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     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл. весник на РМ“,  бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени 
го донесе следниот: 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За квартален извештај за прв квартал за 2015 година 

1. Се прогласува, Одлука за квартален извештај за прв квартал за 
2015 година бр.08-969/2  донесена од советот на општина 
Долнени на ден 18.05.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
Бр.09-1003/1                                                                    Градоначалник                               
26.05.2015 год.                                                      Боше Милошески 
Долнени

 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për raport kuartal për kuartalin e parë për vitin 2015  

1.  Shpallet vendim  për raport kuartal për kuartalin e parë për vitin 2015 
me nr. 08-969/2 i sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit më datën 
18.05.2015. 

2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
Nr. 1003/1                                                                      Prefekti 

  26.05.2015                                                                     Boshe Millosheski 
  Dollnen 

Република Македонија 
Општина Долнени 

ЛОКАЛНА САОУПРАВА НА  
 

П   Р   О   Ц   Е   Н   А 
За загрозеност на општина Долнени 

Од природни непогоди и други несреќи 
 

Maj, 2015 година 
 

VOVED 

     Cel na procenata e da se predvidi zagrozenosta na 

op{tina Dolneni od mo`nite opasnosti za nastanuvawe na 

prirodni nepogodi i drugi nesre}i, a ednovremeno da se 

predvidat i posledicite predizvikani od niv. Op{tinata 

Dolneni e dol`na da prevzema i da dava predlog so 

konkretni merki za za{tita i spasuvawe. Site prirodni 

nepogodi koi ja zafatile teritorijata na op{tina 

Dolneni bile posledica na dejstvuvaweto na prirodnite 

sili. Na primer izlevaweto na kanalot Blato vo 1983 

god, nevremeto prosledeno so grad vo 2007 god i 

po`arite vo 2001 i 2007 god. 

     Poradi vakvite elementarni nepogodi i nesre}i se 

nametnuva poterbata za za{tita na naselenieto i 

materijalnite dobra, kako i potrebata od prevzemawe na 

preventivni merki za za{tita i spasuvawe na Op{tinata 

i otstranuvawe na posledicite od niv. Vakvata za{tita 

e predvidena so Zakonot za Za{tita i spasuvawe vo koj 

se utvrdeni merkite za za{tita i spasuvawe koi treba 

da gi prevzeme Op{tinata so cel da se namalat vakvite 

opasnosti. 

 

OP[TI KARAKTERISTIKI 

1. GEOGRAFSKA POLO@BA 

     Op{tinata Dolneni e smestena vo jugozapadniot del 

od  Republika Makedonija i go zavzema severozapadniot 

del na pelagoniskata kotlina. Isto~niot i ju`niot del 

se ramni~arski, a zapadniot i severniot se ridsko 

planinski. Op{tinata opfa}a povr{ina od 412,43km2 i e edna od 

pogolemite novoformirani op{tini po teritorija vo Republika Makedonija. Od 

vkupnata povr{ina 2/3 e ramni~arski del, dodeka 1/3 se visoki oblasti posebno 
vo severozapadniot i severoisto~niot del na op{tinata, pri {to od ramni~arskiot 

del 90% se obrabotlivi povr{ini a od planinskite delovi edna polovina se pasi{ta 

a drugata polovina se pokrieni so {umi. 
Op{tina Dolneni se nao|a na 600-900 metri 

nadmorska visina-niskite delovi i 900-1100 m.n.v.-

povisokite delovi i istata se grani~i so Op{tinite: 

Makedonski Brod od sever,^a{ka od severoistok, na 

zapad so Kru{evo, na jug Krivoga{tani i jugoistok so 

Republika e Maqedonisë 
Komuna e Dollnenit 
Vetëqeverisja Lokale 

 
VETËQEVERISJA LOKALE 

E KOMUNËS SË DOLLNENIT 
 

V  L  E  R  Ë  S  I  M 
Për rrezikshmërinë e komunës së Dollnenit 

nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera 
 Maj, 2015 

HYRJE 
     Qëllimi i vlerësimit është që të parashikohet rrezikshmëria e komunës 
së Dollnenit nga rreziqe  t e mundshme për krijimin e fatkeqësive 
natyrore dhe të ndryshme dhe njëkohësisht të parashikohen edhe 
pasojat nga ato. Komuna e Dollnenit është e obliguar të ndërmarr dhe të 
jap propozim masa konkrete për mbrojtje dhe shpëtim. Të gjitha 
fatkeqësitë natyrore që e kanë përfshirë territorin e komunës së Dollnenit 
kanë qenë si pasojë e fuqive natyrore. Për shembull dalja nga shtrati i 
kanalit Bllato në vitin 1983. Moti i keq, i shoqëruar dhe me breshër në 
vitin 2007 dhe zjarret në vitin 2001 dhe 2007. 
      
     Për shkak të fatkeqësive të këtilla elementare imponohet nevoja për 
mbrojtjen e popullatës dhe të mirave materiale, si dhe nevoja e 
ndërmarrjes së masave preventive për mbrojtjen dhe shpëtimin e 
komunës dhe largimin e pasojave nga ato. Mbrojta e këtillë është e 
paraparë edhe me ligjin për Mbrojtje dhe Shpëtim, në të cilin janë të 
përcaktuara masat për mbrojtje dhe shpëtim, të cilat duhet t‟i ndërmerr 
komuna me qëllim që të zvogëlohen rreziqet e këtilla. 

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 
1. POZITA GJEOGRAFIKE 
       Komuna e Dollnenit është e vendosur në pjesën jugperëndimore të 
Republikës së Maqedonisë dhe e përfshin pjesën veriperëndimore të ultësirës 
së Pellagonisë. Pjesa lindore dhe ajo jugore janë rrafshinore, ndërsa pjesa 
veriore dhe perëndimore janë pjesë kodrinoro-malore. Komuna përfshin një 
sipërfaqe prej 412,43 km2 dhe është njëra prej komunave më të mëdha prej 
komunave të reja sipas territorit në Republikën e Maqedonisë. Nga sipërfaqja 
e përgjithshme 2/3 të saj janë pjesë rrafshinore, ndërsa 1/3 janë sipërfaqe të 
larta, sidomos në pjesën veriperëndimore dhe verilindore të komunës, prej së 
cilës pjesa rrafshinore në 90% është sipërfaqe që punohet, ndërsa prej pjesve 
malore një e gjysma e tyre është kullotë dhe pjesa tjetër është e mbuluar me 
pyje. 

Komuna e Dollnenit gjendet në një lartësi mbidetare prej 600-900 
metrave, pjesët  e ulëta janë në 900-1100 metra lartësisë mbidetare dhe 
e njëjta kufizohet me komunat e: Makedonski Brod në pjesën veriore, 
Çashka në pjesën verilindore, në veri me Krushevën, në jug me 
Krivogashtanin dhe në juglindje me komunën e Prilepit. 
 
2. STRUKTURA E RELIEVIT 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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Prilep.  

2. REJLEFNA STRUKTURA 

     Teritorijata na op{tina Dolneni mo`e da se podeli na dve reljefni celini i 

toa: edna koja zafa}a dve tretini od povr{inata pretstavuva ramni~arski del kade 
zemji{teto glavno e zemjodelsko i druga celina pretstavuva ridsko planinski del 

koj zafa}a edna tretina od O{tinata od koj polovina e pokrien so pasi{ta a 

polovina so {umi (dab, buka, jasen, dren, grmu{esti rastenija i dr.) 
     Ramni~arskiot del na Op{tinata raspolaga so golem fond obrabotlivo zemji{te 

{to se koristi za pove}e nameni vo zemjodelskoto proizvodstvo, dodeka na 

pomal del se razvivaat prirodni pasi{ta i livadi. Vo severniot del reljefot e 
planinski, prete`no so blagi padini osven vo najvisokite delovi isprese~eni so 

pogolem broj na re~ni dolini {to sleguvaat kon Pelagonija. Najvisokite vrvovi 

Gol Rid, Mukos, Kodrostan, Luta id r. dostignuvaat od 1500 do1700 metri n.v. 
    Vo ovoj del se rasprostraneti najva`nite prirodni resursi: {umite (prete`no 

dabova i bukova), planinskite i ridski pasi{ta, izvori i prirodni vodoteci (reki i 

potoci), raznoviden `ivotinski i rastitelen svet, rudni nao|ali{ta na kvaliteten 
mermer i drugo. 

     Kon severozapad i istok reljefot na op{tinata e ridskoplaninski. Osobeno 

interesen region vo toj pogled e predelot na ju`nite ogranoci na planinata Babuna 
so vrvot Zlatovrv (1422m.n.v.).  
     Poradi ~estiot visok vodostoj vo odredeni 

vremenski periodi postoi zgolemuvawe na koli~inite na 

voda vo Crnili{ka reka, doa|a do izlevawe na vodite i 

poplavuvawe na slednite naseleni mesta: Crnili{te, 

Kostinci, Sekirci i dr. Dodeka vo drugite naseleni 

mesta nema vakvi nitu sli~ni pojavi. 
3. KLIMA 

     Op{tina Dolneni  vo niskite delovi od 600-900m.n.v. ima klima so 

kontinentalni karakteristiki, povisokite planini  na severozapadniot del se 

karakteriziraat  so studeno kontinentalna klima i toa na n.v. od 900-1100m, 
podgorsko kontinentalna klima na 1100-1300 m.n.v. i gorsko kontinentalno 

planinska klima na 1300-1650 m.n.v. 

     Prose~nata mese~na i godi{na  temperatura na vozduhot vo Sº vo periodot 
1971-2000 godina e sledna:                                              

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sr. 

0.0 2.2 6,0 10,5 15,5 19,7 21.8 21.5 17,4 11.8 6,0 1.6 11,2 

-Prose~na mese~na i godi{na maksimalna temperatura na vozduhot vo Sº 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sr. 

4.4 7,0 11,3 16,0 21,4 26,2 28,4 28,5 24,4 18,0 10,8 5,7 16,8 

-Prose~na mese~na i godi{na minimalna temperatura na vozduhot vo Sº 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sr. 

-3,5 -1,7 1,3 5,2 9,6 12,9 14,8 14,6 11,2 6,8 2,0 -1,7 6,0 

 

-Prose~na mese~na i godi{na brzina na veterot vo m/sek. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sr. 

1,2 1,6 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,5 

-Prose~ni mese~ni i godi{na suma na vrne`i vo mm. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma 

29,8 34,8 37,1 47,6 55,6 42,9 41.0 30,6 41,2 55,1 60,9 40,7 517,5 

-Prose~na mese~na i godi{na relativna vla`nost na vozduhot vo % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sr. 

82 76 69 64 64 58 56 57 64 72 79 82 69 

-Prose~ni mese~ni i godi{ni sumi na oson~uvawe vo ~asovi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

92,0 117,1 165,6 188,4 234,7 292,5 325,1 303,3 241,3 178,6 114,7 

 

XII Suma 

81,6 2334,9 

     Podatocite se koristeni od Upravata za hidrometeorolo{ki raboti-Skopje 
Maglovite denovi vo op{tina Dolneni ima okolu 20-25 i 

toa vo mesecite januari i fevruari. 
4. HIDROGRAFIJA  

 Hidrografskata mre`a na op{tina Dolneni e 

mo{ne bogata, a najgolema reka e Crnili{ka Reka koja 

so sredniot tek pominuva niz op{tinata vo dol`ina od 

25 km i se vleva vo kanalot Blato.   

Od hidrolo{ki aspekt Op{tina Dolneni  raspolaga so mnogu visoko nivo na 

podzemnite vodi i mal broj na izvori na voda osven izvorot vo n.m.Debre{te so 

kapacitet od 100l/sek. Na teritorijata na op{tina Dolneni protekuvaat prirodni 
reki so voda  vo tekot na celata godina i toa Stro{ka reka, Golema reka, Zrzeska 

reka, Sa`dejca i dr.reki. Vkupnata dol`ina na postojnite prirodni vodoteci i 

vodnite kanali iznesuva 140 km.  
    Od vodnite akumulacii vo op{tina Dolneni bi gi spomnale: ribnikot vo 

n.m.Dolneni i slednite akumulacii: 

 Desovo 1 izgradena 1987 so vkupna zafatnina od 95 000 m3 voda; 

 Desovo 2 izgradena 1987 so vkupna zafatnina od 125 000 m3 voda; 

 Brailovo izgradena 1990 so vkupna zafatnina od 90 000 m3voda; 

     Territori  i komunës së Dollnenit mund të ndahet në dy tërësi relievike 
edhe atë: njëra, e cila përfshin 2/3 e sipërfaqeve dhe paraqet pjesën 
rrafshinore, ku toka kryesisht është bujqësore dhe tërësia tjetër paraqet 
pjesën kodrinoro-malore, pjesë e cila e përfshin 1/3 e sipërfaqes së 
përgjithshme të komunës, nga cilat gjysma është e mbuluar me kullota 
dhe gjysma me pyje (lis, ah, thana, bimë shkurresh etj.)  
     Pjesa rrafshinore e komunës disponon me font të madh të tokës së 
punuar, e cila shfrytëzohet për më shumë qëllime në prodhimtarinë 
bujqësore, ndërsa në pjesën më të vogël ka kullosa dhe livadhe 
natyrore. Në pjesën veriore relievi është malor, kryesisht me lëshime të 
buta, përveç pjesëve më të larta, të cilat ndërpriten me një numër më të 
madh të ultësirave të lumenjve që zbresin në fushëgropën e Pellagonisë. 
Majat më të larta Goll Rid, Mukos, Kodrostan, Luta etj. arijnë lartësinë 
prej 1500 deri në 1700 metrave të lartësisë mbidetare. 
   Në këtë pjesë janë të shtrirë burimet më të rëndësishme natyrore dhe 
bota bimore, burimet e minierave dhe mermerit kualitativ etj. 
   Kah veriperëndimi dhe lindja relievi i komunës është kodrinoro-malor.      
   Në veçanti me interes të veçantë për këtë regjion është pjesa e degëve 
jugore e malit Babunë me majën Zllatovrv (1422 lartësi mbidetare). 
   Për shkak të qëndrimit të lartë të ujit në disa periudha të caktuara 
kohore ekziston zmadhimi i sasive të ujit në lumin e Cërnilishtës dhe vjen 
deri te derdhja e sasive ujore nga shtrati dhe vërshimi i vendbanimeve 
vijuese: Kostinc, Sekirc dhe vendbanimeve tjera, ndërsa nëpër 
vendbanimet tjera nuk ka dukuri të këtilla identike.  
 
K  L  I  M  A 
     Komuna e Dollnenit në pjesët e ulëta me lartësi  mbidetare prej 600-
900 ka klimë me karakteristika kontinentale. Malet më të larta në pjesën 
veriperëndimore karakterizohen me klimë të ftohtë kontinentale me 
lartësi mbidetare prej 1100-1300 metrave dhe klimë kondrinoro-
kontinentale në lartësi mbidetare prej 1300-1650 m. 
     Temperatura mesatare mujore dhe vjetore e ajrit e shprehur në C

o
 

gjatë periudhës 1971-2000 është si vijon: 
 
     Temperatura mesatare mujore dhe vjetore e ajrit në C

o
gjatë 

periudhës 1971-2000 është si vijon: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mes. 

0.0 2.2 6,0 10,5 15,5 19,7 21.8 21.5 17,4 11.8 6,0 1.6 11,2 

     
 Temperatura mesatare maksimale mujore dhe vjetore e ajrit në C

o
: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mes. 

4.4 7,0 11,3 16,0 21,4 26,2 28,4 28,5 24,4 18,0 10,8 5,7 16,8 

 
Temperatura mesatare minimale mujore dhe vjetore e ajrit në C

o
: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mes.  

-3,5 -
1,7 

1,3 5,2 9,6 12,9 14,8 14,6 11,2 6,8 2,0 -
1,7 

6,0 

 
Shpejtësia mesatare mujore dhe vjetore e ajrit në m/sek 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mes.  

1,2 1,6 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,5 

-Shuma mesatare mujore dhe vjetore e të reshurave në mm. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII shuma 
29,8 34,8 37,1 47,6 55,6 42,9 41.0 30,6 41,2 55,1 60,9 40,7 517,5 

-Lagështia relative e ajrit në % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mes. 

82 76 69 64 64 58 56 57 64 72 79 82 69 

-Rezitja mestare mujore dhe vjetore në orë:  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

92,0 117,

1 

165,6 188,4 234,7 292,5 325,1 303,3 241,3 178,6 114,7 

 

XII Shuma 

81,6 2334,9 

Të dhënat janë marrë nga Drejtoria për çështje hidrometeorologjike – 
Shkup. 
 Ditë me mjegull në komunën e Dollnenit ka rreth 20-25 edhe atë gjatë 
muajve të janarit dhe shkurtit. 
4. HIDROGRAFIA 
     Rrjeti hidrografik në komunën e Dollnenit është mjaft i pasur, ndërsa 
lumi më i madh është lumi i Cërnilishtës, i cili me rrjedhën e tij kalon 
nëpër komunë në gjatësi prej 25 km dhe derdhet në kanalin Bllato. 
     Nga aspekti hidrologjik komuna e Dollnenit disponon me nivel të lartë 
të ujërave nëntoksorë dhe një numër të vogël të burimeve me ujë, 
përveç burimit në fshatin Debresht, i cili është me kapacitet prej 100 
l/sek.  Në territorin e komunës së Dollnenit rrjedhin lumenj natyororë gjatë 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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Postojat i pomali akumulacii, kako {to se vo n.m.Slep~e, no od site 

spomenati ne postoi opasnost od nivno izlevawe {to bi predizvikalo materijalni 
{teti. 

Opasnost od izlevawe postoi od Crnili{ka reka i toa vo slednite naseleni 

mesta: Crnili{te, Kostinci, Sekirci i dr. 
Snabduvaweto so voda za piewe na naselenieto se vr{i preku regionalniot 

vodovod Studen~ica, so isklu~ok na nekolku naseli mesta kade 

vodosnabduvaweto se vr{I preku arterski bunari. 
Dovodniot kapacitet na vodovodnata mre`a vo uslovi na po`ari i RBH 

kontaminacija ovozmo`uva dovolna koli~ina na voda za efikasno lokalizirawe na 

po`rite vo op{tinata. 
5. NASELENIE I NASELBI 

Op{tina Dolneni soglasno popisot od 2002 god 

broi 13 805 `iteli, so 3600 doma}instva, 3300 stanovi 

i gustina od 31 `itel ma km
2
. 

