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    Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за 
локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, 
став 1, алинеја 4 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 отпишување на побарување долг на ЈКП – Долнени 

1. Се прогласува, Одлука за отпишување на побарување долг на ЈКП – 
Долнени 08-254/3 донесена од советот на општина Долнени на ден 
25.02.2021 година. 

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

Бр.  09-280/3                                                          Градоначалник            
03.03.2021  год.                                                       Џемил Ќамили 

    Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji për 
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe 
nenit 62, paragrafit 1, alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit 
(“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 
02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 
për shlyerjen e borxhit të kërkuar të NPK-Dollneni 

 1. Shpallet për shlyerjen e borxhit të kërkuar të NPK-Dollneni 
me nr. 08-254/3 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së 
Dollnenit më datë 25.02.2021.  
 
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së 
Dollnenit. 
Nr. 09-280/3                                                                     Prefekt 

   03.03.2021                                                                 Xhemil Qamili 

                                                  
PROGRAMA ZA RABOTA 

NA JAVNOTO 
KOMUNALNO 

PRETPRIJATIE 
"DOLNENI" - Dolneni 

za 2021godina 
Voved: 

 Op{tina Dolneni e sostavena od 35 naseleni mesta so vkupno 

3500 doma}instva vo koi `iveat 13.750 `iteli. 

Za nadminuvawe na del od problemite od komunalnata infrastruktura 

so odluka na sovetot na Op{tina Dolneni formirano e Javnoto 

Komunalno pretprijatie "Dolneni" - Dolneni  . 

Sredstvata za finansirewe se obezbeduvaat preku nadohnada za 

uslugite koi gi dava pretprijatieto  na gra|anite ili ostanati subjekti, 

a isto taka i od drugi uslugi koi  se vo sklop na negovata dejnost 

Rabotata i aktivnostite na pretprijatieto, soglasno zakonskata 

regulativa i dejnostite koi gi obavuva e naso~eno vo nekolku pravci i 

toa: 

 Vodosnabduvawe 

 Odveduvawe na otpadni vodi 

 Upravuvawe so komunalniot otpad 

 Odr`uvawe na javni povr{ini 

  

. V o d o s n a b d u v a w e 

 Pregled na vodosnabduvaweto vo Op{tinata e dadeno vo 

slednata tabela (prilog na str. 2): 

Spored prestaveniot tabelaren pregled jasno se gleda strukturata na 

vodosnabduvaweto vo naselenite mesta.   

1.. Javnoto komunalno pretprijatie  Dolneni za izminatiov period 

prezede aktivnosti za legalizacija i upravuvawe so site vodovodi koi 

se priklu~eni na regionalniot vodovod Studen~ica, i taa postapka vo 

celost e zavr{ena.  

Pretprijatieto vo ovaj moment stopanisuva so 19 vodovodi koi se 

priklu~eni na vodosnabditelniot sistem Studen~ica  so vkupna 

vodovodna mre`a  od okulu 155 km primarna i sekundarna mre`a i 4 

vodovodi od lokalen karakter (bunari) so vkupna dol`ina od 19 km.  

JKP ”Dolneni”- Dolneni stopanisuva{e  so u{te tri vodovodi vo 

naselenite mesta Godivle, Korenica i Podvis, koi teritorijalno 

pripa|aat na op{tina Krivoga{tani.  JKP Dolneni od 6-ti mesec 2015 

godina Ovie vodovodi gi odstapi na Krivoga{tani, zatoa {to ovie se 

 
PROGRAMI PËR PUNË I NDËRMARRJES KOMUNALE “DOLLNENI”-

DOLLNEN PËR VITIN 2021 
 
 
Hyrje: 

   Komuna e Dollnenit është  përbërë nga 35 vendbanime me gjithsej 3500 

amvisëri, në të cilat jetojnë 13.750 banorë. 

  Për tejkalimin e një pjes të problemeve nga infrastruktura komunale me 

vendim të Këshillit të komunës është themeluar Ndërmarrja Publike 

Komunale ”Dolneni”-Dollnen. 

Mjetet për finacimin sigurohen nga kompensimi i shërbimeve që i jep 

ndërmarrja qytetarëve ose subjekteve tjerë, gjithashtu edhe nga shërbime 

tjera, të cilat janë në përputhje me veprimtarinë e saj. 

   Punët dhe aktivitetet e ndërmarrjes në pajtim me rregullativin ligjor dhe 

veprimtaritë që i kryen janë të drejtuara në disa drejtime edhe atë: 

Ujësjellës; 

Kullimi i ujërave të zeza; 

Administrimi me mbeturinat komunale; 

Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike; 

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe rrugicave lokale. 

Furnizimi me ujë 

  Pasqyra e furnizimit me ujë është dhën në pasqyrën vijuese tabelare 

(shtojca në faqe nr. 2) 

 Sipas pasqyrës tabelare të paraqitur qartë shihet struktura e furnizimit me 

ujë nëpër vendbanimet. 

 Ndërmarrja komunale publike së bashku me komunën e Dollnenit për 

periudhën e kaluar ndërmor aktivitete për legalizimin dhe administrimin me të 

gjitha ujësjellësit që janë të kyçur në ujësjellësin regjional ”Studençica” dhe 

ajo procedurë në tërësi është e kryer. 

Ndërmarrja në këtë moment ekonomizon me 19 ujësjellës, të cilët janë të 

kyur në sistemin e ujësjellësit ”Studençica” me një rrjet të përgjithshëm 

ujësjellësi prej 155 km të rrjetit primar dhe sekondar ndërsa 4 ujësjellës të 

karakterit lokal (puse) me një gjatësi të përgjithshme prej 19 km.   

NPK ”Dollneni”- Dollnen, ekonomizonte edhe me tre ujësjellës në 

vendbanimet Godivlje, Korenicë dhe Podvis, të cilët territorialisht i takojnë 

komunës së Krivograzhdanit. NPK ”Dollnen” nga muaji i 6 të viti 2015 këto 

ujësjellës ia lëshoi komunës së Krivograzhdanit nga shakku se këto janë 

vendbanime të  një komune tjetër. 

   Në këtë moment nga ujësjellësi regjional ”Studençica” me ujë furnizohen 

68.4% e tërë popullsisë së komunës së Dollnenit, ndërsa nga puset me ujë 
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naseleni mesta od druga op{tina.      

Vo ovaj moment od regionalniot sistem Studen~ica se vodosnabduvaat 

68,4% od vkupnoto naselenie vo Op{tina Dolneni  , a od bunari se 

vodosnabduvaat 4 naseleni mesta ili 22,2 % od naselenieto, ili JKP 

Dolneni opslu`uva so vodosnabduvawe 90.6 % od naselenieto vo 

Op{tina Dolneni. 

Od ostanatite  9,2 % od naselenieto ( spored prethodnata tabela ) kaj 9 

naseleni mesta so  878 `iteli ili 6,4 % imaat organizirano 

vodosnabduvawe no nivnite vodosnabditelni sistemi koi se od 

lokalen karakter (kapta`i ili bunari )  ne se vo nadle`nost na JKP 

Dolneni. Ovie vodosnabditelni sistemi pogolemiot del od niv se vo 

prili~no zapu{tena sostojba bez upravuvawe i redovno i stru~no 

odr`uvawe  i potrebno e da se prezemat aktivnosti za nivno 

prezemawe od strana na JKP Dolneni zatoa {to postoi opasnost istite 

da stanat nefunkcionalni i se dovede vo pra{awe vodosnabduvaweto 

na ovie naseleni mesta bidej}i ne se vodi gri`a za istite. 

    Vo tekot na 2013 godina JP Studen~ica na site priklu~ni {ahti koi 

se na tritorijata na Op{tina Dolneni postavi vodomeri i se meri i se 

fakturira celokupnata prezemena voda od Regionalniot sistem. So 

ova dojdoa do izraz kompletnite zagubi na voda koi se slu~uvaat vo 

vodovodnite sistemi vo naselenite mesta. Toa predizvika da  se 

zgolemi i iznosot na fakturite za prezemena voda od Studen~ica. 

     Vo tekot na 2020  godina poseben akcent i obvrska na Javnoto 

pretprijatie be{e staven  na  namaluvawe na zagubite na voda vo 

vodovodnite sistemi i zgolemuvawe na procentot na naplata. Vo 

ramkite na svoite finansisko tehni~ki mo`nosti JKP Dolneni vo 

tekot na 2015 god prezede merki za namaluvawe na zagubite no bez 

finansiska pomo{ od Op{tinata, Dr`avnite fondovi i ostanati 

nadvore{ni finansiski institucii efektite }e bidat mali bidej}i 

golem del od vodovodnite sistemi se stari i potrebno e da se prezemat 

pogolemi zafati za nivna rekonstrukcija, koi JKP Dolneni ne mo`e da 

gi izvede so sopstveni sredstva. 

      Vo ramkite na svoite kapaciteti vo tekot na 2021  godina  od strana 

na JKP Dolneni }e bidat prezemeni slednite aktivnosti i merki: 

 Zgolemuvawe na procentot na naplata za potro{ena voda so 

koristeewe na site sopstveni resursi i koristewe na zakonskata 

regulativa za prisilna naplata za neredovnite pla}a~i. 

