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

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За носење на Буџетот за 2016 година на општина Долнени 

1. Се прогласува,  Одлука за носење на Буџетот за 2016 година на општина 
Долнени бр.08-2309/2донесена од советот на општина Долнени на ден 
29.12.2015 година. 

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

 
Бр. 09-2334/1                                                                     Градоначалник 
31.12.2016                                                                          Боше Милошески 
 

    Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 
7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për sjelljen e Buxhetit për vitin 2016 të komunës s ë Dollnenit  

1. Shpallet vendim për sjelljen e Buxhetit për vitin 2016 të komunës së 
Dollnenit me nr. 08-2309/2 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së 
Dollnenit më datën 29.12.2015.  

2. Konkluza do të shpallet në buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 

Nr. 09-2334/1                                                                    Prefekti 
31.12.2016                                                                        Boshe Millosheski 

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

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За извршување  на Буџетот за 2016 година на општина Долнени 

1. Се прогласува,  Одлука за извршување на Буџетот за 2016 година на 
општина Долнени бр.08-2309/3 донесена од советот на општина Долнени 
на ден 29.12.2015 година. 

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

Бр. 09-2334/2                                                                    Градоначалник 
31.12.2016                                                                        Боше Милошески 

   Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale 
(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga 
Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 
08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për përmbarimin e Buxhetit për vitin 2016 të komunë s së Dollnenit  

1. Shpallet vendim për përmbarimin e Buxhetit për vitin 2016 të komunës 
së Dollnenit me nr. 08-2309/2 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së 
Dollnenit më datën 29.12.2015.  

2. Konkluza do të shpallet në buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 

Nr. 09-2334/2                                                                    Prefekti 
31.12.2016                                                                        Boshe Millosheski 
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     Доколку во текот на извршувањето на буџетот, градоначалникот на 
општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените 
средства  со буџетот  или дека реализацијата на приходите и другите приливи 
значително отстапува од планот, предлага  на  Советот на општината  
изменување и дополнување на буџетот. 
 Советот на  општината на предлог на градоначалникот ги донесува измените и 
дополнувањата на буџетот . 
 

    Në bazë të nenit 36, paragrafi1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale 
(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 5/2002), nenit 23, paragrafi 5 nga Ligji për 
financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 
61/2004, 96/2004 dhe 67/2007), nenit 42 nga Ligji për nëpunës shtetërorë 
(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 5/00.....36/07) vendimit për ndryshimin e 
dhe plotësimin e vendimit për përcaktimin e vlerës së pikave për nëpunësit 
shtetërorë për vitin 2009 dhe nenit 28 nga Statuti i komunës së Dollnenit 
(“Buletini zyrtar i RM-së”, nr. 8/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në 
seancën e mbajtur më 29.12.2005 e solli këtë: 

V  E   N   D   I   M 
për përmbarimin e buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 2016  

Neni 1 
   Buxheti i komunës së Dollnenit për vitin 2016 (në tekstin vijues buxheti) 
përmbarohet në bazë të dispozitave të këtij vendimi. 

Neni 2 
   Buxheti i komunës së Dollnenit përbëhet prej: Buxhetit bazë, buxhetit të 
aktiviteteve vetëfincuese, buxhetit për donacione të destinuara, , buxhetit 
të donacioneve dhe buxhetit të kredive. 

Neni 3 
  Shfrytëzuesit e mjeteve të buxhetit janë të detyruar mjetet e përcaktuara 
në buxhet që t’i shfrytëzojnë në bazë të qëllimit, në mënyrë racionale dhe 
ekonomike. 

Neni 4 
   Shpenzimet e përcaktuara me buxhet janë shuma maksimale mbi të cilat 
shfrytëzuesit buxhetorë nuk mund të marrin detyrime. 
   Që të ndërmerren detyrime të reja, patjetër duhet deri te këshilli i 
komunës të propozohet burim i ri i mjeteve financiare ose të propozohet 
zvogëlimi i harxhimeve tjera në vlerë të matur. 