Demografski karakteristiki   

 Na teritorijata na op{tinta se nao|aat 35 

naseleni mesta i toa:  

Belo Pole (197`iteli), Brailovo (227), Vran~e (105), 

Gorno Selo (39), Gostira`ni (108), Debre{te (2424), 

Desovo (1026), Dolgaec (70), Dolneni (375), Drenovci 

(231), Dupja~ani (155), Zabr~ani (72), zapol`ani 

(241), Zrze (64), Kostinci (101), Ko{ino (92), 

Kutle{evo (27), La`ani (1864), Mramorani (44), Margari 

(27), Nebregovo (156), Novoselani (111), Pe{talevo 

(486), Rilevo (69), Ropotovo (546), Sarandinovo (98), 

Sekirci (302), Senokos (315), Slep~e (68), Slivje 

(35), Sredorek (520, Strovija (35), Crnili{te (1765), 

@ito{e (2128), Lokveni (178). 

 

Naselbi 
     Naselenite mesta vo op{tina Dolneni se odlikuvaat 

so raznolikost i toa so spomenatoto naselenie od 13 

805 `iteli od koi 36,57% se makedonci, albanci 26,37%, 

turci 18,94%, bo{waci 17,36, ostanati 0,55 % . 

Ekonomskata mo} na naselenieto e razli~na i prete`no 

naselenieto se zanimava so zemjodelstvo, sto~arstvo, 

tutunoproizvodstvo i dr. Mnogu mal del od naselenieto 

raboti vo dr`avniot sektor.  
PROCENA NA ZAGROZENOSTA NA TERITORIJATA NA OP[TINA 

DOLNENI OD PRIRODNI NEPOGODI I DRUGI NESRE]I I  

MERKI ZA ZA[TITA I SPASUVAWE 

 

1. Zagrozenost od urnatini i rudarski nesre}i 

1.1 Zagrozenost od zemjotresi 
     Podra~jeto na op{tina Dolneni se karakterizira so  

seizmi~ko niska aktivnost. Pojavite i intenzitetot se 

dvojni: 

 Zemjotresi  predizvikani od podale~ni epicentralni 

`ari{ta na rastojanie od 100 km. 

 Vtori  pojavi na seizmi~ki  aktivnost od lokalkni 

epicentralni `ari{ta 

Intenzitetot na seizmi~ki  sili na op{tinata se 

menuva vo  zavisnost od sostavot na zemji{teto i  

geolo{kite karakteristiki na zemji{teto. Vo op{tinata ne 

postojat pogolemi opasnosti od zemjotresi so visok stepen 

na rizik. Vo op{tinata zastapeni se pove}e na~ini na 

gradba, no prete`no e zastapena individualnata gradba, 

koja ne gi  zadovoluva vo  celost tehni~kite propisi od 

aspekt na aseizmi~nost. Pove}e katnata gradba e zastapena 

so  otpornost na izgradba soglasno predvideniot stepen na 

seizmologijata. Golem broj na objektite se izgradeni bez 

potrebniata dokumentacija pa poradi toa ne odgovaraat na 

propisite za seizmi~ka gradba. Del od objektite vo 

op{tinata se izgradeni od slab i  zapaliv materijal so  

dosta tesni ulici i  nedovolno razviena infrastrutura koe 

ne{to pridonesuva vo  slu~aj na elementarni nepogodi  da 

imame pogolemi urnatini, popre~en soobra}aj, po`ari, 

o{tetuvawe na elektri~nite kabli i PTT vrski koe 

negativno bi  se odrazilo na efikasnosta pri  

intervencite na za{titata na naselenieto. 

 Zagrozenost od rudarski nesre}i 

     Se procenuva deka vo op{tinata ima opasnost od 

vakvi nesre}i bidej}ki ima rudni bogatstva. Na 

teritorijata na op{tinata se eksploatira: granit vo 

rudnicite Mramorani i Drenovci, a mermer vo rudnikot 

Nebregovo. 

Iskopite vo rudnicite se povr{inski, poradi toa 

naj~esti nesre}i mo`at da se slu~at pri izvr{uvaweto 

na rabotnite zada~i, minirawe i transport na rudnite 

tërë vitit edhe atë Stroshka Reka, Golema Reka, Xrxeska Reka, Sazhdejca 
dhe lumenj tjerë. Gjatësia e përgjithshme e rrjedhave ekzistuese të lumenjve 
dhe kanaleve ujore është 140 km. 
    Prej akumulacionet ujore në komunën e Dollnenit do të përmendim: 
Pellgun për peshqe në v.b. Dollnen dhe akumulacionet vijuese: 

 Desovë 1 - i ndërtuar në vitin 1987 me sipërfaqe të përgjithshme prej 95 
000 m3 ujë. 

 Desovë 2 - i ndërtuar në vitin 1987 me sipërfaqe të përgjithshme prej 125 
000 m3 ujë. 

 Braillovë - i ndërtuar në vitin 1990 me sipërfaqe të përgjithshme prej 90 000 
m3 ujë. 

    Ekzistojnë edhe akumulacione më të vogla siç janë ata në vendbanimin e 
Slepçes, por nga gjithë të përmendurat nuk ekziston rreziku për derdhjen e 
tyre gjë, e cila do të shkaktonte dëme materiale. 
    Rrezik nga derdhja e shtratit ekziston në lumin e Cërnilishtës edhe atë në 
vendbanimet vijuese. Cërnilishtë, Kostinc, Sekirc e tj. 
    Furnizimi i banoreve me ujë për pije bëhet nëpërmjet të ujësjellësit regjional 
“Studençica” me përjashtim të disa vendbanimeve, ku furnizimi bëhet me anë 
të puseve arterike. 
    Kapacieti ujor i rrjetit në kushte të zjarreve dhe kontaminimeve mundëson 

sasinë e mjaftueshme të ujit për lokalizimin efikas të zjarreve në komunë. 
5. POPULLSIA DHE VENDBANIMET 
     Komuna e Dollnenit në përputhje me regjistrimin e vitit 2002 numëron 
13.805 banorë me 3600 amvisëri, 3300 banesa dhe dendësi prej 31 
banorëve në km

2
. 

Karakteristikat demografike 
     Në territorin e komunës së Dollnenit gjenden 36 vendbanime edhe 
atë: 
Bello Pole, (197 banorë), Braillovë (227 banorë), Vrançe (105 banorë), Gorno 
Sello (39 banorë), Gostirazh (108 banorë), Debresht (2424 banorë), Desovë 
(1026 banorë), Dollgaec (70 banorë), Dollnen (375 banorë), Drenovc (231 
banorë), Dupjaçan (155 banorë), Zabërçan (72 banorë), Zapollzhan (241 
banorë), Xërxe (64 banorë), Kostinc (101 banorë), Koshinë (92 banorë), 
Kutleshevë (27 banorë), Llazhan (1864 banorë), Mramoran (44 banorë), 
Margari (27 banorë), Nebregovë (156 banorë), Novosellan (111 banorë), 
Peshtalevë (486 banorë), Rilevë (69 banorë), Ropotovë (546 banorë), 
Sarandin (98 banorë), Sekirc (302 banorë), Senokos (315 banorë), Slepçe 
(68 banorë), Slivje (35 banorë), Sredorek (520 banorë), Strovij (35 banorë), 
Cërnilishtë (176 banorë), Zhitoshe (2128 banorë) dhe llokven (178 banorë). 

Vendbanime 
     Vendbanimet në komunën e Dollnenit dallohen me një 
shumëllojshmëri edhe atë me një numër të përgjithshëm prej 13 805 
banorëve, nga të cilat 36, 57 janë maqedonas, 26.37 shqiptarë, 18.94 
turq, 17.36 boshnjakë dhe të tjerë 0.55. Fuqia ekonomike e popullates 
është e ndryshme dhe ajo kryesisht merret me bujqësi, blegtori, 
prodhimin e duhanit etj. Numër shumë i vogël i popullsisë punon në 
sektorin shtetëror. 
VLERËSIMI I RREZIKSHMËRISË NË TERRRITORIN E KOMUNËS SË 

DOLLNENIT NGA FATKEQËSITË NATYRE DHE FATKEQËSITË 
TJERA DHE MASAT PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM 

Rreziku nga rrënimet dhe fatkeqësitë nëpër miniera 
Rrezikimi nga tërmetet 
     Territori i komunës së Dollnenit karakterizohet me aktivitet të ulët 
sizmik. Dukuritë dhe intensitetet janë të dyfishtë: 
 
Tërmetet e shkaktuara nga epiqendra më të largëta në distancë prej 
100 km. 
Dukuritë tjera të aktivitetit sizmik nga epiqendra lokale. 

      
     Intensiteti i fuqive sizmike në komunë ndryshon në varësi të përbërjes 
së shtresës së tokës dhe karakteristikat gjeologjike të saja. Në komunë 
nuk ekzistojnë rreziqe më të mëdha nga tërmetet e rrezikut të madh. Në 
komunë janë të përfshirë më tepër mënyra të ndërtimit, por kryesisht i 
përfshirë  është ndërtimi individual, i cili në tërësi nuk i kënaq rregullat 
teknike shikuar nga pikëpamja sizmike. Ndërtimi shumëkatësh është i 
përfshirë me rezistencë në ndërtim, në përputhje me shkallën e paraparë 
të sizmologjisë. Një pjesë e madhe e objekteve janë të ndërtuara pa 
dokumentacionin e nevojshëm dhe për këtë shkak nuk u përgjigjen 
rregullave për ndërtim sizmik. Një pjesë e objekteve në komunë janë të 
ndërtuara me material të lig dhe flamator me rrugica tepër të ngushta, 
me infrastrukturë zhvillimore të pamjaftueshme, e cila në rast të 
fatkeqësive elementare kontribuon në atë që të kemi më tepër rrënime, 
komunikacionin e ndërprerë, zjarre, dëmtimin e kabllove elektrike dhe 
atyre të lidhjeve të PTT-së, gjë që në mënyrë negative do të reflektohet 
në efikasitetin e intervenimeve për mbrojtjen e popullatës.   
Rrezikimi nga fatkeqësitë nëpër miniera 
    Vlerësohet se në komunë ka rrezik nga fatkeqësitë e këtilla për shkak 
se ka pasuri minerale. Në territorin e komunës eksploatohen: graniti në 
minierat e Mramoranit dhe Drenovcit, ndërsa mermeri në minierën 
Nebregovës. 
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bogatstva, nevnimanie ili namerno predizvikuvawe na 

nesre}a. Bidej}i iskopite na ovie rudni bogatstva se 

nao|aat na povisokite tereni, opasnosta od poplavi e 

nezna~itelna. 
 

2. ZAGROZENOST OD POPLAVI VO OP[TINA DOLNENI 

     Op{tina Dolneni se procenuva deka vo odredeni 

periodi vo godinata ima opasnosti od poplavi i toa od 

izlevaweto na Crnili{ka Reka, reka Sa`deica i kanalot 

Blato. Poradi toa op{tinata e potrbno da prevzeme 

merki za za{titan a spomenatite reki od izlevawe so 

pro~istuvawe na kanalite i zajaknuvawe na nasipite so 

cel istiote da ne pretstavuvaat opsnost za izlevawe i 

polavuvawe na op{tinata. 

3. ZAGROZENOST OD SNE@NI NAMETI, LAVINI I LUWI 
     Vo op{tinata Dolneni prirodnite pojavi vo tekot 

na zimskiot period mo`at da predizvikaat razli~ni 

poremetuvawe. Ovie prirodni nepogodi ( sne`ni nameti, 

luwi i dr ) go ote`nuvaat funkcioniraweto na 

soobra}ajot vo op{tinata, mo`at da predizvikaat 

o{tetuvawe na elektri~nata mre`a i dr. Sne`nata 

pokrivka vo op{tinata se javuva vo sredinata na mesec 

dekemvri i vo prosek trae od 25  do 65 dena. 

     Vo op{tinata Dolneni pri ekstremno niski 

temperaturi i goelmi  vrne`i na sneg, a vo  zavisnost 

od vremetraeweto i koli~inata na vrn`i poedini 

naseleni mesta vo eden period bi mo`ele da ostanat 

odse~eni od glavnite soobra}ajnici kako na primer 

Zrze, Strovija, Slivje, Margari, Rilevo, Dolgaec. 

     Op{tinata anga`ira mehanizacija za ras~istuvawe 

na pati{tata vo zimskiot period. 

3.1 Zagrozenost od gradobijnost 

    Na op{tina Dolneni po~esto i se zakanuva opasnosta 

od uni{tuvawe na zna~itelen del od zemjodeliieto i  

toa od pojavata na grad koi se naj~esti  vo  mesecite 

maj, juni i  juli. Op{tina Dolneni od vakvata 

elementarna nepogoda ne se za{tituva bidej}i nema  

vospostaven sistem protiv gradobijnost. 

 Vo op{tina Dolneni ~esto se slu~uva pojavata 

gradobijnost koja predizvkuva golemi {teti kaj 

naselenieto i poradi toa e potrebno da ima pogolem 

anga`man za za{tita od ovie pojavi. 

4. ZAGROZENOST OD PO@ARI I EKSPLOZII 

     Op{tinata Dolneni raspolaga so {umski fond na 

povr{ina od               7 318 hektari, pasi{ta 8 697 

ha, a ostatokot od 14796ha e obrabotliva povr{ina, koe 

ne{to pretstavuva opasnost od nastanuvawe na po`ari na 

otvoreni prostori. Poradi toa op{tinata treba da 

prevzema merki za za{tita od vakvite nepogodi. Od 
po`arite {to  nastanuvaat na zemjodelskite povr{ini se 

uni{tuvaat stotici  hektari so  `itarici i strni{ta od 

koi pak  
po`arot mo`e da se pro{iri i vo {umskite povr{ini pri 

{to  nastanuvaat ogromni zagubi  na {uma. Poradi  toa 

vo tekot na letnite meseci (a i porano) potrebno e da 

se prevzmat preventivni merki od strana na javnoto 

pretprijatie ,, Makedonski {umi-P[S-Crn Bor,,-Prilep, 

kako i  drugite nadle`ni subjekti za pogolema za{tita 

na {umi. Op{tina Dolneni ne raspolaga so soodvetna 

hidrantska mre`a koe ne{to ne ovozmo`uva efikasna 

za{tita od po`ari. Isto taka vo op{tinata ima edno 

dobrovolno protiv po`arno dru{tvo so sedum ~lenovi, 

bez materijalni sredstva. 

5. ZAGROZENOST OD NEEKSPLODIRANI UBOJNI EKSPLOZIVNI 

SREDSTVA 

     Vo Op{tina Dolneni do denes  se pronao|aat vakvi 

sredstva, pa e potrebna za{tita od istite bidej}i 

pretstavuvaat opasnost za naselenieto i materijanlnite 

dobra vo op{tinata. So ogled na opasnostite kako i 

vidot na karakterot na posledicite, za{titata od NUS e 

potrebna zaradi kontinuirano prevzemawe na merki 

dokolku se pronajdat koli~ini na NUS vo op{tinata, i 

za istite da se izveti vo DZS, PS Ropotovo i CUK-

Prilep. 

6. ZAGROZENOST OD SVLE^I[TA I LIZGAWE NA ZEMJI[TETO 

     Vo op{tina Dolneni vo izminatiot period  e 

predizvikano lizgawe na zemji{te pa sprema toa se 

procenuva deka  postojat i opasnosti od istoto vo 

mesnosta Barbaras. Poradi toa vo op{tinata Dolneni 

    Gërmimet në minierat janë sipërfaqësore dhe për këtë shkak 
fatkeqësitë mund të ndodhin gjatë kryerjes së detyrave, minimit dhe 
transportit të pasurive të minierave, pakujdesisë ose shkaktimit të 
qëllimshëm të fatkeqësisë. Për shkak se gërmimet të këtyre minierave 
ndodhen në terrenet më të larta rreziku nga vërshimet është i 
parëndësishëm. 
2. RREZIKIMI NGA VËRSHIMET NË KOMUNËN E DOLLNENIT 

Vlerësohet se komuna e Dollnenit në periudha të caktuara të vitit ka 
rreziqe nga vërshimet edhe atë nga derdhja e Lumit të Cërnilishtës, lumit 
Sazhdejca dhe kanalit Bllato. Për atë shkak është e nevojshme që 
komuna të ndërmerr masa për mbrojtje nga derdhja e lumenjve të 
përmendur me pastrimin e kanaleve dhe përforcimin e fortikimeve, me 
qëllim  që të njëjtit të mos paraqesin rrezik për daljen nga shtrati dhe 
vërshimin e komunës. 
3. RREZIKU NGA BORA, ORTEQET DHE STUHITË 
     Në komunën e Dollnenit dukuritë natyrore gjatë periudhës dimërore 
mund të shkaktojnë ndryshime të shumëllojshme. Këto fatkeqësi 
natyrore (grumbuj bore, orteqe etj.) e vështirësojnë funksionimin e 
trafikut në komunë, mund të  shkaktojnë dëmtimin e rrjetit elektrik etj. 
Mbulesa e borës paraqitet në mesin e muajit dhjetor dhe mesatarisht 
zgjat prej 25 deri në 60 ditë. 
     Në komunën e Dollnenit gjatë temperaturave ekstremisht të ulëta dhe 
reshjeve të mëdha të borës dhe në varësi të kohëzgjatjes dhe sasisë të 
të reshurave nëpër vendbanime të veçanta një periudhë të caktuar mund 
të mbesin të ndërprerë nga akset kryesore të komunikacionit si psh: 
Xërxja, Strovija, Margari, Rileva dhe Dollgaeci. 
 
Komuna aktivizon mekanizimin për pastrimin e rrugëve në periudhën 
dimërore. 
3.1 Rreziku nga breshëri 
Komunës së Dollnenit më shpesh i kanoset rreziku i shkatërrimit të një 

pjese të prodhimtarisë bujqësore edhe atë nga paraqitja e breshrit, i cili 
paraqitet më shpesh gjatë muajve maj, qershor dhe korrik. Komuna e 
Dollnenit nga një fatkeqësi  e këtillë elementare nuk mbrohet sepse nuk 
ka të vendosur sistemin e mbrojtjes kundër breshërit. 