    Postavuvawe na vodomeri kaj site potro{uva~i koi nemaat vodomer 

i koristat voda nekontrolirano. Dokolku ne postavat vodomer }e 

bidat zadol`eni so po 100 m3 za sekoj mesec. 

 Otkrivawe na site potro{uva~i koi imat divi priklu~oci i nivno 

odstranuvawe i prezemawe merki za sankcionirawe odnosno 

voveduvawe kazneni merki soglasno zakonot za vodosnabduvawe. 

    Rekonstrukcija na del od sekundarnata vodovodna mre`a vo 

naselenite mesta koi imaat postari vodovodi (@ito{e, Debre{te, 

La`ani, Novoselani, Ropotovo, Desovo, Crnili{te) 

 Rekonstrukcija na del od primarnata vodovodna mre`a kade imame 

~esti defekti i golemi zagubi (Pe{talevo, Sekirci). 

 Vo sorabotka so Op{tinata obezbeduvawe na sredstva za izrabotka na 

proekt i izgradba na krak za vodosnabduvawe na severniot del na 

op{tinata od regionalniot vodovod Studen~ica (za naselenite mesta 

furnizohen 4 vendbanime ose 22,2% të vendbanimeve ose NPK ”Dollneni” 

shërben me furnizimin me ujë 90.6% të popullsisë në komunën e Dolnenit. 

   Nga të mbeturat 9.2% të popullsisë (sipas tabelës paraprake) në 9 

vendbanime me 878 banorë ose 6.4 % kanë organizuar furnizimin me ujë të 

pijshëm, të cilët janë pjesë me karakter lokal (kaptazhe ose puse) nuk janë 

nën kompetencën e NPK ”Dollneni” 

 

   Këto sisteme ujësjellësi në pjesën më të madhe të tyre janë në një gjendje 

përafërsisht të lëshuar, pa drejtim dhe mirëmbajtje profesionale kështu që 

është e nevojshme t[ ndërmerrenaktivitete për marrjen e tyre nga ana e 

NPK-së ”Dollneni” për atë se ekziston reziku të njëjtin të bëhen 

jashtëfunksional dhe të vihet në pikëpyetje furnizimi me ujë i këtyre 

vendbanimeve,sepse nuk kushtohet kujdes për të njëjtit. 

   Gjatë vitit 2013 NPK ”Dollneni” në të gjitha pusinetat kyçëse, të cila janë në 

territoin e komunës së Dollnenit vendosi ujëmatës, me të cilat matet dhe 

faturohet shuma e tërësishme e ujit nga sistemi regjional. Me këtë dolën në 

shprehje humbjet e përgjithshme të ujit që ndodhin nëpër vendbanimet. Kjo 

shkaktoi zmadhimin e harxhimeve për ujin e marrur dhe shuma e faturave 

për ujin e marrë nga ”Studençica” shumëfish u zmadhua. 

   Gjatë viti 2020 theks të veçantë i NPK-së do t’i vihet zvogëlimit të 

humbjeve të ujit në sitemet e ujësjellësit dhe zmadhimin e përqindjes së 

pagimit.  

   Në kuadër të mundësive të saja financiaro-teknike NKP ”Dollneni” gjatë viti 

2015 ndërmorri masa për zvogëlimin e humbjeve, por pa pprkrahje finaciare 

të komunës, Fondeve shtetërore dhe institucioneve tjera financiare efektet 

do të jenë të vogla pasi një pjesë e madhe e sistemeve janë të vjetër dhe 

është e nevojshme të ndërmerren hapa më të mëdha për rikonstruimin e 

tyre, të cilat NPK ”Dollneni” nuk mundet t’i realizojë me mjete të veta.   

 

   Në kuadër të kapaciteteve të veta gjatë vitit 2021 nga ana e NPK ”Dollneni” 

do të ndërmerren aktivitetet vijuese: 

    Zmadhimi i përqindjes së pagesës për ujin e harxhuar për shfrytëzimin e të 

gjitha resurseve të veta dhe shfrytëzimin e rregullativë ligjore për pagesën e 

dhunshme për paguesit e parregullt. 

    Vendosja e ujëmatësve te të gjitha shpenzuesit që nuk kanë ujëmatës dhe 
e përdorin ujin në masë të pakontrolluar. Nëse nuk vendosin ujëmatës do të 
deturohen me 100m3 për çdo muaj. 

 Zbulimin e të gjitha harxhuesve, që kanë kyçje jolegale dhe mënjanimin e 
tyre nëse ekzistojnë kushte për legalizimin e tyre, marrjen e masave për 
sanksionimin e tyre, reespektivisht vendosjen e masave ndëshkuese në 
pajtim me ligjin për furnizimin me ujë. 

 Rikonstruimi i një pjese të rrjetit sekondat të ujësjellësve nëpër vendbanimet 

që kanë ujësjellës më të vjetër si në Zhitoshe, Debresht, Llazhan, 

Novosellan, Ropotovë, Desovë dhe Cërnilishtë. 

 Rikonstruimi i një pjese të rrjetit primar të ujësjellësve ku kemi defekte të 

shpeshta dhe humbje të mëdha (Peshtalovë, Sekirce) 

 Në bashkëpunim me komunën sigurimin e mjeteve për përpunimin e 

projektve për ndërtimin e një krahu për ujësjellës për furnizimin me ujë të 

pjesës veriore të komunës nga ujësjellësi regjional ”Studençica” (për 

vendbanimet Desovë, Cërnilishtë dhe Braillovë), të cilët furnizohen me ujë 

nga puset dhe kanë probleme të mëdha  me furnizimin me ujë. 

Në vitin 2016 janë të realizuara një pjesë e aktiviteteve të parashikuara, në 
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Desovo, Crnili{te, Brailovo) koi se vodosnabduvaat bunari i ima 

golemi problemi so vodosnabduvaweto.  

Vo 2016 god. sprovedeni se del od predvidenite aktivnosti, osobeno od 

to~ka 1 kade se prezemeni merki za pravilno i celosno evidentirawe 

na potro{enata voda vo naselenite mesta i motivirawe na 

potro{uva~ite da postavat vodomeri, duri i prezemawe na merki za 

zadol`uvawe po 100 m3 na onie potro{uva~i koi nemaat vodomeri. 

Aplicirano be{e vo neklku institucii za dobivawe na sredstva za 

rekonstrukcija na del od vodovodite, no ne bea odobreni. I vo tekot na 

2021 godina, }e bide aplicirano za dobivawe sredstva za 

rekonstrukcija na del od vodovodite.   

 Za sproveduvawe na merkite pod to~ka 1, 2, i 3 i vo 2017 god. }e bidat 

koristeni sopstveni resursi kako kadrovski tehni~ki i finansiski, 

dodeka za realizacija na to~ka 4, 5 i 6  }e bide pobarana pomo{ vo vid 

na donacii od Op{tinata i soodvetnite institucii vo R.S. Makedonija 

kako i stranski donacii. 

Za nekoi naseleni mesta ve}e ima izraboteno proektna dokumentacija 

za rekonstrukcija na vodovodnata mre`a (@ito{e) dodeka za del 

potrebno e da se izraboti proektnata dokumentacija. 

    Vtora  prioritetna aktivnost od aspekt na vodosnabduvawe }e bide 

izrabotka na proektna dokumentacija i obezbeduvawe sredstva za 

promena na azbestnite mre`i so bezbedni polietilenski creva. Takvi 

mre`i imame vo Novoselani, Ropotovo i Dolneni. 

Kako {to e op{topoznato za azbestot ne e povolen da se koristi 

zaradi negovite kancerogeni svojstva i zatoe e potrebno da se 

prezemat merki istiot da bide isfrlen od upotreba i zamenet so 

polietilenski creva. 

Za realizacija na ovaa aktivnost JKP Dolneni finansiski }e go 

poddr`i irabotuvaweto na proektnata dokumentacija dodeka 

sredstvata za rekonstrukcija }e se obezbeduvaat od vladini i 

nevladini institucii. 

   So prekinuvaweto na hloriraweto na Barbaras se nametna i 

potrebata od re{avawe na ovaj problem, zaradi obezbeduvawe na 

zdrava i ispravna voda za piewe vo naselenite mesta vo Op{tina 

Dolnneni koi se vodosnabduvaat od regionalniot sistem Studen~ica. 

So obezbeduvawe na sredstva od [vajcarskata agencija za razvoj 

re{en e problemot so hloriraweto za naselenite mesta koi se 

priklu~eni na cevkovodot koj vodi kon Kru{evo no ostanuva problemot 

vo u{te 13 naseleni mesta koi se priklu~eni na priklu~nite {ahti 

Ropotovo, Sarandinovo, Dolneni i Zapol`ani.   

Ova e dosta golema investicija i potrebno e da se prezemat merki za 

nejzino re{avawe, zo{to nehloriraweto na vodata vo ovie sistemi 

mo`e da predizvika pojava na razni problemi kaj potro{uva~ite. 