Neni 5 
    Prefekti i komunës e ndjek realizimin e programit i të ardhurave edhe 
nga të hyrat tjera, të dalurat dhe harxhimet tjera të buxhetit të komunës. 
Prefekti i komunës në raste kur të ardhurat e pritura dhe të hyrat tjera në 
buxhetin bazë realizohen në nivel më të lartë se plani, mund të bëhet 
pagesë plotësuese të pjesës kryesore dhe kamatave për borxhin.   
 Nëse gjatë përmbarimit të buxhetit prefekti i komunës vlerëson se janë të 
domosdoshme ripërcaktime më të rëndësishme të mjeteve të lejuara me 
buxhet ose realizimi i të ardhurave dukshëm del nga plani, Këshillit të 
komunës i propozon ndryshimin plotësimin e buxhetit. 
Këshilli i komunës me propozim të prefektit të komunës i jell ndryshimet 
dhe plotësimet e buxhetit. 
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Член  10 

    Врз основа на Законот за плата и други надоместоци на пратениците во 
Собранието на РМ и други избрани и именувани лица во Републиката  
(Сл.весник на РМ бр.36/09,испр.44/90испр.11/91,38/91,23/97, 37/05, 
84/05,121/07,161/08,92/09 и 42/2010 ) месе~ниот надоместок  на членовите   на 
Советот на општина Долнени за присуство на седниците на Советот  на 
општина Долнени  изнесува 50 % од просечната нето плата исплатена во 
Републиката во претходната година. 
,,На Претседателот на Советот на општината, за раководењето и 
организирањето на работата на советот, надоместокот за присуство на седница 
се зголемува 30%. Месечниот за присуство на седниците на советот се 
намалува за 30% за секое отсуство од седница на советот.Месечниот 
надоместок  за присуство на седниците не се исплатува , доколку членот на 
советот во не присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот 
месец.  
 Месечниот надоместок  за присуство на седниците  не се исплатува , доколку 
советот во тековниот месец не одржал седница. 

Член 11 
 Исплатата  на плати на вработените во локалните јавни установи  кои се  
финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува 
Министерството за финансии. Буџетските корисници од локалните јавни 
установи кои се финансираат со блок  дотации, од општинскиот буџет се должни 
три дена пред исплатата на плати до општината да достават барање за 
одобрување на  средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и 
МП-1, копија од рекапитулацијата за пресметани бруто плати, образец Ф-1 за 
бројот на вработени по име и презиме, бруто и нето плата како и други податоци 
во пишана електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и др.) за односниот 
месец за кој се однесува за исплатата. 
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Neni 6  
   Ridestinimin në kuadër të buxheteve të lejuara të shfrytëzuesve 
buxhetorë e aprovon Këshilli. 
   Në kuadër të shpenzimeve të lejuara në buxhetin e shfrytëzuesit 
buxhetor, shfrytëzuesi mund të bëj ripërcaktime në pikat për të dalura, 
programeve dhe nënprogrameve pas lejimit paraprak të Këshillit të 
komunës. Mjetet e aprovuara në nivelin e shtojcave/pikave në kuadër të 
nënprogramit dhe buxhetit nuk mund të zvogëlohen më shumë se 20%.  
Mjetet e aprovuara për rroga, çira dhe kompensime në nivelin e 
shtojcave/pikave në kuadër të buxhetit nuk mund të zmadhohen me 
ripërcaktime më shumë se 10%.  

Neni 7 
   Shfrytëzuesit buxhetorë në kushte kur në buxhetin e aktiviteteve 
vetëfinancuese; buxheti i donacioneve ose buxheti i dotacioneve, të 
ardhurat e planifikuara dhe të hyrat tjera nuk realizohen, respektivisht 
realizohen mbi shumën e planifikuar parashtrojnë kërkesë për 
zvogëlimin/zmadhimin e planit e të ardhurave dhe të hyrave tjera dhe 
planit të mjeteve të lejuara në këta buxhete, të cilat prefekti i dorëzon deri 
te Këshilli i komunës në aprovim.  

Neni 8 
   Shfrytëzuesit buxhetorë pas aprovimit të buxhetit përgatisin plan 
financiar vjetor për shfrytëzimin e mjeteve të aprovuara. Shfrytëzimin e 
mjeteve në një kuartal të dhënë shfrytëzuesi buxhetor e realizon në bazë 
të planit financiar sipas muajve. 

Neni 9 
   Pagesa e rrogave të punësuarve do t’u bëhet në kuadër të mjeteve të 
sigluara në buxhet, respektivisht rrogat përcaktohen për personat e 
zgjedhur dhe të emëruar. Baza fillestare është 25.726 denarë (“Gazeta 
zyrtare e RM-së”, nr. 97/2010 dhe 139/14). Për të punësuarit që kanë 
statusin e nëpunësit shtetëror vlera e pikës për përcaktimin e rogës është 
76.8 denarë (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 143/2014), ndërsa për të 
punësuarit tjerë sipas Ligjit për marrëdhënie pune. 

