëm)?

Sipas jush në çfarë niveli ndodhet Republika e
Maqedonisë në lidhje me politikën rajonale, sa i
kushtohet rëndësi politikës rajonale?
Maqedonia ndodhet në fillim të zhvillimit rajonal
dhe duhet të investojë më shumë mund në faza të ndara
që të rritet roli i rajoneve. Rajonet gradualisht duhet
që nga njësitë planore admisnitrative dhe statike të
rriten në peridhë prej 5-6 vjet në njësi të nivelit të dytë
të vetqeverisjes lokale, me organet dhe kompetencat e
tyre si dhe me buxhet vetanak. Disparitetet në zhvillimin
ekonomik dhe të përgjithshëm në rajonet janë evidente,
pothuajse 70 % nga aktivitetet zhvillohen ne Shkup,i
cili sot si qytet shumë i banuar nuk mundet ti zgjedhë
problemet e tij. Duhet të investohet shumë më shumë
në rajonet tjera që të shkarkohet Shkupi dhe rajoni, duke
i zhvilluar rajonet tjera. Nevojitet që nga shembulli i
Agjensisë për Bujqësi dhe Agjensisë për Turizëm, organe
të caktuara shtetrore të shpërngulen nga Shkupi në
qytetet tjera të Maqedonisë.
A egzistojnë shembuj të mirë nga shtetet më të
zhvilluara se Maqedonia që mund ti marrim si model?
Shembuj në Unionin Evopian kemi shumë: Gjermania,
Austria, Polonia dhe disa vende të tjera. Nga kjo, duke i
aplikuar përvojat evropiane në Maqedoni duhet pasur

Kjo përqindje është shumë e vogël dhe
urgjentisht duhet të rritet ,në të kundërtën
hendeku në zhvillimin e rajoneve në Maqedoni
do të rritet dhe më shumë.Nga ajo që unë
kam njohuri edhe kjo përqindje deritani nuk
përmbushet në tërësi. Shembuj ka shumë
sidomos në vendet e UE, në varësi të asaj cka
kuptojmë në vende të caktuara me rajon.
Çka duhet të ndërmirret që të zvoglohen
disparitetet në mes rajoneve në Republikën
e Maqedonisë ?
Të shtohen investimet, disperzion i disa
organeve shtetrore jashtë Shkupit.
A egziston klimë e përshtatshme në këto
rajone për tërheqjen e investimeve nga
jashtë?
Duke marrë parasysh se UE i jep rëndësi të
veçantë zhvillimit rajonal dhe bashkëpunimit
në mes të rajoneve nga shtete të ndryshme,si
bashhkëpunimi ndërkufitar ,mundsia për
përdorimin e e fondeve të UE është më e
madhe me zhvillim më të madh rajonal. Gjendja
në teren pasqyrohet më mirë në qendra të
ndryshme, se sa në një qendër.
Rekomandimet tuaja?
Më shumë investime në rajone dhe
disperzimi i më shumë aktiviteteve jashtë
Shkupit, zmadhimi i përqindjes për zhvillim të
barabartë rajonal në Maqedoni për fillim,për
më së paku tre herë,(3%). Vetëm me rajone
të zhvilluara mundet të flasim për shtet të
zhvilluar.
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të punësuar të cilët posedojnë njohuri dhe profesionalizëm
dhe janë të shpërndarë në vende pune të nevojshme për
kryerjen e punëve nën kompetencat e Byrosë. Me qëllim
mbajtjen e nivelit profesional të të punësuarve si dhe
forcimin e profesionalizmit në Byro,investohet shumë
mundë në edukimin e të punësuarve përmes seminareve
dhe trajnimeve të ndryshme. Gjithashtu ata janë edhe

