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PARATHËNIE
Tashmë dy vite në detyrë si kryetar i komunës së
Zhelinës,filloj punën në mëngjes me po të njëjtin
entuziazëm ashtu siç jam betuar edhe në fillim,me të
vetmin synim, të sjell ndryshimin në Zhelinën e
qytetarëve të mi, atyre që më lejuean të shërbej si
kryetar i komunës sonë. Që nga momenti kur kemi
shpalosur prioritetet, jemi zotuar se do të punojmë
për jetësimin dhe administrimin e projekteve të
rëndësishme në komunën e Zhelinës, për një qeverisje
dhe shërbim sa më efikas për qytetarët. Sfidat e
menaxhimit dhe qeverisjes kërkonin një transformim të
thellë institucional, instalim të një klime të re brenda
komunës,ndërsa qytetarëve t'u kthehet shpresa se me
vullnet të mirë, bashkërisht do të punohet për të mirën
e këtij vendi.

Edhe përkundër faktit që niveli i bashkëpunimit
ndërinstitucional, i pushtetit qëndror me atë lokal,ka
vazhduar me qasjen selektive, arritëm të krijojmë
kontakte me kompani dhe institucione serioze, me
qëllim të implementimit të projekteve prioritare dhe
përmbushjes së objektivave konkrete.

Ashtu si viti paraprak, edhe viti 2019 filloi mbarë për

Një nga objektivat kryesore ka qenë dhe mbetet

vetë faktin që tashmë qytetarët janë pjesë aktive në

përmirësimi i infrastrukturës shkollore. Nxënësit

procesin e vendimarrjes, nëpërmjet kanalit për

e Pallaticës filluan vitin e ri në një ambient të ri

komunikim të drejtpërdrejtë në internet faqen e

shkollor, ashtu siç ishte paraparë në projektin e

komunës, nga afër ndjek qëndrimet dhe vlerësimet e

rikonstruimit të kësaj shkolle, projekt ky i

tyre. Për herë të parë përmes kësaj platforme qytetarët

realizuar me sukses, me mjete të siguruara nga

kanë mundësi të paraqesin shqetësime, të parashtrojnë

Banka Botërore, përmes Ministrisë së Financave

kërkesa dhe ankesa. Transparenca dhe llogaridhënia

dhe me kofinancim të Komunës së Zhelinës.

janë parimet bazë në punën tonë.

Përmes aplikimit të suksesshëm në projektin i cili
realizohet në bashkëpunim me UNDP dhe me

Si rezultat i projekteve të realizuara dhe të tjera që janë

mbështetje financiare nga Agjencioni Zviceran

në progres e sipër, arritëm të zgjidhim probleme që

për Zhvillim dhe Bashkëpunim, në implementim e

qytetarët kishin pritur me vite për rezultate konkrete. Në

sipër është rikonstruimi i shkollës "Rahmetullah

aspekt të infrastrukturës rrugore, këtë vit në fokus kanë

Ameti", në fshatin Çiflik; instalimi i nxemjes

qenë rrugët që kanë qenë më të dëmtuara dhe që

qëndrore në shkollën "Luigj Gurakuqi", fshati

kërkonin intervenim të menjëhershëm, siç është rruga e

Leshnicë e epërme; rikonstruimi i nyjeve sanitare

Grupçinit, Novo Sellës, Strimnicës, Treboshit, ku disa

në shkollën "Fan Noli", fshati Pallaticë.

janë lëshuar në përdorim dhe të tjera që do të lëshohen
së shpejti. Arritëm të zgjidhim problemin e rrjetit të
kanalizimit në disa vendbanime, si dhe instalim të rrjetit
të ujësjellësit në zonat kyçe. Më gëzon fakti që
ndërtuam rrjetin e kanalizimit fekal dhe sistemin e
ujësjellësit në zonën industriale në Zhelinë,duke zgjidhur
përfundimisht problemin e ujit të pijshëm për banorët e
fshatit Zhelinë. Përveç kësaj, instaluam sistem të klorimit
të ujit të pijshëm në Strimnicë dhe rrjet të ujësjellësit në
Kopazhdoll.

Ndërkaq, përmes projektit "Mbështetje Nordike për
Progresin e Maqedonisë së Veriut”, Komuna e
Zhelinës aplikoi me propozim Projektin për
rikonstruim të objektit të shkollës fillore “Ibrahim
Temo”-Strimnicë. Nga rezultatet e shpallura nga
UNOPS, Komuna e Zhelinës arriti të rangohet në
top katër komunat fituese të këtij projekti.

Të gëzosh një fëmijë është ndjenja më sublime që na

Zhelina ka potencial të jashtëzakonshëm të zhvillimit të

bën të mos ndalemi kurrë së punuari. Instaluam dy kende

turizmit rural. Projekti i turizmit në fshatin Sallarevë së

për fëmijë në fshatin Çiflik dhe në fshatin Dëbërcë.

shpejti do të materializohet, tashmë jemi në fazë

Vogëlushët e fshatit Çiflik dhe fshatit Dëbërcë tashmë

negocimi bashkë me investitorët për të implementuar

kanë këndin e tyre ku do të mund t'a shprehin gëzimin e

këtë projekt jashtëzakonisht të rëndësishëm.

tyre fëmijëror, që nesër me ëndje t'i kujtojnë këto
momente. Promovimi i këndeve për fëmijë, për më të