Neni 10 
   Në bazë të ligjit për rroga dhe kompensime tjera në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë dhe personave tjerë të zgjedhur dhe të 
emëruar në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 
36/09, përmirësim 44/90, përmirësim 11/91, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 
121/07, 161/08, 92/09 dhe 42/2010) kompensimi mujor i anëtarëve të 
Këshillit të komunës  së Dollnenit për prezencën në seancat e Këshillit të 
komunës së Dollnenit është 50% nga neto rroga mesatare e paguar në 
Republikë vitin e kaluar.    
    Kryetarit të Këshillit të komunës për udhëheqjen dhe organizimin e 
punës së këshillit, kompensimi për prezencë në seancë zmadhohet për 
30%. Mujorja për prezencë në seanca nuk paguhet nëse anëtari i këshillit 
nuk ka qenë prezent në asnjë seancë të këshillit në muajin aktual. 
   Kompensimi mujor për prezencë në seanca nuk paguhet nëse këshilli 
gjatë muajit aktual nuk ka mbajtur seancë. 

Neni 11 
Pagimin e rrogave të të punësuarve në entet publike lokale, të cilat 
paguhen me bllok dotacione nga buxheti komunal e kontrollon dhe 
aprovon Ministria për Financa. Shfrytëzuesit buxhetorë të enteve publike 
lokale, të cilat financohen me bllok dotacione nga buxheti komunal janë të 
detyruar tre dita para pagimit të rrogave deri te komuna të dorëzojnë 
kërkesë për aprovimin e mjeteve për rroga, ku do të parashtrojnë edhe 
formularët PDD-MP dhe MP-1, kopje nga rekapitullimi i rrogave të 
llogaritura  bruto, formularin F-1 për numrin  e të punësuarve me emër dhe 
mbiemër, bruto dhe neto rrogën si dhe të dhëna tjera në formë të shkruara 
dhe elektronike (në CD disk, e-mail etj.) për muajin aktual, për të cilin ka të 
bëj rroga. 

Neni 12 
   Kompensimi për harxhime rrugore dhe ditore për udhëtim zyrtar në 
Republikë pa harxhime për fjetje është 800.oo denarë. 
   Nëse udhëtimi ka zgjatur më tepër se 12 orë paguhet 50% nga shuma e 
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni. 
    Kompensimi për harxhime ditore dhe rrugore jashtë shtetit paguhet në 
bazë të dekretit për shtesat për udhëtime zyrtare dhe shpërngulje jashtë 
shtetit që organeve të drejtorisë u pranohen në harxhime aktuale të 
shpallura në (“Gazetën zyrtare të RM-së”, nr. 50/00, 74/02 dhe 49/04.  

Neni 13 
   Në pjesën e pagimit të rrogave dhe kompensimeve në vendimin për 
përmbarimin buxhetit të komunës së Dollnenit vërtetohen dispozitat 
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- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на РМ за тековната 

vijuese: “Në rast të pushimit mjekësor më gjatë se gjashtë muaj me pasoja 
më të rënda të shkatuara prej fatkeqësive elementare në kuptimin e Ligjit 
për Mbrojtje dhe Shpëtim të të punësuarit në komunë dhe në entin publik 
lokal i paguhet ndihmë në shumën e një rroge mesatare të fundit të paguar 
në organin ku punon”. 
   Në rast të vdekjes së të punësuarit në komunë  dhe në entin publik lokal 
familjes ë tij i takon ndihmë financiare në shumën e dy rrogave të fundit të 
paguara në organin ku ka qenë i punësuar punëtori, por jo më shumë se 
30.000.oo denarë. 
   Të punësuarit në komunë dhe entin publik lokal në rast të vdekjes së një 
anëtari të familjes më të ngushtë (prind, bashkëshort, fëmijë të lindur në 
martesë ose jashtë martese, të birësuarit dhe fëmijë të marrë për 
mirëmbajtje) nëse ka jetuar në bashkësi i takon ndihmë financiare në vlerë 
prej një rroge mesatare të fundit e paguar në organin ku punon, por jo më 
tepër se 15.000.oo denarë për familje. 
   Të jetuarit në bashkësi nënkupton që i punësuari në komunë, entin 
publik lokal dhe anëtari i familjes më të ngushtë që të jenë me vendbanim 
të njëjtë, në adresë të njëjtë gjë që dëshmohet me letrën e njoftimit për 
identifikim ose pasaportën. 
   Kompensimet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni paguhen pas kërkesës 
paraprake në vitin aktual ose të ardhshëm. 
   Të gjitha pagimet e kompensimeve paraprake bëhen në bazë të 
dokumentacionit paraprak të formuar dhe kompletuar dhe vendimit të 
sjellur nga ana e prefektit të komunës. 
   Mjetet për këtë qëllim planifikohen në buxhetin e komunës në 
nënprogramin D0, prefekti nënpikë 413110, rezerva aktuale (të dalura të 
ndryshme). 
   Kompensimi për otprem për pensionimin e të punësuarit në komunë dhe 
në entin publik lokal  paguhet në bazë të Ligjit për pagimin e rrogave dhe 
kompensimeve, ndërsa në buxhetin e komunës planifikohen në 
nënprogramin Prefekti, nënpika 464940, transferte gjatë pensionimit. 