Në komunën e Dollnenit dukuria e të reshurave të breshrit ndodh 
shpesh dhe kjo shkakton dëme të mëdha te popullsia dhe për këtë shkak 
duhet të ketë angazhim më të madh për mbrojtjen nga dukuritë e këtilla. 

 
4. RREZIKU NGA ZJARRET DHE EKSPLODIMET 
     Komuna e Dollnenit disponon me font pyjor të një sipërfaqe prej 7. 
318 hektarëve, kullotave 8. 697, ndërsa pjesa tjetër që mbetet prej 1. 
479 ha është sipërfaqe që punohet gjë që paraqet një rrezik nga 
paraqitja e zjarreve në hapësira të hapura. Për këtë shkak komuna duhet 
të marrë masa për mbrojtje nga fatkeqësitë e këtilla. Nga zjarret që 
ndodhin në sipërfaqet bujqësore shkatrohen qindra hektarë me drithëra, 
nga të cilat mund të zgjerohet edhe në sipërfaqet pyjore gjatë të cilave 
ndodhin humbje të mëdha në pyje. Për këtë shkak gjatë muajve verore 
(edhe më herët) janë të nevojshme masa preventive nga ana e 
Ndërmarrjes Publike “Makedonski Shumi – PSHS – Crn Bor” – Prilep si 
dhe të subjekteve tjerë kompetent për mbrojtje më të madhe të pyjeve. 
Komuna e Dollnenit nuk disponon me rrjet përkatës hidranti, gjë që 
mundëson mbrojte efikase nga zjarret. Gjithashtu në komunën e 
Dollnenit ekziston një  shoqatë vullnetare zjarrfikësish me shtatë anëtarë, 
pa mjete materiale. 
 
5. RREZIKU NGA MJETE E PAEKSPLODUARA EKSPLOZIVE 

VRASËSE  
     Në komunën e Dollnenit sot gjenden mjete të këtilla dhe për këtë 
shkak  është e nevojshme mbrojtja nga të njëjtat , sepse paraqesin rrezik 
për popullatën dhe të mirat materiale në komunë. Duke pasur parasysh 
rreziqe t si dhe llojin dhe karakterin e pasojave, mbrojtja nga MPE është 
e nevojshme për shkak të ndërmarrjes kontinuitive të masave nëse 
gjendet sasi të MPE-së në komunë dhe për të njëjtët të informohet 
ESHM, SP në Ropotovë dhe QMK – Prilep 
6. RREZIKU NGA RRËSHQITJA E DHEUT 
     Në komunën e Dollnenit në periudhën e kaluar është shkaktuar 
rrëshqitja e dheut dhe për këtë shkak vlerësohet se ekzistojnë rreziqe 
nga e  njëjta në vendin Barbaras. Për këtë arsye në komunën e Dollnenit 
duhet të ndërmerren masa për mbrojtjen nga të njëjtat. 
 
7. RREZIKU NGA EPIDEMITË E SËMUNDJEVE NGJITËSE  
7.1 Gjendja higjieniko-epidemiologjike 
   Veprimtaria epidemiologjike në komunën e Dollnenit zbatohet në bazë 
të Ligjit për Mbrojtje Shëndetësore si dhe akteve tjera nënligjore. 
Qëllimet parësore nga sfera e epidemisë janë:  
Mbajtja e rezultateve të aritura me eradikimin e paralizës së fëmijëve. 
Eliminimi i tetanusit tek foshnjat. 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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treba da prevzemat merki za za{tita od istoto. 
7. ZAGROZENOST OD EPIDEMII NA ZARAZNI ZABOLUVAWA 

7.1 Higiensko -  epidemiolo{ka sostojba 
     Epiemiolo{kata dejnost vo op{tina Dolneni se 

sproveduva vrz osnova na zakonot za Zdravstvena za{tita 

od zarazni bolesti kako i  drugi pod zakonski akti. 

     Prioritetni  celi od domenot na epidemijata se: 

 Odr`uvawe na rezultatite postignati  so eradikacija na 

detskata paraliza. 

 Eliminacija na tetanus kaj  novoroden~iwata. 

 Kontrola na zabolouvawata protiv koi se sproveduva 

zadol`itelna imunizacija. 

 Kontiunirano sproveduvawe na imunizacija zadol`itelno kaj 

site novoroden~iwa. 

 Namaluvawe na morbilitetot od ostanatite virusni 

hepatitisi 

 Reducirawe na opasnosta od vnesuvawe i {irewe na 

malarija, kolera i drugi tropski parazitni zaboluvawa 

 Prevencija na SIDA kako i spre~uvawe i suzbivawe 

nazaraznite zaboluvawa od pogolemo epidemiolo{ko zna~ewe. 

     Vo op{tina Dolneni postojat opasnosti od pojava 

na razni epidemii poradi  nedostigot od voda za piewe, 

vlo{uvaweto na sanitarnite uslovi i drugo, poradi {to  

se procenuva deka bi mo`elo da se pojavat i slednite 

bolesti: bacilarna dezinterija, zarazni prolivi, 

virusen hepatit, meningit, truewe so  hrana, grip, 

vo{livost, bruceloza i drugo. Zaradi za{tita od ovie 

bolesti op{tinata  e dol`na da prevzeme preventivni 

merki preku  zavodot za zdravstvena za{tita i drugite 

nadle`ni subjekti. Pokraj  zavodot vo za{titata od 

epidmiologii so svoi  ekipi popotreba }e se vklu~i 

op{tinskata organizacija na Crveniot Krst. 

8. ZAGROZENOST NA @IVOTNI I PROIZVODI OD @IVOTINSKO 

POTEKLO 

     Za{titata na `ivtotnite od zarazni bolesti 

pretstavuvaprioritetna cel ima}i  gi predvid nivnot 

zna~ewe vo sovremenite uslovi  na `iveewe i se 

poizrazenata potreba od obezbeduvawe na dovolni koli~ina 

kvaitetna hrana na naselenieto. Na~inot na odgleduvaweto, 

ishranata, uslovite za smestuvawe, educiranosta na 

odgleduva~ite na doma{ni `ivotni pretstavuvaat osnovni 

uslovi  za pojava na zagrozenost na zarazni bolesti kaj  

`ivotnite.  

     Vo op{tina Dolneni  vo izminatiot period pa i sega 

prisutni se najrazli~ni zarazni, parazitski i  drugi 

bolesti  kaj  `ivotnite. Vo  op{tinata postojat zarazni 

bolesti kaj  `ivotnite, a istite se prenesuvaat i  na 

lu|eto, toa se :  

    Bolesti  {to se javuvaat samo kaj `ivotnite: 

 {u{kavec, se javuva kaj  govedata.  

 Enterotoksenija, kaj  ovcite, gi ima i se pojavuvaat, se 

prevzemaat merki od strana na veterinarnata stanica i se 

vr{i za{titna vakcinacija sekoja godina. 

 @eludo~no crevni paraziti, vo  na{ata op{tina prisutni se 

50% od  `ivotnite, postojano se tretiraat od 

veterinarnite stanici i od samite sto~ari. 

 Wukastelo ili  naordski re~eno pipka ja ima kaj  

koko{kite, postojano se pojavuva i se tretira 

kontinuirano. 

 Svinska ~uma se pojavuva kaj  sviweto i postojano se 

tretira so  vakcinancija. 

Zada~a na op{tina Dolneni e zaedno so site 

nadle`ni subjekti od ovaa oblast e da se gri`i za celosna 

za{tita na `ivotinskiot svet vo op{tinata.  
9. 1 ZAGROZENOST NA RASTENIJATA I PROIZVODITE OD 

RASTITELNO POTEKLO 
     Op{tina Dolneni zafa}a povr{ina od 412,43 km2, od 

toa pod zemjodelski povr{ini 14796 hektari i pod {umi 

7318 hektari.  

 Za vreme na vegetacijata zemjodelskite i {umskite 

rastenija postojano  se izlo`eni na {tetno deluvawe na 

golem broj  bolesti i {tetnici koi  mo`at da nanesat 

golem materijalni {teti. Spored izvr{enite analizi 

najgolemi posledici na zemjodelskite kulturi mo`at da 

bidat predizvikani od slednite bolesti: pepelnica, 

plamenica, crnilka - gniewe na korenovata sistema, crni 

`itarec i `itna pijavici, lisni vo{ki,  kompirova zlatica 

i drugo. Site ovie bolesti opstojuvaat na teritorijat ana 

op{tina Dolneni, gi zafa}aat poledelskite kulturi, 

tutunot, lozovite kulturi,  se prevzemaat merki za nivno 

suzbivawe so  tretirawe na istite od strana na op{tinata 

Kontrollimi i sëmundjeve kundër të cilëve zhvillohet imunizim i 
detyrueshëm. 
Zbatimi në vazhdueshmëri i imunizimit të detyruar tek të gjitha foshnjat. 
Zvogëlimi i morbiditetit nga të gjitha hepatitet virusale. 
Reduktimi nga rreziku i futjes dhe zgjerimit të marrjes, kolerës dhe 
sëmundjeve tjera parazitare tropikale. 
Prevenimi i SIDA-së si dhe pengimi dhe shkatërrimi i sëmundjeve 
ngjitëse të rëndësisë më të madhe epidemiologjike. 
     Në komunën e Dollnenit ekzistojnë rreziqe nga paraqitja e epidemive 
të ndryshme për shkak të mungesës së ujit për pije, përkeqësimin e 
kushteve sanitare etj. për shkak të cilëve vlerësohet se mund të 
paraqiten edhe sëmundjet vijuese: dizenteria bacilare, jashtëqitje (dijare) 
ngjitëse, hepatit virusal, meningjit, helmim me ushqim, grip, morrat, 
bruceloza etj. Për shkak të mbrojtjes nga këto sëmundje komuna është e 
obliguar të ndërmerr masa preventive nëpërmjet Entit për Mbrojtje 
Shëndetësore dhe subjekteve tjerë kompetent. Përkrah entit në 
mbrojtjen nga epidemiologjitë me ekipet e veta sipas nevojës do të 
përfshihet organizata komunale e Kryqit të Kuq. 

 
 

8. RREZIKU I KAFSHËVE DHE PRODUKTEVE ME PREJARDHJE 
SHTAZORE 

    Mbrojtja e kafshëve nga sëmundjet ngjitëse paraqet cakun primar 
duke pasur parasysh rëndësinë e tyre në kushtet bashkëkohore të 
jetesës dhe nevojës sa më të shprehur të sigurimit të sasive të 
mjaftueshme të ushqimit kualitativ për popullatën. Mënyra e kultivimit, 
ushqimit, kushtet për vendosje, edukimi i  kultivuesve të kafshëve 
shtëpiake paraqesin kushte themelore për paraqitjen e rrezikut nga 
sëmundjet ngjitëse te kafshët. 
     Në komunën e Dollnenit në periudhën e kaluar por edhe tash të 
pranishme janë sëmundje të ndryshme, parazitare dhe sëmundje tjera te 
kafshët. Në komunë ekzistojnë sëmundje ngjitëse te kafshët dhe të 
njëjtat barten edhe tek njerëzit e ato janë: 
Sëmundjet që paraqiten vetëm te kafshët:  
Enteroksenija te dhentë, e ka dhe paraqitet, merren masa nga ana e 
stacionit të veterinarisë dhe bëhet vaksinim mbrojtës çdo vit. 
Parazitët e zorrëve dhe lukthit në komunën tonë janë prezent në afro 
50% të kafshëve  
Vazhdimisht trajtohen nga stacionet veterinare dhe kryhet vaksinim 
mbrojtës çdo vit. 
Njukastëllo ka te pulët, vazhdimisht paraqitet dhe në kontinuitet trajtohet. 
Çuma e derrave paraqitet te derrat dhe vazhdimisht trajtohet me 
vaksinim. 
Detyrë e komunës në bashkëpunim me të gjitha subjektet kompetente 
nga kjo sferë është që të kujdeset për mbrojtjen e tërësishme të botës 
shtazore në komunë.  
 

9.1 RREZIKU U BIMËVE DHE PRODHIMEVE ME PREJARDHJE 
SHTAZORE 

     Komuna e Dollnenit përfshin sipërfaqe prej 412.43 km
2
, nga kjo 

14796 hektarë sipërfaqe bujqësore dhe nën pyje 7318 hektarë. 
 Gjatë vegjetacionit të bimëve pyjore dhe bujqësore vazhdimisht janë të 
eksponuara në ndikim të dëmshëm të një numri të madh të sëmundjeve 
dhe dëmtuesve, të cilët mund të shkaktojnë dëme të mëdha materiale. 
Sipas analizave të kryera dëme më të mëdha të prodhimeve bujqësore 
mund të shkaktohen nga sëmundjet vijuese: hiri i bimëve, inflamacioni i 
bimëve, trullosja e sistemit rrënjor, sëmundjeve të drithërave, morave të 
gjetheve, dëmtuesi i patateve etj. Të gjitha këto sëmundje jetojnë në 
territorin e komunës së Dollnenit, i kaplojnë kulturat fushore, duhanin, 
kulturat vreshtore dhe merren masa për asgjësimin e tyre me trajtimin e 
të njëjtave nga ana e komunës dhe subjekteve kompetente. Te pemët 
paraqitet inflamacion bakterial, i cili shkakton tharjen e pemëve, thyhen 
degë të tëra. Kjo sëmundje nuk trajtohet por priten në tërësi degët, 
respektivisht të gjitha pjesët e thara. 
 
Ekosistemet pyjore 
     Pyjet në komunën e Dollnenit shtrihen në një sipërfaqe prej 7318 
hektarëve, më të përfaqësuara janë: Lisi, ahu, jaseni, lipa dhe tjerë, 
ndërsa në viset më të larta është e përfshirë edhe pisha. 
Dëmtuesit në bimët gjetherënëse janë: 
     Guberi, i cili paraqitet periodikisht dhe vlerësohet se i njëjti nuk mund 
të bëj probleme të mëdha. 
Barkverdha paraqitet te shkurret bujqësore, bimët pemore dhe te kulturat 
e bimëve gjetherënëse pyjore. E njëjta paraqitet periodikisht në tërë 
territorin e komunës së Dollnenit. Deri tash nuk ka pasur gjendje 
kalmidide, e cila është e dëmshme për burimet dhe ky ujë nuk guxon të 
pihet për shkak të paraqitjes së dhimbjeve të barkut. Nga kjo sëmundje 
mund të mbrohemi me përdorimin e insekticideve. 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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i nadle{nite subjekti ( MZ[V ). Vo ovo{kite se javuva 

bakteriska plamenica  kojapredizvikuva su{ewe na 

ovo{kite, se su{at celi  granki, ovaa bolest ne se 

tretira tuku se se~at celi grankite odnosno site suvi 

delovi.  
[umski ekosistemi 

     [umite vo op{tinata Dolneni se prostiraat na 

povr{ina od           7318 hektari, najzastapeni se: 

dabot, bukata, jasenot, lipata i dr. A na povisokite 

mesta zastapen e i borot.  

  [tetnici  na listopodnite {umi  se: 

1. Guberot se javuva periodi~no i se precenuva deka 

istiot ne mo`e da napravi  golemi problemi 

2. @oltome{kata se pojavuva na zemjodelskite grmu{ki, 

ovo{ni  nasadi i  vo  {umskite listopadni kulturi. 

Istata se pojavuva periodi~no i  na celata teritorija 

na op{tinata, dosega nemalo kalmiditna sostojba, a e 

opasna za izvorite, pa vodata od izvorite ne smee da 

se pie poradi pojava na stoma~ni bolki, od ovaa bolest 

mo`i da se za{titime so upotreba  na insekticidi. 

3. postoi pojava na rak na sprovodnite sadovi i na 

rastenijata ( Dabot ) 

4.  

9.2 ZAGROZENOST OD RADIOLO[KA, HEMISKA I BIOLO[KA 

KONTAMINACIJA I AKCIDENTI SO OPASNI  MATERII 
     Sovremenite uslovi na `iveewe pridonesuvaat za 

zgolemuvawe na stepenot od radiolo{ka, biolo{ka i hemiska 

kontaminacija.  

     Nekontroliranata upotreba na biolo{ki sredstva vo 

op{tinata mo`e da se manifestira so pojava na razni 

vidovi zaboluvawa ka j naselenieto (dezinterija, 

meningitis, bruceloza i dr), vakvi posledici mo`at da 

bidat predizvikani kkaj `ivotnite so pojava na zarazni 

zaboluvawa (besnilo, ~uma, ligavka, {ap i dr). Dodka pak 

kaj rastenijata mo`ata da bidat predizvikani slednite 

bolesti: plemenica, pepelnica vo{ki i dr. Poradi toa 

Op{tinata e dol`na da prevzeme sisytematsko dejstvuvawe 

so merki i aktivnosti na site nadle`ni subjekti vo 

ramkite na svoite nadle`nosti i delokrug na rabota i toa 

fondot za zdravstvo, zavodot za zdravstvena za{tita, 

metereolo{ka stanica, MZ[V, oddelenie za odbrana, 

op{tinata, podra~noto oddelenie za za{tita i  spasuvawe, 

centarot za upravuvawe so krizi, cenarot za unapreduvawe 

na individuano zemjodelii i drugi  javni  ustanovi i 

slu`bi.  
ZAGROZENOST OD POGOLEMI SOOBRA]AJNI NESRE]I 

Soobra}ajniot sitem vo op{tina Dolneni go  

so~inuvaat: patniot, po{tenskiot, a sistemot na vrski 

go so~inuvaat telekomunikaciskiot sistem.  

 Paten soobra}aj 

     Op{tina Dolneni raspolaga so vkupno 160 km 

kategorizirana patna mre`a od koi: 0km magistralni, 95 

km regionalni , 65  km lokalni pati{ta. 

      Vo op{tina Dolneni evidentirani se okolu 2300 
vozila, koi  gi zadovoluvaat potrebite za prevoz vo 

op{tinata. Pova`ni patni pravci se: Prilep-Makedonski 

Brod , Ropotovo-Krivoga{tani, Ropotovo-Gostira`ni i 

Desovo-Prilep. 

