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Службениот гласник на општина Долнени излегува по потреба
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Содржина/Përmbajta

Бр. на
докум.

Вид на документот
Содржина
Заклучок за прогласување на Одлуката
за изработка на ЛУПД КП под бр. 356 и
357, КО-Новоселани
Заклучок за прогласување на Одлуката за
именување на член од Управен одбор од
ЈКП „Долнени“ - Долнени
Заклучок за прогласување на Одлуката
за кофинансирање на проекти од
инфраструктура на општина Долнени
Заклучок за прогласување на Одлуката
за измени и дополнувања на Деловникот
за работа на Советот на општина
Долнени
Заклучок за прогласување на Одлуката
за измени и дополнувања на Стаутот на
општина Долнени
Заклучок за прогласување на Одлуката за
исплата на членарина за „Агро-Лидер“Кривогаштани
Заклучок за прогласување на Одлуката за
разрешување на член од Управен одбор
од ЈКП „Долнени“ - Долнени
Измена и дополнување на деловникот
на општина Долнени („Сл. гласник на
општина Долнени“, бр.08/05)
Измена и дополнување на Статутот на
општина Долнени („Сл. гласник на
општина Долнени“, бр.08/05)
Одлука за исплата на месечна членарина
на Локална Акциона група„Агро-Лидер“ со
седиште во Кривогаштани
Одлука за кофинансирање на проекти за
инфраструктура за општина Долнени
Одлука за изработка на локална
урбанистичка планска документација
на КП бр.356 и КП бр.357, КО Новоселани

Страна
1
2

2

2

2

3

3

3

4

4

5
5

6

Numri
i dok.

Lloji i dokumentit
Faqja
Përmbajtja
1
Konkluzë për shpalljen e vendimit për
përpunimin e DPLU në PK me nr. 356 dhe
2
357, KK Novosellan
Konkluzë për shpalljen e vendimit për
emërimin e anëtarit nga Këshilli drejtues i
2
NPK “Dollneni”-Dollnen
Konkluzë për shpalljen e vendimit për
kofinancimin e projekteve infrastrukturore
2
të komunës së Dollnenit
Konkluzë për shpalljen e vendimit për
ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores
2
për punë të Këshillit të komunës së
Dollnenit
Konkluzë për shpalljen e vendimit për
ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të
3
komunës së Dollnenit
Konkluzë për shpalljen e vendimit për
pagimin e anëtarësisë për “Agro Lider”3
Krivogashtan
Konkluzë për shpalljen e vendimit për
shkarkimin e anëtarit nga Këshilli drejtues
3
i NPK “Dollneni”-Dollnen
Ndryshime
dhe
plotësime
në
Rregulloren e komunës së Dollnenit
4
(“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”,
nr. 08/05)
Ndryshime dhe plotësime në Stautin e
komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i
4
komunës së Dollnenit”, nr. 08/05)
Vendim për pagimin e anëtarësisë
mujore grupit lokal aksionar “Agro Lider”
5
me seli në Krivogashtan
Vendim për kofinancimin e projekteve të
5
infrastrukturës për komunën e Dollnenit
Vendim
për
përpunimin
e
dokumentacionit planor lokal urbanistik në
6
PK me nr. 356 dhe PK me nr. 357. KK
Novosellan

1

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 15 од Законот за
Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, pikës 15 nga Ligji për
Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“, бр. 05/02) а
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/05) dhe
согласно член 28, став 1, алинеја 43 од Статутот на
në pajtim me nenin 28, paragrafit 1, alinesë 43 nga Statuti i
општина Долнени („Сл. гласник на општина Долнени“ бр.
komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunë së Dollnenit”,
08/05), Советот на дваесет и четвртата седница одржана
nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e njëzet
на ден 21.02.2019 година го донесе следниот:
e katërt të mbajtur më 21.02.2019 e solli këtë:
Заклучок
K O N K L U Z Ë
За прогласување на Одлуката за изработка на ЛУПД КП
për shpalljen e vendimit për përpunimin e DPLU në PK me
под бр. 356 и 357, КО-Новоселани
nr. 356 dhe 357, KK Novosellan
1. Се прогласува Одлуката зa прогласување на Одлуката 1. Shpallet vendimi për shpalljen e vendimit për përpunimin e
за изработка на ЛУПД КП под бр. 356 и 357, КОDPLU në PK me nr. 356 dhe 357, KK Novosellan nën emrin
Новоселани на име „Коте-пром-05“ од Новоселани под
e “Kote-prom-05” nga Novosellani me nr. 08-751/8 nga
бр. 08-751/8 од 20.06.2019 година, донесена од страна на
20.06.2019 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së
Советот на општина Долнени на ден 20.06.2019 година
Dollnenit më 20.06.2019.
1.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а
ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС општина Долнени.
Градоначалник
Џемил Ќамили

