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Дебата помеѓу претставниците на локалните и
регионалните власти на ЕУ и Република Македонија
за користење на претпристапни фондови
Четврток, 05 декември 2013
Претставниците на локалните и регионалните власти на земјите на ЕУ и претставници на
Република Македонија, помеѓу кои и градоначалникот на општина Крива Паланка г.Арсенчо
Алексовски, се сретнаа во Брисел, за да дискутираат околу последниот напредок во земјата
во поглед на процесот на пристапување кон ЕУ, гледано од локално ниво. Присутните
споделија и искуства насочени кон ефикасното користење на претпристапните фондови на ЕУ
и како да се подготват за имплементирање на структурните фондови на ЕУ.

Локалните и регионалните претставници од ЕУ и Република Македонија одржаа состанок по
деветти пат во рамките на Заедничкиот Консултативен Комитет (ЗКК) воспоставен од
Комитетот на регионите (КоР) со цел да се осигурат дека локалните и регионалните власти се
вклучени во процесот на пристапување на земјата кон ЕУ. Состанокот на ЗКК се фокусира на
две главни теми: вклучувањето на локалните и регионалните власти во процесот на
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пристапување во контекст на Извештајот за напредокот на Република Македонија за 2013,
доставен од Европската комисија. Додека пак, втората тематика се осврна на добрите
практики за управување со фондовите на ЕУ за да им овозможи на локалните и регионалните
власти да ги искористат претпристапните фондови на ЕУ на најдобар начин и да се подготват
за користење на структурните и кохезиони фондови.

Состанокот го отвори Ивица Коневски, градоначалник на општина Аеродром и ко-претседавач
на ЗКК, кој го нагласи значењето на стручноста обезбедена од локалните и регионалните
власти на ЕУ. „Сакаме да ја градиме нашата иднина во Европската Унија. Затоа, Комитетот на
регионите ни излегува во пресрет при утврдувањето на нашите потреби и цели во градењето
на подемократско и плуралистичко општество. Поддршката на европските локални и
регионални власти е суштинска за нас за да можеме да продолжиме со нашата работа во
зацврстување на процесот на децентрализација во нашата земја”, изјави Коневски.
Како ко–претседавач на Европската унија при работната група на Комитетот на регионите,
Жак Бланк, градоначалник на Канур, го потенцира вклучувањето на Комитетот на регионите во
демократскиот процес во Република Македонија; особено со учеството во набљудувачката
мисија организирана од Советот на Европа во текот на последните локални избори во
пролетта, 2013 година.
Претставувајќи ја Владата од Република Македонија, Билјана Цветановска-Гугоска, државен
секретар на Министерство за локална самоуправа, го потенцираше значајниот напредок
постигнат од страна на нејзината земја во полето на политиката. Таа се осврна и кон иднината
нагласувајќи дека „нашиот следен чекор ќе биде децентрализацијата на буџетот и
дистрибуцијата на фондовите кои произлегуваат од новиот Инструмент за претпристапна
помош за периодот 2014-2020 година”.
Претставувајќи го најголемиот регион на Полска, Адам Струзик (ПЛ/ЕПП), маршал на регионот
Мазовзе (Mazowsze), презентираше примери од најдобрите практики во неговата земја за
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управувањето со кохезионите фондови. „ Камен-темелник треба да биде принципот на
партнерството. Локалните и регоналните власти треба да работаат заедно со економските и
социјалните партнери во избирањето на проектите кои најмногу би придонеле во растот на
регионалната економија и во создавањето услови за вработување”, истакна членот на КоР, кој
исто така потсети дека „локалните и регионалните власти се одговорни за оценувањето на
ситуацијата, утврдувањето на приоритетите, селектирањето на проектите и последователното
контролирање, затоа што секогаш се праведни и се придржуваат кон принципите на
транспарентноста“.
Република Македонија веќе осум години е земја кандидат за членство во ЕУ и од 2009 година
Комисијата препорача започнување на преговорите за пристапување, оценувајќи дека земјата
доволно ги исполни политичките критериуми.
ЗКК на КоР за Република Македонија е основан за да им овозможи на локалните и
регионалните власти на двете страни да бидат вклучени во процесот на пристапување
особено во однос на имплементацијата на acquis communautaire на регионално и локално
ниво.
Во рамки на овој состанок, беше посетена и амбасадата на Република Македонија и
канцеларијата на ЗЕЛС во Брисел, Кралството Белгија.

Во Крива Паланка одбележан 3- ти Декември,
Светски ден на лицата со инвалидитет
Вторник, 03 декември 2013
Денеска , по повод 3 -ти Декември, Светскиот ден на лицата со инвалидност, Градоначалникот
на општина Крива Паланка г.Арсенчо Алексовски организираше ручек во ресторан „Парк“ за
штитениците од Одделението за дневен престој на лица со ментална или телесна
попреченост, кое работи во рамки на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од
Крива Паланака.
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На ручекот покрај лицата со посебни потреби присуствуваа и вработените од Одделението за
дневен престој за лица со ментална или телесна попреченост, Олгица Ристовска директор на
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа како и претставник од Општина Крива Паланка.
Градоначалникот г. Алексовски не беше во можност да присуствува на ручекот поради
претходно закажани обврски.