Drejtor Xhemail Elmazi
Теl: 02/ 3 121 350 lok në sekretari.101
faks: 02/ 3 126 411 Email: xhemae@brr.gov.mk

vizitorë të regullt të konferencave të cilat organizohen
në sferën për zhvillim rajonal, në vend dhe jashtë vendit
dhe konferenca tv tjera të organizuara nga ministritë e
Republikës së Maqedonisë.Pas punës ë vazhdueshme
me shumë angazhime, por të kënaqur nga arritjet dhe
rezultatet solidare, udhëheqësia dhe timi profesional i
Byrosë vazhdojnë në mënyrë kualitative dhe në kohë t‘i
kryejnë obligimet e tyre.
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SEKTORI PËR PROJEKTE
Njësia për vlersim dhe realizim të
Kiro Leveski, Udhëheqës i njësisë
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.106 Fax: 02/ 3 126 411
email: kireleveski@brr.gov.mk
Arbnora Bajrami, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.115; Fax: 02/ 3 126 411
email: arbnora.bajrami@brr.gov.mk

SEKTORI PËR PUNË PROFESIONALE ADMINISTRATIVE
DHE PYETJE FINANCIARE
Njësia për punë profesionale administrative

Njësia për grumbullim de vlersimin e projekteve

për zhvillim rajonal

Snezana Tolovska, Udhëheqës i njësisë
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.106; Fax: 02/ 3 126 411
email: snezana.tolovska@brr.gov.mk

Biljana Cvetanovska, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.111; Fax: 02/ 3 126 411
email: biljana.cvetanovska@brr.gov.mk

Redzep Ademi, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.110; Fax: 02/ 3 126 411
email: rexhep.ademi@brr.gov.mk

Ivana Petrova, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.111; Fax: 02/ 3 126 411
email: ivana.petrova@brr.gov.mk

Naser Iseni, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.108; Fax: 02/ 3 126 411
email: naser.iseni@brr.gov.mk

Eljhamim Maksuti, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/3 121 350 – Lok. 109; Fax: 02/ 3 126 411

Snezana Patalovska, Referent i pavarur – arkivist
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.113; Fax: 02/ 3 126 411
email: snezana.patalovska@brr.gov.mk

Njësia për përcjelljen e realizimit të mjeteve të
shfrytëzuara
Riste Andonov, Këshilltar
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.108; Fax: 02/ 3 126 411
email: riste.andonov@brr.gov.mk

SEKTORI PËR DOKUMENTE PLANORE OPERATIVE
SISTEMI INFORMATIK PËR ZHVILLIM RAJONAL
Njësia e sistemit informatik për zhvillim rajonal
Flora Mersimi, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.115; Fax: 02/ 3 126 411
email: flora.mersimi@brr.gov.mk
Vesna Goceva, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.110; Fax: 02/ 3 126 411
email: vesna.goceva@brr.gov.mk

Njësia për përgatitjen e dokumenteve planore

operative

Samir Emurlai, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.111; Fax: 02/ 3 126 411
email: samir.emurllai@brr.gov.mk
Biljana Mitrova, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.109; Fax: 02/ 3 126 411
email: biljana.mitrova@brr.gov.mk
Behare Gavezi, Referent i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.105; Fax: 02/ 3 126 411
email: behare.gavazi@brr.gov.mk

Dragica Stojanova, Referent i pavarur
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.105; Fax: 02/ 3 126 411
email: dragica.stojanova@brr.gov.mk
Aljit Fetishi, Referent i pavarur
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.112; Fax: 02/ 3 126 411
email: alit.fetishi@brr.gov.mk
Sara Kamishi, Referent i ri - sekretar teknik i drejtorit
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.101; Fax: 02/ 3 126 411
email: sara.kamishi@brr.gov.mk
Sami Aliti, Referent i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.112; Fax: 02/ 3 126 411
email: sami.aliti@brr.gov.mk

Njësia për pyetje financiare
Stole Serafimovik, Referent i pavarur – arkëtar
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.104; Faks: 02/ 3 126 411
email: stole.serafimovik@brr.gov.mk

Njësia për marrëveshje dhe furnizim publik
Lidija Angjelkovska, Bashkëpunëtor i ri
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.111; Faks: 02/ 3 126 411
email: lidija.angjelovska@brr.gov.mk

Njësia për menaxhimin e burimeve njerëzore
Mustafa Izdrizi, Bashkëpunëtor i lartë – përkthyes
Tel: 02/ 3 121 350 - Lok.109; Faks: 02/ 3 126 411
email: mustafa.idrizi@brr.gov.mk

