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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 годишен план за вработување во ЈКП – 

Долнени при Долнени за 2022 година 
1. Се прогласува, Заклучок за годишен план за 

вработување во ЈКП – Долнени при Долнени за 
2022 година 08-1441/2 донесена од советот на 
општина Долнени на ден 07.10.2021 година. 

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

 
Бр.  09-1494/1                                  Градоначалник 
21.10.202 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 planin vjetor për punësime në NPK “Dollneni” 

për vitin 2022  
    1.  Shpallet konkluzioni për planin vjetor për punësime 

në NPK “Dollneni” për vitin 2022  me nr. 08-1441/2 i 
sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më 
07.10.2021.  

 
2. Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij dhe do 

të shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
    

   Nr.09-1494/1                                                 Prefekt 
21.10.2021                                             Xhemil Qamili 

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 4 од Законот 
за Локална Самоуправа  („Службен весник на РМ“ 
бр.05/02) а согласно член 28, став 1, алинеја 27 од 
Статутот на општина Долнени („Службен гласник на 
општина Долнени бр.10/19“), Советот на општина 
Долнени на четириесет и третата  седницата 
одржана на ден 07.10.2021 година ја донесе 
следната: 

С  О  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 
За  Годишен план за вработување во ЈКП 

„ДОЛНЕНИ“ – Долнени за 2022 година 
1. Годишниот план за вработување во ЈКП 
„Долнени“ – Долнени кој го имаше доставено до 
советот на општина Долнени за давање на 
согласност за овај Годишен план да биди 
веродостоен, советот на општина Долнени му даде 
целосна СОГЛАСНОСТ за спроведување на овај 
Годишен план за 2022 година  
2. Одлуката за Годишниот план за вработување во 
ЈКП „Долнени“ – Долнени во кој се предвидуваат 
нови вработувања во периодот 2022 година исто 
така и  испразнување на работни места 
пензионирање, и слично. Советот на општина 
Долнени  донесе СОГЛАСНОСТ за нејзино 
реализирање. 
3. Оваа одлука влегува насила  од денот на 
нејзиното донесување, а се објавува  во Службен 
гласник на општина Долнени. 

Претседатвач на совет 
на општина Долнени                                                                                                                             

Изет Сулејманоски  

      Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, alineja 4 nga Ligji 
për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, 
nr. 05/02) dhe në pajtim me nenin 28, paragrafit 1, 
alinesë 27 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini 
zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 10/19) Këshilli i 
komunës së Dollnenit në seancën e dyzet e tretë të 
mbajtur më 07.10.2021 e solli këtë: 

P  Ë  L  Q  I  M 
Për planin vjetor për punësime në NKP “Dollneni”-

Dollnen për vitin 2022 
 

1. Plani Vjetor për punësime në  NKP “Dollneni”-
Dollnen , të cilin e kishte dorëzuar deri te Këshilli i 
komunës së Dollnenit për lëshimin e pëlqimit për 
këtë Plan Vjetor të jetë i besueshëm, Këshilli i 
komunës së Dollnenit i dha PËLQIM TË PLOTË  për 
zbatimin e këtij plani vjetor për vitin 2022. 

2. Vendimi për Planin Vjetor për punësime në NKP 
“Dollneni”-Dollnen , në të cilin parashikohen 
punësime reja gjatë periudhës së vitit 2022 
gjithashtu edhe zbrazja e vendeve të punës, 
pensionimi etj. Këshilli i komunës së Dollnenit solli 
PËLQIM për realizimin e tij. 

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

Kryesues i Këshillit të  
Komunës së Dollnenit 

Izet Sulejmanoski 
 



                                        

 