Isto taka eden od prioritetite vo tekot na 2021 godina od 

aspekt na vodosnabduvaweto od sistemot Studen~ica }e bide, vo 

sorabotka so Lokalnata samouprava se obezbedat sredstva od 

donatorski instituci za izrabotka na izvedben proekt za 

priklu~uvawe na Severnit region (Desovo, Crnili{te, Brailovo i 

ostanatite naseleni mesta) za {to imame soglasnost i od JP 

Studen~ica.  

2. Vo tekot na 2021 godina akcent }e se stavi na problemot so 

veçanti nga pika 1, ku janë marrë masa për evidentimin e drejtë dhe të 

tërësishëm të ujit të harxhuar nëvendbanimet dhe motivimin e harxhesve të 

vendisn ujëmatës, bile edhe marrjen e masave për detyrimin e 100m3 për ata 

harxhues që nuk kanë ujëmatës. 

   U aplikua në disa institucione për fitimin e mjeteve për rikonstruimin e një 

pjese të ujësjellësve, por nuk u lejuan, dhe gjatë viti 2021 është paraparë në 

bashkëpunim me komunën të aplikohet për fitimin e mjeteve për 

rikonstruimin e një pjese të ujësjellësve.  

   Për zbatimin e masave të pikave 1, 2 dhe 3 edhe në vitin 2017 do të 

shfrytëzohen resurse personale si kadrovike, teknike ashtu edhe finaciare, 

ndërsa për realizimin e pikve 4, 5 dhe 6 do të kërkoohet ndihmë në formën e 

dotacioneve nga ana e komunës dhe institucioneve përkatëse në R. e 

Maqedonisë si dhe donacionet e jashtme. 

   Për disa vendbanime tash më është përpunuardokumentacion projektues 

për rikonstruimin e rrjetit të ujësjellësit për Zhitoshe, ndërsa për një pjesë 

është e nevojshme të përpunohet dokumentacion projektues. 

    Aktiviteti i dytë parësor në aspektin e ujësjelljes do të jetë përpunimi i 

dokumentacinit projektues dhe sigurimi i mjeteve për ndrimin e gypave të 

azbestit me gypa të sigurtë polietilenik. Rrjete të tilla kemi në Novosellan, 

Ropotovë dhe Dollnen. 

 Siç është e njohur azbesti nuk është i përshtatshëm të përdoret për shkak të 

vet ive të tij kancerogjene dhe për këtë shkak është e nevojshme të merren 

masa rrjeti i njëjtë të hiqet nga përdorimi dhe të zëvendësohet me gypa 

polietilenik.  

    Për relizimin e këtij aktveti NPK ”Dollnen” finaciarisht do ta ndihmojë 

përpunimin e dokumentacionit projektues, ndërsa mjetet për rikonstruim do 

të sigurohen nga institucione qeveritare dhe joqeveritare. 

 

     Me ndërpjerjen e klorimit në Barbaras u ngrit problemi i zgjidhjes edhe të 

këtij problemi për shakk të sigurimit të shëndoshë për pijenëpër vendbaniet e 

komunës së Dollnenit , të cilët urnizohen me ujë nga usjësjellësi regjional 

”Studençica”. Me sigurimin e mjeteve na ana e Agjencionit zvicerian për 

Zhvillim është zgjidhur problemi me klorimin e ujit për pije për vendbanimet e 

kyçura në ujëpëresin që shkon për Krushevë, ku është bërë një hap më të 

madh për servisimin e pajisjeve  për klorim, por edhe mëtutje mbetet 

problemi me 13 vendbanime, të cilët janë të kyçura në pusinetat kyçëse 

Ropotovë, Sarandin, Dollnen dhe Zapollzhan.  

Ky është një investim mjaft i madh dhe është e nevojshme të merren masa 

për zgjidhjen e tij pasi që mosklorimi i ujit në këto sisteme mund të paraqes 

probleme të natyrës së ndryshme te konsumatorët. 

   Gjithashtu një nga prioritete gjatë viti 2021 nga aspekti i furnizimit me ujë 

nga sistemi i ”Studençicës” do të jetë në bashkëpunim me vetëqeverisjen 

lokale që të sigurhen mjete nga institucione donatore  për përpunimin e 

projektit realizues për përfshirjen e regjionit verior (Desovë, Cërnilishtë, 

Braillovë dhe vendbanimet tjera) për çka edhe kemi pëlqim nga NP 

”Studençica”. 

 

   2. Gjatë viti 2021 theks të veçantë iu dha problemit me ujësjelljen dhe 

marrjen sistemeve tjera të ujësjellësve për mirëmbajtjen e tyre dhe 

ekonomizimin me të njëjtat, të cilat janë të karakterit lokal, respektivisht nga 

puset ose burimet tjera. Kjo në veçanti është me rëndësi, sepse te këto 
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vodsnabduvawe i prezemawe na ostanatite vodovodni sistemi,  za 

nivno odr`uvawe  i stopanisuvawe so istite, koi se od lokalen 

karakter odnsno bunari ili izvori. Ova e osobeno va`no bidej}i kaj 

ovie naseleni mesta se pojavuva problem od koristewe na nedovolno 

ispravna voda, zaradi toa {to kaj ovie sistemi nema hlorirawe na 

vodata,  a iso taka i nekontrolirana potro{uva~ka na voda.  Zaradi 

toa  site korisnici na voda od ovie sistemi predhodno treba da go 

reguliraat svojot priklu~ok soglasno propisite na Javnoto 

pretprijatie.  Pri toa prv prioritet }e im bide daden na onie 

vodovodi koi se tehni~ki ispravni, a osobeno kade ima inicijativa od 

Mesnite zaednici koi barat da gi predadat vodovodite. 

Za ovie naseleni mesta kade vodosnabduvaweto se vr{i so pompni 

stanici  }e treba permanentno da se sledat tro{ocite za 1m3  na  

ispora~ana voda soglasno realnite tro{oci za ispora~ana voda,  a koi 

}e bidat zavisni od cenata na el. energija, koristenata pumpa i 

tro{ocite za hlorirawe.(osobeno posle iskustvata so problemite vo s. 

Zabr~ani i Desovo), a posebno ako se ima predvid deka vo tekot na 2021 

godina  Javnoto pretprijatie spored svoite programski opredelbi  

planira da stopanisuva so 4 naseleni msta koi se vodosnabduvaat od 

bunari. 

 Ovde osobeno treba da se naglasi deka njbrzo vo po~etokot na 2021 
godina  potrebno e da se napravi usoglasuvawe na cenata na potro{ena 
voda vo ovie naseleni mesta bidej}i bez prethodno da se napravi 
analiza na vistinskite tro{oci soglasno utvrdenata metodologija, 
politi~ki Upravniot odbor i Sovetot na Opa{tina Dolneni donesoa 
odluka za namaluvawe na cenata na vodta od 27 na 22 den za 1 m3 kaj 
ovie vodovodi. So toa direktno se predizvikaa finansiski problemi 
vo raboteweto na pretprijatieto bidej}i odr`uvaweto na ovie 
vodovodi predizvikuva finansiski zagubi vo raboteweto na 
pretprijatieto,  a so toa se doveduva vo pra{awe i funkcioniraweto 
na ovie vodosnabditelni sistemi. 
Isto taka vo tekot na ovaa godina potrebno e da se ispitaat 
mo`nostite za korekcija na cenata na vodata bide}i  JKP  Dolneni ima 
najniska cena od site Javni pretprijatija koi se vodosnabduvaat od 
sistemot Studen~ica, a posebno ako se ima vo predvid deka realnite 
tro{oci za odr`uvawe vo poslednata godina se zgolemeni.  
 
Poseben akcent vo tekot na 2020 }e bide daden  na iskoristuvawe na 

site zakonski  ovlastuvawa  i formi za podobruvawe na stepenot na 

naplata na potro{enata voda, (poveduvawe na sudski postapki i 

isklu~uvawe na potro{uva~ot od sistemot za vodosnabduvawe). 

Programska opredelba na javnoto pretprijatie }e bide naplatata na 

potro{ena voda da bide min. 85%. So tendencija na postojano 

zgolemuvawe na ovoj procent. 

Pokraj  naplatata na potro{enata voda osobeno vnimanie  treba da se 

obrne i na kontrolirana potro{uva~ka na voda bide}i zdrava i ~ista 

voda za piewe }e ima se pomalku, i potrbno e da gi smenuvame na{ite 

naviki vodata za piewe da se koristi za navodnuvawe i da se rastura. 

Za taa cel planirano e da se izraboti eden proekt za intenzivna javna 

kampawa za podigawe na javnata svest na gra|anite, za racionalno 

koristewe na vodata, a isto i obavezno postavuvawe na vodomeri za da 

se ima kontrola na potro{enata voda. 

