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Lajmërim 

Te nderuar qytetare, 

Ju njoftojme se ne periudhen prej 09.11.2020 deri me 
31.07.2021, do te realizohen pune ndertimore per ndertimin e 
objektit shkollor ne f. Cerove. Punet ndertimore do te realizohen 
nga Ndermarja e perbashket Inzhenering Grup – Zheline dhe 
Eurovia Zheline, ndersa projekti do te finansohet nga mjete te 
fituara ne forme te Grantit  erms Njesis per realizim te 
projekteve prane Ministrise se Financave dhe Bankes Boterore. 

 
Gjithashtu Ju njoftojme se: 
 
Prezenca e arsimtareve/nxenesve/prinderve dhe personelite te 
shkolles do te jete i mundur ne shkolle. Ju lutemi qe ne menyre 
te vazhdueshme ti njoftoni arsimtaret/nxenesit per ndalese te 
levizjes dhe lozjes prapa korsive/rrjetave kufizuese per sigurine e 
tyre. 

- Ne periudhen prej 10.11.2020 deri me 13.11.2020 ne 
kohezgjatje prej 08:00 deri me 16:00 do te realizohen 
pune ndertimore edhe ate: planifikim dhe pastrim I terenit 
nga bari, kacubat dhe shtreses se humusit si dhe germimi 
I themeleve. Si pasoje, komunikacioni do te nderpritet ne 
lokacionin e percaktuar, prandaj njoftohen qytetaret qe te 
mos levizin ne vendin ku do te realizohen punet 
ndertimore. 

 
Ju lutemi per mirekuptim dhe pershtatje nga ana Juaj per nevojat 
e realizimit te shpejte dhe ne kohe te puneve ndertimore. 
 

Соопштение 

Почитувани граѓани, 

Ве известуваме дека во периодот од 09.11.2020 до 
31.07.2021 ќе се изведуваат градежни работи на локацијата 
с. Церово. Работите ги изведува фирмата ЗВ Инженеринг 
Гроуп – Желино и Еуровиа Желино, а проектот се 
реализира со финанскиски средства добиени преку 
проектната единица на министерство за финансии и светска 
банка. Целта на овој проект е подобрување на квалитетот на 
живот на месното население во општина Желино. 

Притоа Ве известуваме дека:  

Пристапот на учениците/децата / родителите и персоналот 
на училиштето ќе биде возможен на училиштето. Ве молиме 
постојато да ги информирате учениците/децата за забрането 
движење и играње позади ограничувачките ленти / мрежите 
заради нивна безбедност.  

- Во периодот од 10.11.2020 до 13.11.2020 (датуми) 
во времетраење од 08:00 до 16:00 часот, ќе се 
изврши: планирање и расчистување на терен од: 
трева, грмушки и хумусен слој како и ископ на 
темелни ленти.  Притоа, сообраќајот ќе биде 
прекинат на посочената локација, поради што се 
известуваат жителите  на посочената локација да 
не се движат во локацијата каде ќе се одвиват 
градежните работи. 

Ве молиме за разбирање и соодветно прилагодување од 
ваша страна за потребите на брзо и навремено 



Per informacione shtese/pyetje, Ju lutem te drejtoheni tek Z. Adil 
Emini (Menaxher I projektit) ne numrin e tel: 070 282 292, prane 
komunes se Zhelines 
 
 
 

спроведување на градежните работи.  

За дополнителни информации / прашања, Ве молиме да се 
обратите кај Адиљ Емини (Проект менаџер) со тел 070 282 
292 (лице за контакт и телефонски број), од општина Желино   
 

 