Neni 14 
   Shfrytëzimi i mjeteve të buxhetit të komunës për kryerjen e funksioneve 
të shfrytëzuesve buxhetorë bëhet me fatura, në të cilat tregohen të dalurat 
në nënpika të veçanta  duke i respektuar dispozitat nga Ligji për furnizime 
publike. 
   Furnizimi i mallrave dhe kryerja e shërbimeve mund të bëhet edhe me 
fletëpagesa në raste kur për të dalurat nuk mund të lëshohet faturë dhe 
vetëm në shuma të vetme të kufizuara  në kundërvlerë prej 6000 denarëve 
ku detyrimisht duhet të shtohet llogari fiskale, ku të dalurat duhet të jenë të 
paraqitura sipas klasifikimit të harxhimit përkatës. 

Neni 15 
   Për mjetet e përcaktuara në buxhetin e komunës në kuadër të rezervave 
(rezervë e përhershme dhe aktuale buxhetore) vendos Këshilli i komunës, 
ndërsa i realizon prefekti. 
   Prefekti në mënyrë autonome mund të sjell vendim për pagesë 
individuale në vlerë prej 50.000.oo denarëve. 
   Për mjetet e shfrytëzuara prefekti është i detyruar të sjell raport vjetor për 
shfrytëzimin e mjeteve nga rezervat. 

Neni 16 
   Mjetet e përcaktuara në Buxhetin dhe të shpërndara në programe dhe 
nënprograme të veçanta i realizon prefekti i komunës. 

Neni 17 
   Shfrytëzuesit buxhetorë mund të punësojnë punëtorë të rinj dhe të 
plotësojnë vende të lira pune vetëm me kusht nëse për ata janë të 
siguruara mjete në buxhetin e komunës. 
   Për mjetet e siguruara prefekti i komunës jep pëlqim me shkrim për 
mjetet e siguruara, pas mendimit pozitiv paraprak të lëshuar nga ana e 
Ministrisë për shoqëri informative dhe administratë në aktet për 
sistematizim. 
   Në raste të punësimeve të reja, shfrytëzuesit buxhetorë nga entet 
publike lokale, të cilat financohen nga bllok dotacionet të buxhetit komunal 
janë të detyruar të dorëzojnë lajmërim për sigurimin e mjeteve financiare 
dhe të parashtrojnë formular M-1. Pas kontrollit të kryer në pajtim me 
mjetet e planifikuara në buxhetin e komunës, prefekti i komunës llogaritë e 
veçanta i dorëzon deri te ministria përkatëse, nga e cila transferohet bllok 
dotacioni. 
   Në pjesën e kompetencave të bartura pëlqim për punësime të reja në 
entet publike lokale, të cilat financohen nga bllok dotacionet do të jepet 
për: 
Punësime, për të cilat janë të siguruara mjete në buxhetin e RM-së për 
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фискална година, писмено известување ќе даде Министерството за финансии, 
врз основа на барањето на ресорното Министерство; 

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на општината за 
тековната фискална  година, писмено известување ќе даде Градоначалникот 
на општината. 
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Претседател на Советот  
На општина Долнени 

Хусеин Хасановиќ 
 
 
 

vitin aktual fiskal. Lajmërim me shkrim do të lëshojë Ministria për Financa 
në bazë të kërkesës së ministrisë përkatëse; 
Punësime, për të cilat janë të siguruara mjete në buxhetin e komunës për 
vitin aktual fiskal, lajmërim me shkrim do të lëshojë prefekti i komunës. 