Protiv site onie koi }e ja zloupotrebuvaat vodata za piewe, osobeno 

nejzino nekontrolirano i neregulirano tro{ewe }e bidat prezemeni 

najrigorozni merki soglasno pozitivnite  zakonski  propisi. 

vendbanimeparaqitet problemi i përdorimit të ujit të pa rregullt nga shkaku se 

këto sisteme nuk ka klorim të ujit, por njëkohësisht edhe harxhim i kontrolluar 

të ujit. Për këtë arsye të gjitha përdoruesit e ujit nga këta sisteme 

paraprakisht duhet ta rregullojnë kyçjen e tyre në bazë të rregullave të 

ndërmarrjes publike. 

Gjatë kësaj përparësi e parë duhet tu jepet atyre ujësjellësve, të cilët 

teknikisht janë të parregullt e veçmas ku ka iniciativë nga bashkësitë lokale, 

të cilët kërkojnë që t’i dorëzojnë ujësjellësit.  

    Për këto vendbanime, ku furnizimi i ujit kryhet me stacione pompash do të 

duhet në mënyrë permanente të ndiqen harxhimet për 1m3 të ujit të dërguar 

në pajtim me harxhimet reale për ujin e dërguar e të cilat do të jenë të varur 

nga çmimi i energjisë elektrike, pompës së përdorur dhe harxhimeve për 

klorim (veçmas për përvojave me problemet në f. Zabërçan dhe Desovë) e 

veçmas nëse kihet parasysh se gjatë vitit 2021 ndërmarrja publike sipas 

përcaktimeve të veta programore planifikon të ekonomizojë me 4 

vendbanime që furnizohen me ujë nga bunarët. 

    

 Këtu në veçanti duhet të theksohet se në fillim të vitit 2021 më shpejtë duhet 

të bëhet harmonizimii i çmimit të ujit të harxhuar nëpër vendbanimet sepse 

pa bërë paraprakisht analizë e harxhimeve të vërteta në përputhje me 

metodologjinë e harmonizuar, politikisht Këshillli Drejtues i Këshillit të 

komunës së Dollnenit solli vendim për zvogëlimin e çmimit të ujit nga 27 në 

22 denarë për 1m3 te këto ujësjellës. Me këtë në mënyrë të drejtpërdrejtë u 

shkaktuan probleme financiare në punët e ndërmarrjes se me këtë vihen në 

rezik të drejtpërdrejtë funksionimi i këtyre ujësjellësve. 

 Gjithashtu gjatë këtij viti eështë nevojshme të kontrollohen mundësitë për 

korrigjimin e çmimit të ujit pasi që NPK “Dollneni” ka çmim m[ të ulët nga të 

gjitha ndërmarrjet publike që furnizohen me ujë nga “Studençica” e veçmas 

nëse kihet parasysh se shpenzimet reale për mirëmbajtjen vitin e fundit janë 

të zmadhuara. 

   Një theks i veçantë gjatë vitit 2020 do t’i jepet shfrytëzimit të të gjitha 

autorizimeve ligjore dhe formave për përmirësimin e shkallës së pagimit të 

ujit, (ngritja e procedurave ligjore dhe shkyqjen e shpenzuesit nga sistemi 

për furnizim me ujë). 

 Përcaktimi programor i Ndërmarrjes publike do të jetë pagimi i ujit të jetë në 

minimum 85% me tendencë në zmadhim të përhershëm të kësaj përqindjeje. 

 

  Krahas pagimit të ujit të shpenzuar një vëmendje e veçantë duhet t’i 

kushtohet edhe harxhimit të kontrolluar t ujit, sepse ujë të shëndoshë e të 

pastër ka gjithnjë e më pak dhe është e nevojshme që ti ndrojmë shprehitë 

që uji për pije të mos përdoret për ujitje dhe të mos derdhet. Për këtë qëllim 

është paraparë që të përpunohet një projekt për një fushatë intensive publike 

për ngritjen e vetëdijes publike të qytetarëve për shfrytëzimin racional të ujit 

dhe njëkohësisht  vendosjen e patjetërsueshme të ujëmatësve që të kihet 

kontrollë mbi ujin e harxhuar. 

   Kundër të gjitha atyre që do ta keqpërdorin ujin për pije, sidomos harxhimin 

e pakontrolluar dhe të parregulluar do të merren masa më rigoroze në pajtim 

me rregullat pozitive ligjore. 

  3. Nëpër vendbanimet, ku nuk është zgjidhur çështja e furnizimit me ujë 

NPK “Dollneni”-Dollnen në kuadër të mundësive të veta dhe në bashkëpunim 

me vetëqeverisjen lokale të komunës së Dollnenit do të merr aktivitete dhe 
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  3. Kaj naselenite mesta kaj koi ne e re{eno vodosnabduvaweto JKP 

"Dolneni"- Dolneni, a vo ramkite na svoite mo`nosti, vo sorabotka so 

Op{tina Dolneni }e prezema aktivnosti i dava tehni~ka pomo{ za 

nadminuvawe na ovie problemi. 

4. Od aspekt na tekovnoto odr`uvawe i  planskite aktivnosti Javnoto 

petprijatie vo tekot na 2021  godина  planira da sprovede aktivnosti 

na sanacija (izrabotka na proekt za rekonstrukcija i barwe na 

sredstva od  doma{ni i stranski donatori) na del od vodovodnite 

mre`i osobeno onie koi se postari i koi imaat problemi vo nivnoto 

funkcionirawe (Debre{te, La`ani, Novoselani, Ropotovo i dr), a 

aktivnostite se sostojat od sanacija na razdelnite {ahti, i promena na 

neispravnite ventili so ispravni, so cel podobruvawe na 

vodosnabduvaweto osobeno vo leteniot period koga se javuva 

nedostatok na voda i vospostavuvawe na kontrola na potro{uva~kata. 

5. Odveduvawe na otpadnite vodi 

    Vo Op{tina Dolneni kompletno  zavr{eni se dva kanalizacioni 

sistemi  vo Debre{te i @ito{e, so pre~istitelni stanici, La`ani 

kolektorskata mre`a, a vo faza na  izgradba e kanalizacionen sistem 

vo Crnili{te i Sekirci. I dvata sistema so pre~istitelni stanici,  

soglasno opredelbite na donatorite po nivnoto zavr{uvawe, so niv 

treba da  stopanisuva Javnoto pretprijatie. Ovie sistemi ne se 

celosno staveni vo funkcija bidej}i ne se priklu~eni pre~istitelnite 

stanici na elektri~nata mre`a. No so nivno aktivirawe poseben 

problem }e bide odr`uvaweto na pre~istitelnite stanici koi se od 

kontewerski tip i koi pri svojta rabota anga`iraat mo}nost od okulu 

50 KW elektri~na energija.  

Vo tekot na 2021 godина treba da se reguliraat priklu~ocite na el. 

Energija so EVN za da mo`e ovie pre~istitelni stanici pravilno da 

funkcioniraat. Funkcioniraweto na ovie sistemi vo mnogu }e zavisi 

od procentot na naplata na potro{enata voda i utvrdenata realna 

cena za odveduvawe na otpadnite vodi  bide}i nivnoto 

funkcionirawe e povrzano so pla}aweto na potro{enata struja. 

. K o m u n a l n a  h i g i e n a  

 Od aspekt na komunalnata higiena  vo Op{tina Dolneni, JKP-
Dolneni ima prezemeno odredeni aktivnosti, a vo tekot na 2021  godina 
planira da gi prezeme slednite aktivnosti: 
 

1. Cvrst komunalen otpad 

JKP Dolneni iznesuva otpad od teritorijata na Op{tina Dolneni i toa 
od 14 naseleni mesta koj se deponira vo vremenite prifatili{ta vo  
Debre{te i Crnili{te.(Tabela za raspored na kontewerite) 
Za taa namena raspolga so dva kamioni za iznesuvawe na  konteweri 
od     5 m3   od 3 m3 i od 1.1m3. 
Momentalno JKP Dolneni  raspolaga so 60 konteweri od 3m3 i 5 m3 i 45 

konteweri od 1.1 m3 

Ovaj broj na konteweri ne e dovolen za da gi zadovoli potrebite na 
naselenite mesta od koi sega se iznesuva komunalen otpad, a ne i da se 
razmisluva za iznesuvawe od ostanatite naseleni mesta. 
Zaradi toa vo ramkite na svoite aktivnosti JKP Dolneni planira vo 
2021 godina da go  pro{iri  organiziranoto iznesuvawe na cvrstiot 
komunalen otpad  vo naselenite mesta i so organizirano iznesuvawe 
da bidat opfateni skoro site naseleni mesta.  
Za taa namena se planira preku razni na~ini, preku ministerstvoto za 
@ivotna sredina ili drugi donacii da se obezbedat  dopolnitelen 
broj na konteweri  za rasporeduvawe vo naselenite mesta. 

do të jep ndihmë teknike për tejkalimin e këtyre problemeve. 

