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Новата 2004 
г о д и н а 
з а п о ч н а 

со референдуми 
за спас на опш-
тините кои со 
пред логот за но-

вата територијална орга-
низација на локалната са-
моуправа, треба да исчезнат 
од постојните граници. Про-
тив владиниот предлог 
се изјаснија жителите на 
Општина Центар Жу па, 
Општина Ростуше, Опш-
тина Лабуништа, а на 
единаесетти јануари про-
тив одлуката на Владата 
на референдум излегоа 
и жителите на Струга. Во 
Владата велат дека не 
постои решение со кое 
сите и целосно ќе би дат 
задоволни, но дека се 

ОПШТИНИТЕ ПРОТИВ ВЛАДАТА

ЛОКАЛНА Пишува:

Жаклина 
МИТЕВСКА

Под мотото "Да ја сочуваме Општина Струга 
во постојните граници" на осми јануари 
на плоштадот "Револуција" во Струга се 
одр жа голем народен собир, а на еди нае-
сетти жителите на овој град одржаа ре-
ферендум.

Референдумско изјаснување имаше и во опш-
тините: Витолиште, Зрновци, Ори зари, 
Че ши ново, Муртино и Куклиш.

свесни оти најголем проб-
лем се границите на Стру-
га и на Кичево каде што 
е најголем револтот на 
граѓаните. 

Опш тина Центар Жупа е 
сместена помеѓу западните 
падини на планината Сто-
гово, а од Дебар е одвоена 
со Дебарското Езеро и за-
фаќа површина од 111 
квад ратни километри. 
Нај  новата одлука на Вла-
да та оваа Општина да ја 
припои кон Општина Де-
бар за жителите на Опш-
тина Центар Жупа е неп-
рифатливо.

- "Тоа е само по ли тич-
ко решение - вели гра-
доначалникот на Центар 
Жупа, Нузи Шахин. Ние 
претставуваме посебна 
геог рафска целина. Со 
пос ледниот Попис во Цен-
тар Жупа се регист ри-
 рани 6.300 жители. Зас-
тапени се најмногу Тур-
ци со 80 проценти, по-
тоа Македонци со 13 про-
центи и Албанци со 7 про-
центи. Населението е рас-ЛАБУНИШТА

РОСТУШЕ

21  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 498 / 16.01.2004



OKO NA SONCETO

22  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 498 / 16.01.2004

ПОЛИТИКА     

ОПШТИНИТЕ ПРОТИВ ВЛАДАТА

по редено во 17 селски на-
селби. Економски имаме 
усло ви за самостојно 
раз вивање, постојат ин-
дуст  риски објекти ка ко 
'Фаморд Скопје', 'Хе рој 
Тоза Драгоевич', 'Кнауф', 
повеќе трговски здру же-
нија и друго. Постојат 
адек ватни услови за раз-
вој на сточарството и на 
земјоделието. Имаме раз-
виена здравствена мрежа 
со централна здравствена 
станица која работи 24 часа 
и истурени амбуланти. Има 
две централни училишта 
и се изведува настава на 
македонски, турски и на 
албански јазик. Од овие 
причини - додава Ну зи 
Шахин - Советот на Опш-
тината се одлучи за рас-
пишување референдум 
за опстојување на Опш-
тината во сегашните гра-
ници. На 04.01. 2004 го-
дина референдумот бе ше 
спроведен. На него изле-
гоа 86,6 проценти од запи-
шаните гласачи. За гла-
саа 98,8 проценти од изле-
зените гласачи".

Успешно реализираниот 
ре ферендум е доказ де-
ка ова население може са-

мостојно да се развива. Са-
ми, коментира Шахин, по-
добро си ги знаеме проб-
лемите и сите пот ре би 
поуспешно ќе ги ре ша-
ваме. 

- "Горкото искуство, пе-
де сет години под Дебар не 
соз даде минимум услови 
за живеење. За период 
од седум години колку 
што постои оваа Општина 
- до дава Нузи Шахин - 
нап равени се адекватни 
услови од областа на ин-
фраст руктурата за жи ве-
ење. Направени се во до-
води, асфалтирани па тиш-
та, канализација, елек три-
фицирани се сите села со 
улично осветлување".

ВЕРБА

Во Ростуше живеат 
над 10.000 луѓе, а со По-
пи сот од 2002 година се 
регистрирани 9,451 жи-
тел. Дел од жителите на 
Ростуше привремено ра бо-
тат во странство. 

- "Нас не нè интересира 
кри териумот на Владата 
за територијалното разг-
 ра ничување, вели гра до-

началникот на Ростуше, 
Фуат Дурмиши. Во Ростуше 
пос тојат над 150 правни 
суб јекти, 4 текстилни фаб-
рики кои моментално се 
затворени, но има шан-
са да се рестартираат. 
Иа ко - додава Дурмиши 
- й припаѓаме на дру га 
вероисповед, мус лиман с-
ката, ние сме составен дел 
од македонскиот народ. 
Претставниците на власта 
знаат дека сме мирољубив 
народ и дека ги почитуваме 
законите во РМ, а сме ги 
почитувале и законите и 
во времето на поранешна 
Југославија. Желбата на 
мои те сограѓани да опс тои-
ме како Општина е реал-
на. Ние убаво живееме 
со соседите од Маврово 
и немаме ништо против 
Мав рови Анови да остане 
како самостојна општина, 
еколошка, туристичка".

Во Ростуше постои Зд-
рав  ствен дом со пункт во 
Мав рови Анови, веќе трие-
сет години има истурена па-
ра лелка на Основното учи-
лиш те "Панче Поповски", во 
сите помали села постојат 
училишта до четврто одде-
ление, а вкупниот број на 

уче ниците до осмолетка 
изне сува околу 2.000 уче-
ници.