1.

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 15 од Законот за
Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“, бр. 05/02) а
согласно член 28, став 1, алинеја 43 од Статутот на
општина Долнени („Сл. гласник на општина Долнени“ бр.
08/05), Советот на
Советот на дваесет и четвртата
седница одржана на ден 21.02.2019 година го донесе
следниот:
Заклучок
За прогласување на Одлуката за именување на член
од Управен одбор од ЈКП „Долнени“ - Долнени
1. Се прогласува Одлуката зa прогласување на Одлуката
за именување на член од Управен одбор од ЈКП „Долнени“
- Долнени Сонѓул Ајдароска од Дебреште под бр. 08751/7 од 20.06.2019 година, донесена од страна на
Советот на општина Долнени на ден 20.06.2019 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а
ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС општина Долнени.
Градоначалник
Џемил Ќамили

1.

2. Konkluza hyn në fuqi nga dita e sjelljes së saj dhe do të
shpallet në Buletinin zyrtar të NJVL-së së komunës së
Dollnenit.
Prefekt
Xhemil Qamili
Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, pikës 15 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/05) dhe
në pajtim me nenin 28, paragrafit 1, alinesë 43 nga Statuti i
komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunë së Dollnenit”,
nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e njëzet
e katërt të mbajtur më 21.02.2019 e solli këtë:
K O N K L U Z Ë
për shpalljen e vendimit për emërimin e anëtarit nga
Këshilli drejtues i NPK “Dollneni”-Dollnen
1. Shpallet vendimi për shpalljen e vendimit për emërimin e
anëtarit nga Këshilli drejtues i NPK “Dollneni”-Dollnen
Songjull Ajdaroska nga Debreshti me nr. 08-751/7 nga
20.06.2019 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së
Dollnenit më 20.06.2019.
2. Konkluza hyn në fuqi nga dita e sjelljes së saj dhe do të
shpallet në Buletinin zyrtar të NJVL-së së komunës së
Dollnenit.
Prefekt
Xhemil Qamili

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 15 од Законот за
Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“, бр. 05/02) а
согласно член 28, став 1, алинеја 43 од Статутот на
општина Долнени („Сл. гласник на општина Долнени“ бр.
08/05), Советот на
Советот на дваесет и четвртата
седница одржана на ден 21.02.2019 година го донесе
следниот:
Заклучок
За прогласување на Одлуката за кофинансирање на
проекти од инфраструктура на општина Долнени
1. Се прогласува Одлуката зa прогласување на Одлуката
за кофинансирање на проекти од инфраструктура на
општина Долнени под бр. 08-751/5 од 20.06.2019 година,
донесена од страна на Советот на општина Долнени на
ден 20.06.2019 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а
ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС општина Долнени.

1. Shpallet vendimi për shpalljen e vendimit për kofinancimin e
projekteve infrastrukturore të komunës së Dollnenit me nr.
08-751/5 nga 20.06.2019 i sjellur nga ana e Këshillit të
komunës së Dollnenit më 20.06.2019.
2. Konkluza hyn në fuqi nga dita e sjelljes së saj dhe do të
shpallet në Buletinin zyrtar të NJVL-së së komunës së
Dollnenit.