Презентиран проектот „Сите деца учат заедноПрекугранична мрежа на инклузивни училишта“
Вторник, 03 декември 2013
Вчера во просториите на Североисточниот
плански регион беше презентиран проектот
„Сите деца учат заедно-Прекугранична мрежа на
инклузивни училишта“ кој се имплементира во
партнерство со општина Дупница од Р.Бугарија.
Проектот опфаќа изградба на пристапни рампи,
лифтови и специјални тоалети за ученици со
посебни потреби во седум училишта од шестте
оштини од регионот.Граджените активности
опфатени
во
проектот
ги
вклучуваат
кумановските основни училишта „Толи Зордумис“
и „Бајрам Шабани“, „Дитура“ во Липково, „Кочо
Рацин“ во Кратово, „Јоаким Крчовски“ во Крива Паланка, „Христијан Тодоровски Карпош“ во
Ранковце и „Светозар Марковиќ“ во Старо Нагоричане.
Освен инфраструктура, проектот вклучува јавна кампања, како и јакнење на капцитетите на
наставниот кадар од училиштата од двата региони, на Македонија и Бугарија.
Проектот кој е потпишан на 16 мај годинава ќе трае две години, а се спроведува преку вториот
повик на ИПА-програмата и чини околу 500.000 евра.
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Градежни активности за санација на оштетените
асфалтни површини
Петок, 06 декември 2013
Општина Крива Паланка и во месец декември ги продолжува градежните активности
за санација на оштететените асфалтни површини. Во текот на вчерашниот ден
заврши вградувањето на нов асфалт на улица „Гоце Делчев“, а се асфалтираа и тротоарските
површини на улица „Св.Јоаким Осоговски“, кај новата социјална зграда и карши поројот
„Единство“.
Во текот на денешниот ден продолжуваат градежните активности на уште неколку локации.
Изведувач на градежните работи е фирмата „Лабино –Трејд“ од Гостивар.
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Реализирање на програмските активности на
волонтерот при ученичкиот дом „Боро Менков“
Петок, 06 декември 2013
Во текот на првото полугодие од учебната 2013/2014 година учениците од ученичкиот дом
„Боро Менков“ учествуваа и реализираа низа интересни активности под менторство на
волонтерката Лакиш Аброу, која преку Мировниот Корпус пристигна во домот со почетокот на
учебната 2013/2014 година. Најзначајна цел на работата на волонтерката е помош на
учениците во учење на англискиот јазик и запознавање со американската култура, а секако и
самата го учи македонскиот јазик и културата и традицијата на нашата земја.

Од самиот почеток волонтерката при ученичкиот дом се залагаше за мотивирање на сите
воспитаници за спортување во некоја спортска дисциплина. По тој повод неколку ученици
сместени во домот тренираат кошарка при Кошаркарскиот клуб „Крива Паланка“.
Волонтерката даде голем придонес и поддршка за тренирање на младите фудбалери од
фудбалскиот тим при домот.
Секој ден, согласно афинитетите на воспитаниците и вработените Лакеш им ги пренесува
тајните на јогата преку заедничко вежбање, со што се јакне духот на заедништвото и се подига
културата на живеење.

При посетата на ученичкиот дом од страна на најмалите, забавишната група при ОУЈДГ
„Детелинка“, по повод Месецот на книгата, волонтерката учествуваше во организација на
настанот со свои сугестии и предлози.
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Македонскиот празник Ден на ВМРО ученичкиот дом го одбележа во манастирот „Св.Јоаким
Осоговски“, прошетка и ручек во природа. Во оваа прилика волонтерката Лакиш ги запозна
убавините на овој манастир, а зависно интересот на учениците им ги покажа тајните на
фотографирањето, хоби преку кое повеќе од ученици од домот ја изразуваат својата
креативност.

По повод англискиот празник Ноќ на вештерките, во домот имаше забава за воспитаниците и
вработените. На покана на волонтерката Лакиш на забавата беа и волонтерите од Мировен
Корпус Мишел Витон и Џастин Ритсема кои учествуваа и во натпревар за маскираните во
застрашувачки костуми, со многу музика и игра.

Значајни се и миговите на работни акции, каде сите ученици и вработени, како и волонтерката,
заедно учествуваат во подобрување на изгледот и хигиената на дворното место и спортското
игралиште.
Во ученичкиот дом „Боро Менков“ Крива Паланка, на 28 ноември, волонтерот од Мировниот
Корпус го презентира традиционалниот празник Ден на благодарноста. По тој повод беше
организирана заедничка вечера за учениците и вработените во домот на која гости беа
членовите од Управниот одбор на домот и волонтерот Џастин Ритсема. Во духот на овој
американски празник трпезата беше обогатена со печени мисирки. Имено, како што покажа и
волонтерката, Денот на благодарноста е празник во чест на жетвата кој главно се прославува
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во САД и Канада. Традиционално, тоа било период за искажување благодарност за богатата
жетва. Иако првобитното прославување имало религиозна основа, во денешно време Денот
на благодарноста пред сѐ се идентификува како световен празник.
Најзначаен дел од целокупниот настан беше подготовката на храната за вечерата во
соработка со волонтерката при домот и практикантите од туристичко угостителската насока од
СОУ „Ѓорче Петров“ кои својата практична работа ја изведуваат во кујната на домот под
менторство на професорот Дане Петровски. Во текот на вечерата сите учесници меѓусебно си
благодарија за различни работи, за помошта, другарството, среќните моменти, заедничките
игри и активности.
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