Jam krenar që bashkë me ekipin jemi angazhuar

vegjëlit, si nismë do të vazhdojë edhe në vitin ne vijim,

maksimalisht për të sjell ndryshimin në Zhelinën tonë.Do

përfshirë

të vazhdojmë me vendosshmëri dhe përkushtim të

vendbanimet: Merovë, Sallarevë, Trebosh,

Strimnicë, Zhelinë, Llërcë, Grupçin, Rogle,Novosellë si

përmbushim obligimet tona, të jemi më afër qytetarëve,

dhe Cerovë.

dhe me punë intenzive të korrim suksese të përbashkëta.
Së bashku le të ndërtojmë të ardhmen. Na priftë e

Përgjatë dy viteve shndërruam Zhelinën në qendër të

mbara!

aktiviteteve kulturore. Në vitin 2018, Komuna e Zhelinës
për herë të parë organizoi Festivalin e Trashëgimisë
Kulturore, një manifestim pesë ditor me karakter social-

Sinqerisht i Juaji,

kulturor dhe folklorik, dhe me pjesëmarrje të të gjithë
fshatrave që gravitojnë në komunën e Zhelinës. Kjo
traditë e manifestimit vazhdoi edhe këtë vit, me ç'rast u
mbajt edhe edicioni i dytë i "Sofra Fest" (26-28 Korrik,
2019), me performancë të shkëlqyer të artistëve

Blerim Sejdiu

eminentë, ndëkaq u promovua edhe sporti i mundjes me

Kryetar i Komunës së Zhelinës

pelivana. Përmes sofrës tradicionale, kampingut e
rrëfimeve të moçme, u promovua fshati Sallarevë si
destinacion turistik.

1.Përmirësimi i
infrastrukturës rrugore

KOMUNA E ZHELINËS

REPUBLIKA E MAQEDONISË
SË VERIUT

PËRMIRËSIMI I
INFRASTRUKTURËS RRUGORE

Rikonstruimi i rrugës lokale në fshatin Llërcë

Përmes Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale ose
MSIP i cili zbatohet nga Ministria e Financave, me mbështetje
financiare nga Banka Botërore dhe me kofinancim të komunës

Ky projekt realizohet në bashkëpunim me Agjensionin për

së Zhelinës, u implementuan dy projekte të rëndësishme për

mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe me

:

rikonstruimin e rrugëve lokale në komunën e Zhelinës, edhe atë

kofinancim të komunës së Zhelinës. Vlera e përgjithshme e
projektit është 18.707.688 den, ndërkaq Komuna e Zhelinës

Rikonstruimi i rrugës lokale në fshatin Grupçin

kofinancon në vlerë prej 3.707.688 den nga vlera e
përgjithshme. Gjatësia e rrugës është 2000 m, ndërsa gjerësia

Rikonstruimi i rrugës lokale në fshatin Novosellë

5m. Asfaltimi i kësaj rruge është paraparë të realizohet në vitin
2020.

Ndërkaq, me mbështetje financiare nga Agjencioni për
mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, u

Rikonstruimi i rrugës lokale në fshatin Çiflik

implementua ky projekt:
Ky projekt realizohet në bashkëpunim me Agjensionin për

Rikonstruimi i rrugës lokale në fshatin Strimnicë

mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe me
kofinancim të komunës së Zhelinës. Vlera e përgjithshme e

Përmes Projektit të mbështetur nga Qendra e Pollogut dhe

projektit është 3.400.423, ku 1.000.000 den janë siguruar nga

Byroja për Zhvillim Rajonal, me kofinancim të komunës së

Agjencioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim

Zhelinës dhe komunës së Tetovës, u implementua projekti për:

rural, ndërkaq komuna e Zhelinës kofinancon në vlerë prej
2.400.423 den nga vlera e përgjithsme. Gjatësia e rrugës

Rikonstruim të rrugës lokale në fshatin Trebosh

është 470m, ndërsa gjerësia 4.6 m. Asfaltimi i kësaj rruge
është paraparë të realizohet në vitin 2020.
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RRUGA E GRUPÇINIT

Zbatimi i projekteve të infrastrukturës rurale me pikënisje në
fshatin Grupçin, është një proces i cili realizohet në kontinuitet
edhe në zonat tjera rurale. Rikonstruimi i rrugës lokale në
fshatin Grupçin, me gjatësi 1.800 m, gjerësi 4 m, me një vlerë
investimi 12.363.000 denarë, si projekt u implementua përmes
një granti nga Banka Botërore, ose më saktë përmes Projektit
të Përmirësimit të Shërbimeve Komunale MSIP, i zbatuar nga
Ministria e Financave me mbështetjen e Bankës Botërore.

Kjo rrugë u lëshua në përdorim më datë 1 tetor 2019, me ç'rast
ishte i pranishëm edhe kryetari Blerim Sejdiu bashkë me
banorët, për të inspektuar përfundimin e punimeve të asfaltimit
të kësaj rruge. Riparimi i kësaj rruge lehtëson komunikacionin
dhe lëvizjen e banorëve në këtë zonë rurale, dhe e njëjta i
plotëson të gjitha kriteret strategjike dhe integruese për
banorët e kësaj ane.

10

RAPORT VJETOR I KRYETARIT 2018/19

RRUGA E NOVOSELLËS

Ky investim serioz u zbatua në kuadër të të gjitha standardeve
bashkëkohore. Banorët e fshatit Novosellë ishin jashtëzakonisht
të kënaqur me realizimin e këtij projekti, për vetë faktin që për
këtë rrugë është pritur vite me radhë. Ky projekt është relizuar
përmes projektit MSIP2 me mbështetje financiare të Bankës
Botërore. Vlera e pergjithshme e projektit është 9.343.360 den.
Gjatësia e rrugës është 1.250 m, ndërkaq gjerësia 4 m.