Градоначалник
Џемил Ќамили

Prefekt
Xhemil Qamili

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 15 од Законот за
Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“, бр. 05/02) а
согласно член 28, став 1, алинеја 43 од Статутот на
општина Долнени („Сл. гласник на општина Долнени“ бр.
08/05), Советот на дваесет и четвртата седница одржана
на ден 21.02.2019 година го донесе следниот:
Заклучок
За прогласување на Одлуката за измени и

Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, pikës 15 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/05) dhe
në pajtim me nenin 28, paragrafit 1, alinesë 43 nga Statuti i
komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunë së Dollnenit”,
nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e njëzet
e katërt të mbajtur më 21.02.2019 e solli këtë:
K O N K L U Z Ë
për shpalljen e vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e

Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, pikës 15 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/05) dhe
në pajtim me nenin 28, paragrafit 1, alinesë 43 nga Statuti i
komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunë së Dollnenit”,
nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e njëzet
e katërt të mbajtur më 21.02.2019 e solli këtë:
K O N K L U Z Ë
për shpalljen e vendimit për kofinancimin e projekteve
infrastrukturore të komunës së Dollnenit

2

1.

2.

1.

дополнувања на Деловникот за работа на Советот на
општина Долнени
1. Се прогласува Одлуката зa прогласување на Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на општина Долнени
под бр. 08-751/3 од 20.06.2019 година, донесена од
страна на Советот на општина Долнени на ден
20.06.2019 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а
ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС општина
Долнени.
Градоначалник
Џемил Ќамили
Врз основа на член 36, став 1, алинеја 15 од Законот за
Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“, бр. 05/02) а
согласно член 28, став 1, алинеја 43 од Статутот на општина
Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр. 08/05),
Советот на дваесет и четвртата седница одржана на ден
21.02.2019 година го донесе следниот:
Заклучок
За прогласување на Одлуката за измени и дополнувања
на Статутот на општина Долнени
1. Се прогласува Одлуката зa прогласување на Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на општина Долнени
под бр. 08-751/2 од 20.06.2019 година, донесена од
страна на Советот на општина Долнени на ден
20.06.2019 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а
ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС општина
Долнени.
Градоначалник
Џемил Ќамили

Rregullores për punë të Këshillit të komunës së Dollnenit
1. Shpallet vendimi për shpalljen e vendimit për ndryshimin dhe
plotësimin e Rregullores për punë të Këshillit të komunës së
Dollnenit me nr 08-751/3 nga 20.06.2019 i sjellur nga ana e
Këshillit të komunës së Dollnenit më 20.06.2019.

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 15 од Законот за
Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“, бр. 05/02) а
согласно член 28, став 1, алинеја 43 од Статутот на општина
Долнени („Сл. гласник на општина Долнени“ бр. 08/05),
Советот на дваесет и четвртата седница одржана на ден
21.02.2019 година го донесе следниот:
Заклучок
За прогласување на Одлуката за исплата на членарина
за „Агро-Лидер“-Кривогаштани
1. Се прогласува Одлуката зa прогласување на Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на општина Долнени под
бр. 08-751/4 од 20.06.2019 година, донесена од страна на
Советот на општина Долнени на ден 20.06.2019 година

Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, pikës 15 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/05) dhe
në pajtim me nenin 28, paragrafit 1, alinesë 43 nga Statuti i
komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunë së Dollnenit”,
nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e njëzet
e katërt të mbajtur më 21.02.2019 e solli këtë:
K O N K L U Z Ë
për shpalljen e vendimit për pagimin e anëtarësisë për
“Agro Lider”-Krivogashtan
1. Shpallet vendimi për shpalljen e vendimit për pagimin e
anëtarësisë për “Agro Lider”-Krivogashtan me nr. 08-751/4
nga 20.06.2019 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së
Dollnenit më 20.06.2019.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а
ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС општина Долнени.
Градоначалник
Џемил Ќамили

