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Informata mbi aktivitetin e Trupit Bashkërendues (shtator 2007-mars 2008) 
 
 

Pas ndryshimeve në gusht të vitit 2007, Trupi Bashkërendues për Preshevë, Bujanoc dhe 
Medvegjë ka inicuar dhe zbatuar një mori aktivitetesh me qëllim të arritjes së zhvillimit afatëgjatë 
në tri komunat e Sërbisë Jugore. Duke pasur parasyshë se bashkëpunimi me Organizatat 
Ndërkombëtare dhe partnerët e institucioneve qeveritare, prioritetet e Trupit Bashkërendues dhe 
të  tri komunave, Trupi Bashkërendues ka vendosur të përmbledh informatat lidhur me aktivitetet 
më të rëndësishme të realizuara, sikundër dhe planet për periudhën e ardhshme. Qëllimi i 
informimit të organizatave dhe partnerëve vendorë dhe ndërkombëtarë para së gjithash ka të 
bëjë me këmbimin e informatave dhe thellimin e bashkëpunimit me qëllim të përdorimit efikas të 
resurseve. 
Aktivitetet kryesore të Trupit Bashkërendues për periudhën shtator 2007-mars 2008: 
 
 
Përmisimi i komunikimit ndërmjet Qeverisë dhe komuniteteve lokale 
 

• Trupi Bashkërendues në mënyrë transparente dhe të hapur ka punësuar dy punëtorë të 
rinjë në zyrat e saj në Bujanoc dhe Preshevë me qëllim të përmisimit të komunikimit me 
komunitetin shqipëtar. Konkursi për këto dy vende pune është publikuar në të gjitha 
mediat lokale, dhe për te ishin lajmëruar mbi 60 aplikues nga Presheva dhe Bujanoci, 
prej të cilëve 15  ishin ftuar në bisedë për punë. 

• Pas procedurës së ngjeshur të konkursit mbi zgjedhjen e kandidatëve, Trupi 
Bashkërendues ka punësuar dy punëtor të rinjë, Driton Rexhepi (Bujanoc) dhe Selami 
Bektashi (Preshevë). 

• Duke iu falënderuar përkrahjes së kryetarit të Trupit Bashkërendues  Rasim Lajiq, ky trup 
ka rritur prezencën në Jug të Sërbisë. Drejtori i Trupit Bashkërendues me 
bashkëpunëtorët rregullisht kanë vizituar këto tri komuna. 

• Me qëllim të përmisimit të bashkëpunimit mes administratave lokale në Preshevë, 
Bujanoc dhe Medvegjë si dhe me Qeverinë e Republikës së Sërbisë, Trupi 
Bashkërendues ka mbajtur takime me ministritë vijuese: Ministrinë për Ekonomi dhe 
zhvillim regjional, Ministrinë e shëndetësisë, Ministrinë e drejtësisë, Ministrinë e Punëve 
të brendshme, Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Telekomunikimit si 
dhe me Zyrën e Planit Investiv Nacional (PIN), Agjensinë Republikane Radiodifuzive 
(ARR) dhe Agjensinë Republikane për Telekomunikime (ARTEL). 

• Takimet ku Trupi Bashkërendues ka organizuar si ndërmjetësues mes ministrive dhe 
përfaqësuesve të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, kanë rezultuar me një 
numër bukur të madh të problemeve të zgjidhura si psh: Ministria e bujqësisë ka 
ndihmuar Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjën të marin pjesë në Panairin 
Ndërkombëtar të Novi Sadit, Bujanoci me sukses ka konkuruar për projektet që janë 
financuar nga PIN-i, Medvegja ka krijuar komunikim të rregullt me Ministrinë e 
Shëndetësisë, ka tejkaluar privatizimin e mediave multietnike, etj. 
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• Trupi Bashkërendues stimulon dhe ndihmon kyçjen e Preshevës, Bujanocit dhe 
Medvegjës në organizatat dhe institucionet gjegjëse si psh: Konferenca e përhershme e 
qyteteve dhe komunave. Konferenca e përhershme ka dhënë pajtueshmërinë që 
Bujanoci pas zgjedhjeve lokale të kyçet në Këshillin për zhvillim regjional dhe të organizoj 
takimin e parë të po këtij këshilli. 
 

• Që të siguroj azhurimin e rregullt të informatave mbi aktivitetet dhe situatën në komunat e 
Sërbisë jugore, Trupi Bashkërendues ka freskuar webfaqen (www.kt.sr.gov.yu) dhe ka 
filluar që çdo ditë të publikoj lajme. 

 
Infrastrukrura dhe aktivitetet tjera 

 
• Qeveria e Republikës së Sërbisë nga buxheti i saj ka ndarë 310 milion dinarë (rreth 3,8 

milion euro apo 6 milion dollar amerikan) për bashkëfinacim të projekteve infrastrukturore 
në këto tri komuna për vitin 2008. Në muajt e fundit kanë filluar projektet me rëndësi në 
infrastrukturë që qytetarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë iu janë siguruar rrugë të 
mira, ujësjellës, shkolla moderne etj. 

• Trupi Bashkërendues ka filluar çështjen e ndërtimit të maternitetit jashtëspitalor në 
Preshevë, gjë që përfaqësuesit e komunitetit shqipëtar e kanë cekur ndër prioritete. Pas 
shumë bisedimeve ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe zyrtarëve komunal, Trupi 
Bashkërendues me sukses ka ndërmjetësuar lidhur me masat që duhen ndërmarr në të 
ardhmen që me sukses të kryhet projekti i ndërtimit të maternitetit jashtëspitalor. 
Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë kanë treguar interesim dhe mirëkuptim për 
zgjidhjen e këtij problemi.  
 