RRUGA E STRIMNICËS

Projekti është realizuar përmes Agjensionit për mbështetje
financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, dhe i njëjti financiohet
nga Agjensioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe
zhvillim rural dhe Komuna e Zhelines. Vlera e pergjithshme e
projektit është 21.707.858 den. Agjensioni për mbështetje
financiare në bujqësi dhe zhvillim rural finacoi në vlerë prej
13.608.543 den, ndërkaq komuna e Zhelinës kofinancoi me
vlerë prej 8.099.315 den. Gjatesia e rrugës është 1.620 m,
ndërkaq gjerësia e rrugës: 5.5 m. Projekti përfshin edhe
ndërtimin e trotoareve gati përgjatë gjithë trasesë së rrugës.
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RRUGA E TREBOSHIT

Më datë 25 Nëntor 2019, për të inspektuar finalizimin e
punimeve të asfaltimit të rrugës në fshatin Trebosh, i pranishëm
në terren ishte kryetari i komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu, i
cili bashkërisht me ekipin shfrytëzoi rastin për të njoftuar
banorët që me sukses është realizuar edhe një projekt
infrastrukturor. Gjatë përurimit të kësaj rruge, kryetari Sejdiu u
shpreh se në progres janë edhe projekte tjera infrastrukturore
që do të përmbyllen së shpejti.

Ndonëse pjesa më e madhe e rrugës i takon atarit të Tetovës,
Komuna e Zhelinës ka pasur prioritet rregullimin e kësaj rruge
sepse e njëjta frekuentohet nga banorë të shumë fshatrave të
rajonit të Pollogut. Kjo rrugë ka qenë mjaft e dëmtuar si
rezultat i vërshimeve që pasuan gjatë periudhës së viteve 2015
dhe 2017, ndërsa me zgjidhjen e këtij problemi lehtësohet
qarkullimi i banorëve të kësaj zone.

Mjetet për rikonstruimin e kësaj rruge, ashtu siç ishte paraparë
të rregullohet dhe asfaltohet bashkërisht me trotuarin, janë
siguruar nga Byroja për zhvillim rajonal në vlerë prej 8.245.070
den, ndërsa pjesë e bashkëfinancimit janë Komuna e Zhelinës
e cila kofinancon me vlerë prej 3.481.778 den, dhe Komuna e
Tetovës me kofinancim në vlerë prej 867.233 den. Aksi rrugor
Tetovë – Trebosh kap një gjatësi prej 1350 metrave dhe gjerësi
5m.

12
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RRUGA E LLËRCËS

(në progres)

Mjetet janë siguruar nga Agjensioni për mbështetje financiare
në bujqësi dhe zhvillim rural. Vlera e përgjithshme e projektit
është 18.707.688 den, ndërkaq Komuna e Zhelinës kofinancon
në vlerë prej 3.707.688 den. Gjatësia e rrugës ëdhtë 2000 m,
ndërsa gjerësia 5m.

BEGATONIZIM & TROTOARE

▪
▪
▪
▪

Në Pallaticë të epërme realizuam afër 2 km gjatësi trotoar;
Në Pallaticë (te Vardari) realizuam 700m2 begatona;
Begatonizuam oborrin e shkollës në Novosellë:
Hapëm një rrugë të re në Novosellë-Rogle (afër 800m

gjatësi ose gjithsejt afër 3000m2) duke e shtruar atë edhe me
tampon;

Asfaltimi i kësaj rruge është paraparë të realizohet në vitin
2020.

▪
▪

Vënduam 1200 m gjatësi anësorë gjatë rrugës së asfaltuar

në Novosellë (jashtë projektit);
Asfaltuam 1200 m gjatësi rigollë apo asfalt i thyer të

shërbejë si kanal për rrjedhën e ujit në fshatin Novosellë (jashtë
projektit);

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Begatonizuam një lagje në mëhallen e poshtme në

Dëbërcë;
Begatonizuam rrugën e varrezave në Merovë me 750m2;
Në Çiflik shtruam 600 m2 begatona;
Begatonizimi i dy lagjeve (rrugicave) në Zhelinë dhe oborrit

të xhamisë së epërme në Zhelinë;
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Begatonizuam oborrin e shkollës në Novosellë;
Begatonizimi i një lagje (rrugice) në Llërcë;
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SINJALISTIKË DHE SIGURI RRUGORE

Mungesa e sinjalistikës rrugore në vitet e kaluara ka rënduar
drejtëpërdrejtë trafikun, duke shtuar edhe rrezikun për
aksidente eventuale. Një nga objektivat kryesore në kuadër të
meanxhimit të rrjetit rrugor është mirërmbajtja rrugore mbi
bazën e sigurisë rrugore si dhe vendosja e sinjaliistikës në
mënyrë që qytetarët të zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor.

Duke dashur që ta zgjidhim këtë problem njëherë e
përgjithmonë, tashmë përfunduam pjesën e parë të sinjalistikës
rrugore në fshatin Zhelinë. Në progres janë edhe rrugët e
vendbanimeve tjera , ku të njëjtat do të pajisen me tabela
orientuese. Projekti për vendosjen e bankinave anësore
përgjatë rrugës që çon në fshatin Sallarevë, u realizua gjatë
periudhës së muajit dhjetor, 2018, në gjatësi 2km, me vlerë
investimi prej 942.402 den. Ndërkaq, aksioni për vendosjen e
"policëve të shtrirë" u zbatua në disa lokacione në Zhelinë.
Aksioni do të vazhdojë edhe në vendbanimet tjera të komunës
së Zhelinës. Qëllimi i kësaj iniciative është parandalimi i
shpejtësisë së vozitjes nga ana e drejtuesve të makinave.