2. Konkluza hyn në fuqi nga dita e sjelljes së saj dhe do të
shpallet në Buletinin zyrtar të NJVL-së së komunës së
Dollnenit.
Prefekt
Xhemil Qamili
Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, pikës 15 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/05) dhe
në pajtim me nenin 28, paragrafit 1, alinesë 43 nga Statuti i
komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunë së Dollnenit”,
nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e njëzet
e katërt të mbajtur më 21.02.2019 e solli këtë:
K O N K L U Z Ë
për shpalljen e vendimit për shkarkimin e anëtarit nga
Këshilli Drejtues i NPK “Dollneni”-Dollnen
1. Shpallet vendimi për shpalljen e vendimit për shkarkimin e
anëtarit nga Këshilli Drejtues i NPK “Dollneni”-Dollnen Edie
Azis me nr. 08-751/6 nga 20.06.2019 i sjellur nga ana e
Këshillit të komunës së Dollnenit më 20.06.2019.
2. Konkluza hyn në fuqi nga dita e sjelljes së saj dhe do të
shpallet në Buletinin zyrtar të NJVL-së së komunës së
Dollnenit.
Prefekt
Xhemil Qamili

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 15 од Законот за
Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“, бр. 05/02) а
согласно член 28, став 1, алинеја 43 од Статутот на општина
Долнени („Сл.гласник на општина Долнени“ бр. 08/05),
Советот на дваесет и четвртата седница одржана на ден
21.02.2019 година го донесе следниот:
Заклучок
За прогласување на Одлуката за разрешување на член
од Управен одбор од ЈКП „Долнени“ - Долнени
1. Се прогласува Одлуката зa прогласување на Одлуката за
разрешување на член од Управен одбор од ЈКП „Долнени“ Долнени Едие Азис под бр. 08-751/6 од 20.06.2019 година,
донесена од страна на Советот на општина Долнени на ден
20.06.2019 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а
ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС општина Долнени.
Градоначалник
Џемил Ќамили

2. Konkluza hyn në fuqi nga dita e sjelljes së saj dhe do të
shpallet në Buletinin zyrtar të NJVL-së së komunës së
Dollnenit.
Prefekt
Xhemil Qamili
Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, pikës 15 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/05) dhe
në pajtim me nenin 28, paragrafit 1, alinesë 43 nga Statuti i
komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunë së Dollnenit”,
nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e njëzet
e katërt të mbajtur më 21.02.2019 e solli këtë:
K O N K L U Z Ë
për shpalljen e vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e
Statutit të komunës së Dollnenit
1. Shpallet vendimi për shpalljen e vendimit për ndryshimin dhe
plotësimin e Statutit të komunës së Dollnenit me nr 08-751/2
nga 20.06.2019 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së
Dollnenit më 20.06.2019.
2. Konkluza hyn në fuqi nga dita e sjelljes së saj dhe do të
shpallet në Buletinin zyrtar të NJVL-së së komunës së
Dollnenit.
Prefekt
Xhemil Qamili

3

Врз основа на член 36, став 1, алинеjа 1 од Законот за
локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) а
согласно член 28 став 1 алинеjа 1 од Статутот на општина
Долнени („Сл. гласник на општина Долнени“ бр.08/05),
Советот на општина Долнени на 28-та седница одржана на
ден 20.06.2019 година ја донесе следната
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
На Деловникот на Советот на општина Долнени („Сл.
гласник на општина Долнени“ бр.09/05)
Член 1
Во член 5 по зборот „Република“ се додава зборот
„Северна“.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 2
Измената и дополнувањето влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на општина
Долнени“.
Претседател на Советот
на општина Долнени
Раим Ајроски

Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, alineja 1 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe
në pajtim me nenin 28, alineja 1 nga Statuti i komunës së
Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05)
Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e 28 të mbajtur më
20.06.2019 e solli këtë.
NDRYSHIM DHE PLOTËSIM
në Rregulloren e komunës së Dollnenit (“Buletini
zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 09/05)
Neni 1
Në nenin pas fjalës “Republikës” shtohet fjala “së Veriut”.