Neni 18 
    Kur të ardhurat që i takojnë buxhetit gabimisht janë të paguara ose janë 
të paguara në shumë më të madhe nga e përcaktuara, shuma më e 
madhe ose e gabuara kthehet fillimisht sipas rëndësisë së llojit të të 
ardhurave në të cilat janë paguar, ndërsa nëse të tillë nuk ka atëherë në 
ngarkesë të të ardhurave tjerë të buxhetit. 
   Kthimi i pagesave të gabuara ose të atyre më tepër, respektivisht të 
ardhurave të paguara bëhet me vendim të prefektit, përveç rasteve ku 
kompetencat u takojnë organeve tjerë. 

Neni 19 
   Buxheti i komunës ës Dollnenit realizohet nga 01.01.2016 deri më 
31.12.2016 

Neni 20 
   Ky vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në Buletinin zyrtar të 
komunës së Dollnenit, ndërsa do të zbatohet nga 01 janari i vitit 2016. 
 

 Kryetar i Këshillit të  
Komunës së Dollnenit 

                                                                                          Husein Hasanoviq 
 
 

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

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За изработка на општи акти на територијата на општина Долнени 

1. Се прогласува,  Одлука за изработка на општи акти на територијата на 
општина Долнени бр.08-2309/4 донесена од советот на општина Долнени 
на ден 29.12.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
 
 
Бр. 09-2334/3                                                                     Градоначалник 
31.12.2016                                                                          Боше Милошески 

  
 

   Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale  
(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga 
Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 
08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për përpunimin e akteve të përgjithshme në territor in e komunës së 

Dollnenit  
1. Shpallet vendim për përpunimin e akteve të përgjithshme në territorin e 

komunës së Dollnenit me nr. 08-2309/4 i sjellur nga ana e Këshillit të 
komunës së Dollnenit më datën 29.12.2015.  

2. Konkluza do të shpallet në buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-2334/3                                                                    Prefekti 
31.12.2016                                                                        Boshe Millosheski 
 
 

      Врз основа член 22, став 1, точка 1, од Законот за локална самоуправа 
(Сл. весник на РМ бр. 5/02), а во согласност со член 78, став 5 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14 и 
44/15), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(Сл. весник на РМ бр. 143/15) како и Прирачникот за водење на постапката 
за донесување и изготвување на општи акти, Советот на Општина Долнени 
на седницата на ден 29.12.2015 година донесе:  

П Р Е Д Л О Г   -  П Р О Г Р А М А 
за изработка на општи акти на територијата на Општина Долнени 

за 2016година 
1. ВОВЕД 

- Програмата за изработка на општи акти за населени места во 
Општина Долнени е Годишна Програма и претставува основа за 
уредување и опремување на градежното земјиште. 

Согласно член 78 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, општината ќе ги утврди условите и начинот на кој ќе се врши 
изградба во селата кои немаат урбанистичка документација до донесување 
на урбанистички план за село. Општиот акт се донесува по претходна 
согласност на министерството надлежно за работите од областа на 
уредување на просторот. 
2. ПЛАНИРАЊЕ 
Врз основ на годишната програма за изработка на општите акти, 
општината (нарачателот на планот) склучува договор со правно лице кое 
поседува лиценца согласно член 18 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. Со договорот се утврдува содржината на 
општиот акт (програма), роковите за изработка, начинот на плаќање и 
други права и обврски на нарачателот и изработувачот на планот. 
Финансирањето на општите акти се планира да се обезбеди со: 
- Средства од надомест за уредување на градежно земјиште 

     Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Buletini zyrtar i RM-së”, nr 5/02) dhe në pajtim me nenin 78, 
paragrafi 5 nga Ligji për Planifikim Hapësinor dhe Urbanistik (“Gazeta 
zyrtare e RM-së”, nr. 199/14 dhe 44/14) si dhe në bazë të doracakut për 
mbajtjen e procedurës për sjelljen dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme  
Këshilli i komunës së Dollnenin në seancën e mbajtur më 29.12.2015 e 
solli këtë:  

PROPOZIM-PROGRAM 
Për përpunimin e akteve të përgjithshme në territor in e komunës së 