14
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SINJALISTIKË DHE SIGURI RRUGORE
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2.Përmirësimi i
infrastrukturës shkollore

PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS SHKOLLORE

Përmes Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale
ose MSIP,me mbështetje nga Banka Botërore, në
bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe me kofinancim
të komunës së Zhelinës, në shtator të vitit 2019 u finalizua
edhe një projekt infrastrukturor:

Rikonstruimi i shkollës fillore "Fan Noli" në fshatin
Pallaticë

Në bashkëpunim me UNDP dhe me mbështetje financiare
nga Agjencioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim në
vlerë prej 50 000 frangave zvicerane, në kuadër të
projektit "Fuqizimi i këshillave komunal", do të financohen
tre projekte:

Rikonstruimi i shkollës"Rahmetullah Ameti", në
fshatin Çiflik (buxheti i projektit: 2.635.434 den);
Instalimi i nxemjes qendrore në shkollën "Luigj
Gurakuqi", fshati Leshnicë e epërme (buxheti i
projektit: 221.500 den);

Rikonstruimi i nyjeve sanitare në shkollën "Fan
Noli", fshati Pallaticë (buxheti i projektit: 695,800
den)

Përmes projektit “Mbështetje nordike për Progresin e
Maqedonisë së Veriut”, Komuna e Zhelinës aplikoi me:

Propozim Projektin për rikonstruim të objektit të
shkollës fillore “Ibrahim Temo”-Strimnicë.
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Nga rezultatet e shpallura nga UNOPS, Komuna e Zhelinës
arriti të rangohet në top katër komunat fituese të këtij
projekti. Projekti do të financohet nga UNOPS ku në objektin
shkollor do të bëhet ndërrimi i çatisë, ndërrimi i dritareve,
rregullimi i fasadës së jashtme si dhe rregullimi Iinyjeve
sanitare.

Vlera e përgjithshme e projektit: 11.705.551 den. UNOPS do të
financojë në vlerë prej 4.981.500 den, ndërsa komuna e
Zhelinës si kofinancues në vlerë prej 6.724.051 den

Me mbështetje financiare të Byrosë për Zhvillim Rajonal do të
realizohet edhe dy projekte, siç vijon:

Rikonstruimi i shkollës "Luigj Gurakuqi" në fshatin
Zhelinë (ndërrimi i dritareve). Vlera e përgjithshme e
projektit është 2.062.941 den.

Rikonstruimi i shkollës "Rahmetullah Ahmeti" në
fshatin Llërcë (projekti përfshin ndërtimin e fasadës së
jashtme dhe rregullimin e hyrjes në objektin shkollor).Vlera
e përgjithshme e projektit është 2.736.618 den

20
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RIKONSTRUIMI I SHKOLLËS FILLORE
"FAN NOLI"- PALLATICË

Pas përfundimit të punimeve të rikonstruimit të shkollës
fillore “Fan Noli”-Pallaticë, së bashku me nxënësit, stafin
pedagogjik dhe prindërit, dhe në prani të kryetarit Blerim
Sejdiu,më datë 1 shtator, 2019 u përurua në një hapje
zyrtare objekti i ri shkollor. Mbi 300 fëmijë në fshatin
Pallaticë do të kenë kushte më të mira për arsim përmes
një granti të Bankës Botërore në vlerë prej 8,988,550
denarë (përmes Projektit të Përmirësimit të Shërbimeve
Komunale MSIP të implementuar nga Ministria e
Financave me mbështetjen e Bankës Botërore).

Rikonstruimi i kësaj shkolle përfshin ndërrimin e çatisë,
ndërrimin e dritareve, vendosjen e dyshemeve të reja,
lyerjen e hapësirave të brendshme, furnizimin me karrige,
banka dhe katedra të reja.
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(Me rastin e
rikonstruiimit të
shkollës "Rametulla
Ameti", f.Llërcë)
"Ta gëzoni nxënës
dhe arsimtarë të
dashur"!
BLERIM SEJDIU
K R Y E T A R

KËNDET PËR FËMIJË

Vogëlushët e fshatit Çiflik dhe fshatit Dëbërcë tashmë
kanë këndin e tyre ku do të mund t'a shprehin gëzimin e
tyre fëmijëror, që nesër me ëndje t'i kujtojnë këto
momente. Promovimi i këndeve për fëmijë, për më të
vegjëlit, si nismë do të vazhdojë edhe në vitin ne vijim,
përfshirë vendbanimet: Merovë, Sallarevë, Trebosh,
Strimnicë, Zhelinë, Llërcë, Grupçin, Rogle,Novosellë si dhe
Cerovë.

"Të gëzosh një fëmijë,
është ndjenja më
sublime që na bën
mos të ndalemi kurrë
së punuari".

BLERIM SEJDIU
K R Y E T A R
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RRETHOJA E FUSHËS SË
SPORTIT NË DËBËRCË

Fusha e sportit pranë shkollës fillore "Pashko Vasa" në
fshatin Dëbërcë, u pajis me rrethojë. Projekti arrin vlerën
prej 2.200.000 denarë, ndërkaq mjetet janë të siguruara
nga buxheti i Komunës së Zhelinës.