Врз основа на член 36, став 1, алинеjа 1 од Законот за
локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/02) а
согласно член 28 став 1 алинеjа 1 од Статутот на општина
Долнени („Сл. гласник на општина Долнени“ бр.08/05),
Советот на општина Долнени на 28-та седница одржана на
ден 20.06.2019 година ја донесе следната
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ
На Статутот на општина Долнени („Сл. гласник на
општина Долнени“ бр.08/05)
Член 1
Во член 2 став 1 по зборот „Република“ се додава зборот
„Северна“.
Член 2
Во член 8 став 1 по зборот „Република“ се додава зборот
„Северна“.
Член 3
Во член 19 алинеја 2 по зборот „Република“ се додава
зборот „Северна“.
Член 4
Во член 25 став 2 по зборот „Република“ се додава зборот
„Северна“.
Член 5
Во член 52 став 1 по зборовите „Република“ се додава
зборот „Северна“.
Член 6
Во член 63 став 4 по зборот (Р) „Република“ се додава
зборот „Северна“.
Член 7
Во член 72 став 1 алинеја 7 по зборот „Република“ се
додава зборот „Северна“.
Член 8
Во член 73 став 1 алинеја 3 по зборот „Република“ се
додава зборот „Северна“.
Член 9
Во член 153 по зборот „Република“ се додава зборот
„Северна“.
Член 10
Во член 154 по зборот „Република“ се додава зборот
„Северна“.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 2
Измената и дополнувањето влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „ Службен гласник на општина
Долнени“.
Претседател на Советот
на општина Долнени
Раим Ајроски

Në bazë të nenit 36, paragrafit 1, alineja 1 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05/02) dhe
në pajtim me nenin 28, alineja 1 nga Statuti i komunës së
Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05)
Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e 28 të mbajtur më
20.06.2019 e solli këtë.
NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
е Statutit të komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i
komunës së Dollnenit”, nr. 08/05)
Neni 1
Në nenin 2, paragrafi 1 pas fjalës “Republikës” shtohet fjala
“së Veriut”.
Neni 2
Në nenin 8 paragrafi 1 pas fjalës “Republikës” shtohet fjala
“së Veriut”.
Neni 3
Në nenin 19, alineja 2 pas fjalës “Republikës” shtohet fjala
“së Veriut”.
Neni 4
Në nenin 25, paragrafi 2 pas fjalës “Republikës” shtohet fjala
“së Veriut”.
Neni 5
Në neni 52, paragrafi 1 pas fjalëve “Republikës” shtohet fjala
“së Veriut”.
Neni 6
Në nenin 63, paragrafi 4 по pas fjalës (R) “Republikës”
shtohet fjala “së Veriut”.
Neni 7
Në nenin 72, paragrafi 1 alineja 7 pas fjalës “Republikës”
shtohet fjala “së Veriut”.
Neni 8
Në nenin 73, paragrafi 1 alineja 3 pas fjalës “Republikës”
shtohet fjala “së Veriut”.
Neni 9
Në nenin 153, pas fjalës “Republikës” shtohet fjala “së
Veriut”.
Neni 10
Në nenin 154, pas fjalës “Republikës” shtohet fjala “së
Veriut”.
DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 2
Ndryshimi dhe plotësimi hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
shpalljes në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.
Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Raim Ajroski

DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
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Ndryshimi dhe plotësimi hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
shpalljes në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.
Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
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Врз основа на Барање 03-88/1 од 23.01.2019 година (наш
број) на Локалната Акциона група „Агро-Лидер“ –
Кривогаштани, а согласно Одлука бр.07-1827/5 од
18.12.2013 година за пристапување кон основање на
Здружение „Локална Акциона група Агро-Лидер“, член 36
став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.05/02) и член 28 став 1 алинеја 43 од
Статутот на општина Долнени („Сл. гласник на општина
Долнени“ бр.08/05), Советот на општина Долнени на дваесет
и осмата седница одржана на ден 20.06.2019 година ја
донесе следната:
О Д Л У К А
За исплата на месечна членарина на Локална Акциона
група„Агро-Лидер“ со седиште во Кривогаштани
Член 1
За успешно функционирање на Локалната Акциона група
„Агро-Лидер“која е формирана од Советите на општините
Долнени, Кривогаштани и Крушево, за потребите на
граѓаните од наведените општини за соработка со јавниот,
приватниот и граѓанскиот сектор преку информирање и
едукација на населението се одобрува месечна чланарина
од страна на општина Долнени.
Член 2
Општина Долнени за функционирање на Локалната
Акциона група „Агро-Лидер“, одобрува месечна чланарина
во висина од 3.000,оо денари за секој месец.
Член 3
Одллуката влегува во сила од денот на донесување а се
применува од денот на донесувањето на Одлуката на
Управниот одбор на „Агро-Лидер“, истата ќе биде објавена
во Службен гласник на општина Долнени.
Претседател на Советот
на општина Долнени
Раим Ајроски