 @elezni~ki soobraj}aj 

     Na teritorijata na op{tina Dolneni  postoi 

`elezni~ka linija vo dol`ina od 24 km so четири 
postoe~ki `elezni~ki stanici, i toa : Gostira`ni, 

Slep~e, Brailovo, Senokos.  

     Na ovaa `elezni~ka linija nema nikakvi opasnosti 

od elementarni nepogodi, osven po`ar. 

 Po{tenski soobra}aj 

     Vo Op{tina Dolneni po{tenskiot soobraj}aj 

funkcionira preku   AD Makedonski po{ti so ~etiri 

po{tenski edinici  so ~etiri {alteri koi go 

opslu`uvaat naselenieto vo op{tina, prose~no na den po 

okolu 60 gra|ani. Po{tenskiot soobraj}aj vo op{tinata 

e organiziran so patni~ki prevozni sredstava, dodeka 

me|unarodniot soobraj}aj e organiziran preku 

centralnata po{ta. 

 Telekomunikacii  

     Vo op{tina Dolneni se koristi integrirana mre`a 

na uslugi vo telefonskiot soobra}aj  preku t.n. ISDN 

mre`a. Mre`ata vo op{tinata e organizirana vo tri  

nivoa: me|unarodno, naciolno, tranzitno ili  lokalno. 

 Ekziston paraqitja e kancerit në kanalet transportuese edhe te bimët 
(lisi). 
9.2 REZIKIM NGA KONTAMINIMI RADIOLOGJIK, KIMIK DHE 
BIOLOGJIK DHE AKSIDENTE ME MATERIE TË REZIKSHME 
    Kushtet bashkëkohore të jetesës kontribuojnë për zmadhimin e 
shkallës së kontaminimit radiologjik, biologjik dhe kimik. 
    Përdorimi i pakontrolluar i mjeteve biologjike në komunë mund të 
manifestohet me paraqitjen e llojeve të ndryshme të sëmundjeve te 
popullsia (dezinteria, meningjitisi, bruceloza etj.)  Pasoja të tilla mund të 
shkaktohen te kafshët me paraqitjen e sëmundjeve ngjitëse (tërbimi, 
çuma, jargat, shapi etj.) Te bimët mund të paraqiten sëmundjet vijuese: 
Inflamacioni, hiri, morrat etj. Për këtë shkak komuna duhet të ndërmerr 
masa sistemore të veprimit me masa dhe aktivitete të të gjitha 
subjekteve kompetente në kuadër të kompetencave të tyre dhe 
fushëveprimit të tyre edhe atë Fondi për Shëndetësi, Enti për Mbrojtje 
Shëndetësore, stacioni meteorologjik, departamenti për mbrojtje, 
komuna, njësia rajonale për mbrojtje dhe shpëtim, qendra për 
menaxhimin me kriza, qendra për zhvillimin e bujqësisë individuale dhe 
ente dhe shërbime tjera publike. 
 
REZIKIMI NGA FATKEQËSITË MË TË MËDHA NË KOMUNIKACION 

     Sistemin  e komunikacionit në komunën e Dollnenit e përbëjnë ai 
rrugor, postar, ndërsa sistemin e lidhjeve e përbëjnë sistemi i 
telekomunikacionit. 
Komunikacion rrugor 
     Komuna e Dollnenit disponon me gjithsej 160 km të rrjetit rrugor nga 
të cilat: 0 km rrugë magjistrale, 95 km rrugë regjionale, 65 km rrugë 
lokale. 
     Në komunën e Dollnenit janë të evidentuara rreth 2300 automjete, të 
cilat i plotësojnë nevojat për transport në komunë. Drejtime më të 
rëndësishme rrugore janë: Prilep-Makedosnki Brod, Ropotovë-
Kriogashtan, Ropotovë-Gostirazh dhe Desovë-Prilep. 
Komunikacioni hekurudhor 
Në territorin komunës së Dollnenit ekziston linjë hekurudhore në gjatësi 
prej 24 km me katër stacione ekzistuese edhe atë: Gositrazh, Slepçe, 
Braillovë dhe Senokos. 
Në këtë linjë hekurudhore nuk ka asnjëfarë rreziku nga fatkeqësitë 
elementare, përveç zjarrit. 
 
Komunikacioni postar 
      Në komunën e Dollnenit komunikacioni postar funksionon nëpërmjet 
SHA “Makedonski Poshti” me katër njësi postare, me katër sportele, të 
cilat i shërbejnë popullatës në komunën e Dollnenit, mesatarisht në ditë 
për 60 qytetarë. Komunikacioni postar në komunën e Dollnenit është i 
organizuar me mjete transporti për udhëtimin e udhëtarëve, ndërsa 
komunikacioni ndërkombëtar është i organizuar nëpërmjet postës 
qendrore. 
Telekomunikacioni 
     Në komunën e Dollnenit përdoret rrjet i integruar i shërbimeve në 
komunikacionin telefonik nëpërmjet rrjetit ISDN. Rrjeti në komunë është i 
organizuar në tre nivele: ndërkombëtar, nacional dhe tranzitor ose lokal, 
Shërbimi është i organizuar nëpërmjet qendrave dhe mesatarisht në 100 
banorë instalohet nga 30 kyçje telefonike. 
 Komunikacioni radiodufuziv 
     Në komunën e Dollnenin ka medie lokale edhe atë: televizioni 
kabllovik në Cërnilishtë dhe radiotelevizioni i Llazhanit. 
Transporti i materieve të rrezikshme 
    Me nocionin materie e rrezikshme nënkuptohet çdo substancë në 
gjendje të ngurtë, të gaztë dhe të lëngshme, e cila kur do të ndodhet në 
rrethinë mund t‟a rrezikojë shëndetin e njerëzve dhe të shkaktojë 
dëmtimin në mjedisin jetësor. 
    Për këtë shkak gjatë transportit të materieve të rrezikshme, subjektet 
që merren me transport të njëjtit duhet t„i transportojnë me kujdes të lartë 
dhe të marrin masa preventive dhe mbrojtëse për mbrojtje. 
Paraqitja e rrënimeve dhe rrëshqitja e dheut 
 Në komunë rrreziqe për rrënime në komunikacion rrugor ka vetëm në 
drejtimin regjional rrugor P513 Prilep-Makedonski Brod, në vendin 
Barbaras edhe atë gjatë të rreshurave intensive të shiut dhe borës. Gjatë 
këtyre situatave merren masa për pasojat nga ana e Makedonija Pat, 
komunës dhe subjektve kompetente për mbrojtje dhe shpëtim. 
 
Deponimet e borës dhe orteqet  
     Deponimet e borës në komunë mund të shkaktojnë rrreziqe në 
funksionimin e komunikacionit, rrjetit elektrik dhe sistemeve tjera. Vend 
karakteristik ku mund të paraqiten rrreziqe të tilla është rruga regjionale 
P513 Prilep-Makedonski Brod në vendin Barbaras edhe atë gjatë të 
rreshurave intensive.   
 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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Slu`bata e organizirana preku centrali i vo prosek na 

100 `iteli se montiraat po 30 telefonski priklu~oci. 

 Radiodifuzen soobra}aj 

     Vo op{tina Dolneni ima lokalni mediumi, i toa:  

kabelska televizija-Crnili{te и  radio-televizija 

Laжani. 

 Transport na opasni  materii 

     Pod poimot opasna materija se podrazbira sekoja 

supstanca vo tvrda, gasovite i  te~na sostojba koja 

koga }e se najde vo okolinata mo`e da go  zagrozi 

`ivoto i zdravjeto na lu|eto i  da predizvika 

o{tetuvawe na `ivotnata sredina. 

    Poradi toa pri transportot na opasnite materii 

subjektite koi se zanimavaat so prevoz istite treba da 

se transportiraat so ogromna vnimatelnost, i  da se 

preventivni i operativni merki za za{tita. 

 Pojava na odronii  svlekuvawe na zemji{teto 

     Vo Op{tinata opasnosti od odronuvawe na 

soobraj}ajnite pati{ta ima samo na regionalniot paten 

pravec R513 Prilep-Makedonski Brod, vo mesnosta 

Barbaras, i toa pri obilni vrne`i na sneg i do`d. Pri 

vakvi posledici merkite za za{tita i spasuvawe se 

prevzemaat od strana na Makedonija pat, Op{tinata  i 

subjektite nadle`ni za za{tita i spasuvawe.  

 Sne`ni nanosi i lavini 

     Sne`nite nanosi  vo op{tina Dolneni mo`at da 

predizvikaat opasnosti vo  funkcioniraweto na 

soobra}ajot, elektri~nata mre`a i  drugi. 

Karakteristi~no mesto na koi mo`at da se pojavat vakvi 

opasnosti e na regionalniot paten pravec R513 Prilep-

Makedonski Brod, vo mesnosta Barbaras,i toa pri obilni 

vrne`i. 

 Poplavuvawe na kolovozite 

     Pri obilni do`dovi mo`at da bidat predizvikani 

posledici vo zemjodelieto i vo patniot soobraj}aj. 

Op{tina Dolneni e izlo`ena na opasnost od izlevawe na 

Crnili{ka Reka, reka Sa`deica i kanalot Blato poradi 

{to mo`at da bidat predizvikani {teti vo zemjodelieto, 

domovite, a mo`at da bidat prdizvikani posledici i vo 

patniot soobraj}aj. Vakvata sostojba od izlevaweto na 

ovie reki mo`e da predizvika i pogolem broj nesra}i pa 

zatoa e potrebno prevzemawe merki za nivno spre~uvawe 

vo Op{tinata. 

 
ZAGROZENOST OD DRUGI VONREDNI SOSTOJBI 
     Vo op{tina Dolneni vo  slu~aj na vonredni 

sostojbi mo`i da se o~ekuva visok stepen na 

povredlivost na fizi~kite strukturi, lu|eto i  

materijalnite dobra. 

 Posledici  kaj  naselenieto 

     Vo slu~aj na vonredni sostojbi vo  Op{tinata vo 

uslovi  na upotreba na klasi~ni  borbeni sredstva se 

o~ekuva dnevni zagubi  na naselelnieto od 0.05 % do  0.4 

% od vkupniot broj na naselenieto vo op{tinata. 

 Posledici kaj `ivotnite 

     Vo slu~aj na vonredni sostojbi dokolku  ne se 

prezemat oranizirani merki  na za{tiata i spasuvawe se 

procenuva deka zagubite kaj  krupnata i sitnata stoka 

bi iznesuvalo okolu 5-8% od vkupniot broj na stoka i 

`ivina koj iznesuva okolu  7500 grla, 18000 siten 

dobitok, a dodeka od `ivinarskiot fond okolu  14000. 

 Posledici kaj  objektite i instalaciite 

     Dokolku objektite i instalaciite vo op{tinata 

bidat direktna cel zagrozenost od vonredni sostojbi 

posledicite bi  bile slednite: 
1. Na industriskite objekti 30 % 

2. Na `elezni~kiot soobra}aj 20% 

3. Na objektite za prenos na elektri~na energija do 30  % 

4. Na objektite od PTT soobra}ajot do  20 % 

5. Na objektite na patnite soobra}ajnici(mostovi, 

nadvoznici) do20 %  

6.      Na objektite i instalaciite na regionalniot 

vodovod  Studen~ica (Debre{te-Novoselani) do 30 %, 

te{ki i lesni o{tetuvawa. 

     Poradi  toa potrebno  e da se prevzemat prezemat 

od strana na op{tinata soodvetni merki  na za{tita.  

1.3 ZAGROZENOST OD TEHNI^KO - TEHNOLO[KI NESRE]I, I 

Vërshimi i korsive 
      Gjatë shirave intensive mund të shkaktohen pasoja në buqësi dhe në 
rrejtin hekurudhor. Komuna e Dollnenit është e eksponuar nga rreziku i 
derdhjes së lumit të Cërnilishtës nga shtrati i tij, lumit Sazhdejca dhe kanalit 
Bllato, për të cilin shkak mund të shkaktohen dëme në bujqësi, amvisëritë etj. 
Gjithashtu mund të shkaktohen pasoja edhe në komunkacionin rrugor. 
Gjendja e këtillë nga derdhja e këtyre lumenjve mund të shkaktojë edhe 
numër më të madh të fatkeqësive dhe për këtë shkak është e nevojshme 
marrja e masave për pengimin e tyre në komunë. 

REZIKIMI NGA GJENDJET TJERA TË JASHTËZAKONSHME 
 Në komunën e Dollnenit në rastet e gjendjve të jashtëzakonshme mund 
të pritet një shkall e madhe e lëndimeve të strukturave fizike, njerëzve 
dhe të mirave materiale. 
Pasoja te popullsia 
    Në rast të gjendjeve të jashtëzakonshme në komunë në kushte të 
përdorimit të mjeteve klasike luftarake pritet humbje ditore në 0.05% deri 
në 04% të numrit të prgjithshëm të popullsisë. 
Pasoja te kafshët 
  Në rastet e gjendjeve të jashtëzaknshme nëse nuk ndërmrren aktivitete 
të organizuara për mbrojtje dhe shpëtim vlerësohet se humbjet te kafshët 
e vogla dhe të mëdhaja do të ishin rreth 5-8 % nga numri i përgjithshëm i 
kafshëve dhe shpezëve, i cili është me një fond prej 7500 krerëve, 1800 
kafshë të vogla, ndërsa fond i shpezëve është rreth 14000. 
Pasoja te objektet dhe instalimet  
 Nëse objektet dhe instalimet janë cak i drejtprdrejtë i rezikimit nga 
gjendjet e jashtëzakonshme pasojat do të ishin si vijon: 
Në objekte industriale                                           30% 
Në komunikacioni hekurudhor                              20% 
Në objekte për transportin e energjisë elektrike 30% 
Në objektet e PTT komunikacionit                        20% 
Në objektet e akseve të komunikacionit (urave, mbiurave) deri në 20% 
Në objektet dhe instalimet të ujësjellësit regjional “Studençica” 
(Debresht-Novosellan) deri në 30%, dëmtime të rënda dhe të lehta. 
     Për këtë arsye është e nevojshme nga ana e komunës që të 
ndërmerren masa përkatëse të mbrojtjes. 
 

1.3 REZIKIMI NGA FATKEQËSITË TEKNIKO-TEKNOLOGJIKE DHE 
MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR 

    Njëra nga masat e domosdoshme preventive për mbrojtje nga 
katastrofat tekniko-teknologjike është planifikimi hapsinor dhe urbanistik, 
i cili nëpërmjet njohujrive dhe analizimit të gjendjeve në komunë, për 
shkak të cilit është e nevojshme të ndërtohet një raport të pranueshëm 
ndaj mjedisti jetësor. Gjatë kësaj procedurat elementare meetodologjike 
për planifikimin dhe rregullimin e hapësirës janë:  
Vlerësimi i gjendjes së komponentave natyrore të mjedisit jetësor dhe 
shkallës së rrezikut nga paraqitja e katastrofave teknike. 
    Vlerësimi i ngarkimit të hapësirës me sisteme teknologjike me nivel të 
caktuar të rezikut. 
Analizë e varësisë së ndërsjellë të kushteve natyrore dhe sistemeve 
ekzistuese teknologjike. 
Vlerësimi i rezikimit të njerëzve dhe të mirave materiale, përcaktimi i 
kritereve për varianitn optimal për mbrojtjen në bazë të shkallës së 
vlerësuar të rezikshmërisë. 
    Të gjitha masat duhet të sigurojnë kufizimin e nevojave të parashikimit 
të masave preventive nga ana e subjekteve të huaja kompetnete, e 
gjithë për pengimin e katasrofave teknologjike në të njëjtin të janë të 
bazuara mbi bazën e analizës së sjelljes së dukurive të këtilla, me 
përpunimin e planeve dhe programeve përkatëse për mbrojtjen e 
popullsisë dhe të mirave materiale në rast të katastrofave eventuale të 
këtilla teknike. 

MASA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM 
EVAKUIMI 
    Evakuimi i komunës së Dollnenit do të planifikohet, organizohet dhe 
zbatohet në kushte kur do të velrësohet se komuna mund të jetë e 
përfshirë nga fakteqësitë  natyrore  dhe fatkeqësitë tjera, respektivisht 
kur me masa tjera për mbrojtje dhe shpëtim në komunë nuk mund të 
sigurohet shkallë përkatëse për mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve dhe 
të mirave materiale. Për këtë shkak imponohet nevoja nga zbatimi i 
planifikuar dhe kordinuar i evakuimit në komunë. 
  Evakuimi me kohë i popullsisë planifikohet që të bëhet nga të gjitha 
bashkësitë lokale të komunës. Vlerësohet se në evakuim popullat do t‟i 
nënshtrohet një numri pre 1340 banorëve edhe atë sipas kategorive 
vijuese: 
Nëna shtatzëna me fëmijë deri në moshën 7 vjeç (840) 
Fëmijë dhe nxënës deri në 14 vjeç                            (350)  
Invalidë, persona të vjetër dhe të paaftë                   (150) 
  Evakuimi do të bëhet nga territoret e eksponuara nga kontaminimi RBK, 
aksidenteve tekniko-teknologjike, përfshirja e valëve dhe vërshimeve, 
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ZA[TITA NA @IVOTNATA SREDINA 

     Edna od mo`nite neophodni preventivni merki za 

za{tita od tehni~ko - tehnolo{ki katastrofi e 

prostornoto i  urbanisti~ko planirawe, koe preku  

osoznavawe i  analiza na sostojbite i opasnostite vo 

op{tinata poradi  {to e potrebno da se sozdade i eden 

prifatliv odnos kon `ivotnata sredina. Pri  toa 

osnovnite metodolo{ki postapki za planirawe i 

ureduvawe na prostorot se: 
a. Otcenka na sostojbite na prirodnite komponenti na 

`ivotnata sredina i  stepenot na zagrozenost od pojava 

na tehni~ki  katastrofi 

b. Otcenka na optovarenosta na prostorot so  tehnolo{ki  

sitemi so  odredeno nivo na rizik  

c. Analiza na me|usebnata zavisnost na prirodnite uslovi 

ipostojnite tehnolo{ki sitemi 

d. Procenka na zagrozenost na lu|eto i materijalnite 

dobra utvrduvawe na kriteriumite za optimalna 

varijanta na za{tita vrz otcenetiot stepen na 

zagrozenost. 