Ky terren sportiv, i pajisur me rrethojë, do t'ju mundësojë
të rinjve të zhvillojnë aktivitete të ndryshme sportive.
Ndërkaq vitin që vjen, edhe dy terrene sportive do të
pajisen me rrethojë:

Rrethorja e re në shkollën e Rogles;
Rrethorja e re në shkollën e Kapazhdollit;

"Promovimi i sportit
dhe rregullimi i
terreneve sportive do
të mbetet një nga
prioritetet kryesore që
do të përqëndrohemi
në vazhdimësi"
BLERIM SEJDIU
K R Y E T A R
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3.Efikasiteti energjetik &
Mbrojtja e mjedisit jetësor

Investim që nuk kushton, por nga i cili përfitojmë nesër

MBJELLIM
ARDHMËRINË
Të kujdeseni për ambientin,ashtu siç e meriton

♥

MBROJTJA E MJEDISIT JETËSOR

Të mbjellim ardhmërinë!
Data e 21 Marsit tashmë është bërë traditë mbjellje në
komunën e Zhelinës. Përmes aksionit ekologjik "Të
mbjellim ardhmërinë", gjithsej janë mbjellë mbi 300
fidanë në ambientet e shkollave ;‘’Rametulla Ameti’’ në
fshatin Llërcë, ‘’Pashko Vasa’’ në Grupçin dhe ‘’Luigj
Gurakuqi’’ në Zhelinë, përfshirë edhe shkollat periferike.

Krahas këtij aktiviteti, përmes aksionit ekologjik "Bëhu
pjesë e pastrimit, jo pjesë e ndotjes" bashkarisht me
administratën e komunës së Zhelinës dhe punonjësit e
Ndërmarrjes publike komunale 'Mirëmbajtja', u ndërmorr
aksion ekologjik për pastrimin e ambinetit me qëllim të
motivohen qytetarët që të tregojnë përkujdesje për
ambientin jetësor.
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INSTALIMI I SISTEMIT FOTOVOLTAIK

Edhe një projekt i rëndësishëm për Zhelinën, i finansuar
nga Bashkimi Evropian, administruar nga Banka Botërore
dhe implementuar nga Ministria e Financave në
bashkëpunim me Komunën e Zhelinës.

Për herë të parë në objekte publike të Komunës së
Zhelinës vendosen panele fotovoltaike, ndërsa qëllimi
është reduktimi i harxhimeve për energji elektrike.
Panelet fotovoltaike të integruara në ndërtesat e këtyre
objekteve posedojnë kapacitet të mjafueshëm për
sigurim të energjisë.

Projekti u zbatua në 3 objekte:

Shkolla fillore "Luigj Gurakuqi"-Zhelinë (me
kapacitet të instaluar- 25 KW/h)

Shkolla fillore "Pashko Vasa"-Grupçin (me
kapacitet të instaluar- 15 KW/h)

Objekti i Komunës së Zhelinës (me kapacitet të
instaluar- 5 KW/h)

28
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4.Ujësjellës & Kanalizime

UJËSJELLËS & KANALIZIME

Ndërtimi i rezervuarit për furnizim me ujë të pijshëm
në zonën industriale, në Zhelinë
Vlera e përgjithshme e këtij projekti është 47.768.129,00
denarë, prej ku Komuna e Zhelinës ka bashkëfinancuar
me 8.828.128 denarë, pjesa e mbetur është siguruar nga
Ministria e Transportit dhe Lidhjes përmes Bankës
Evropiane për Investim. Ky rrjet i ujësjellësit do të ketë tre
puse, por në këtë periudhë funksionale do të jenë vetëm
dy prej tyre. Dy puse do të sigurojnë minimum 60 litra ujë
në sekondë (rezervoari 2000 m3, gypi përcjellës 2.704
m3 dhe gypi furnizues 1.687 m3).

Është e rëndësishme të theksohet se ky projekt zgjodhi
përfundimisht problemin e mungesës së ujit për pije për
banorët e fshatit Zhelinë.
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Lëshuam rrjet të ujësjellësit me 650 m gjatësi në
Kapazhdoll;
Isntaluam rrjet te klorimit te ujit te pijshem ne
Strimnice;
Lëshuam 275m gjatësi rrjet të kanalizimit në Novosellë;
Në progres e sipër është ndërtimi i rrjetit të kanalizimit
në Llërcë me gjatësi 4500m;
Në Trebosh lëshuam rrjet të kanalizimit me gjatësi
300m;
E kyçëm në rrjet të kanalizimit shkollën e Uzurmishtit;

32
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5.Promovimi i trashëgimisë
kulturore

SOFRA FEST 2018

Në vitin 2018, Komuna e Zhelinës për herë të parë
organizoi edicionin e parë të Festivalit të Trashëgimisë
Kulturore , një manifestim pesë ditor që u shënua prej
datës 18 deri 22 korrik, me karakter social-kulturor dhe
folklorik dhe me pjesëmarrje të të gjithë fshatrave që
gravitojnë në komunën e Zhelinës, duke përfshirë afër
pesë mijë vizitorë nga vendi e nga shtetet fqinje. Ky
festival tradicional nxjerr në pah traditën kulturore dhe
folklorike të çdo fshati.

Ky projekt u realizua në bashkëpunim me Shoqatën për
arsim dhe kulturë-Adrion dhe me buxhet vetanak të
komunës së Zhelinës. Shuma e projektit arrin vlerën
1.404.200,00 den, ku në bazë të planit financiar ishin
paraparë aktivitete në kuadër të panairit; ekspozitë me
fotografi, debat me mërgimtarët, marshi i ecjes në
këmbë, ciklizëm, maratona e leximit etj.