Në bazë të kërkesës me nr. 03-88/1 nga 23.01.2019 (numri
jonë) të Grupit Lokal Aksionar “Agro Lider” –Krivogashtan dhe
në pajtim me vendimin me nr. 07-182/7/5 nga 18.12.2103 për
qasjen drejt themelimit të Shoqatës Grup Lokal Aksionar “Agro
lider”, neni 36, paragrafi 1, alineja 15 nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale (“gazeta zyrtare e RM-së”, nr 05/02) dhe
nenit 28, paragrafi 1, alineja 43 nga Statuti i komunës së
Dollnenit në seancën e njëzet e tetë të mbajtur më 20.06.2019
e solli këtë.
V E N D I M
Për pagimin e anëtarësisë mujore grupit lokal aksionar
“Agro Lider” me seli në Krivogashtan
Neni 1
Për funksionimin e suksesshëm të grupit lokal aksionar “Agro
Lider”, i cili është themeluar nga ana e Këshillit të komunës së
Dollnenit, Krivogashtanit dhe Krushevës
për nevojat e
qytetarëve të komunave të lartpërmendura për bashkëpunim
me sektorin privat dhe civil nëpërmjet informimit dhe edukimit
të popullatës lejohet anëtarësim mujor nga ana e komunës së
Dollnenit.
Neni 2
Komuna e Dollnenit për funksionimin e grupit lokal aksionar
“Agro Lider” lejon anëtarësim mujor prej 3.000.oo denarëve për
çdo muaj.
Neni 3
Vendimi hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij, ndërsa zbatohet
nga dita e sjelljes së vendimit të Këshillit Drejtues të “Agro
Lider”. 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 51 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14,
44/15, 193/15, 31/16, 163/16), а во согласност со член 28
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 20.06.2019
година, ја донесе следната:
О Д Л У К А
за кофинансирање на проекти за инфраструктура за
општина Долнени
Член 1
Проекти од инфраструктурата, кои се финансираат од
страна на Владини и невладини институции, а се за
потребите на општина Долнени, се кофинансираат во делот
на учеството на општина Долнени кој е предвиден со
Договорот за реализација на проектот.
Член 2
Средствата кои се финансираат во делот на
кофинансирањето од страна на општина Долнени ќе бидат
исплатени од Буџетот на општина Долнени за 2019 година.
Член 3
За секој поединечно кофинансиран проект се донесува
Решение од страна на Градоначалникот за исплата на
учеството за реализација на проектот, согласно оваа
Одлука.

Në bazë të nenit 51 nga ligji për Planifikim Hapësinor dhe
Urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16 dhe 163/16) dhe në pajtim me nenin 28, pikës 7
nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtare i komunës
së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) Këshilli i komunës së
Dollnenit në seancën e mbajtur më 20.06.2019 e solli këtë.
V E N D I M
Për kofinancimin e projekteve të infrastrukturës
për komunën e Dollnenit
Neni 1
Projekte nga infrastruktura, të cilët financohen nga ana e
institucioneve qeveritare dhe joqeveritare dhe janë për nevojat
e komunës së Dollnenit kofinancohen në pjesën e
pjesëmarrjes së komunës së Dollnenit, e cila është e paraparë
me kontratën për realizimin e projektit.
Neni 2
Mjetet që financohen në pjesën e kofinancimit nga ana e
komunës së Dollnenit do të paguhen nga ana e buxhetit të
komunës së Dollnenit do të paguhen nga buxheti i komunës së
Dollnenti për vitin 2019.
Neni 3
Për çdo projekt të veçantë të kofinacuar sillet vendim nga
ana e prefektit për pagimin e pjesëmarrjes për realizimin e këtij
projekti, në pajtim me këtë vendim.
Neni 4
Vendimi hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij, ndërsa zbatohet
nga 01.01.2019 i njëjti do të shpallet në Buletinin zyrtar të
komunës së Dollnenit
Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Raim Ajroski