      Site merki treba da obezbedat ograni~uvawe na 

potrebite od predviduvawe na preventivni merki od 

stranasite nadle~ni subjekti, a za spre~uvawe na 

tehnolo{kite kataastrofi  no istit da bidat bazirani 

vrz analizata na odnesuvaweto pri vakvi pojavi, so 

izrabotka  na sodvetni planovi i programi za za{tita 

na naselenieto materijanite dobra vo slu~aj na  vakvi 

eventualni tehni~ki katastrofi. 

MERKI ZA ZA[TITA I SPASUVAWE 
EVAKUACIJA 
     Evakuacijata na op{tina Dolneni }e se planira, 

organizira i sproveduva vo uslovi koga }e se proceni 

deka  op{tinata mo`e da bide zafatena od prirodni 

nepogodi i drugi  nesre}i, odnosno koga so  drugite 

merki za za{tita i spasuvawe vo op{tinata ne mo`e da 

se obezbedi soodveten stepen za za{tita na lu|eto i 

materijalnite dobra. Poradi  toa se nametnuva potreba 

od planirano i organizirano sproveduvawe na 

evakuacijata vo op{tinata.  

Blagovremenata evakuacija na naselenieto na 

op{tinata se planira da se vr{i od site mesni 

naselenite mesta vo op{tinata. Se procenuva deka od 

naselenieto na evakuacija }e podle`at okolu 1340 

`iteli, i toa po slednite kategorii: 

 Bremeni majki  so deca do  7 godini (840) 

 Deca i u~enici do 14 godini (350) 

 Invalidi, stari i bolni iznemo{teni lica (150) 

Evakuacijata }e se vr{i od izlo`eni podra~ja na 

RHB dekontaminacija, tehni~ko - tehnolo{ki akcidenti, 

zafat na poplavni branovi, zemjotresi i drugi  

nesre}i. Prifat na naselenieto se planira da se izvr{i  

vo Zrze, Strovija, Margari, me|utoa mora da napomeneme 

deka prifatni mesta treba da se obezbedat vo 

pobezbedni regioni, no nivnata komunalna 

infrastruktura ne gi zadovoluva osnovnite potrebi, a 

za pogolema za{tita potrebno  e da se izvr{i 

intervencija vrz nekoiod niv. Za uspe{no i 

blagovremeno sproveduvawe na evakuacijta se potrebni 5 

avtobusi, 6 kamioni, 9 kombina i drugi vozila. 

Prevoznite sredstva se predviduva  da bidat od Vi`it, 

Dino Транс, Lindi Turs, Eka Trans, Mite Trans, Nove 

Trans, Dume-Hol, Фуат-Десово, Метро Транс  i  drugi prevozni 
sredstva od drugi  lica.  

Vo  naselenite mesta za smestuvawe na evakuiranoto 

naselenie se predviduvaat individualni stanbeni objekti, 

domovite od mesnite zaednici, u~ili{ta i drugi  objekti. 

Evakuacijata na naselenieto  }e se vr{i od naselenoto 

mesto kade e nesre}ata do Zrze, Strovija i Margari. 

Zdravstvenoto zgri`uvawe na evakuiranoto naselenie }e 

se vr{i  vo slednite zdravstveni  ustanovi PZO Dr 

Tatajana Ko~oska (La`ani),       PZO Dr Весна (Ropotovo), 
PZO  @ito{e,  PZO Dr Nina ( Debre{te), PZO Dr Добринка 
(Dolneni, Дупјачани i Desovo), и ПЗО Др Анџелка (Црнилиште) Vo 
op{tina Dolneni poradi nedostig od voda za piewe vo  

naselenite mesta Rilevo, Dolgaec i Margari, ima potreba 

od nabavka na cistern za dotur na voda za piewe, a 

obezbeduvaweto so  hrana }e go  vr{at nadle`nie organi. 

Obezbeduvaweto pri  evakuacijata }e se vr{i od strana 

na PS Kru{evo i PS Ropotovo. Za uspe{no izvr{uvawe na 

tërmeteve dhe fatkeqësive tjera. 
     Pranimi i popullsisë planifikohet të bëhet në Xërxe, Strovij dhe 
Margari, mirëpo patjetër duhet të theksojmë se kampe pranimi duhet të 
sigurohen në regjione më të sigurta me infrastrukturën e tyre komunale, 
sepse infrastruktura komunale e tyre nuk ua siguron nevojat elementare, 
ndërsa për mbrojtje më të lartë është e nevojshme të bëhen intervenime 
ndaj disave prej tyre. Për zbatimin e suksesshëm të evakuimit të 
nevojshëm janë 5 autobusë, 6 kamione, 9 kombi dhe automjete tjera. 
Mjetet transportuese planifikohet të jenë nga “Vizhit”, “Dino Trans”, “Lindi 
Turs”, “Eka Trans”, “Mite Trans”, “Nove Trans”, “Dume-Holl”, “Fuat-
Desovë”,”Metrotrans” dhe mjete tjera transportuese nga persona tjerë.   
    Nëpër vendbanimet për vendosjen e popullatës së evakuuar 
parashikohen objekte individuale banimi, objekte e bashkësive lokale, 
shkollat dhe objekte tjera. Evakuimi i popullsisë do të kryhet nga 
vendbanimi ku ka ndodhur fatkeqësia deri në Xërxe, Strovij dhe Margari. 
    Kujdesi shëndetësor për popullatën e evakuuar do të bëhet nëpër 
entet shëndetësore si në vijim: OSHP “Dr. Tatjana Koçoska”-Llazhan, 
OSHP “Dr. Vesna”-Ropotovë,  OSHP “Zhitoshe”-Zhitoshe,  OSHP “D-r 
Nina”-Debresht,  OSHP “Dr. Dobrinka”-Dollnen, Dupjaçan dhe Desovë 
dhe  OSHP “Dr. Anxhellka”- Cërnilishtë. Në komunën e Dollnenit për 
shkak të mungesës së ujit për pije në vendbanimet Rilevë, Dollgaec dhe 
Margari ka nevojë për furnizimin e një impianti (cisternë) për sjelljen e ujit 
për pije, ndërsa sigurimin me ushqim do ta bëjnë organet kompetente.  
Gjatë evakuimit sigurimi do të kryhet nga stacioni policor i Krushevës 
dhe Ropotovës. Për realizimin e suksesshëm të evakuimit të popullsisë e 
nevojshme është të organizohen subjektet vijuese: 
ESHS NJR Prilep 
Ministria për Transport dhe Lidhje 
Ministria për Shëndetësi 
Ministria për Punë dhe Politikë Sociale 
Ministria për Arsim dhe Shkencë 
SP Krushevë dhe SP Ropotovë 
Organizata e Kryqit të Kuq – Prilep dhe  
NPK “Dollneni”- Dollnen 
MBROJTJA RADIOLOGJIKE,  KIMIKE DHE BIOLOGJIKE 
   Për shkak të mbrojtjes së komunës nga materiet e rrezikshme (RKB) 
organizohet mbrojtje nga të njëjtit për shkak të kontrollit të tërësishëm të 
territorit me qëllim që me kohë të zbulohet dhe të përcaktohet lloji dhe 
shkalla e rrezikut dhe të zbatohet mbrojtja. Për këtë arsye është e 
nevojshme të merren masat dhe aktivitetet vijuese për mbrojtje dhe 
shpëtim: 
RKB zbulimi në territorin 
Kontrolli dozimetrik 
Hulumtimi laboratorik 
     Për zbatimin e kësaj mase do të angazhohet departamenti për RKB 
pran ESHM, Entit për Mbrojtje Shëndetësore me një laborator radiologjik, 
biologjik dhe toksikologjiko-kimik. Duke i pasur parasysh rreziqet dhe 
pasojat eventuale, të cilat mund të ndodhin gjatë fatkeqësive të këtilla 
natyrore është e nevojshme që gjithë subjektet e detyruara të marrin 
masa në kuadër të kompetencave të tyre ligjore. Nëse ka nevojë për 
mbrojtje (RKB) do të përfshihen edhe profesionist nga sferat e 
përmendura. 

SHPËTIM NGA RRËNIMET 
    Në komunë ekziston shkallë e caktuar e rrezikut për rrezikshmërinë 
nga rrënimet, të cilat mund të shkaktohen nga tërmetet, rrënimet, 
fatkeqësitë tekniko-teknologjike, diversioneve dhe llojeve të fatkeqësive 
tjera natyrore. Në raste të fatkeqësive të këtilla në objektet individuale të 
banimit, industriale dhe objektet tjera llogaritet se do të ketë të zënë 300-
500 qytetarë dhe të punësuar. Njëkohësisht mund të shkaktohet dëm 
edhe në objektet infrastrukturore (rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, 
elektrikut, PTT-së, pendëve etj.) për këtë arsye është e nevojshme që të 
organizohet mbrojtje e tërësishme dhe efikase. Për realizimin e kësaj 
mbrojtjeje është e nevojshme që të merren masa preventive nga ana e 
të gjitha subjekteve ligjore të obliguar për ta zbatuar mbrojtjen. Për 
zbatimin e kësaj mbrojtjeje do të angazhohet njësiti universal për 
mbrojtje nga rrënimet “NJU Dollneni” ndërmarrja publike dhe komuna e 
Dollnenit, njëkohësisht mund të angazhohet edhe departamenti për 
mbrojte dhe shpëtim i njësisë rajonale NJR Prilep. Në rast të paraqitjes 
së kësaj dukurie të rrënimeve, mbrojtjes dhe shpëtimit të njerëzve dhe të 
mirave materiale do të merren masa operative për mbrojtjen dhe 
shpëtimin nga rrënimet, të cilat përfshijnë: Realizimin e vlerësimit, për të 
cilin është e nevojshme këqyrja e rrënimit nga ana e personave 
profesional me qëllim që të vlerësohet se sa e madhe është humbja dhe 
si mundet në mënyrë të drejtë të merren masa mbrojtëse. Për zbatimin 
këtyre masave është e nevojshme: 
Sigurimi i pjesëve të dëmtuara nga rrënimi i mëtejshëm, 
Nxjerrja e të lënduarve jashtë zonës së rrënimit 
Dhënia e ndihmës medicinale 
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evakuacijata na naselenieto potrebno  e da se anga`iraat 

slednite subjekti:  

 DZS PO Prilep 

 Ministerstvo  za trnaspot i vrski 

 Ministerstvo  za zdravstvo 

 Ministerstvo za trud i  socijalna politika  

 Ministerstvo  za obrazovanie i nauka 

 PS Kru{evo i PS Ropotovo 

 Organizacijata na Crveniot Krst-Prilep 

 JKP,, DOLNENI ,,-Dolneni. 

RADIOLO[KA HEMISKA I BIOLO[KA ZA[TITA 
Zaradi za{tita na op{tinata od opasni materii ( RHB 

) se organizira, za{titata od istite zaradi celosna 

kontrola na teritorijata so  cel navremeno da se 

otkrie i utvrdi vidot i stepenot na opasnosta i  da se 

sprovede za{titata. Poradi  toa potrebno  e da se 

prevzemat slednite merki i aktivnosti za za{tita i 

spasuvawe: 

 RHB izviduvawe na teritorijata 

 Dozimetriska kontrola  

 Labaratorisko ispituvawe 

 Za sproveduvawe na ovaa merka }e bide anga`irano 

oddelenieto za RHB pri DZS, zavodot za zdravstvena 

za{tita so edna radiolo{ka, edna biolo{ka i hemisko-

toksikolo{ki labaratorii. Imaj}i  gi  vo predvid 

opasnostite i  eventualnite posledici koi mo`at da 

nastanat pri  vakvi prirodni  nepogodi potrebno e site 

zadol`eni  subjekti da prezvzemat merki vo  ramkite na 

svoite zakonski nadle`nosti. Dokolku  ima potreba vo  

za{tita (od RHB) }e bidat anga`irani i eksperti od 

oblasta. 
SPRAVUVAWE OD URNATINI 

    Vo op{tinata postoi odreden stepen na opasnost za 

zagrozenost od urnatini koi  mo`e da bidat 

predizvikani od: zemjotresi, odroni, tehni~ko -

tehnolo{ki  nesre}i, diverzii i drugi vidovi prirodni  

nepogodi. Vo slu~aj na vakvi  nepogodi na 

individualnite stanbeni objekti, industriskite i  

drugite objekti se ceni  deka }e ima okolu 300-500 

zatrupani gra|ani i  vraboteni, edovremeno mo`e da se 

predizvika {teta i na infrastrukturnite objekti ( 

vodovodna, kanalizaciona mre`a, elektri~na i PTT 

mre`a, brani i dr.) poradi  toa potrebno  e da se 

organizira i sprovede celosna i efikasna za{tita. Za 

izvr{uavawe na ovaa za{tita potrebno  e da se prevzemat 

preventivni merki od strana na site zakonski  zadol`eni  

subjekti za sproveduvawe na za{titata. Za sproveduvawe na 

ovaa  za{tita }e se anga`ira univerzalnata edinica za 

za{tita od urnatini UE Dolneni, javnoto pretprijatie i 

lokalnata samouprava, a mo`e da se aktivira i  

oddelenieto za za{tita i spasuvawe na PO Prilep. Vo 

slu~aj na vakva pojava na urnatini za{titata  i 

spasuvaweto na lu|eto  i materijalnite dobra }e se 

prevzemaat operativni  merki za za{tita i  spasuvawe od 

urnatini koi opfa}aat: izvr{uvawe na procena za koe  e 

potrebno  da se izvr{i  izviduvawe na urnatinata od 

strana na stru~ni  lica so  cel da se utvrdi  kolkava e 

zagubata, kako bi  mo`elo pravilno da se prevzemat 

za{titnite merki.   Za sproveduvawe na ovie merki 

potrebno  e: 

 Pronao|awe na licata zatrupani  vo  urnatinite 

 Osiguruvawe na o{tetenite delovi od ponatamo{no urivawe 

 Izvlekuvawe na povredenite nadvor od zonata na urivawe 

 Davawe prva medicinska pomo{ 

Za spravuvawe so  ovie elementarni nepogodi }e se 

koristi mehanizacija od slednite subjekti Makedonija 

Pat, privatni sopstveni so mehanizacija, JKP Dolneni i 

Op{tinata. Isto taka za spravuvawe na ovie merki za ZS 

se anga`iraat organiziranite sili  na ZS pri PO  

Prilep: 
1. Univerzalnata edinicata za za{tita spasuvawe  

2. Dobrovolnoto protivpo`arno dru{tvo 

3. Prostornite sili za{tita i  spasuvawe formirani  po 

naselenite mesta 

ZA[TITA I SPASUVAWE OD POPLAVI 
Poplavite na teritorijata na op{tina Dolneni se ~esta 

pojava, opasnost postoi od izlevawe na Crnili{ka rekata  

vo podra~jeto na selata Crnili{te, Kostinci, Sekirci, 

rekata Sa`deвиca vo podra~jeto na             n.m. La`ani 

     Për luftën me këto fatkeqësi elementare do të shfrytëzohet 
mekanizimi i subjekteve vijuese: Makedonija Pat, persona privat me 
mekanizimin e tyre personal, NPK “Dollneni” dhe vetë komuna. 
Gjithashtu për zbatimin e këtyre masave do të angazhohen forcat e 
angazhuara pranë NJR Prilep. 
Njësiti Universal për Mbrojtje dhe Shpëtim 
Shoqata Vullnetare e Zjarrfikësve 
Fuqitë hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim të formuara nëpër 
vendbanimet. 

MBROJTA DHE SHPTIMI NGA VËRSHIMET 
Vërshimet në territorin e komunës së Dollnenit janë dukuri e shpeshtë. 
Ekziston rreziku nga dalja e shtratit të lumenjve, si Lumit të Cërnilishtës, 
lumi Sazhdejca në territorin e v.b. Llazhan dhe kanalit Bllato në territorin 
e v.b. Debresht, Ropotovë dhe Llazhan. Dalja e fundit nga shtrati i lumit 
Bllato ishte në vitin 1983 edhe atë në mjedisin e v.b. Ropotovë. Dalja e 
ujërave nëntokësorë në vitin 1986 në afërsi të v.b. Debresht, derdhja e 
ujërave nga lumi Sazhdejca në vitin 2003 në v.b. Llazhan. 
Për mbrojtje nga vërshimet në komunë merren masa nga subjektet 
kompetente për shkak të mbrojtjes nga të njëjtit si për shembull ESHM, i 
cili disponon me departament për mbrojtje dhe shpëtim nga vërshimet. 
Masat preventive dhe operative për mbrojtjen nga vërshimet përfshijnë 
një numër të madh të aktiviteteve edhe atë: 
Pastrimin e rregullt dhe me kohë i shtretërve të lumenjve dhe kanaleve, 
Ndërtimin e shtresave mbrojtëse- barrierave në vendet ku është e 
evidentuar derdhja e ujit, 
Mirëmbajtja në kontinuitet e kanaleve  
Mirëmbajtja e rregullt e kanaleve, 
Mirëmbajtja e rregullt e objekteve të ekonomisë së ujërave (shahtave, 
valvulave, pompave etj.) 
Komuna në raste të dukurive të tilla për shkak të veprimit efektiv është e 
nevojshme që ta njoh popullsinë me këto rreziqe për shkak të angazhimit 
të të njëjtës në marrjen me këtë masë.    
 

MBROJTJA DHE SHPËTIMI NGA ZJARRET 
    Mbrojta dhe shpëtimi nga zjarret në komunën e Dollnenit paraqet 
masë prioritare për shkak se të njëjta mund të shkaktojnë pasoja serioze 
në dëmtimin e pyjeve, njerëzve, të mbjellurave bujqësore dhe kafshëve.  
     Në territorin e komunës së Dollnenit ndodhin një numër të madh të 
zjarreve në hapësira të hapura dhe shkaktar është faktori njeri, djegia jo 
profesionale e kashtave (edhe pse me ligj e njëjta është e ndaluar), 
pakujdesia, goditja e rrufesë etj. 
Rezik nga zjarret në territorin e komunës së Dollnenit më shumë djegie 
në vitet 2007-2011, por falë angazhimit të komunës dhe subjekteve 
kompetente të njëjtat në kohë u lokalizuan edhe pse kishte dëme të 
mëdha materiale. 
Për shkak të mbrojtjes nga ana e komunës duhet të merren masa 
operative: 

 Planifikimi dhe ndërtimi i objekteve të komunës në përputhje me 
normativin tekniko-ubanistik, 

 Ndërtimi i pajisjeve të instalacionit të rezistueshëm në zjarre, 

 Ndërtimi i akseve përkatëse të komunikacionit  dhe rrugëve, 

 Kontroll i përhershëm i komplekseve pyjore nga ans e subjekteve 
kompetene, edukimi dhe stërvitja e popullsisë, aftësimi i forcave për 
MSH si dhe pajisjen e Shoqatës Vullnetare të Zjarrfikësve, 

 
    Në luftën me zjarret përkrah ndërmarrjes publike, shoqatës vullnetare 
të zjarrfikësve  “Ropotovë 2006” (pa cisternë dhe tjera mjete materialo-
teknike) me 7 anëtarë do të përfshihen edhe ekipet e formuara nëpër 
vendbanimet si dhe njësiti universal për mbrojtjen dhe shpëtimin e 
komunës . Në raste të nevojës do të angazhohen edhe subjekte tjera në 
pajtim me ligjin. 