RAPORT VJETOR I KRYETARIT 2018/19

35

ZHELINA,QENDËR E
AKTIVITETEVE KULTURORE

Në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar, ekipi i “Muzeut
Mobil”, për herë të parë në komunën e Zhelinës prezantoi
aktivitete kulturore me nxënësit e shkollave fillore në
komunën e Zhelinës. Në kuadër të aktiviteteve, u
organizua punëtori me nxënësit me temë “Ngjyra për
atdheun”.

Në edicionin e dytë të Sofra Fest, ekipi i specialistëve të
Muzeut Mobil, prezantuan disa aktivitete me rëndësi për
zhvillimin e festivalit etnokulturor, siç janë:

Sofra e Sallarevës me gatime tradicionale;
Ritet shqiptare-Dasma tradicionale shqiptare;
Marrshi i krushqve;
Lojërat Tradicionale Shqiptare;
Leximi në Natyrë;
Këndi Etnografik & Këndi i pikturës;
Këndi i eksponateve të fshatit Sallarevës
Rrëfime të moçme shqiptare etj.

36
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19 Nëntor,2019

Edhe sivjet Komuna e Zhelinës në bashkëpunim me
'Muzen Mobil' nga Kosova, në krye me drejtorin e këtij
Muzeu, z.Fatmir Hoxha, nën moton "Udhëtimi në shkollat
shqipe për nder të Kongresit të Manastirit" në hapësirat e
shkollave të Komunës së Zhelinës, organizuam Programin
interaktiv me rastin e 111 vjetorit të Kongresit të Manastirit,
bashkarisht me vogëlushët e shkollave "Fan Noli" në
Pallaticë dhe "Ibrahim Temo" në Strimnicë, me të cilët u
ndamë shumë të gëzuar pas këtij aktiviteti kreativ për
promovimin e njohurive për vlerat tona kombëtare.
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SOFRA FEST 2019

Kjo traditë e manifestimit vazhdoi edhe këtë vit , ku u mbajt
edhe edicioni i dytë i "Sofra Fest" (26-28 Korrik, 2019), një
manifestim treditor, me performancë të shkëlqyer të artistëve
eminentë. Emra të mëdhenj të estradës muzikore dhe artistike
nga vendi dhe jashtë tij, performuan në kuadër të edicionit të
dytë të festivalit Sofra Fest, për nder të ardhjes së
mërgimtarëve. Enkas për qytetarët e komunës së Zhelinës,
performoi i madhi Mirush Kabashi, si dhe mbretërit e muzikës së
vendit tonë: Jetmir Rexhepi, Selami Kolonja, Besjana Memeti,
Shkodran Tolaj, Elita Ziberi dhe doajenët e muzikës popullore
të trevave të Pollogut, vëllezërit Jashar dhe Idajet Sejdiu. Nuk
mungoi edhe Shoqëria kulturore artistike Karshijaka dhe Burrat
e Gradecit, të cilët i dhanë laramani duke performuar pjesë të
riteve, dokeve e zakoneve tradicionale të vendit tonë. Përmes
sofrës tradicionale, kampingut, rrëfimeve të moçme u
promovua fshati Sallarevë si destinacion turistik, ndërkaq u
promovua edhe sporti i mundjes me pelivana.

Ky projekt u realizua në bashkëpunim me Qendrën për
marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime ballkanike dhe me
buxhet vetanak të komunës së Zhelinës në vlerë prej
1.525.815,00 den
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NËNTORI,MUAJI I FESTAVE

Me rastin e Ditës së Flamurit, 28 nëntor 2018, Komuna e
Zhelinës në bashkëpunim me Shoqatën “Adrion” organizoi
programin “Maratona e Lirisë”. Në këtë manifestim të
pranishëm ishin arsimtarët, drejtorët dhe nxënësit e
shkollave fillore të Komunës së Zhelinës. Gjithashtu të
pranishëm ishin edhe shumë prindër dhe banorë të
fshatrave të ndryshme.

Në këtë manifestim, përpos programit shumë të pasur
kulturoro-artistik, të pranishmit me një fjalë rasti i
përshëndeti edhe kryetari i Komunës së Zhelinës, zotëri
Blerim Sejdiu i cili theksoi rëndësinë historike të kësaj
feste dhe rolin kyç të saj për identitetin shqiptar.

Ai duke përmendur nëntorin si muaj i dy festave, atë të
Alfabetit dhe Ditës së flamurit, u zotua se do të
angazhohet për rritjen e cilësisë së arsimit në Komunës e
Zhelinës.
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6.Përkrahje dhe mirënjohje
të rinjve dhe artistëve

MIRËNNJOHJE VOGËLUSHËVE
TË DALLUAR

Mirënjohje u ndanë për nxënësit e dalluar, të të gjitha
shkollave fillore të komunës së Zhelinës.

"Ështe kënaqësi kur gjendesh para këtyre voglushëve të
talentuar, të cilët janë xhevahirët më të çmuar të
komunës sonë", u shpreh kryetari Blerim Sejdiu.