4. Nga aspekti i mirëmbajtjes së tanishme dhe aktiviteteve planore 
ndërmarrja publike gjatë vitit 2021 planifikon të zbatojë aktivitete për 
sanim  (përpunimin e projektit për rikonstruim dhe kërkimin e 
mjeteve nga donatorë të brendshëm dhe të jashtshëm) për një pjesë 
të rrjeteve ujësjellëse, atyre që janë më të vjetër dhe të cilat kanë 
probleme në funksionimin e tyre (Debresht, Llazhan, Novosellan, 
Ropotovë, etj.), ndërsa aktivitetet kanë të bëjnë me sanimin e 
pusinetave ndarëse dhe ndërrimin e valvuleve të prishura me qëllim 
të përmirësimit të furnizimit me ujë veçmas gjatë periudhës verore 
kur edhe paraqitet mungesa e ujit dhe vendosja e kontrollit të 
harxhimit të ujit. 
5. Kullimi i ujërave të zeza 
 

    Në komunën e Dollnenit komplet janë të mbaruar dy sisteme ujësjellësi në 

Debresht dhe në Zhitoshe, me stacione filtruese, Llazhan rrjeti i kolektorit, 

ndërsa në fazën e ndërtimit është sistemi i kanalizimit në Cërnilishtë dhe 

Sekirce. Edhe të dy sistemet me stacione filtruese. Në pajtim me përcaktimet 

e donatorëve pas mbarimit të tyre me ato duhet të administrojë ndërmarrja 

publike. Këto sisteme nuk janë të vendosur tërësisht në funksion, sepse nuk 

janë të lidhura stacionet filtruese në rrjetin elektrik.  

Por me aktivizimin e tyre problem tjetër i veçantë do të jetë mirëmbajtja e 

tyre se janë të tipit kontejner dhe të cilët gjatë punës së tyre kanë fuqi prej 50 

KW energji elektrike. 

    Gjatë vitit 2021 duhet të rregullohen pikat lidhëse të energjisë elektrike me 

EVN që këto stacione filtrues të munden në mënyrë të drejtë të funksionojnë. 

   Funksionimi i këtyre sistemeve në shumë gjëra do të varet nga përqindja e 

e pagimit të ujit të shpenzuar dhe çmimit të përcaktuar real për largimin e 

ujërave të zeza pasi që funksionimi i tyre është i lidhur me pagimin e rrymës 

së harxhuar. 

 

Higjiena komunale 
   Nga aspekti i higjienës komunale në komunën e Dollnenit, NPK “Dollneni”-
Dollnen ka ndërmarrë aktivitete të caktuara, ndërsa gjatë viti 202119 
planifikon t’i ndërmerr aktivitetet vijuese: 
 
1. Mbeturinat e ngurta komunale 

NPK “Dollneni”-Dollnen bart mbeturina nga territori i komunës së Dollnenit  
edhe atë në 14 vendbanime, të cilat deponohen në qendrat e përkohshme të 
pranimit në Debresht dhe Cërnilishtë. (Tabela për shpërndarjen e 
kontejnerëve) 
Për këtë qëllim disponon dy kamionë për bartjen e mbeturinave prej 5m3, 
3m3 dhe 1.1 m3. 
Momentalisht NPK “Dollneni”-Dollnen disponon me 60 kontejnerë prej5m3, 
3m3 dhe 1.1 m3. 
  Ky numër i kontejnerëve nuk është i mjaftueshëm që ti kënaq nevojat e 
vendbanimeve nga të cilat barten mbeturinat komunale e jo më të mendohet 
për largimin e mbeturinave nga vendbanimet tjera. 
   Për këtë shkak në kuadër të aktiviteteve të veta NPK “Dollneni”-Dollnen 
planifikon në vitin 2021 ta zgjerojë bartjen e organizuar të mbeturinave të 
ngurta komunale nëpër vendbanimet dhe me largimin e organizuar të 
përfshihen gati të gjitha vendbanimet. 
   Për këtë qëllim planifikohet nëpërmjet mënyrave të ndryshme, nëpërmjet të 

Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe donacioneve tjera të sigurohet një numër 

plotësues i kontejnerëve për shpërndarjen e tyre nëpër vendbanimet. 

  Sipas përvojave të deritanishme nga bartja e mbeturinave komunale 

shprehitë e popullsisë rreth largimit të mbeturinave komunale komplet 

ndryshohen dhe është e nevojshme të mendohet për ndrimin e sistemit të 



 

7 
 

Spored dosega{nite iskustva od iznesuvaweto na komunalniot otpad 

navikite kaj naselenieto okulu iznesuvaweto na komunalniot otpad 

kompletno  se promenuvaat i potrebno e da se razmisluva za 

promenuvawe na sistemot na iznesuvawe na otpadot osobeno vo 

pogolemite naseleni mesta kade e potrebno da se organizira 

iznesuvawe od sekoja porta. 

Zaradi toa vo tekot na 2021 godina se planira da se otpo~ne i so pilot 

proekt za iznesuvawe na otpad od sekoe semejstvo. Ovaj proekt }e bide 

otpo~nat vo dve ili tri pogolemi naseleni mesta i spored rezultatite 

od ovaa aktivnost }e se planiraat ponatamo{nite aktivnosti vo vrska 

so sobiraweto na komunalniot otpad. 

Za taa namena vo sorabotka so Op{tinata, potrebno e da se obezbedat 

u{te dve vozila eden kamion so posebna namena za iznesuvawe na 

otpad i eden traktor so prikolka za pristap do potesnite i 

nepristapni ulici. 

Obezbeduvaweto na ovie sredstva treba da bide preku donacii ili vo 

sorabotka so Op{tina Dolneni bidej}i so sega{nata cena od 100 den po 

semejsto za iznesuvawe na otpadot ne mo`e da se pokrijat osnovnite 

tro{oci, a ne da se stvara akumulacija za nabavka na novi tehni~ki 

kapaciteti. 

Za iznesuvawe na otpadot od sekoe semejstvo }e bide definirana i 

cena na iznesuvawe na komunalniot otpad soglasno metodologijata za 

utvrduvawe na cenata za iznesuvawe na komunalen otpad. 

Na javnite mesta (u~ili{ta, ambulanti, po{ti i dr.) se postaveni  kanti 

za otpad koi se obezbedeni preku proektot na UNDP i Ministerstvoto 

za `ivotna sredina i prostorno planirawe. So kantite se zadol`eni 

soodvetnite korisnici i samite }e nosat odgovornost za nivnoto 

odr`uvawe. 

 Se planira i obezbeduvawe na kanti i konteweri za separirano 

sobirawe na komunlniot otpad  so {to }e se namali iznesuvaweto na 

otpadot vo vremenite prifatili{ta  i }e se obezbedi pogolema 

za{tita na `ivotnata sredina so predavawe za reciklirawe na 

sobraniot otpad. 

Vo tekot na 2014 god. obezbedeni se  8 mre`esti konteweri za 

odvojuvawe na otpad od plastika, i ovaj proekt uspe{no funkcionira, 

i zatoa se planira ovaj proekt da se razviva i ponatamu i da se 

postavat konteweri za separirano sobirawe na otpadot vo site 

pogolemi naseleni mesta. 

 

2. Odr`uvawe na javni povr{ini 

 Vo ramkite na Op{tina Dolneni nema mnogu uredeni javni 

povr{ini osven vo Dolneni pred objektite na op{tinata i spomen 

domot na festivalot na narodni instrumenti,  Debre{te 

novoizgradenit park i vo s. Crnili{te kaj fontanata i centarot vo 

Ropotovo. 

So otpo~nuvaweto na iznesuvawe na cvrstiot otpad se planira vo 

dogovor so mesnite zaednici i Gradona~alnikot na Op{tina Dolneni 

JKP Dolneni da go prezeme odr`uvaweto i ureduvawto na ovie javni 

povr{ini vo spomenatite naseleni mesta, a isto i vo ostanatite 

naseleni mesta vo koi }e se uredat vakvi povr{ini. 

3.  Pazari 

mbeturinave, sidomos nëpër vendbanimet ë të mëdhaja ku është e 

nevojshme të organizohet largimi i mbeturinave nga secila portë. 

    
Për këtë arsye gjatë viti 2021 planifikohet të niset me pilot projekt për 

largimin e mbeturinave nga secila familje, Ky projekt do të fillojë në tre ose 

katër vendbanime më të mëdha dhe sipas rezultateve të këtij aktiviteti do të 

planifikohen aktivitetet e mëtejme në lidhje me grumbullimin e mbeturinave 

komunale. 

   Për këtë arsye në bashkëpunim me komunën është e planifikuar të 

sigurohet edhe një mjet-kamion me destinim të veçantë për largimin e 

mbeturinave dhe një traktor me rimorkio për qasjen deri te rrugicat më të 

ngushta dhe pa qasje. 

   Sigurimi i këtyre mjeteve duhet të jetë nëpërmjet të donacioneve në 

bashkëpunim me komunën e Dollnenit pasiqë me çmimin e tanishëm prej 

150 denarëve në familje për bartjen e mbeturinave nuk mundet të mbulohen 

harxhimet elementare e jo të krijohet akumulim për furnizimin me kapacitete 

të reja teknike. 