Dollnenit për vitin 2016 
1. HYRJE 
    Programi për përpunimin e akteve të përgjithshme për vendbanimet i 
komunës së Dollnenit është Program Vjetor dhe paraqet bazë për 
rregullimin dhe përgatitjen e truallit për ndërtim. 
Në pajtim me nenin 78, pika 5  e Ligjit për Planifikim hapësinor dhe 
Urbanistik komuna do t’i përcaktojë mënyrën dhe kushtet, në të cilat do të 
kryhet ndërtimi nëpër fshatra, të cilat nuk kanë plan dhe dokumentacion 
urbanistik deri në sjelljen e planit urbanistik për fshatin. Akti i përgjithshëm 
sillet para pëlqimit paraprak të Ministrisë kompetente për çështjet nga 
sfera e rregullimit të hapësirës. 
2. PLANIFIKIM  
    Në bazë të programit vjetor për përpuinimin e akteve të përgjithshme 
komuna (porositës i planit) lidh kontratë me person juridik, i cili në pajtim 
me nenin 18 të Ligjit për Planifikim hapësinor  dhe urbanistik posedon 
licencë Me kontratën përcaktohet përmbajtja e aktit të përgjithshëm 
(programit), afateve për përpunimin, mënyrën e pagesës dhe të drejta dhe 
obligime tjera të porositësit të planit. 
Financimi i akteve të përgjithshme planifikohet të sigurohet me: 
• Mjete për kompensim për rregullimin e truallit për ndërtim 
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- Агенција за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој 
- Средства од утврдување на правен статус на бесправни градби 
- Буџет на Општина Долнени и други извори 

 
За 2016година се планира изработка на  општи акти за следниве населени 
места: 
Долнени, Житоше, Црнилиште, Десово, Пешталево, Секирци, Сенокос, 
Дупјачани, Небрегово, Дреновци, Браилово, Новоселани, Заполжани, Бело 
Поле, Вранче, Сарандиново, Локвени, Гостиражни, Забрчани, Кошино, 
Костинци, Стровија, Слепче, Мраморани, Горно Село, Кутлешево, Рилево, 
Средорек, Зрзе, Сливје, Маргари и Долгаец 
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
    Општите акти се изготвуваат согласно Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање,  како и Прирачникот за водење на 
постапката за донесување и изготвување на општи акти. 
Цената на актите се пресметува по парче изработен документ, по договор 
со правниот субјект – фирмата регистрирана за изработка на урбанистички 
планови, по пат на јавна набавка, согласно Законот за јавни набавки. 
     Во зависност од потребите, оваа програма може да се изменува и 
дополнува, со претходна согласност на Советот на Општина Долнени. 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден по објавувањето во Службен 
гласник на Општина Долнени.  
 

Претседател на Советот  
На општина Долнени 

Хусеин Хасановиќ  
  

• Agjencionin për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural; 
• Mjete nga përcaktimi i statusit juridik të objekteve jo legale dhe 
• Buxhetin e komunës së Dollnenit dhe burimeve  tjera. 
Për vitin 2016 planifikohet përpunimi i akteve të përgjithshme për 
vendbanimet vijuese: 
Dollnen, Zhitoshe, Desovë, Peshtalevë, Sekirc, Senokos, Dupjaçan, 
Nebregovë, Drenovc, Braillovë, Novosellan, Zapollzhan, Bello Pole, 
Vrançe, Sarandinovë, Llokven, Gostirazh,Zabërçan, Koshinë, Kostinc, 
Strovij, Slepçe, Mramoran,Gorno Sello, Kutleshevë, Rilevë, Sredorek, 
Xërxe, Slivje, Margari dhe Dollgaec. 
3. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE  
   Aktet e përgjithshme përgatiten në përputhje me rregulloren për 
standarde dhe normative për planifikim urbanistik si dhe Rregullores për 
mbajtjen e procedurës për sjelljen dhe përgatitjen e akteve të 
përgjithshme. 
   Çmimi i akteve llogarite në bazë të njësive të dokumenteve të 
përpunuara, me kontratë me subjektin juridik – firmën e regjistruar për 
përpunimin e planeve urbanistike në bazë të furnizimeve publike , në 
pajtim me ligjin për Furnizime Publike. 
  Varësisht nga nevojat ky program mund të ndryshohet  dhe 
plotësohet me pëlqim paraprak nga ana e Këshillit t ë komunës së 
Dollnenit. 
   Kyprogram hyn në fuqi ditën e tetë pas shpalljes në Buletinin zyrtar të 
komunës së Dollnenit. 