Ndër të tjera, kryetari Sejdiu theksoi se komuna e
Zhelinës do t'i përkrahë fuqishëm dhe në vazhdimësi këta
nxënës, me qëllim që nesër të arrijnë majat e suksesit si
profesionist të dalluar në veprimtarinë e tyre. Falënderim
të veçantue shprehu ndaj arsimtarëve që veprojnë pa
lodhur në shkollat e komunës së Zhelinës, të cilët nuk e
harrojnë misionin e arsimimit të pasardhësve tanë.
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MIRËNJOHJE PROFESIONISTËVE/
ARTISTËVE

Kryetari Blerim Sejdiu u ndau mirënjohje edhe
"ambasadorëve' të komunës së Zhelinës: aktorëve;
sportistëve (profesionistë në kick box, futboll dhe
karate); këngëtarëve; shoqatave kulturore, artistike dhe
humanitare, si dhe akrobatëve të gastronomisë.
Kryetari Sejdiu njëherit shprehu mirënjohje për
veprimtarinë e tyre, duke e çmuar lartë kontributin dhe
rolin e tyre që me krenari përfaqësojnë denjësisht
komunën e Zhelinës, kudo që ata veprojnë.
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7.Promovimi i sportit

SPORTI NË KOMUNËN E ZHELINËS

Klubi i Basketbollit "Albes" nga Zhelina dhe KB "Liria"
morrën pjesë në turneun mbarëkombëtarë "Dita e
Pavarësisë" në Prishtinë, e cila u organizua për hirë të
ditës së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në këtë
turne morrën pjesë 8 klube në mesin e cilave dy klube
nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Mali i Zi, Presheva.Ky
turne i pari i këtij lloji ishte organizuar nga Komuna e
Prishtinës (departamenti për rini dhe sport), ku përmes
ndihmës së dhënë kontribuoi edhe KB "Albes", i cili në
Prishtinë dërgoi urimet e përzemërta për ditën e
Pavarësise në emër të të gjithë banorëve të Komunës së
Zhelinës dhe Kryetarit Blerim Sejdiu.

Komuna e Zhelinës në vazhdimësi ka mbështetur klubet
sportive, me qëllim të shtrirjes së aktiviteteve dhe
promovimit të sportit në nivel lokal. Janë sjellur vendime
për përkrahje finaciare të klubeve sportive, siç është klubi
sportiv "Lisi"-fshati Trebosh; KF. "Derveni"-fshati Llërcë;KF.
"Mërgimtari"-fshati Strimnicë, etj.
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8.Gruaja rurale dhe roli i saj
në shoqëri

KOMUNA E ZHELINËS SHËNON DITËN
NDËRKOMBËTARE TË GRUAS RURALE

"Dita ndërkombëtare e gruas rurale" është e përcaktuar
nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në rezolutën e
saj 62/136, në vitin 2007. Komuna e Zhelinës, me rastin e
“Ditës ndërkombëtare të gruas rurale”, më datë 15 tetor
2019, organizoi panel diskutues me temë “Sfidat e
fuqizimit të gruas në zonat rurale". Kjo temë e diskutimit
ka për qëllim njohjen e kontributit të gruas në
përmirësimin e zhvillimit rural, rolin aktiv në zhvillimin e
biznesit lokal si dhe ndikimin që ka gruaja rurale në
aspekt të mirëqenies së përbashkët. Aspekti i barazisë
gjinore si dhe qasjet frymëzuese të grave sipërmarrëse
ishin gjithashtu temë diskutimi. Pjesëmarrëse si paneliste
të ftuara ishin kryetarja e shoqatës Forumi i Gruas,
znj.Xhane Kreshova dhe dy gra sipërmarrëse, znj.Gëzime
Fejzi, një storie suksesi, dhe znj.Jehona Matrançi, një
biznesmene e suksesshme nga komuna e Zhelinës.

Kryetari i komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu, mbështeti
këtë iniciativë, duke inkurajuar që këto takime të
vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim të nxitjes së
bashkëpunimit dhe fuqizimit të rolit të gruas në zonat
rurale.
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ZHELINA FESTON 7 & 8 MARSIN

Kryetari Blerim Sejdiu kishte kënaqësinë dhe nderin që me
rastin e Ditës së 7 Marsit dhe Ditës Ndërkombëtare të
Gruas- 8 Marsit, të mirëpresë mësimdhënëset e shkollave
fillore komunale.Në shenjë respekti, Kryetari Sejdiu mbajti
fjalim përshëndetës dhe njëherit shprehu mirënjohje të
thellë për kontributin e dhënë në fushën e arsimit, në
edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja, me theks të
veçantë në vatrat arsimore të Komunës së Zhelinës.”

" Mesazhi im është që çdo i ri duhet
të kujtojë me mall dhe respekt të
veçantë mësimdhënësin e parë,
veçanërisht gjeneratën e
arsimdashësve të cilët edhe
përkundër peripecive nga pushteti i
atëhershëm, arritën të kultivojnë
gjenerata të studiuesve të
mirëfilltë.”

BLERIM SEJDIU
K R Y E T A R
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9.Takime me përfaqësues të
misioneve diplomatike

BASHKËPUNIM
Në vazhdën e takimeve me përfaqësues të
misioneve diplomatike, në takim pune me
ambasadorin e Holandës, z.Willem Wouter
Plomp, kryetari Sejdiu e informoi
ambasadorin me rrjedhat gjithëpërfshirëse
të komunës dhe me vizionin e këtij
institucioni në drejtim të ndërtimit të
kapaciteteve, për zhvillimin e agrikulturës
dhe turizmit rural me theks të veçantë.

MIRËNJOHJE
Në takim me ambasadoren e Konfederatës
Zvicerane, Shkelqësinë e saj, zonjën Sybille
Suter Tejada, kryetari Sejdiu theksoi se
çmon lartë angazhimin dhe mbështetjen e
ambasadës zvicerane që në kuadër të
programeve zvicerane për bashkëpunim dhe
zhvillim, mbështet Komunën e Zhelinës në
drejtim të përmirësimit të mirëqenies së
përgjithshme. Ambasadorja shprehu
gatishmëri që ky bashkëpunim i ndërsjellë të
vazhdojë edhe në të ardhmen, me qëllim të
realizimit të projekteve që janë në progres e
sipër.