MBOJTJA NGA MJETET E PAEKSPLODUARA 
 VRASËSE 

     Në territorin e komunës së Dollnenit nuk janë të gjetur mjete të pa 
eksploduara vrasëse, por të njëjtat paraqesin rrezik potencial për 
popullsinë. 
Në komunën e Dollnenit MPV më shpesh ndodhen në afërsi të v.b. 
Debresht në vendin e quajtur Barbaras, ngase në periudhën e kaluar 
është gjetur gjyle arterilerike nga lufta e parë botërore të kalibrit 110-155 
mm. Mjete të këtilla MPV janë gjetur edhe në vendbanimet (Strovi dhe 
Kostinc). Për mbrojtjen e popullsisë nga këto mjete është e detyrueshme 
që të paraqiten në ESHM Prilep, SP Ropotovë, SP Krushevë, SP Prilep 
dhe në Qendrën për Menaxhimin me Kriza në numrin falas 195. 
     Gjithashtu për rrezikun nga MPV dhe për shkak të mbrojtjes nga të 
njëjtat popullsia mund të njoftohet edhe nëpër mjetet lokale të komunës. 
Në rast të nevojës mund të shfrytëzohet edhe njësiti i themeluar 
“NJRMSH-Prilep” për mënjanimin e pasojave. 
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i kanalot Blato vo podra~jeto na naselenite mesta 

Debre{te, Ropotovo i La`ani. Poslednoto izlevawe vo 1983 

na vodite na kanalot Blato i toa vo atarot na naselenoto 

mesto Ropotovo, izbivaweto na podzemni vodi vo 1986 vo 

neposredna blizina na n.m.Debre{te, izlivawe na vodite od 

reka Sa`deica vo 2003 vo n.m.La`ani.  

Za za{tita od poplavi  na Op{tinata se prevzemat 

merki od nadle`nite subjekti zaradi za{tita od istite, 

kako na primer DZS, koja raspolaga so  oddelenie za 

za{tita i  spasuvawe od poplavi.  

Preventivni i operativni merki za za{tita od poplavi 

opfa}a golem broj  na aktivnosti i toa: 

 

 Redovno i  navremeno ~istewe na re~nite korita i 

kanali 

 Izgradba na za{titni pojasi - nasipi na mestat kade e 

evidentirano prelevaweto 

 Kontinuirano odr`uvawe na kanalite 

 Redovno odr`uvawe na vodostopanskite objekti ( {ahti, 

ventili, pumpi i sl) 

Op{tinata vo  slu~aj na vakvi opasnosti zaradi 

preventivno deluvwe potrebno  e da go  zapoznae 

naselenieto so ovie opasnosti, zaradi  anga`irawe na 

istoto vo  spravuvaweto  so ovaa merka. 
ZA[TITA I SPASUVAWE OD PO@ARI 

Za{titata i spasuvaweto od po`ari  vo op{tina 

Dolneni pretstavuva prioritetna merka, zatoa {to 

istite mo`at da predizvikaat seriozni posledici vo  

o{tetuvaweto na {umite, lu|eto, zemjodelskite posevi i 

`ivotnite.  

Na teritorijata na op{tina Dolneni se slu~uvaat 

golem broj na          po`ari na otvoreni prostori 

kako pri~ina od ~ove~kiot faktor, nestru~noto palewe 

na strni{ta (iako so Zakon istoto e zabraneto), 

nevnimanie, udar na grom i dr. Opasnost od po`arite na 

otvoreni prostori na teritorijata na op{tinata 

najmnogu se po~uvstvuva vo 2007 и 2011 godina, no 

blagodarenie na anga`iranosta na op{tinata i 

nadle`nite subjekti istite se lokaliziraa navremeno, 

iako ima{e pogolemi materijalni {teti. 

Zaradi za{tita od strana na op{tinata treba da se 

prezemat i operativni  merki: 

 Planirawe i  izgradba na objektite na op{tinata 

soglasno  urbanisti~ko tehni~kie nrmativi 

 Izgraduvawe na instalacii uredi isredstva otporni  na 
po`ari 

 Izgradba na soodvetni  soobra}ajnici i prirodni  

pati{ta 

 Kontinuirana kontrola na {umskite kompleksi od 

nadle`nite subjekti.edukacija i obu~uvawe na 

naselenieto, osposobuvawe na silite za ZS, kako i 

opremeuvawe na dobrovolnoto protivpo`arno dru{tvo vo 

op{tinata. 

Za spravuvawe so po`arite pokraj javnoto pretprijatie, 

dobrovolno proivpo`arno dru{tvo ,, ROPOTOVO-2006 ,,(bez 

cisterna i drugi materijalni tehni~ki sredstva) so 7 

pripadnici i formiranite ekipi po naselenite mesta kako i 

univerzalnata edinica za za{tita i spasuvawe na 

Op{tinata. Vo sli~aj na potreba }e bidat anga`irani i 

drugi subjekti soglasno zakon. 
ZA[TITA OD NEEKSPLODIRANI  

UBOJNI SREDSTVA 
 Na teritorijata na op{tina Dolneni ne se pronajdeni 

neeksplodirani ubojni  sredstva, no istite  

pretstavuvaat potencijalna opasnost za naselenieto. 

 Vo op{tina Dolneni NUS naj~esto se pronao|aat 

vo blizinata na n.m.Debre{te vo mesnosta vikana 

Barbaras, od kade vo izminatiot period se podignati 

artileriski granati od Prva Svetska vojna so kalibar 

od 110-155mm. Vakvi NUS sredstva se podignati i od 

drugite naseleni mesta (Strovija i Kostinci). Za 

za{tita na naselenieto od ovie sredstva dol`no e 

istite da gi prijavi vo DZS Prilep, PS Ropotovo, PS 

Kru{evo, PS Prilep i Centarot za upravuvawe so krizi 

na besplatniot broj 195. 
Isto taka za opasnosta od NUS i zaradi za{tita od 

istite naselenieto mo`e da se zapoznae i preku 

lokalnite medium vo op{tinata. Vo slu~aj na potreba 

mo`e da se koristi i formiranoto oddelenie na        

NDIHMA E PARË MEDICINALE 
     Në rast të fatkeqësive nga fatkeqësitë natyrore komuna është e 
detyruar të merr aktivitete për organizimin e enteve shëndetësore, të cilët 
ndodhen në territorin e saj si: OSHP “Dr. Tatjana Koçoska”-Llazhan, 
OSHP “Dr. Vesna”-Ropotovë, OSHP “Zhitoshe”-Zhitoshe, OSHP “D-r 
Nina”-Debresht, OSHP “Dr. Dobrinka”-Dollnen, Dupjaçan dhe Desovë 
dhe OSHP “Dr. Anxhellka”- Cërnilishtë me qëllim të mbrojtjes së 
popullsisë. 
     Gjithashtu nëpërmjet formave të ndryshme të edukimit të bëj 
stërvitjen e popullsisë për shkak të mbrojtjes së tërësishme dhe efikase. 
Në rast të paraqitjes së fatkeqësisë elementare komuna në bashkëpunim 
me NJRMSH merr masa përkatëse. Në raste të këtilla komuna është e 
detyruar që t‟i organizojë OPSH dhe nëse ka nevojë të lidh bashkëpunim 
edhe me entet shëndetësore të komunave për rreth.  
     Në rast të paraqitjes së fatkeqësisë elementare vlerësohet se në 
komunë do të ketë të lënduar 400-500 persona, të humbur 30-55 ose 
rëndë të lënduar 35-45 persona. Për këtë qëllim duhet të angazhohet 
Enti Publik Shëndetësor dhe të gjitha OPSH në territorin e komunës, të 
cilët janë të detyruara që të marrin masa për pengimin e paraqitjes së 
sëmundjeve ngjitëse masive, të bëhet kontrolli i sëmundjeve ngjitëse të 
paraqitura, kontrollimi i gjendjes sanitaro-higjienike, pastërtia e ujit për 
pije dhe masa tjera mbrojtëse.  

MBROJTJA DHE SHPËTIMI I KAFSHËVE DHE PRODHIMEVE ME 
PREJARDHJE SHTAZORE 

     Në kushte të fatkeqësive të këtilla natyrore vlerësohet se në komunë 
do të rrezikohen kafshët dhe prodhimet me prejardhje të kafshëve dhe 
njëkohësisht mund të vijë deri te zgjerimi i shpejtë i sëmundjeve ngjitëse 
(antraksi), i cili mund të bartet edhe te njeriu. Organizimi dhe mbrojtja në 
tërësi bëhet nëpërmjet të stacioneve private të veterinës, të cilat janë në 
gjendje të sigurojnë mbrojtje shëndetësore gjatë fatkeqësive elementare 
dhe nëse ka nevojë do të angazhohen edhe subjekte tjera kompetente 
me ligj. 
   Gjatë paraqitjes së sëmundjeve të këtilla stacioni i veterinës “Prima 
vet” me seli në v.b. Ropotovë dhe v.b. Debresht janë në gjendje dhe me 
ligj janë të obliguara t‟i kryejnë masat preventive vijuese: 

 Të bëj vaksinim mbrojtës, 

 Të bëj hulumtime diagonstike  dhe hulumtime tjera, 

 Të kryej dezinsektimin dhe deratizimin, 

 Largimin e trupave të kafshëve 

 Të zbatojë kontroll mbi objektet për vendosjen e kafshëve, 

 Kontrollimin e kafshëve në treg si dhe mjeteve transportuese, 

 Furnizimin e ujit të pastër, ushqimin e shëndoshë për kafshë si dhe 
kurimin e sëmundjeve ngjitëse. 

Për shkak të mbrojtjes në mënyrë direkte do të përfshihet NJR për MSH 
pranë ESHM. 
Për mbrojtjen e fondit të kafshëve nga ana e shërbimeve të veterinarisë 
zbatohet edukimi i fermerëve, të cilët merren me prodhimtari të këtillë, i 
cili do të organizohet nga ana e MSH e RM-së, stacioneve të veterinarisë 
dhe subjekteve tjerë kompetente. 

MBROJTJA DHE SHPËTIMI I IBIMËVE DHE PRODHIMEVE ME 
PREJARDHJE BIMORE 

    Në kushte të fatkeqësive natyrore, të cilat janë të shkaktuara nga 
materiet e rrezikshme me veprim RKB, bimët bujqësore dhe pyjore në 
komunë do të përfshihen nga një numër i madh të sëmundjeve, të cilat 
do të ndikojnë për kualitetin e prodhimeve bujqësore dhe zvogëlimin e 
sasive të drurit. Për këtë shkak komuna është detyruar të organizojë 
mbrojtjen e 14796 ha sipërfaqe bujqësore dhe 7318 ha të komplekseve 
pyjore. Gjithashtu gjatë mbrojtjes së komplekseve të këtilla komuna do të 
bashkëpunojë me NJRMSH, Agjensionin  për Mbrojtjen e Bimëve dhe 
instituti për duhan. Në rast të nevojës për mbrojtje do të përfshihet edhe 
MSH, NP “Makedonski Shumi” dhe komuna e Dollnenit. 
 

 
ASANIMI I TERRENIT 
Asnacioni është me rëndësi të veçantë në kushte të fatkeqësive natyrore 
për shkak të pasojave të shkaktuara në komunë nga: 

 Ndotja e ujit për pije, 

 Për shkak të numrit të madh të personave të lënduar dhe të vdekur, 

 Objekteve të kapluara me zjarr dhe të vërshuara, 

 Paraqitja e rrënimeve. 
Gjatë fatkeqësive të këtilla elementare, vlerësohet numri i të lënduarve 
dhe të vdekurve do të jetë rreth 300-500 persona dhe 200-250 kafshë 
 Për masën e përmendur pranë ESHM NJR Prilep është i formuar 
departament i veçantë për sanimin e terrenit. 
Për zbatimin e tërësishëm të masës do të përfshihet komuna, NPK 
“Dollneni” dhe subjekte të tjerë ligjore të paraparë, të cilat mund të 
kontribuojnë në masën si dhe mbrojtjen e tërësishme të popullsisë dhe 
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PO-ZS Prilep za odstranuvawe na posledicite.  
PRVA MEDICINSKA POMO[ 

 Vo slu~aj na nesre}a od prirodni  nepogodi 

op{tinata e dol`na da prevzeme aktivnosti za 

organizirawe na zdravstvenite ustanovi koi se nao|aat 

na nejzina teritorija, PZO Dr Tatajana Ko~oska 

(La`ani),          PZO Dr Весна (Ropotovo), PZO  

@ito{e,  PZO Dr Nina ( Debre{te), PZO Dr Добринка 
(Dolneni, Дупјачани i Desovo), и ПЗО Др Анџелка (Црнилиште) so 
cel za{tita na naselenieto. 
Isto  taka preku  razni formi  na edukacija da vr{i 

obu~uvawe na naselenieto zaradi pocelosna i poefikasna 

za{tita.  

 Vo slu~aj na nastanuvawe na elementarna 

nepogoda  op{tinata vo sorabotka so PO za Za{tita i 

spasuvawe prevzema soodvetni merki. Vo vakvi slu~ai 

op{tinata e dol`na da gi organizira PZO i dokolku ima 

potreba da vospostavi sorabotka i so zadravstavenite 

ustanovi od okolnite op{tini.  

Vo slu~aj na nastanuvawe na elementarna nepogoda se 

procenuva  deka vo op{tinata }e ima povredeni 400-450 

lica, zaginati  30-35 ili  te{ko povredeni  35-45 

lica. Za taa cel treba da se anga`ira Javnata 

zdravstvena ustanova i site PZO na teritorijata na 

op{tinata i dol`ni se da prezemat za{titni merki za 

spre~uvawe na pojava na masovni zarazni zaboluvawa, da 

se vr{i kontrola na pojavenite zarazni zaboluvawa, 

kontrolana sanitarno higienskata sostojba, ispravnosta 

na vodata za piewe i drugi za{titni merki. 
ZA[TITA I SPASUVAWE NA @IVOTNITE I PROIZVODITE OD 

@IVOTNISKO POTEKLO 
 Vo uslovi  na vakvi prirodni  nepogodi  se 

procenuva deka vo op{tinata  }e bidat zagrozeni  

`ivotnite i  proizvodite od `ivotinsko poteklo, a 

ednovremeno mo`e da nastane brzo pro{iruvawe na 

zaraznite bolesti ( antraks )  koi mo`at da se 

prenesat i  na ~ovekot. Organiziraweto i za{titata 

celosno se vr{i preku privatnite veterinarni stanici 

koi se vo mo`nost da obezbedat zadravstvena za{tita 

pri elementarni nepogodi, doklku ima potreba }e se 

ana`iraat i drugi so zakon nadle`ni subjekti. 

 Pri pojava na vakvi  bolesti, veterinarnата 

stanicа  ,, Prima Vet ,, so sedi{te vo n.m.Ropotovo i 
Debre{te se vo  mo`nost i zakonski se obvrzani da gi  

prevzeme slednite preventivni merki: 

 Da izvr{i za{titno vakcinirawe 

 Da izvr{i  dijagnosti~ki i  drugi ispituvawa 

 Da izvr{i dezinsekcija i deratizacija 

 Odstranuvawe na `ivotinski  le{evi 

 Da sprovedi kontrola na objektite za smestuvawe na 
`ivotnite 

 Kontrola na `ivotnite vo promet, kako i  na 

prevoznite sredstva 

 Dotur na ~ista voda, zdrava sto~na hrana kako i  

lekuvawe na zarazni bolesti. 

Zaradi vakva za{tita direktno vo  slu~aj na potreba 

}e se vklu~i PO za ZS pri DZS. 

Za za{tita na sto~niot fond od strana na 

veterinarnite slu`bi  se sproveduva edukacija na 

farmerite koi  se zanimavaat so  vakvo proizvodstvo, 

koe }e bide organizirano od strana na MZ[V na RM, 

veterinarnite stanici i drugi nadle`ni subjekti. 
ZA[TITA I SPASUVAWE NA RASTENIJATA I PROIZVODITE OD 

RASTITELNO POTEKLO 
Vo uslovi  na prirodni  nepogodi  koi  se 

predizvikani od opasni  materii so  RHB dejstvo, 

zemjodelskite i {umskite rastenija vo op{tinata  }e 

bidat zafateni od golem broj bolesti, koi  }e 

doprinesat za namaluvawe na kvalitetot na 

zemjodelskite proizvodi i namaluvawe na drvnata masa. 

Poradi  toa op{tinata e potrebno  da organizira 

za{tita na 14796 ha zemjodelska povr{ina i 7318 ha 

{umski kompleksi. Isto taka pri za{tita od vakvi 

bolesti op{tinata }e sorabotuva so POZS, agencijata za 

za{tit na rastenijata i Institutot za tutun. Vo  

slu~aj na potreba vo  za{titata }e se vklu~i  MZ[V, JP  

Makedonski  {umi i op{tina Dolneni. 

fondit të kafshëve në komunë. 
 