• Trupi Bashkërendues ka filluar hartimin e propozimit “Strategjia për zhvillim e Trupit 
Bashkërendues për periudhën 2008 deri 2010”. Strategjia mbështetet në analizat e 
dokumenteve strategjike të përmbledhura nga viti 2001 deri më sot, nga takimet e 
numërta me gjithë partnerët kyç në këto tri komuna si dhe nga tryezat e rrumbullakëta të 
mbajtura me përfaqësuesit e partive politike dhe shoqërisë civile nga Presheva, Bujanoci 
dhe Medvegja. Trupi Bashkërendues ka vënë theks të veçant që gjatë procesit të hartimit 
të strategjisë të jenë të kyçur përfaqësuesit e partive politike lokale dhe shoqërisë civile 
me qëllim të mbledhjes së informatave relevante dhe të sakta. Strategjia përbëhet nga 
pesë pjesë: Konteksti politik dhe ekonomik, analiza e gjendjes në shoqëri, kulturë dhe 
ekonomi (përfshirë këtu mediat dhe organizatat e shoqërisë civile), bashkëpunimin me 
organizatat ndërkombëtare dhe planet akcionale varësisht nga lëmitë. Strategjia do të 
jetë në gjuhën serbe, angleze dhe shqipe. 
 

Bashkëpunimi me bashkësinë ndërkombëtare 
 

• Duke u orvatur që në mënyrë aktive të bashkëpunoj me organizatat e shoqërisë civile, 
Trupi Bashkërendues përmes Bankës botërore, ka siguruar tre PC të përdorur për OJQ-
të: Bota e gjelbërt (Preshevë), Fqinjtë për Paqe (Bujanoc) dhe Qendra kulturore 
(Medvegjë). 

• Në bashkëpunim me Programin MIR2, që implementon UNDP-ja, Trupi Bashkërendues 
ka organizuar garën për shkollat fillore të rrethit të Pçinjës dhe Jabllanicës për vizatimet 
më të mira për dukjen e kalendarit e vitit 2008. Janë pranuar mbi 1600 punime të 
nxënësve prej 49 shkollave fillore nga 13 komunat e Sërbisë jugore. Drejtori i Trupit 

http://www.kt.sr.gov.yu/
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Bashkërendues, Nenad Gjurgjeviqi dhe drejtori i programit MIR2 Tom Torogudi kanë bërë 
ndarjen e dhuratave pjesëmarrësve më të mirë. Gjithsej janë shpërblyer 13 nxënës. 

• Trupi Bashkërendues për herë të parë që nga krijimi i tij ka krijuar konzorcium me 
Shërbimin për të drejtat e njeriut dhe pakicave në Qeverinë e Republikës së Sërbisë, 
Agjensionin për zhvillimin e Preshevës dhe Bujanocit, (PBDA), Organizatën 
Ndërkombëtare për Migrim (IOM), dhe me OJQ-në “Inicijative” (Prokupël), në mënyrë që 
të konkurojnë për mjete financiare tek Agjencioni zvicerian për zhvillim dhe bashkëpunim 
(SDC) me qëllim të realizimit të projektit për riatdhesim. Duke patur parasysh vlerësimet 
se në vitin 2008 afër 4500 qytetarë serb  kanë gjetur strehim në Zvicër, pritet që procesi i 
riatdhesimit të tyre në Jug të Sërbisë do të sjell ngarkesë serioze për komunat ku ka 
probleme ekonomike. Kështu që projekti do të duhet të siguroj dispozitat kalimtare për 
zgjidhjen me sukses të këtijë problemi. 

• Në bashkëpunim me Bankën botërore/Zyra këshilluese për investime të huaja (FIAS) dhe 
Agjensionin për investime të huaja dhe promovim të eksportit (SIEPA), Trupi 
Bashkërendues ka kyçur Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjën në programin: Trajnimi 
për Marketing dhe Promovim të komunës, që do të siguroj instrumentet themelore për 
promovimin e komunës tek ministritë, organizatat ndërkombëtare dhe investitorëve 
potencial. 

• Duke iu falënderuar programit mbi aktivitetet për zhvillim të komunave, i cili financohet 
nga USAID-i, Trupi Bashkërendues ka lidhur Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjën me 
komunat më të zhvilluara Vranjën, Krushevcin dhe Lloznicën ashtu që këto komuna do ta 
ndihmojnë Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjën rreth përmbledhjes së prezentimeve të 
tyre që i drejton Jasna Matiq, sekretare shtetërore për marëdhënie ekonomike 
ndërkombëtare në ministrinë për ekonomik dhe zhvillim ekonomik si dhe agjencionit 
SIEPA. 

 
 
Qëllimi i Trupit Bashkërendues është që përmes partneritetit me ministritë tjera në Qeverinë e 
Republikës së Sërbisë, organizatat ndërkombëtare dhe qeveritë e shteteve të huaja, t'i 
kontribuojë zhvillimit afatëgjatë të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Trupi 
Bashkërendues edhe më tej orvatet të përparojë kapacitetet e administratave lokale dhe 
shoqërisë civile, ashtu që ato të jenë në zhvillim të vazhdueshëm, pa mbështetjen në ndihmesat 
afatëshkurtëra, ku situata  nuk përmirësohet në aspektin afatëgjatë, nuk është e qëndrueshme 
dhe nuk sjell zbutjen e varfërisë në këto komuna. 