    Për grumbullimin e mbeturinave nga secila familje do të definohet çmim 

për largimin e mbeturinave në pajtim me metodologjinë për përcaktimin e 

largimit të mbeturinave komunale.  

  Nëpër vendet publike (shkolla, ambulanca, posta etj.) janë të vendosura 

shporta për mbeturina, të cilët janë të siguruara nëpërmjet projektit të UNDP 

dhe Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Me shportat 

obligohen përdoruesit përkatës dhe vetë do të bartin përgjegjësi për 

mirëmbajtjen e tyre. 

   Planifikohet edhe sigurimi i shportave dhe kontejnerëve për grumbullimin e 

selektuar të mbeturinave komunale me çka do të zvogëlohet grumbullimi i 

mbeturinave në qendrat e përkohshme dhe do të sigurohet mbrojtja e 

mjedisit jetësor me ligjërime për riciklimin e mbeturinave të grumbulluara. 

   

    Gjatë vitit 2014 janë të siguruar8 kontejner me rrjeta për ndarjen e 

mbeturinave të plastikës, ky projekt funksionon me sukses dhe për këtë 

planifikohet ky projekt të zhvillohet  edhe mëtej dhe të vendosen kontejnerë 

për grumbullimin e selektuar të mbeturinave në të gjitha vendbanimet më të 

mëdha.  

 

2. Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike 

Në kuadër të komunës së Dollnenit nuk ka shumë sipërfaqe të rregulluara, 

përveç në Dollnen para objektve të komunës dhe shtëpisë përkujtimore të 

festivalit për instrumente popullore, në Debresht parku i porsandërtuar dhe 

në Cërnilishtë te fontana dhe në qendër të Ropotovës. 

Me nisjen e bartjes së mbeturinave komunale të ngurta në marrëveshje me 

bashkësitë lokale dhe prefektin e komunës së Dollnenit  planifikohet NPK 

“Dollneni”-Dollnen ta merr mirëmbajtjen dhe rregullimin e këtyre sipërfaqe 

publike nëpër vendbanimet e përmendura, gjithashtu edhe nëpër 

vendbanimet tjera, në të cilat rregullohen sipërfaqe të këtilla. 

 3. Tregjet 

   Në komunën e Dollnenit ka të rregulluar dhe të ndërtuar një treg mallrash 

në f. Debresht dhe i njëjti me provë ishte lëshuar në vitin 2003 duke punuar 

një kohë të caktuar por më vonë nga shkaqe subjektive dhe objektive ra 

interesimi për shfrytëzimin e këtij tregu. Mirëpo sipas njohurive tona ky objekt 
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 Vo Op{tina Dolneni ima izgradeno i uredeno eden sto~en 

pazar vo s. Debre{te. 

Istiot probno be{e pu{ten vo rabota vo 2003 god i rabote{e izvesno 

vreme no podocna od subjektivni i objektivni pri~ini interesot 

opadna za koristewe na ovaj pazar. Me|utoa spored na{ite soznanija 

ovaj objekt e kompletno zapu{ten i nefunkcionalen.  

Zaradi toa potrebno e vo tekot na 2021  godina  da se napravi 

poseopfatna analiza za mo`nostite za reaktivirawe na ovaj objekt. 

Pokraj aktiviraweto na objektot za sto~en pazar predvideno e i 

rasporeduvawe na pokretni tezgi na soodvetni lokacii osobeno vo 

pogolemite naseleni mesta  koi }e se koristat i za zelen pazar zatoa 

{to spored na{ite soznanija ima neophodna potreba od zeleni pazari,  

a ima i zainteresirani lica za koristewe na uslugite na zelen pazar.  

 O s t a n a t i     a k t i v n o s t i 

Pokraj osnovnite dejnosti koi bea navedeni vo predhodniot del JKP 

Dolneni vo svoeto rabotewe gi ima predvideno i slednite aktivnosti: 

1. Ostvaruvawe sorabotka so javnite institucii i pravnite lica vo 

op{tinata i prezemawe na konkretni aktivnosti okulu podobruvaweto 

na komunalnoto ureduvawe vo op{tinata. (po{umuvawe, ureduvawe 

sportski centri, ureduvawe centri vo naselenite mesta i sl.) 

2. Izgotvuvawe i predlagawe na programi vo sorabotka so Op{tina 

Dolneni, do me|unarodnite institucii i fondacii za dobivawe na 

sredstva za podobruvawe na komunalnoto ureduvawe vo Op{tinata. 

Aktivno vklu~uvawe na kamionot vo izvedbata i odr`uvawe  na 

odredeni infrastrukturni objekti od javen interes  vo ramkite na 

svoite tehni~ko finansiski  mo`nosti vo ramkite na op{tinata i 

dokolku ima interes i na ostanati barateli na usluga vrz baza na 

komercijalni dogovori.. 

3. Vo sorabotka so Op{tinata, zimsko odr`uvawe na lokalnite 

pati{ta vo Op{tina  Dolnina. 

4. Ostanati aktivnosti  za koi }e se uka`e potreba, a pretprijatieto 

mo`e da gi izvr{i soglasno svoite mo`nosti, a ne se vo sprotivnost so 

aktite na pretprijatieto.   

Заменик Претседател на совет
На општина Долнени

Ескан Шрифоски 

tërësisht është i lënë anash dorës dhe jashtfunksional. 

Për këtë arsye gjatë viti 2021 është e nevojshme të bëhet një analizë 

gjithëpërfshirëse për mundësitë dhe arsyeshmërinë ekonomike për 

aktivizimin e këtij objekti.   

  Krahas aktivizimit të objektit për treg mallrash është e paraparë edhe 

shpërndarja e tezgave projektuese në lokacione përkatëse sidomos nëpër 

vendbanimet më të mëdha, të cilat do të përdoren për treg të gjelbër sepse 

sipas njohurive tona ka nevojë të domosdoshme për tregje të gjelbra, 

njëkohësisht ka edhe të interesuar për shfrytëzimin e shërbimeve të tregut të 

gjelbër. 

Aktivitete tjera  

  Krahas veprimtarive elementare, të cilët u përmendën në pjesën e 

mësipërme NPK “Dollneni”-Dollnenme punën e saj i ka paraparë aktivitetet 

vijuese: 

1. Realizimi i bashkëpunimit me institucionet publike dhe personat 

juridikë në komunë dhe marrjen e aktiviteteve konkrete rreth përmirësimit 

të rregullimit komunal në komunë (pyllëzimin, rregullimin e qendrave për 

sport, rregullimin e qendrave nëpër vendbanimet etj.)   

2.  Përgatitja dhe propozimi i programeve në bashkëpunim me 

komunën deri te institucionet ndërkombëtare dhe fondacionet për fitimin e 

mjeteve financiare për përmasimin e rregullimit komunal në komunë. 

Aktivizimin aktiv të kamionit në rregullimi dhe mirëmbajtjen e objekteve 

infrastrukturave me interes publik në kuadër të mundësive të veta teknike 

dhe financiare në suazat e komunës edhe nëse ka interes edhe në 

kërkues tjerë për shërbime në bazë të kontratave komerciale.  

3.  Në bashkëpunim me komunën, mirëmbajtja dimërore e rrugëve 

lokale në komunën e Dollnenit. 

4. Aktivitete tjera për të cilat do të paraqitet nevoja, ndërsa ndërmarrja 

mund ti kryej  në pajtim me mundësitë e saja e jo në kundërshtim me aktet 

e ndërmarrjes.  

Zëvendës kryetari Këshillit  

të komunës së Dollnenit 

Eskan Sherifoski 

    Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 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 прогласување на Завршната сметка за 2020 година 

 за  ЈКП „Долнени“ – Долонени  
1. Се прогласува Завршната сметка на ЈКП „Долнени“ – Долонени 

за 2020 година бр. 08-621/3 од 26.05.2021 година, донесена од 
страна на Советот на општина Долнени на 55-та седница одржана 
на ден 26.05.2021 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.  
Бр.  09-688/2                                                          Градоначалник             
02.06.2021  год.                                                       Џемил Ќамили                         

          Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, 
alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli 
këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 
për shpalljen e llogarisë përfundimtare për NPK “Dollneni”-Dollnen 

2021 
 1. Shpallet konkluzion për shpalljen e llogarisë përfundimtare për NPK 
“Dollneni”-Dollnen 2021 me nr. 08-621/3 i sjellur nga ana e Këshillit të 
komunës së Dollnenit më datë 26.05.2021.  
 2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-688/2                                                                            Prefekt 
02.06.2021                                                                              Xhemil Qamili 

  
   Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 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 прогласување на Завршната сметка за 2020 година 

    
   Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, 
alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli 
këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 
për shpalljen e llogarisë përfundimtare për vitin 2020 për NPK 
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 за  ЈКП „Долнени“ – Долонени  
1. Се прогласува Завршната сметка на ЈКП „Долнени“ – Долонени за 

2020 година бр. 08-621/3 од 26.05.2021 година, донесена од страна на 
Советот на општина Долнени на 55-та седница одржана на ден 
26.05.2021 година. 