MBROJTJA E MJEDISIT JETËSOR 
    Për shkak të mbrojtjes së mjedisit jetësor komuna si subjekt më me 
përgjegjësi është e detyruar të njëjtën ta planifikojë, organizojë dhe 
përgatis nëpërmjet zbatimit të masave, nëpërmjet subjekteve 
kompetente ligjore për shkak të pengimit të rreziqeve në mjedisin jetësor. 
     Të gjitha subjektet ligjore në kuadër të autorizimeve të tyre, të cilat 
gravitojnë në komunën e Dollnenit janë të detyruara të marrin masa për 
mbrojtjen dhe largimin e pasojave mbi njerëzit, kafshët, bimëve dhe të 
mirave materiale, të cilat janë të paraparë në pajtim me rregullat ligjore, 
të cilat komuna e Dollnenit është e obliguar që t‟i zbatojë në territorin e 
saj. 

Kryetar i komunës së Dollnenit 
                                                                    Husein Hasanoviq 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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ASANACIJA NA TERENOT 
Asanacijata e od osobeno  zna~ewe vo  uslovi  na 

prirodni  nepogodi poradi predizvikanite posledici vo 

op{tinata od: 

 Zagaduvawe na vodata za piewe 

 Poradi  pogolem brj  na povredeni i zaginati lica 

 Poradi zaboluvawe na naselenieto, `ivotnite i  

rastenijata 

 Opo`areni i poplaveni  objekti 

 Pojava na urnatini 
Pri vakvi  elementarni  nepogodi  se procenuva deka 

brojot na zaginati i povredeni bi  iznesuval okolu  300-

350 lica i okolu 200-250 `ivotni.   
Za spomenatata merka pri  DZS PO Prilep formirano e i 

posebno  oddelenie za sanacija na terenot. 

Za celosno  sproveduvawe na merkata }e se vklu~at  

op{tinata,      JKP  Dolneni i zakonski predvidenite 

subjaktii koi  mo`at da doprinesat za sproveduvawe na 

merkata, kako i celosna za{titan a naselenieto i sto~niot 

fond od op{tinata. 

ZA[TITA NA @IVOTNATA SREDINA 

Zaradi  za{tita na `ivotnata sredina op{tinata kako  

najodgovoren subjekt e dol`na istata da ja planira, 

organizira i podgotvuva preku  sproveduvaweto na merkite 

za za{tita preku  nadle`nite zakonski   subjekti zaradi  

spre~uvawe na opasnostite na `ivotnata sredina.  

Site zakonski  nadle`ni  subjekti vo  ramkite na svoite 

ovlastuvawa koi  gravitiraat na teritorijata na op{tinata 

dol`ni se da prevzemaat merki za za{tita i  odstranuvawe 

na posledicite vrz lu|eto, `ivotnite, rastenijata i  

materijalnite dobra, koi se predvideni soglasno 

zakonskite propisi koi op{tinata e dol`na da gi 

sproveduva na sopstvenata teritorija.                                                      

Претседател на 
   Општина Долнени 

     Хусеин Хасановиќ 

Врз основа на член 34 став 1 точка 2, член 94 став 3 и 4 од Законот 
за заштита и спасување (,,Сл. Весник на РМ,, бр.93/2012), член 22 
став 1 точка 10, член 32, став 1 точка 15 од законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на локалната 
самоуправа на општината Долнени на седницата одржана на ден 
18.05.2015 година, ја донесе следната: 

O    Д    Л    У    К    А  
Член 1  

     Со оваа Одлука се формираат силите за заштита и спасување во 
локалната самоуправа на општина Долнени 

Член 2 
     За раководење и командување со силите за заштита и спасување 
во локалната самоуправа на општината Долнени се формира ,, 
Општински Штаб за заштита и спасување. 

Член 3  
     За заштита и спасување на луѓето, животната средина, 
материјалните  добра, природните богатства, животинскиот и 
растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и 
други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба, 
локалната самоуправа ги формира следните единици: 
1. Универзална единица за заштита и спасување (од пожари, 

поплави, урнатини и други техничко технолошки несреќи) во 
јачина на вод. 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во  ,,Службен гласник на локалната самоуправа на 
општината Долнени“. 

Претседател на советот на  

                                                      општина Долнени Хусеин Хасановиќ
  

      Në bazë të nenit 34, paragrafi 1, pika 94 nga Ligji për Mbrojtje dhe 
Shpëtim (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 93/2012), neni 22, paragrafi 1, 
pika 10, neni 32, paragrafi 1, pika 15 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale 
(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 5/2002),   Këshilli i Vetëqeverisjes Lokale 
të komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 18.05.2015 e solli 
këtë: 

V  E  N  D  I  M 
Neni 1 

     Me këtë vendim themelohen forcat për mbrojtje dhe shpëtim në 
Vetëqeverisjen Lokale të komunës së Dollnenit. 

Neni 2 
      Për udhëheqje dhe komandimin e forcave për mbrojtje dhe shpëtim 
në Vetëqeverisjen Lokale të komunës së Dollnenit themelohet “Shtab 
komunal për mbrojtje dhe shpëtim”. 

Neni 3 
     Për mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve, mjedisit jetësor, të mirave 
materiale, pasurive natyrore, botës  bimore dhe shtazore dhe 
trashëgimisë kulturore nga fatkeqësitë  natyrore dhe fatkeqësive tjera në 
paqe, gjende të jashtëzakonshme dhe ushtarake vetëqeverisja lokale i 
themelon njësitë vijuese: 

1. Njësinë universale për mbrojtje dhe shpëtim (nga zjarret, vërshimet, 
rrënimet dhe fatkeqësive tjera tekniko-teknologjike) në madhësinë e 
togut. 

Neni 4 
Ky vendim hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e shpalljes në 

“Buletinin zyrtar të vetëqeverisjes lokale të komunës së Dollnenit. 
 

Kryetar i komunës së Dollnenit 
                                                                   Husein Hasanoviq 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл. весник на РМ“,  бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 
од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина 
Долнени го донесе следниот  

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За формирање сили за заштита и спасување во локалната 

самоуправа на општина Долнени  
1. Се прогласува, Одлука за формирање сили за заштита и 

спасување во локалната самоуправа на општина Долнени бр.08-
969/4  донесена од советот на општина Долнени на ден 
18.05.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.           
  

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për formimin e forcave për mbrojtje dhe shpëtim në Vetëqeverisjen 

Lokale  të komunës së Dollnenit 
1. Shpallet vendim  për formimin e forcave për mbrojtje dhe shpëtim në 

Vetëqeverisjen Lokale  të komunës së Dollnenit me nr. 08-969/4 i 
sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit më datën 07.04.2015. 

2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-1003/2                                                                 Prefekti 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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Бр.09-1003/2                                                                Градоначалник                               
26.05.2015 год.                                                      Боше Милошески 
Долнени 

  26.05.2015                                                                     Boshe Millosheski 
Dollnen 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени 
го донесе следниот: 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За процена за загрозеност на општина Долнени од природни 

непогоди и други несреќи 
1. Се прогласува, Одлука за процена за загрозеност на општина 

Долнени од природни непогоди и други несреќи бр.08-969/5  
донесена од советот на општина Долнени на ден 18.05.2015 
година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
Бр.09-1003/3                                                                    Градоначалник                               
26.05.2015 год.                                                      Боше Милошески 
Долнени 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për vlerësimin e rrezikshmërisë së komunës së Dollnenit nga 

fatkeqësitë e ndryshme dhe natyrore  
1. Shpallet vendim për vlerësimin e rrezikshmërisë së komunës së 

Dollnenit nga fatkeqësitë e ndryshme dhe natyrore me nr. 08-969/5 i 
sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit më datën 18.05.2015. 

 
2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-1003/ 3                                                   Prefekti                                                                                      

  26.05.2015                                                         Boshe MillosheskiDollnen 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени 
го донесе следниот: 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За усогласување на Годишна програма за изведување 

екскурзија за учебната 2014/15 година за ОУ„Лирија“ – Житоше 
и „Мирче Ацев“ - Лажани 

1. Се прогласува, Одлука за усогласување на Годишна програма за 
изведување екскурзија за учебната 2014/15 година за ОУ„Лирија“ 
– Житоше и „Мирче Ацев“ - Лажани бр.08-969/6  донесена од 
советот на општина Долнени на ден 18.05.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.                                   
Бр.09-1003/4                                                                    Градоначалник                               
26.05.2015 год.                                                      Боше Милошески 
Долнени. 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për harmonizimin e Programit Vjetor për realizimin e ekskursionit 
për vitin shkollor 2014/15 për SHF “Liria”, f. Zhitoshe  dhe për SHF 

“Mirçe Acev”, f. Llazhan 
1. Shpallet vendim  për harmonizimin e Programit Vjetor për realizimin e 

ekskursionit për vitin shkollor 2014/15 për SHF “Liria”, f. Zhitoshe  dhe 
për SHF “Mirçe Acev”, f. Llazhan me nr. 969/6 i sjellur nga Këshilli i 
komunës së Dollnenit më datën 18.05.2015. 

2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
Nr. 09-1003/4                                                                Prefekti                                                                                      

  26.05.2015                                                                     Boshe Millosheski 
  Dollnen 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени 
го донесе следниот: 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За утврдување на Реонизација на основните училишта во 

општина Долнени 
1. Се прогласува, Одлука за утврдување на Реонизација на 

основните училишта во општина Долнени бр.08-969/7 донесена од 
советот на општина Долнени на ден 18.05.2015 година. 

 
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
Бр.09-1003/5                                                                Градоначалник                               
26.05.2015 год.                                                      Боше Милошески 
Долнени. 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
Për caktimin e rajonizimit të shkollave fillore në komunën e 

Dollnenit 
1. Shpallet vendim për caktimin e rajonizimit të shkollave fillore në 

komunën e Dollnenit me nr. 08-969/7 i sjellur nga Këshilli i komunës 
së Dollnenit më datën 08.05.2015. 

 
2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
Nr. 09-1003/5                                                                Prefekti 

  26.05.2015                                                                     Boshe Millosheski 
  Dollnen 

     Врз основа на член 36 став 1 алинеа 6 од Законот за локална 
Самоуправа (Службен весник на Рм, бр.05/02), член 34 од Законот 
за основно образобвание (Службен весник на Рм бр. 103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12,24/13 и 41/14) и член 28 
став 1 точка 31 и 43 од Статутот на општина Долнени (Сл.гласник на 
општина Долнени бр.08/05), Советот на општина Долнени на 
седницата одржана на ден 18.05.2015 година, ја донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усогласување на Годишна програма за изведување 

екскурзија за учебната 2014/2015 година 
 
 

Член 1 
Годишната програма за изведување на еднодневна наставна научна 
училишна екскурзија за учебната 2014/2015 година, за учениците од 
III, VI i IX одделение од ОУ „Лирие“ – Житоше се прифаќа и се 
усвојува од страна на Советот на општина Долнени. 

Член 2 
Годишната Програма за изведување на училишната екскурзија за 
учебната 2014/2015 година да биде во целост спроведена од страна 
на надлежните органи за спроведување на истата. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се 
применува од почетокот на учебната година 2014/2015 година и 
истата ќе биде објавена во службен гласник на општина Долнени. 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale 
(“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02), nenit 34 nga Ligji për Arsim Fillor 
(“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
15/11, 6/12, 100/12,24/13 dhe 41/14), dhe nenit 28, paragrafi1, pika 31 
dhe 43 e Statutit të komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e 
mbajtur më 18.05.2015 e solli këtë: 
 

V  E  N  D  I  M 
për harmonizimin e Programit Vjetor për realizimin e ekskurzionit 

për vitin shkollor 2014/2015 
Neni 1 

      Programi Vjetor për realizimin e ekskursionit mësimor njëditor për 
vitin shkollor 2014/15 për nxënësit e klasave III, VI dhe IX nga ShF 
“Liria”, f. Zhitoshe pranohet dhe miratohet nga ana e Këshillit të komunës 
së Dollnenit. 

Neni 2 
      Programi Vjetor për realizimin e ekskursionit mësimor njëditor për 
vitin shkollor 2014/15 të jetë në tërësi i zbatuar nga ana e organeve 
kompetente për realizimin e të njëjtit. 

Neni 3 
     Vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij dhe do të zbatohet me 
fillimin e vitit të ri shkollor 2014/15 dhe i njëjti do të shpallet në Buletinin 
zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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Претседател на Советот на  
Општина Долнени 
Хусеин Хасановиќ 

Kryetar i Këshilli të komunës së Dollnenit 
                                                                                      Husein Hasanoviq 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 6 од Законот за локална 
Самоуправа (Службен весник на Рм, бр.05/02), член 34 од Законот 
за основно образобвание (Службен весник на Рм бр. 103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12,24/13 и 41/14) и член 28 
став 1 точка 31 и 43 од Статутот на општина Долнени (Сл.гласник на 
општина Долнени бр.08/05), Советот на општина Долнени на 
седницата одржана на ден 18.05.2015 година, ја донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За усогласување на Годишна програма за изведување 

екскурзија за учебната 2014/2015 година 
Член 1 

Годишната програма за изведување на еднодневна наставна научна 
училишна екскурзија за учебната 2014/2015 година, за учениците од 
III, VI i IX одделение од ОУ „Мирче Ацев“ – Лажани се прифаќа и се 
усвојува од страна на Советот на општина Долнени. 

Член 2 
Годишната Програма за изведување на училишната екскурзија за 
учебната 2014/2015 година да биде во целост спроведена од страна 
на надлежните органи за спроведување на истата. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се 
применува од почетокот на учебната година 2014/2015 година и 
истата ќе биде објавена во службен гласник на општина Долнени. 
    Претседател на 

   Општина Долнени 
     Хусеин Хасановиќ  

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale 
(“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02), nenit 34 nga Ligji për Arsim Fillor 
(“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
15/11, 6/12, 100/12,24/13 dhe 41/14), dhe nenit 28, paragrafi1, pika 31 
dhe 43 e Statutit të komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e 
mbajtur më 18.05.2015 e solli këtë: 
 

V  E  N  D  I  M 
për harmonizimin e Programit Vjetor për realizimin e ekskurzionit 

për vitin shkollor 2014/2015 
Neni 1 

      Programi Vjetor për realizimin e ekskursionit mësimor njëditor për 
vitin shkollor 2014/15 për nxënësit e klasave III, VI dhe IX nga ShF 
“Mirçe Acev”, f. Llazhan pranohet dhe miratohet nga ana e Këshillit të 
komunës së Dollnenit. 

Neni 2 
      Programi Vjetor për realizimin e ekskursionit mësimor njëditor për 
vitin shkollor 2014/15 të jetë në tërësi i zbatuar nga ana e organeve 
kompetente për realizimin e të njëjtit. 

Neni 3 
     Vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij dhe do të zbatohet me 
fillimin e vitit të ri shkollor 2014/15 dhe i njëjti do të shpallet në Buletinin 
zyrtar të komunës së Dollnenit. 

Kryetar i Këshilli të komunës së Dollnenit 
                                                                                      Husein Hasanoviq 

     Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за Локална 
Самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 28 став 1 
точка 11 од Статутот на општина Долнени („Службен гласник на 
општина Долнени“ бр. 8/05) а согласно член 46 точка 5  од законот 
за основно образование („Службен весник на РМ“ бр.103/08), 
Советот на општина Долнени на седницата одржана на ден 
18.05.2015 година ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 
За утврдување на Реонизација на основните училишта во 

општина Долнени 
Член 1 

         Во општина Долнени постојат 7 (седум) Основни училишта и 
тоа: ОУ „Пецо Даскалот“ – Долнени, ОУ „Исмаил Ќемали“ – 
Црнилиште, ООУ „Ѓорче Петров“ – Рапотово, ОУ „Лирија“ – Житоше,  
ОУ „Вера Циривири Трен“ – Дебреште, ООУ„Мирче Ацев“ – Лажани, 
ОУ „Пере Тошев“- Дупјачани – Десово. Во кој се опфатени сите 
населени места каде што треба учениците да ја следат наставата во 
Основно образование за учебната 2015-2016 година. 

Член 2 
Распределбата на населените места и утврдување по реон за секое 
основно училиште е следната: 

1. ОУ„Пецо Даскалот“ – Долнени (Сенокос, Браилово, 
Заполжани, Ново селани, Кутлешево, Бело Поле, Вранче и 
Средорек). 

2. ОУ“Исмаил Ќемали“ – Црнилиште (Костинци, Гостиражни, 
Стровија, Долгоец, Маргари, Зрзе, Слепче и Сливје). 

3. ООУ„Ѓорче Петров“ – Рапотово (Пешталево, Сарандиново, 
Рилево и Секирци). 

4. ОУ„Лирија“ – Горно Житоше – Долно Житоше (Локвени). 
5. ОУ„Вера Циривири Трен“ – Дебреште. 
6. ООУ„Мирче Ацев“ – Лажани (Кошино). 
7. ОУ„Пере Тошев“ – Дупјачани – Десово ( Дреновци, 

Небрегово, Горно Село, Забрчани и Мраморани). 
Член 3 

Одлуката влегува во сила самиот ден од денот на нејзино 
објавување во службен гласник на општина Долнени 

Претседател на 
   Општина Долнени 

     Хусеин Хасановиќ с.р 

Në bazë të nenit 22, paragrafi1, pika 8 nga Ligji për  Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 28, paragrafi 1, 
pika 11 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05) dhe në pajtim me Ligjin për Arsim Fillor (“Gazeta 
Zyrtare e RM-së,, nr. 103/08) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën 
e mbajtur më 18.05.2015 e solli këtë: 

V  E  N  D  I  M 
për caktimin e rajonizimit për shkollat fillore në komunën e 

Dollnenit 
Neni 1 

      Në komunën e Dollnenit ekzistojnë 7 (shtatë) shkolla fillore edhe atë: 
SHF “Peco Daskallot”-Dollnen, SHF “Ismail Qemali”-Cërnilishtë, SHF 
“Gjorqe Petrov”-Ropotovë, SHF “Liria”-Zhitoshe, SHF “Vera Ciriviri-
Trena”-Debresht, SHF “Peco Daskallot”-Mirçe Acev”-Llazhan dheSHF 
“Pere Toshev”-Dupjaçan, të cilat janë të përfshirë në të gjitha 
vendbanimet ku nxënësit duhet ta ndjekin mësimin në arsimin fillor për 
vitin 205/2016. 

Neni 2 
Shpërndarja e vendbanimeve dhe përcaktimi sipas rajonit për secilën 
shkollë fillore është si vijon: 
 

1. SHF “Peco Daskallot”-Dollnen (Senokos, Braillovë, Zapollzhan, 
Novosellan, Kutleshevë; Bello Pole, Vrançe dhe Sredorek). 

