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  Врз основа на член 50 став 1 алинеја 3 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.05/02) а согласно член 69 став 1 алинеја 4 од 
Статутот на општина Долнени („Сл.гласник на 
општина Долнени“ бр.10/19) Градоначалникот на 
општина Долнени го донесе следниот:  

З А К Л У Ч О К 

За формирање на Локален совет за 

Превенција 
   Се прогласува, Одлука за формирање на Локален 

совет за Превенција 08-967/2 донесена од советот 
на општина Долнени на ден 22.07.2022 година. 

 Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на 
општина Долнени.  

Бр. 09-993/1                              Градоначалник 
05.08.2022 год                                Урим Ибески  

 

   Në bazë të nenit 50, paragrafit 1, alinesë 3 nga  Ligji 
për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, 
nr. 05/02) dhe nenit 69, paragrafit 1, alinesë 4 nga 
Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i 
komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) Prefekti i komunës 
së Dollnenit e solli këtë: 

 
K  O  N  K  L  U  Z  I  O  N 

për formimin e Këshillit Lokal për Prevencë 
 

 Shpallet vendimi për formimin e Këshillit Lokal për 
Prevencë me nr. 08-967/2, i sjellur nga Këshilli i 
komunës së Dollnenit më 22.07.2022. 
2. Konkluzioni do të shpallet në Buletinin zyrtar të 

komunës së Dollnenit. 
   Nr.09-993/1                                              Prefekt 
   05.08.2022                                          Urim Ibeski                         

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 и член 62 став 
1 од Законот за Локалан самоуправа  (Службен весник 
на РСМ бр.114/06) и член 21 став 1 алинеја 49 и член 94 
од статутот на општина Долнени („Службен гласник на 
општина Долнени бр. 10/19), Советот на општина 
Долнени на седницата одржана на ден 28.07.2022 
година донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на Локален Совет за Превенција 

Член 1 
Одлуката за формирање на Локален совет за 
Превенција како советодавно и координативно тело, 
заради остварување на соработка и зацврстување на 
јавноста во работата на Полицијата. 

Член 2 
Целта на Локалниот Совет за Превенција се состои во 
изградба на заеднички препораки за подобрување на 
Јавната безбедност на подрачјето на општина Долнени 
како и градење на доверба и партнерски односи во 
превенција на појавите што влијаат на Јавната 
безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

Член 3 
Локалниот совет за Превенција е составен од 
претставници на Локалната и централната влас како и 
други владини и невладини организации. 

Член 4 
Со локалниот совет за превенција заседава 
Градоначалникот на општина Долнени Урим Ибески.  
Претставници на советот за Превенција од член 1 од 
оваа Одлука се: 

- Ванеса Колашинац - Командир на Полициска Станица – 
Ропотово 

- Ќанија Алиоски – Раководител на одделение за човечки 
ресурси 

- Сатки Мифтари – Раководител на одделение за 
Инспекциски надзор 

- Комисија за безбедност на јавниот сообраќај 
- Здруженија 
- Невладини организации 
- Верски заедници 
- Образование 
- Виктор Перески – член на советот на општина Долнени 
- Дејан Змејкоски - член на советот на општина Долнени 
- Ангела Јаковлеска - член на советот на општина 
Долнени 

- Елмедин Фазлиќ - член на советот на општина Долнени 
- Изет Сулејманоски - член на советот на општина 

Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, alinesë 15 dhe nenit 62, 
paragrafi1 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale  (“Gazeta 
zyrtare e RM-së”, nr. 114/06) dhe nenin 21, paragrafit 1, 
alineja 49 dhe neni 94 nga Statutit i komunës së Dollnenit 
(“Buletini zyrtar i komunës së Dollneni”, nr. 10/19) Këshilli i 
komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 28.07.2022 
e  sollën këtë  

V   E   N   D   I   M 
Për themelimin e Këshillit Lokal për prevencë 

Neni1  
Vendimin për themelimin e Këshillit Lokal për Prevencë si 
trup këshillëdhënës dhe koordinues për shkak të realizimit 
të bashkëpunimit dhe përforcimit të publikut me policinë. 