    2. Со овој Заклучок се задолжува ЈКП „Долнени“ – Долнени, да го 
спроведе овој заклучок донесен од Советот на општина Долнени.  

    3. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се 
објавен во Службен гласник на општина Долнени.  
 

Бр.  09-688/3                                                          Градоначалник             
02.06.2021  год.                                                           Џемил Ќамили 
  

“Dollneni”-Dollnen  
 
 1. Shpallet llogaria përfundimtare e NPK “Dollneni”-Dollnen me nr. 08-621/3 
nga 26.05.2021 e sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit në 
seancën e 555, të mbajtur më 26.05.2021.  
2.  Me këtë konkluzion obligohet NPK “Dollneni” – Dollnen që t’a zbatojë këtë 
konkluzion i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit. 
3. Vendimi hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij dhe do të shpallet në Buletinin 
zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-688/3                                                                     Prefekt 
02.06.2021                                                                       Xhemil Qamili  

    Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 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 прогласување на Одлуката за измена и дополнување на буџетот на 

општина Долнени за 2021 година за пренамена на средства за 
образование  

1. Се прогласува на Одлуката за измена и дополнување на буџетот на 
општина Долнени за 2021 година за пренамена на средства за 
образование,  бр. 08-621/4 од 26.05.2021 година, донесена од страна 
на Советот на општина Долнени на 55-та седница одржана на ден 
26.05.2021 година. 

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

Бр.  09-688/4                                                          Градоначалник             
02.06.2021  год.                                                           Џемил Ќамили 

 

   Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, 
alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli 
këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 
Për shpalljen e vendimit për ndryshim dhe plotësim të buxhetit të 

komunës së Dollnenit për ridestinimin e mjeteve për arsim 
 
 1. Shpallet programi për shpalljen e vendimit për ndryshim dhe plotësim të 
buxhetit të komunës së Dollnenit për ridestinimin e mjeteve për arsim me nr. 
08-621/4 nga 26.05.2021 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit 
në seancën e 55 të mbajtur më 26.05.2021.  
 
2.  Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 

 
Nr. 09-688/4                                                                    Prefekt 
02.06.2021                                                                      Xhemil Qamili  
 

    
   Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 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 прогласување на Одлуката за сувенционирање 

 на ЈКП „Долнени“ – Долнени од средствата на Буџетот на општина 
Долнени за 2021 година  

1.  Се прогласува на Одлуката за сувенционирање на ЈКП „Долнени“ 
– Долнени од буџетот на општина Долнени за 2021 година,  бр. 08-
621/5 од 26.05.2021 година, донесена од страна на Советот на 
општина Долнени на 55-та седница одржана на ден 26.05.2021 
година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.  
Бр.  09-688/5                                                        Градоначалник             
02.06.2021  год.                                                       Џемил Ќамили 
  

 
   Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, 
alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli 
këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 
për shpalljen e vendimit për subvencionimin e NPK “Dollneni”-Dollnen 

nga mjetet e komunës së Dollnenit për vitin 2021 
 
 1. Shpallet programi për shpalljen e vendimit për subvencionimin e NPK 
“Dollneni”-Dollnen nga mjetet e komunës së Dollnenit për vitin 2021 
me nr. 08-621/5 nga 26.05.2021 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së 
Dollnenit në seancën e 55 të mbajtur më 26.05.2021.  
 
2.  Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 

 
Nr. 09-688/5                                                                    Prefekt 
02.06.2021                                                                 Xhemil Qamili  
 
 

     Врз основа на член 36 став 1 алинеја 4 и 15 од Законот за локална 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 28 став 1 
алинеја 27, 29, 39 и 43 од Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на 
општина Долнени“ бр.10/19) Советот на општина Долнени на 55-та 
Седница одржана на  ден 26.0852021 година ја донесе следната: 

О   Д   Л   У   К   А 
За сувенционирање на финансиски средства на ЈКП „ДОЛНЕНИ“ – 

Долнени од Буџетот на општина Долнени за 2021 година  
Член 1 

Финансиска положба на ЈКП „Долнени“ – Долнени во која се најдува е 
тешка а   за непречено функционирање на прерпријатието, извршување 
на услугите према граѓаните на општина Долнени кое е основано од 
страна на Советот на општина Долнени, за истата се дава Согласност, 
да се помогне со финансиски средства од Буџетот на општина Долнени 
за 2021 година која ќе ја одреди Градоначалникот спрема предвидените 
средства за таа намена.   

Член 2 
Се задолжува ЈКП „Долнени“ – Долнени, да поднесе извештај за 
добиените финансиски средства за нивна намена од страна на 
претпријатието.   

Член 3 
   Се овластуваат Градоначалникот и Одделението за финансирање и 

  Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, alineve 4 dhe 5 nga  Ligji për 
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe në pajtim me 
nenin 28, paragrafi 1 alinetë 27, 29, 39 dhe 43 nga Statuti i komunës së 
Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) Këshilli i 
komunës së Dollnenit në seancën e 55, të mbajtur më 26.05.2021 këtë: 

V  E  N  D  I  M 
Për subvencionimin e mjeteve financiare të NPK “Dollneni”-Dollnen 

nga buxheti i komunës së Dollnenit për vitin 2021 
Neni 1 

Gjendja financiare e NPK “Dolleni”-Dollnen, në të cilën gjendet është e 
rëndë, ndërsa për funksionimin e pandërprerë të ndërmarrjes, kryerja e 
shërbimeve në drejtim të qytetarëve të komunës së Dollnenit, e cila është e 
themeluar nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit, për të njëjtën jepet 
PËLQIM, të ndihmohet me mjete financiare nga buxheti i komunës së 
Dollnenit për vitin 2021, të cilën do ta caktojë prefekti sipas mjeteve të 
parapara për atë qëllim. 

Neni 2 
   Obligohet NPK “Dollneni”-Dollnen të dorëzojë raport për mjetet e fituara 
financiare për destinimin e tyre nga ana e ndërmarrjes. 

Neni 3 
   Autorizohen prefekti dhe departamenti për financim dhe buxhet të veprojnë 
në bazë të pëlqimit të dhënë, me vendim të caktohen mjetet për 
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буџет да постапат по даденава Согласност, со Решение да бидат 
одредени средствата за сувенционирање на ЈКП „Долнени“ – Долнени, 
кои се неповратни. 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, истата ќе 
биде објавена во Службен гласник на општина Долнени. 
 

Зам. Претседател / Советот на општина Долнени 
Ескан Шерифоски 

subvencionimin e NPK “Dollneni”-Dollnen, të cilët janë të pakthyeshme. 
 

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

              
 

Zëv. Kryetar i Këshillit  të komunës së Dollnenit                                                                                                                             
Eskan Sherifoski 

 
    
      Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 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 прогласување на Одлуката за измена и дополнување на 

Одлуката за извршување на буџетот на општина Долнени за 2021 
година  

1. Се прогласува на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката 
за извршување на буџетот на општина Долнени за 2021 година,  бр. 
08-621/6 од 26.05.2021 година, донесена од страна на Советот на 
општина Долнени на 55-та седница одржана на ден 26.05.2021 
година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.  
Бр.  09-688/6                                                        Градоначалник             
02.06.2021  год.                                                       Џемил Ќамили 

    
   Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, 
alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli 
këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 
për shpalljen e vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për 

përmbarimin e buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 2021 
 
 1. Shpallet programi për shpalljen e vendimit për ndryshimin dhe plotësimin 
e vendimit për përmbarimin e buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 2021 
me nr. 08-621/6 nga 26.05.2021 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së 
Dollnenit në seancën e 55 të mbajtur më 26.05.2021.  
 
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 

Nr. 09-688/6                                                                    Prefekt 
02.06.2021                                                                    Xhemil Qamili  

 
   Врз основа на Одлуката за извршување на буџетот на Р.СМакедонија 
(„Сл.Весник бр.307/20) а согласно член 36 став (1) од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02)  член 28 од Статутот на 
општина Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19), Советот 
на општина Долнени на седницата одржана на ден 26.05.2021 год. ја 
донесе следната: 

О   Д   Л   У   К   А 
Измена и дополнување на Одлуката за извршување 

на буџетот на општина Долнени за 2021 година 
Член 1 

 Во Одлуката за извршување на Буџетот на општина Долнени за 2021 
година бр.08-1662/3 од 28.12.2020 година, член 18 став 4 се бришат 
зборовите „доколку живеел во заедница, на една исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што бил вработен работникот но не 
повеќе“, и став 5 се бриши.  

Член 2 
   Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето и истат ќе 
биде објавена во Службен гласник на општина Долнени. 
 

Претседател на Советот на општина Долнени 
                     Раим Ајроски 

  

   Në bazë të vendimit për përmbarimin e buxhetit të RMV-së (“Gazeta 
zyrtare e RM-së”, nr. 307/20) e në pajtim me nenin 36, paragrafit 1 nga  Ligji 
për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe në pajtim 
me nenin 28 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 10/19) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur 
më 26.05.2021 e solli këtë: 

V  E  N  D  I  M 
për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për përmbarimin e buxhetit 

të komunës së Dollnenit për vitin 2021 
Neni 1 

   Në vendimin për përmbarimin e buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 
2021 me nr. 08-1662/3 nga 28.12.202, në nenin 18, alineja 4, shlyhen fjalët 
“nëse ka jetuar në bashkësi, në një rrogë mesatare të paguar mujore në 
organin ku ka qenë i punësuar punëtori, por jo më shumë”, shlyhet edhe 
paragrafi 5.   