Член 4
Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а се
применува од 01.01.2019 година, истата ќе биде објавена во
Службен гласник на општина Долнени.
Претседател на Советот
на општина Долнени
Раим Ајроски
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Врз основа на член 21, став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (``Сл. весник на РМ`` бр. 199/14,
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18) 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 20.06. 2019 година,
донесе:
О Д Л У К А
за изработка на локална урбанистичка планска
документација
на КП бр.356 и КП бр.357, КО Новоселани
Член 1
Оваа Одлука ќе претставува дополнување на Годишната
Програма за изработка на урбанистички планови,
урбанистичко плански документации и урбанистичко
проектни документации за општина Долнени во 2019г.
Член 2
Изработката
на
Локална
урбанистичка
планска
документација (ЛУПД) се прави по барање-иницијатива
бр.03-598/1 од 20.05.2019 година од лицето „Коте-пром-05“
од Новоселани.
Член 3
Изработката на предметната Локална урбанистичка
планска документација има за цел формирање на градежна
парцела со намена Е2-комунална супраструктура (објект со
сончеви колектори за произвотство на енергија) на КП
бр.356 и КП бр.357, КО Новоселани.
Член 4
Изработката на оваа локална урбанистичка планска
документација треба да е во согласност со член 46 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање
(``Сл.весник на РМ``бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,
64/18), Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање и целокупната позитивна законска
регулатива што ја третира оваа област.
Член 5
При изработката на оваа Локална урбанистичка планска
документација, изработувачот мора да предвиди и обезбеди
пристапен пат до новоформираната градежна парцела,
согласно целокупната позитивна законска регулатива.
Член 6
Вкупните трошоци за целокупната постапка за изработка и
донесување на оваа локална урбанистичка планска
документација ќе бидат на товар на инвеститорот
(барателот).
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и
ќе биде објавена во Службен гласник на општина Долнени.
Претседател на Советот
на општина Долнени
Раим Ајроски

Në bazë të nenit 21, paragrafit 5 nga ligji për Planifikim
Hapësinor dhe Urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr.
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16) dhe në pajtim me
nenin 28, pikës 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini
zyrtare i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10)
Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më
20.06.2019 e solli këtë.
V E N D I M
Për përpunimin e dokumentacionit planor lokal
urbanistik në PK me nr. 356 dhe PK me nr. 357. KK
Novosellan
Neni 1
Ky vendim do të paraqes plotësim në planin vjetor për
përpunimin e planeve urbanistike, dokumentacioneve planore
urbanistike dhe dokumentacionet projektuese urbanistike për
komunën e Dollnenit 2019.
Neni 2
Përpunimi i dokumentacionit planor lokal urbanistik (DPLU)
bëhet me kërkesë–iniciativë me nr. 03-598/1 nga 20.05.2019
nga personi “Kote-prom-05” nga Novosellani.
Neni 3
Përpunimi i dokumentacionit lëndor planor lokal urbanistik ka
për qëllim formimin e parcelës ndërtimore me qëllim E2substrukturë komunale (objekt me kolektorë diellorë për
prodhimin e energjisë) në PK me nr. 356, KK Novosellan.
Neni 4
Përpunimi i këtij dokumentacioni planor lokal urbanistik duhet
të jetë në pajtim me nenin 46 nga Ligji për Planifikim Hapësinor
dhe Urbanistik(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16 dhe 64/18) Rregullores për standarde
dhe normative për planifikim urbanistik dhe rregullativit të
tërësishëm pozitiv ligjor që e trajton këtë sferë.
Neni 5
Gjatë përpunimit të këtij dokumentacioni planor lokal
urbanistik përpunuesi patjetër duhet të parashikojë dhe
sigurojë rrugë qasjeje deri te parcela e re e porsaformuar
ndërtimore, në pajtim me rregullativin pozitiv ligjor të plotë.
Neni 6
Harxhimet e përgjithshme për procedurën e plotë për
përpunimin dhe sjelljen e këtij dokumentacioni planor lokal
urbanistik do të jetë në ngarkim të investitorit (kërkuesit).
Neni 7
Ky vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes së tij dhe do të
shpallet në Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Raim Ajroski
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