 
Neni 2 

Qëllimi i Këshillit Lokal për Prevencë përbëhet në ndërtimin 
e rekomandimeve të përbashkëta për përmirësimin e 
sigurisë publike në territorin e Dollnenit si dhe ndërtimin e 
besueshmërisë dhe raporte partneritetit në prevenimin e 
dukurive që ndikojnë në sigurinë publike dhe sigurinë e 
komunikacionit në rrugë. 

Neni 3 
 Këshillit Lokal për Prevencë është i përbërë nga 
përfaqësuese të pushtetit të Vetëqeverisjes Lokale 
qendrore sid he organizata tjera qeveritare dhe joqeveritare. 

Neni 4 
Me Këshillin Lokal për Prevencëmban kuvend prefekti i 
komunës së Dollnenit Urim Ibeski. 
Përfaqësues në Këshillin Lokal për Prevencë nga neni 1 i 
këtij vendimi janë: 

 Vanesa Kollashinac Komandir i stacionit policor në 
Ropotovë; 

 Qanija Alioski-Udhëheqës i departamentit për resurse 
Njerëzore, 

 Satki Miftari-Udhëheqës i Departamentit për Mbikëqyrje 
Inspektimi; 

 Komisioni për siguri në komunikacionin publik; 
 Shoqata; 
 Organizata joqeveritare; 
 Bashkësi fetare; 
 Arsim; 
 Viktor Pereski-anëtar i këshillit të komunës së Dollnenit 
 Dejan Zmejkoski-anëtar në Këshillin e komunës së 

Dollnenit; 
 Angella Jakovleska-anëtare në Këshillin e komunës së 

Dollnenit; 
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На албански уреди и преведе 
Në gjuhën shqipe rregulloi dhe përktheu 

_____________________ 
Музафер Исљами 

Muzafer Islami 
 

Долнени 
- Мајран Алампиоски - член на советот на општина 
Долнени 

- Нади Садикоски -  член на советот на општина Долнени 
- Сеад Колашинац - член на советот на општина Долнени 
- Онур Имероски - член на советот на општина Долнени 
- Рахим Амедоски - член на советот на општина Долнени 
- Хусеин Хасановиќ - член на советот на општина 
Долнени 

- Шенај Зера Ќамилоска - член на советот на општина 
Долнени 

- Назим Адемоски - член на советот на општина Долнени 
- Ахмедин Рамовиќ - член на советот на општина 
Долнени 

- Линдита Сулејманоска - член на советот на општина 
Долнени 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино 
објавување во Службен гласник на општина Долнени. 
 
Претседател на Советот  
На општина Долнени 
Хусеин Хасановиќ  

 Ellmedin Fazliq-anëtar në Këshillin e komunës së Dollnenit; 
 Izet Sulejmanoski-anëtar në Këshillin e komunës së 

Dollnenit; 
 Marjan Allampieski-anëtar në Këshillin e komunës së 

Dollnenit; 
 Nadi Sadikoski- anëtar në Këshillin e komunës së 

Dollnenit;, 
 Sead Kollashinac anëtar në Këshillin e komunës së 

Dollnenit;, 
 Onur Imeroski- anëtar në Këshillin e komunës së Dollnenit; 
 Rahim Ademoski-anëtar në Këshillin e komunës së 

Dollnenit; 
 Husein Hasanoviq-anëtar në Këshillin e komunës së 

Dollnenit; 
 Ahmedin Ramoviq-anëtar në Këshillin e komunës së 

Dollnenit dhe  
 Lindita Sulejmanoska-anëtare në Këshillin e komunës së 

Dollnenit;  
Neni 5 

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij në Buletinin 
zyrtar të komunës së Dollnenit.  

Kryetar i Këshillit 
të komunës së Dollnenit 

Husein Hasanoviq 
 