Neni 2 
      Ky vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe i njëjti do të shpallet në 
Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 

Kryetar i Këshillit  të komunës së Dollnenit                                                                                                                             
Raim Ajroski 

         

   Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 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 прогласување на Одлуката за проширување на опфатот на УПД 

за КО-Лажани  
1. Се прогласува на Одлуката за проширување на опфатот на УПД за 

КО- Лажани,  бр. 08-621/7 од 26.05.2021 година, донесена од страна 
на Советот на општина Долнени на 55-та седница одржана на ден 
26.05.2021 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.  
  Бр.  09-688/7                                                        Градоначалник             
02.06.2021  год.                                                       Џемил Ќамили 

   Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, 
alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli 
këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 
për shpalljen e vendimit zgjerimin e përfshirjes së PDU për KK - 

Llazhan 
 1. Shpallet programi për shpalljen e vendimit zgjerimin e përfshirjes së PDU 
për KK - Llazhan me nr. 08-621/7 nga 26.05.2021 i sjellur nga ana e Këshillit 
të komunës së Dollnenit në seancën e 55 të mbajtur më 26.05.2021.  
 
2.  Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
Nr. 09-688/7                                                                    Prefekt 
02.06.2021                                                                     Xhemil Qamili  

    Врз основа на член2став (4) точка 1 и став (6) од Законот за 
урбанистичко планирање (``Сл.весник на РСМ`` бр.32/20) и член 28 став 
1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (``Сл.гласник на општина 
Долнени`` бр.08/05, 04/09, 02/10), Советот на општина Долнени на 
седницата одржана на ден 26.05. 2021 година, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
за проширување, измени и дополнување на Урбанистичкиот план 

за село КО-Лажани 
Член 1 

  Оваа Одлука ќе претставува дополнување на Годишната Програма за 

Në bazë të nenit 2, paragrafit 4, pikës 1 dhe paragrafit 6 nga ligji për 
Planifikim Urbanistik (“Gazeta zyrtare e RMV-së”, nr. 32/20) dhe nenit 28, 
paragrafit 1, pikës 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 26.05.2021 e solli këtë: 

V  E  N  D  I  M 
për zgjerim, ndryshim dhe plotësim i planit urbanistik për fshatin KK-

Llazhan  
Neni 1 

Ky vendim do të paraqesë plotësim në Planin Vjetor për përpunimin e planit 
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изработка на урбанистичко-планска документација на општина Долнени 
за 2021 година. 

Член 2 
 Проширувањето, измените и дополнувањето на Урбанистичкиот план 

за село Лажани се прави по барање на лицето Хусеин Хасановиќ, 
Советник во Советот на општина Долнени. 

Член 3 
Големината на новиот плански опфат, како и броевите на 

катастарските парцели кои влегуваат во истиот, дополнително ќе бидат 
утврдени со Планска програма. 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во 
Службен гласник на општина Долнени. 
 

Претседател на Советот на општина Долнени 
                     Раим Ајроски 

 

urbanistik planor të komunës së Dollnenit për vitin 2021. 
Neni 2 

    
   Zgjerimi, ndryshimet dhe plotësimi i Planit Urbanistik për fshatin Llazhan 
bëhet me kërkesë të personit Husein Hasanoviq, Këshilltar në Këshillin e 
komunës së Dollnenit. 

Neni 3 
Madhësia e planit të ri urbanistik, si dhe numrat e parcelave kadastrale që 
bëjnë pjesë në të njëjtin në mënyrë plotësuese do të përcaktohen me 
program planor. 

Neni 4 
Ky vendim hyn në fuqi ditën e tpë pas shpalljes në Buletinin zyrtar të 
komunës së Dollnenit. 

 
Kryetar i Këshillit  të komunës së Dollnenit                                                                                                                             

Raim Ajroski 
 

   
   Врз основа на член 50, став 1, алинеја 3 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62, став 1, алинеја 4 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 прогласување на Одлуката за кофинансирање  на проектна 

инфраструктура улица Житоше 
1. Се прогласува на Одлуката за кофинансирање на проектна 

инфраструктура улица Житоше,  бр. 08-621/8 од 26.05.2021 година, 
донесена од страна на Советот на општина Долнени на 55-та 
седница одржана на ден 26.05.2021 година. 

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

 Бр.  09-688/8                                                        Градоначалник             
02.06.2021  год.                                                       Џемил Ќамили 

 
   Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe nenit 62, paragrafit 1, 
alinesë 4 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Prefekti i komunës së Dollnenit e solli 
këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 
për shpalljen e vendimit për ko financimin e rrugicës së projektuar 

infrastrukturore Zhitoshe 
 1. Shpallet programi për shpalljen e vendimit për ko financimin e rrugicës së 
projektuar infrastrukturore Zhitoshe 
 me nr. 08-621/8 nga 26.05.2021 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së 
Dollnenit në seancën e 55 të mbajtur më 26.05.2021.  
2.  Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 

 
Nr. 09-688/8                                                                    Prefekt 
02.06.2021                                                                     Xhemil Qamili 

   Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и согласно член 28 од Статутот на општина 
Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр.10/19) Советот на 
општина Долнени на 55-та Седница одржана на  ден 26.0852021 година 
ја донесе следната: 

О   Д   Л   У   К   А 
за кофинансирање на инфраструктурен проект  

Член 1 
   Со оваа Одлука се одобрува користење на средствата од буџетот на 
општина Долнени за 2021 год. за кофинансирање на проект за 
инфраструктура – Реконструкција на постоечка улица во н.м.Житоше 
(Делница 1), и тоа од км 0+200,00 до км 218,255, од  км 0+244,044 до км 
0+265,935 и од км 0+265,935 до км 0+290,326, односно делницата која 
помибува низ КП бр.2825/1, КП бр.2822 и КП бр.2818/1, КО Житоше, во 
вкупна должина од 64,54м. 

Член  2 
    Висината на средствата одобрени за кофинансирање на проектот за 
инфраструктура – Реконструкција на на постоечка улица во н.м.Житоше 
(Делница 1), и тоа од км 0+200,00 до км 218,255, од  км 0+244,044 до км 
0+265,935 и од км 0+265,935 до км 0+290,326, односно делницата која 
помибува низ КП бр.2825/1, КП бр.2822 и КП бр.2818/1, КО Житоше, во 
вкупна должина од 64,54м, изнесуваат 201.876,00 денари без ДДВ. 

Член 3 
Оваа Одлука се донесува со цел обезбедување на средства 

за реализација на проектот за инфраструктура – Реконструкција на 
постоечка улица во н.м.Житоше (Делница 1), со помош на обезбедените 
средства преку кредит од Светска Банка.  

Член 4 
Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето и 

истат ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени. 
                                             Претседател на Советот на општина Долнени 

Раим  Ајроски 

   Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale 
(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe në pajtim me nenin 28, nga Statuti 
i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) 
Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e 55, të mbajtur më 26.05.2021 
këtë: 

V  E  N  D  I  M 
Për kofinancimin e projektit infrastrukturor 

Neni 1 
   Me këtë vendim lejohet përdorimi i mjeteve të buxhetit të komunës së 
Dollnenit për vitin 2021 për kofinancimin e projektit për infrastrukturë. 
Rikonstruimi i rrugicës ekzistuese në v.b. Zhitoshe (seksioni 1) edhe atë nga 
km  0+200.оо deri në km 218.25.935 deri në km 0+290.326, respektivisht 
seksioni, i cili kalon përtej PK me nr. 2825/1, PK me nr. 2818/1 për KK 
Zhitoshe me gjatësi të përgjithshme 64.54 m.  

Neni 2 
  Lartësia e mjeteve të lejuara të projektit për infrastrukturë-Rikonstruimi i 
rrugicës ekzistuese në v.b. Zhitoshe (seksioni 1) edhe atë nga km  0+200.оо 
deri në km 218.25.935 deri në km 0+290.326, respektivisht seksioni, i cili 
kalon përtej PK me nr. 2825/1, PK me nr. 2818/1 për KK Zhitoshe me gjatësi 
të përgjithshme 64.54 m arinë 201.876,00 denarë pa TVSH.  

Neni 3 
   Ky vendim sillet me qëllim të sigurimit të mjeteve për realizimin e projektit 
për infrastrukturë-Rikonstruimi i rrugicës ekzistuese në v.b. Zhitoshe 
(seksioni 1) me ndihmën e mjeteve të siguruara me kredi nga Banka 
botërore. 

Neni 4 
   Ky vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe i njëjti do të shpallet në 
Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit 

 
Kryetar i Këshillit  të komunës së Dollnenit                                                                                                                             

Raim Ajroski 
 



 

                                        

 