TAKIM MIQËSOR
Në një takim miqësor me Shkëlqesinë e saj,
Ambasadoren e Republikës Popullore të
Kinës, znj.Yin Lixian. kryetari Sejdiu e njoftoi
për projektet e Komunës së Zhelinës,
respektivisht Festivalin e Trashëgimisë
Kulturore dhe njëherit shprehu gatishmërinë
për bashkëpunim kulturor, me synim të
ruajtjes dhe promovimit të vlerave
tradicionale kulturore.

TAKIME ME
PËRFAQËSUES
TË MISIONEVE
DIPLOMATIKE

10.Menaxhimi i buxhetit dhe
ngritja e nivelit të transparencës

KONSULTIMI PUBLIK GJATË
PREZANTIMIT TË PROPOZIM BUXHETIT

Pjesëmarrja qytetare si bazë e demokracisë participative
është mjaft e rëndësishme në procesin e vendimarrjes.
Në hapësirat e komunës së Zhelinës publikisht (para
qytetarëve të interesuar), u prezantua Propozim-Buxheti
i Komunës së Zhelinës për vitin 2019. Me vëmendje
dëgjuam sugjerimet, idetë dhe kërkesat e qytetarëve,
respektivisht diskutuesve.

Ky debat publik ka për qëllim inkuadrimin e qytetarëve në
procesin e vendimarrjes, duke marrë në konsideratë
edhe propozimet e tyre në rrjedhën dhe përcaktimin e
planifikimeve dhe orientimin e buxhetit të komunës. Një
nga objektivat kryesore është instalimi i transparencës
dhe krijimi i relacioneve të afërta me qytetarët, duke iu
mundësuar që të jenë faktor përcaktues të investimeve
dhe projekteve kapitale në komunë.
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MENAXHIMI I BORXHIT TË TRASHËGUAR

Në vitin 2017, borxhi i trashëguar kapte vlerën afërsisht 2
miljon euro (106,450.667 den), duke u regjistruar si borxhi
më i lartë në historikun e komunës së Zhelinës (pa
përfshirë dhe borxhin e disa drejtorive të shkollave fillore,
në vlerë prej 9,600.000 den). Komuna e Zhelinës, duke u
bazuar në "Ligjin për mbështetje financiare të njësive të
vetëqeverisjes lokale", miratuar më 13 nëntor të vitit 2018,
me të cilin nga buxheti i RMV-së ndahen mjete për
shlyerje të borxheve, paraqiti në kohë borxhin në vlerën e
lartëpërmendur ("Gazeta zyrtare e RMV-së", nr.209,
15.11.2018), me ç'rast komunës së Zhelinës iu shlye një
pjesë e borxhit, rreth 47.355.000 den nga borxhi total i
trashëguar (pa përfshirë borxhin e Ndërmarrjes publike
komunale).

Si rezultat i strategjisë së implementuar për reduktim të
borxhit, komuna e Zhelinës në përfundim të vitit 2019
borxhin total e ka reduktuar për 43,462,000 den.
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reduktimi i borxhit
përgjatë dy viteve
(2018/19)

53

2017
NË RAPORTIN E PUBLIKUAR NGA
QENDRA PËR KOMUNIKIM ME
QYTETARËT (MAJ, 2019) "INDEKSI
I TRASPARENCËS AKTIVE", NË
BAZË TË REZULTATEVE DHE
ANALIZAVE TË SHPALLURA,
KOMUNA E ZHELINËS KA DUKSHËM
PËRMIRËSIM NË ASPEKT TË
TRANSPARENCËS, NË KRAHASIM
ME VITIN 2017 KU KOMUNA E
ZHELINËS ISHTE POZICINUAR NË
VENDIN E 78-TË,CILËSUAR SI

2019

NIVELI MË I DOBËT I
TRANSPARENCËS. NË VITIN 2019,
SIPAS VLERËSIMEVE TË KËSAJ
QENDRE, KOMUNA E ZHELINËS KA
ARRITUR 46.6 PIKË RRITJE TË
NIVELIT TË TRANSPARENCËS,
DUKE U RANGUAR NË LISTË NË
VENDIN E 49-TË.

(Филков & Факиќ & Митевски , 2019:9)

1 Филков Г.& Факиќ С. & Митевски М. (2019)
"Индекс на активна транспаретност". Центар за граѓански комуникации. Скоп е: Датапонс
http://www.opendata.mk/Storage/Indeks%20na%20aktivna%20transparentnost%202019.pdf
2 www.integritet.mk
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Ndërkaq, në bazë të hulumtimeve të kësaj qendre
(Qendra për komunikim me qytetarët), në kuadër të
rajonit të Pollogut, komuna e Zhelinës ka kaluar nga
vendi i pestë në vendin e tretë, në nivel vjetor të
transparencës aktive për vitin 2018/19, me gjithësej 61,5

Филков & Факиќ & Митевски , 2019:17). Në

pikë (

klasifikimin e fituesve dhe humbësve (në rangimin e
përgjithshëm të institucioneve në nivel shtetëror),
komuna e Zhelinës llogaritet se ka dukshëm përmirësim
të nivelit të transparencës, me gjithesej 46,6 pikë, duke u
pozicionuar në listë e treta në garën e përgjithshme

Филков & Факиќ & Митевски ,

institucionale (
2019:20)
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