- "Со референдумот са-
кав ме да го слушнеме гла-
сот на граѓаните. На одр-
жа ниот референдум од 
за пишани 8.200 гласачи, 
73 проценти излегоа на 
гла сање, а од нив 97,2 се 
изјаснија позитивно", објас-
нува Дурмиши.

Претседателот на Соју-
зот на Ма ке донците со 
ислам ска вер оис повед, 
Исма   ил Бојда, ко ментира 
де  ка ќе се согласат и со ва-
ри јантата Ростуше да се 
спои со Маврови Анови, но 
седиштето на Општината да 
биде во Ростуше, а подрачни 
еди  ници на оддел ни ми нис-
терства мо жат да би дат во 
Маврови Ано ви, на пример, 
за еко ло гија, тури зам.

- "Само така - вели Бој-
да - може да се подигне 
вербата во овој народ. 
Некој намерно го прави 
раздорот, не знаеме од кои 
причини, но власта нека 
размисли за резултатите 
од одржаниот референдум 
и нека даде конкретно 
објаснување издржано со 
аргументи со кои би до-

ЦЕНТАР ЖУПА СТРУГА
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кажала зошто, доколку се 
спојат Маврови Анови и 
Ростуше, центарот да не би-
де во Ростуше".

Во Општина Лабуништа 
жи веат над 10.000 жи те-
ли. Во рамките на оваа 
Општина влегуваат на се-
лените места Лабу ниш та, 
Под горци, Боровец и Таш 
Маруништа. 

- "Во оваа Општина 
жи вее население од ме-
шан етнички состав и тоа 
Албанци, Турци, Ма ке-
донци, Македонци Мус-
лимани и во помал број  
Египќани. Општина Ла бу-
ниш та располага со над 
300 приватни фирми, 
исто така има вработени 
и во државниот сектор, а 
преостанатите се печал ба-
ри кои работат во Европа 
и во Америка. На ниво на 
Македонија можеме да се 
пофалиме со најмал број 
невработени. На 04.01. 
2004 година имавме ре-
ферендум за опстанок на 
Општина Лабуништа кој 
бе ше многу успешен. Од 
6.834 гласачи, излегоа на 
гласање 5.563 и сите беа за 
Општина Лабуништа. Ние 
не сакаме припојување кон 

ниедна Општина, бидејќи 
си ги браниме нашите инте-
реси", велат од Советот на 
Општина Лабуништа.

ПРОМЕНА

Владиниот Предлог за 
територијална орга ни за-
ција на локалната са мо уп-
рава предвидува кон Стру-
 га да се припојат опш ти-
ните Вевчани, Велешта, 
Де логожда, Лабуништа и 
Луково, коишто сега функ-
ционираат како по себ-
ни локални единици. Гра-
ѓаните на Општина Струга 
не сакаат претходно спо-
ме натите општини да се 
приклучат кон неа, би-
дејќи, како што објаснува 
гра доначалникот на Струга, 
Ромео Деребан, со новата 
прак тика во Општина Стру-
га се создава промена на 
етничката структура и се 
создава можност ма ке-
донскиот народ, кој до сега 
беше доминантен, пре ку 
ноќ да стане малцинско на-
селение. 

- "Сметаме дека Опш-
ти на Струга не смее да се 
гледа изолирано од слу-

чувањата во РМ и дека 
од сè што се случува еви-
дентен е заклучокот дека 
Македонија оди по патот 
на федерализација и дво-
на ционална држава. Стру-
жани се единствени против 
дигањето бетонски ѕидови 
што ги делат граѓаните 
во РМ, но и се против пос-
тавување вештачки гра ни-
ци и понатамошни делби 
на РМ", потенцира Ромео 
Деребан.

На осми јануари на 
плоштадот “Револуција”  
во Струга се одржа ми-
тинг под мотото "Да ја со-
чу ваме Општина Струга 
во постојните граници" 
на кој граѓаните го изра-
зи ја незадоволството од 
вла диниот Предлог-за-
кон за територијална орга-
ни  зација на локалната са-
моуправа. Овој митинг беше 
на јава за референдумот кој 
во Струга се одржа на еди-
наесетти јануари.

Според одзивот на 
гласачите и резултатите од 
референдумот во Струга, 
стружани се за неменување 
на сегашните општински 
граници. На референдумот 
излегоа над 55 проценти, 

ВИТОЛИШТЕ

односно 17.088 од вкупно 
запишаните 31.500 граѓани 
со право на глас. За 
останување на Општината 
Струга во постојните гра-
ници гласале 99,81 отсто. 
Само 11 граѓани би ле про-
тив. Албанското на селение 
во Општината апсти ни-
раше од гласањето, а 
беа забележани и при ти-
соци да не се излегува на 
референдум. Поради инци-
денти, во Загоричани и 
Шум беа затворени гла-
сачките места.

Локалната самоуправа 
на Струга најави постап-
ка до европските инсти-
туции доколку не се ува-
жат резултатите од опш-
тин скиот референдум во 
Струга. 

- "Доколку Владата ги 
игно рира резултатите од 
рефе рендумот, покрај тоа 
што ќе се жалиме до Европ-
скиот суд за човекови пра-
ва, ќе покренеме и гра-
ѓанска иницијатива за 
собирање 150.000 потпи-
си за организирање ре-
фе рендум на државно ни-
во", изјави струшкиот гра-
доначалник, Ромео Де ре-
бан.


