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Општина Куманово е мултиетничка и мултиконфесионална општина која вклучу-
ва повеќе етникуми. Ова е предност ако води кон развој и напредок на општината. 
Како советник во Советот на општината, јас бев ангажиран и побарав инвестициите 
да бидат распределени рамномерно на целата територија на општината така што 
ниеден граѓанин да не се чувствува дискриминиран без оглед на која религија или 
етничка припадност припаѓа граѓанинот.

Затоа верувам дека фер и соодветна застапеност на етничките заедници во 
општинската администрација е од особено значење бидејќи ова ќе ја зголеми 
граѓанската доверба во локалните институции. Второ, спроведувањето на Законот 
за употреба на албанскиот јазик на сите нивоа како што е предвидено во законските 
одредби ќе ги елиминира предрасудите создадени со децении. Особено средното 
образование и создавањето услови за квалитет на образованието е прашање што 
Општина Куманово мора да го реши што е можно поскоро бидејќи во спротивно 
ќе произведуваме ученици со дипломи, но без знаење и неконкурентни на општин-
скиот пазар. Трето, прашањето за инфраструктурата треба да биде приоритет бидејќи градот не треба 
да се дели на гета, односно населби во кои живеат Македонци со урбанизација на европски стандард и 
населби каде што живеат Албанци без асфалт, без канализација и без вода за пиење. Само одговорна 
и совесна влада не би дозволила продлабочување на етничкиот јаз и би придонела локалната власт да 
биде во служба на граѓаните, а не обратно.

Фатмир Идризи, 
член на Советот на 
Општина Куманово од 
Политичката партија 
ДУИ

ПрашањетО за ИнФраСтрУКтУрата треба Да бИДе ПрИОрИтет

Куманово е најголема општина во државава со исклучително поволни можности 
за развој на сите сфери од општествениот живот.

Но, визијата за одржлив развој, за воведување на одржливи мерки кои сами по 
себе ќе репродуцираат трајни решенија не се присутни во мислењето на јавноста. 
Ако тргнеме од услугите кои се темел за решавање на секојдневните проблеми, ако 
тргнеме од начинот на пристап и добивање на квалитетна услуга од институциите 
на локално ниво, оваа општина не може да истакне дека има професионална адми-
нистрација што е предуслов за квалитетни услуги.

За брзо надминување на постоечката состојба неопходни се анализи врз кои ќе 
се креираат реални планови, ќе се формираат тимови со сплот на искуство и на 
младост (администрација која е подготвена за пензионирање, а своето долгогодиш-
но искуство го пренесува на новопримени службеници), кои ќе соработуваат и ќе 
создаваат кохерентна услуга од користење на институционална меморија во комби-
нација со нови техники, а сè со цел добивање на квалитетна услуга. За ова нешто да 

се оствари неопходна е едукација, мотивација, работа и само работа.

Марија Цакиќ, 
член на Советот на 
општина Куманово 
од коалицијата 
ВМрО-ДПМне

ПрОФеСИОнална аДМИнИСтраЦИја − ПреДУСлОВ за КВалИтетнИ УСлУгИ

Членовите на советите на општините се одлучувачки фактор за начинот на функционирање на 
општините. Оттука на членовите на Советот им го поставивме следново прашање: Како до подо-
бри услуги за жителите на Општина Куманово? Можности, ограничувања, предизвици... Во про-
должение се нивните одговори.

КаКо до подобри услуги за жителите на општина 
КуМаноВо? Можности, ограничуВања, предизВици...
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Доколку сакаме модерна и просперитетна општина со задоволни граѓани, рабо-
тењето на општината треба да се темели преку три основни столба, и тоа:

1. Партиципативно одлучување на членовите на урбаните и месните заедници 
заедно со сите советници во Советот на општината при донесување на развојната 
програма.

2. Квалитетно менаџирање со општинскиот апарат и воведување на едношалтер-
ски систем, како и зголемување на степенот на професионализација на вработените 
во општината.

3. Ефикасни и квалитетни услуги на сите јавни претпријатија во сите делови на 
градот Куманово − како во централното градско подрачје, така и во приградските 
населби и села.

Особено треба да се стремиме кон зголемување на приходите на општината до-
колку сакаме квалитетен, брз и рамномерен развој на општината, особено во делот 
на инфраструктурните проблеми и нивно решавање.

Потребен е и повисок степен на децентрализација на општините со што автоматски би се зголемиле и 
приходите на општината, а зголемување на приходите значи и поголеми капитални инвестиции.

Со особено внимание треба да се однесуваме кон здрава животна средина придружена со низа еле-
менти за правилен развој на нашите најмали сограѓани по принципот во здраво тело здрав дух.

Посебно треба да се работи на привлекување на средствата од европските фондови, од ИПАРД-
-програмите, за кои ни е потребна квалитетна и професионална општинска администрација.
Рецепт едноставен, конечен резултат − задоволни граѓани.

Сашо Стошевски, 
член на Советот на 
Општина Куманово 
од коалицијата 
ВМрО-ДПМне

треба Да Се СтреМИМе КОн згОлеМУВање на ПрИхОДИте на ОПштИната
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