2. SHF “Ismail Qemali”-Cërnilishtë (Kostinc, Gotirazh, Strovij, 
Dollgaec,  Margari, Xërxe, Slepçe dhe Slivje). 

3. SHF “Gjorqe Petrov”-Ropotovë (Peshtalevë, Sarandinovë, Rilevë 
dhe Sekirc). 

4. SHF “Liria”-Zhitoshe (Gorno Zhitoshe, Dollno Zhitoshe dhe 
Llokven. 

5. SHF “Vera Ciriviri-Trena”-Debresh. 
6. SHF “Mirçe Acev”-Llazha, dhe Koshinë. 
7. SHF “Perer Toshev”-Dupjaçan (Desovë, drenovc, Nebregovë, 

torno Sello, Zabërçan dhe Mramoran). 

Neni 3 
     Vendimi hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e sjelljes së tij në Buletinin 
zyrtar të komunës së Dollnenit. 

Kryetar i Këshilli të komunës së Dollnenit 
                                                                                      Husein Hasanoviq 
 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени 
го донесе следниот: 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За промена на траса на сообраќањарта инфраструктура по 

барање на ИВЗ – Муфтивство Прилеп – за н.м Дебреште 
1. Се прогласува, Одлука за промена на траса на 

      Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për ndryshimin e transhës infrastrukturore të komunikacionit me 

kërkesë të BFI-së, Myftinia e Prilepit për v.b. Debresht 
1. Shpallet vendim për ndryshimin e transhës infrastrukturore të 

mailto:info@opstinadolneni.gov.mk
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сообраќањарта инфраструктура по барање на ИВЗ – 
Муфтивство Прилеп – за н.м Дебреште бр.08-969/8 
донесена од советот на општина Долнени на ден 
18.05.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина 
Долнени. 

Бр.09-1003/6                                                  Градоначалник 

26.05.2015 год.                                     Боше Милошески 
                                                                                    Долнени. 

komunikacionit me kërkesë të BFI-së, Myftinia e Prilepit për v.b. 
Debresht me nr. 08-96987 i sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit 
më datën 08.05.2015. 

 
2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
Nr. 09-1003/6                                                                Prefekti 

  26.05.2015                                                                     Boshe Millosheski 
  Dollnen 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (СЛ. Весник на РМ бр. 
23/11,54/11,155/12,53/13,72/13,44/14,115/14,199/14) и член 28 став 1 
точка 7 од Статусот на општина Долнени (Сл. Гласник на општина 
Долнени бр. 08/05,04/09,02/10), Советот на општина Долнени на 
седницата одржана на ден 18.05.2015 година ја донесе следната: 

О   Д   Л   У   К   А 
За промена на траса на сообраќајна инфраструктура 

Член 1 
Се одобрува поромена на сообраќајна тараса кој се наоѓа во УБ “24“ 
на дел од КП бр. 5427/1 КО Дебреште – вон г.р, по истекот на 
важноста на Урбанистичкиот план за село Дебреште. 

Член 2 
Промената на сообраќајната траса од член 1 од оваа Одлука се 
прави по барање за утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објект во н.м Дебреште, поднесено од лицето ИВЗ – 
Муфтиство Прилеп, ул. Херој Карпош бр.48. 

Член 3 
Доколку се појави потреба од имена на сообраќајното решение во 
Урбанистичкиот план за село Дебреште во УБ “24“ на дел од КП бр. 
5427/1 КО Дебреште, пред истекот на неговата важност, 
финансирањето на таја измена ќе биде на сметка на сопственикот 
на легализираниот бесправен објект, односно на сметка на лицето 
барател наведено во член 2 од оваа Одлука. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и иситата 
ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени. 

Претседател на 
   Општина Долнени 

     Хусеин Хасановиќ  

     Në bazë të nenit 10, paragrafit 4 nga Ligji për Veprim me objektet e 
Ndërtuara pa Leje (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 
23/11,54/11,155/12,53/13,72/13,44/14,115/14 dhe199/14)dhe nenit 28, 
paragrafi 1, pika 7  nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i 
komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), Këshilli i komunës 
së Dollnenit në seancën e mbajtur më 18.05.2015 e solli këtë: 

V  E  N  D  I  M 
Për ndryshimin e transhës infrastrukturore të komunikacionit 

Neni 1 
     Lejohet ndryshimi i trashës infrastrukturore të komunikacionit, e cila 
ndodhet në UB “24” në pjesën e PK me nr. 5427/1, KK Debresht-jasht 
qytetit pas mbarimit të vlefshmërisë së planit urbanistik për fshatin 
Debresht. 

Neni 2 
     Ndryshimi i trashës së komunikacionit në nenin 1 e këtij vendimi 
bëhet me kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar 
pa leje në v.b Debresht, e parashtruar nga personi BFI, Myftinia e 
Prilepit, rr. “Heroj Karposh”, nr. 48. 

Neni 3 
      Nëse paraqitet nevoja për ndryshimin e zgjidhjes së komunikacionit 
në planin urbanistik për fshatin  Debreshtit në  UB “24” në pjesën e PK 
me nr. 5427/1, KK Debresht-jasht qytetit para mbarimit të vlefshmërisë 
së tij, financimi ia tij ndryshimi do të jetë në llogari të pronarit të objektit të 
legalizuar të ndërtuar pa leje, respektivisht në llogari të personit kërkues, 
të përmendur në nenin 2 të këtij vendimi. 

Neni 4 
Ky vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij dhe i njëjti do të shpallet 

në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Kryetar i Këshilli të komunës 
së Dollnenit 

                                                                                      Husein Hasanoviq 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени 
го донесе следниот: 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За промена на траса на сообраќањарта инфраструктура по 

барање на лицето Сунаил Османоски од н.м Дебреште 
1. Се прогласува, Одлука за промена на траса на сообраќањарта 

инфраструктура по барање лицето Сунаил Османоски од н.м 
Дебреште бр.08-969/9 донесена од советот на општина Долнени 
на ден 18.05.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
  Бр.09-1003/7                                                       Градоначалник 
26.05.2015 год.                                           Боше Милошески 
                                                                                           Долнени. 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për ndryshimin e transhës infrastrukturore të komunikacionit me 

kërkesë të personit Sunail Osmanoski nga v.b. Debresht 
1. Shpallet vendim për ndryshimin e transhës infrastrukturore të 

komunikacionit me kërkesë të personit Sunail Osmanoski nga v.b. 
Debresht me nr. 08-969/7 i sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit 
më datën 08.05.2015. 

2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
Nr. 09-1003/7                                                               Prefekti 

  26.05.2015                                                                     Boshe Millosheski 
  Dollnen 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (СЛ. Весник на РМ бр. 
23/11,54/11,155/12,53/13,72/13,44/14,115/14,199/14) и член 28 став 1 
точка 7 од Статусот на општина Долнени (Сл. Гласник на општина 
Долнени бр. 08/05,04/09,02/10), Советот на општина Долнени на 
седницата одржана на ден 18.05.2015 година ја донесе следната: 

О   Д   Л   У   К   А 
За промена на траса на сообраќајна инфраструктура 

Член 1 
      Се одобрува поромена на сообраќајна тараса кој се наоѓа во УБ 
“9“ на дел од КП бр. 6735 КО Дебреште, по истекот на важноста на 
Урбанистичкиот план за село Дебреште. 

Член 2 
     Промената на сообраќајната траса од член 1 од оваа Одлука се 
прави по барање за утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објект во н.м Дебреште, поднесено од лицето Сунаил 
Османоски од н.м Дебреште. 

Член 3 
     Доколку се појави потреба од имена на сообраќајното решение во 
Урбанистичкиот план за село Дебреште во УБ “9“ на дел од КП бр. 
6735 КО Дебреште, пред истекот на неговата важност, 
финансирањето на таја измена ќе биде на сметка на сопственикот 

     Në bazë të nenit 10, paragrafit 4 nga Ligji për Veprim me objektet e 
Ndërtuara pa Leje (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 
23/11,54/11,155/12,53/13,72/13,44/14,115/14 dhe199/14)dhe nenit 28, 
paragrafi 1, pika 7  nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i 
komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), Këshilli i komunës 
së Dollnenit në seancën e mbajtur më 18.05.2015 e solli këtë: 

V  E  N  D  I  M 
Për ndryshimin e transhës infrastrukturore të komunikacionit 

Neni 1 
     Lejohet ndryshimi i trashës infrastrukturore të komunikacionit, e cila 
ndodhet në UB “9” në pjesën e PK me nr. 6735, KK Debresht-jasht pas 
mbarimit të vlefshmërisë së planit urbanistik për fshatin Debresht. 

Neni 2 
     Ndryshimi i trashës së komunikacionit në nenin 1 e këtij vendimi 
bëhet me kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar 
pa leje në v.b Debresht, e parashtruar nga personi BFI, Sunail 
Osmanoski nga v.b. Debresht 

Neni 3 
      Nëse paraqitet nevoja për ndryshimin e zgjidhjes së komunikacionit 
në planin urbanistik për fshatin  Debreshtit në  UB “9” në pjesën e PK me 
nr. 6735, KK Debresht-jasht qytetit para mbarimit të vlefshmërisë së tij, 
financimi ia tij ndryshimi do të jetë në llogari të pronarit të objektit të 
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на легализираниот бесправен објект, односно на сметка на лицето 
барател наведено во член 2 од оваа Одлука. 

Член 4 
     Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и 
иситата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени. 

Претседател на 
   Општина Долнени 

     Хусеин Хасановиќ с.р 

legalizuar të ndërtuar pa leje, respektivisht në llogari të personit kërkues, 
të përmendur në nenin 2 të këtij vendimi. 

Neni 4 
Ky vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij dhe i njëjti do të shpallet 

në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. Kryetar i Këshilli të komunës 
së Dollnenit 

                                                                                      Husein Hasanoviq 
 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени 
го донесе следниот: 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За промена на траса на сообраќањарта инфраструктура по 

барање на лицето Мирзат Ајдароски од н.м Дебреште 
1. Се прогласува, Одлука за промена на траса на сообраќањарта 

инфраструктура по барање лицето Мирзат Ајдароски од н.м 
Дебреште бр.08-969/10 донесена од советот на општина Долнени 
на ден 18.05.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
Бр.09-1003/8                                                 Градоначалник 
26.05.2015 год.                                    Боше Милошески 
                                                                                   Долнени. 
 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për ndryshimin e transhës infrastrukturore të komunikacionit me 

kërkesë të personit Mirzat Ajdaroski nga v.b. Debresht 
1. Shpallet vendim për ndryshimin e transhës infrastrukturore të 

komunikacionit me kërkesë të personit Suanil Osmanoski nga v.b. 
Debresht me nr. 08-969/10 i sjellur nga Këshilli i komunës së Dollnenit 
më datën 08.05.2015. 

2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
Nr. 09-1003/8                                                               Prefekti 

  26.05.2015                                                                     Boshe Millosheski 
  Dollnen 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (СЛ. Весник на РМ бр. 
23/11,54/11,155/12,53/13,72/13,44/14,115/14,199/14) и член 28 став 1 
точка 7 од Статусот на општина Долнени (Сл. Гласник на општина 
Долнени бр. 08/05,04/09,02/10), Советот на општина Долнени на 
седницата одржана на ден 18.05.2015 година ја донесе следната: 

О   Д   Л   У   К   А 
За промена на траса на сообраќајна инфраструктура 

Член 1 
Се одобрува поромена на сообраќајна тараса кој се наоѓа во УБ “20“ 
на дел од КП бр. 7017 КО Дебреште, по истекот на важноста на 
Урбанистичкиот план за село Дебреште. 

Член 2 
Промената на сообраќајната траса од член 1 од оваа Одлука се 
прави по барање за утврдување на правен статус на бесправно 
изграден објект во н.м Дебреште, поднесено од лицето Мирзат 
Ајдароски од н.м Дебреште. 

Член 3 
Доколку се појави потреба од имена на сообраќајното решение во 
Урбанистичкиот план за село Дебреште во УБ “20“ на дел од КП бр. 
7017 КО Дебреште, пред истекот на неговата важност, 
финансирањето на таја измена ќе биде на сметка на сопственикот 
на легализираниот бесправен објект, односно на сметка на лицето 
барател наведено во член 2 од оваа Одлука. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и иситата 
ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени. 

Претседател на 
   Општина Долнени 

     Хусеин Хасановиќ с.р 

     Në bazë të nenit 10, paragrafit 4 nga Ligji për Veprim me objektet e 
Ndërtuara pa Leje (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 
23/11,54/11,155/12,53/13,72/13,44/14,115/14 dhe199/14)dhe nenit 28, 
paragrafi 1, pika 7  nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i 
komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), Këshilli i komunës 
së Dollnenit në seancën e mbajtur më 18.05.2015 e solli këtë: 

V  E  N  D  I  M 
Për ndryshimin e transhës infrastrukturore të komunikacionit 

Neni 1 
     Lejohet ndryshimi i trashës infrastrukturore të komunikacionit, e cila 
ndodhet në UB “20” në pjesën e PK me nr. 7017, KK Debresht pas 
mbarimit të vlefshmërisë së planit urbanistik për fshatin Debresht. 

Neni 2 
     Ndryshimi i trashës së komunikacionit në nenin 1 e këtij vendimi 
bëhet me kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar 
pa leje në v.b Debresht, e parashtruar nga personi Mirzat Ajdaroskinga 
v.b. Debresht. 

Neni 3 
      Nëse paraqitet nevoja për ndryshimin e zgjidhjes së komunikacionit 
në planin urbanistik për fshatin  Debreshtit në  UB “24” në pjesën e PK 
me nr. 7017, KK Debresht  para mbarimit të vlefshmërisë së tij, financimi 
ia tij ndryshimi do të jetë në llogari të pronarit të objektit të legalizuar të 
ndërtuar pa leje, respektivisht në llogari të personit kërkues, të 
përmendur në nenin 2 të këtij vendimi. 

Neni 4 
Ky vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij dhe i njëjti do të shpallet 
në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.  

Kryetar i Këshilli të komunës së Dollnenit 
                                                                                      Husein Hasanoviq 

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина 
Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени 
го донесе следниот: 

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За за давање согласност за зголемување на цената на водата 

која се набавува од Студенчица 
1. Се прогласува, Одлука за давање согласност за зголемување на 

цената на водата која це набавува од Студенчица бр.08-969/3 
донесена од советот на општина Долнени на ден 18.05.2015 
година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
Бр.09-1003/9                                                               Градоначалник 
26.05.2015 год.                                                 Боше Милошески 
                                                                                                   Долнени 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe nenit 52, paragrafi 1, 
pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), kryetari i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për dhënien e pëlqimit për zmadhimin e çmimt të ujit, i cili 

furnizohet nga Studençica 
1. Shpallet vendim dhënien e pëlqimit për zmadhimin e çmimt të ujit, i cili 

furnizohet nga Studençica me nr. 08-969/3 i sjellur nga Këshilli i 
komunës së Dollnenit më datën 08.05.2015. 

2. Konkluza do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
Nr. 09-1003/9                                                                Prefekti 

  26.05.2015                                                                     Boshe Millosheski 
  Dollnen 

Врз основа  на член 22став 1 алинеа 4 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 26 
став 1 алинеа 4 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на 
општина Долнени“ бр.08/05), Советот на седницата одржана на ден 
18.05.2015 год. ја донесе следната: 

С  О  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

     Në bazë të nenit 2, paragrafi 1, алинеја 4 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM-së,, nr. 05/02) dhe нч пајтим ме ненин 
26, paragrafi 1, алинеја 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini 
zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10), Këshilli i 
komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur me 18.05.2015 e solli këtë: 

P  Ë  L  Q  I  M 
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За зголемување на цената на водат во н.м. од општина Долнени  
1. Водата за пиење која е користат населените места кои 

се снабдуваат од Регионалниот водовод Студенчица се зголемува 
за 2 денари, итоа  од 20 денари на 22 денари од (м2) метар кубен. 
Наплатата по оваа цена ќе се пресметува од 01.05 2015 год. 

2. Водата за пиење која е користар потрошувачите од 
Мало Мраморани, кои се поврзани на Регионалниот водовод 
Студенчица ќе се наплаќа по 30 денари од (м2) метар кубен и тоа од 
01.05.2015 година. Цената за ова н.м. е повисока од причини што 
мерната пумпа е поврзана во Мажучиште каде стопанисува ЈКП 
„Водовод и канализација“ од Прилеп, која е наплаќа по 26 денари за 
ЈП „Студенчица“. 

3. Согласноста се доставува до Управниот одбор на ЈКП 
„Долнени“ од Долнени кое донесува Одлука за горе наведените 
зголемувања на водата за пиење. 

4. Согласноста влегува во сила со денот на донесувањето.  
Претседател на 

   Општина Долнени 
     Хусеин Хасановиќ с.р 

 

Për rritjen e çmimit të ujit nëpër vendbanimet e komunës së 
Dollnenit 

1. Uji për pije, të cilin e shfrytëzojnë vendbanimet që pajisen nga 
ujësjellësi regjional Studençica zmadhohet çmimi për 2 denarë edhe 
atë nga 20 denarë në 22 denarë në m

3
. Pagesa sipas këtij çmimi do të 

bëhet nga 01.05.2015. 
2. Ujin për pije, të cilin e shfrytëzojnë shpenzuesit nga Mallo Mramorani, 

të cilët janë të lidhur me ujësjellësin regjional Studençica to të paguhet 
nga 30 denarë në m

3 
edhe atë nga 01.05.2015. Uji për këtë vendbanim 

është më i lartë për shkak se pompa matëse është e lidhur në 
Mazhuçishte, me të cilin menaxhon “Vodovod i kanalizacija” – Prilep, i 
cili e paguan 26 denarë për NP Studençica.  

3. Pëlqimi dorëzohet deri te Këshilli Drejtues i NPK “Dollneni” nga 
Dollneni, i cili sjell vendime për zmadhimin e përmendur të ujit për pije. 

4. Pëlqimi hyn në fuqi nga dita e sjelljes. 
 

Kryetar i Këshilli të komunës së Dollnenit 
                                                                                     Husein Hasanoviq 
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