Kryetar i Këshillit të  
Komunës së Dollnenit 

                                                                                          Husein Hasanoviq 
 
 
 

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

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За Буџетски календар за 2016 година 

1. Се прогласува,  Одлука за Буџетски календар за 2016 година бр.08-
2309/6 донесена од советот на општина Долнени на ден 29.12.2015 
година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
 
Бр. 09-2334/4                                                                     Градоначалник 
31.12.2016                                                                          Боше Милошески 
 

 
 
 

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2016 ГОДИНА ЗА 
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

     Врз основа на Законот за финансирање на ЕЛС, (Сл.весник на РМ 
бр.61/04 и  96/04 ) го доставувам следниот буџетски календар за 2016 
година на разгледување: 
 

ДАТУМ БУЏЕТСКИ 
АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНОСТ 

 
До 31 
јануари 

 
Се доставува 

квартален извештај 
за извршување на 
буџетот за четврт 

квартал за 
претходната година 

Подготвува : Оддел.за 
финансирање и буџет и 

доставува до Градоначалникот и  
Мин.за финансии 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

 
 
 

До 15 март 

 
 

Се доставува 
Завршната сметка 
на општината за 

претходната година 

Подготвува : Оддел.за 
финансирање и буџет и 

доставува до Градоначалникот  
и  Мин.за финансии 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

 
 

До  30 
 

Се доставува 
Подготвува :   Оддел.за 
финансирање и буџет и 

   Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale 
(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga 
Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 
08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për kalendarin buxhetor për vitin 2016 

1.  Shpallet vendim për kalendarin buxhetor për vitin 2016 me nr. 08-
2309/6 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datën 
29.12.2015.  

2. Konkluza do të shpallet në buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-2334/4                                                                    Prefekti 
31.12.2016                                                                        Boshe Millosheski 
 
 
 

 
KALENDARI BUXHETOR PËR VITIN 2016 

PËR KOMUNËN E DOLLNENIT 
Në bazë të Ligjit për financimin e NJVL-ve (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 
61/04 dhe 96/04) e dorëzoj kalendarin vijues buxhetor për vitin 2016 në 
shqyrtim: 

 
Data Aktivitete 

buxhetore 
Përgjegjësi 

 
Deri më 31 

janar 

 
Dorëzohet raport 

kuartal për 
përmbarimin e 

buxhetit të 
komunës për 

kuartalin e katërt 
të vitit të kaluar. 

Përgatit: Departamenti për 
Finacim dhe buxhet dhe e 

dorëzon te prefekti dhe 
Ministria për Financa. 

Shqyrton dhe miraton: 
Këshilli i komunës 

 
Deri më 15 

mars 

 
 

Dorëzohet llogaria 
përfundimtare e 

komunës për vitin 
e kaluar. 

Përgatit: Departamenti për 
Finacim dhe buxhet dhe e 

dorëzon te prefekti dhe 
Ministria për Financa. 

Shqyrton dhe miraton: 
Këshilli i komunës 

 
Deri më 30 

 
Dorëzohet raport 

Përgatit: Departamenti për 
Finacim dhe buxhet dhe e 
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април 
 

квартален извештај 
за прв  квартал 

за извршување на 
буџетот 

доставува до Градоначалникот и 
Мин.за финансии 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

 
До  31   
јули 

 

 
Се доставува 

квартален извештај 
за втор  квартал 
за извршување на 

буџетот 

Подготвува :   Оддел.за 
финансирање и буџет и 

доставува до Градоначалникот и 
Мин.за финансии 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

 
До  30 

септември 
 

Достава на 
буџетски  циркулар 
до буџетските 

корисници кои се во 
рамките на 

општината врз 
основа на добиен 
циркулар со насоки 

до страна на 
Министерството за 

финансии; 
 

Подготвува :   Оддел.за 
финансирање и буџет и 
доставува до буџетските 

корисници 

До   31 
Октомври 

 

 
Се доставува 

квартален извештај 
за втор  квартал 
за извршување на 

буџетот 

Подготвува :   Оддел.за 
финансирање и буџет и 

доставува до Градоначалникот и 
Мин.за финансии 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

 
 

Октомври 
 
 

а) се собираат 
буџетските барања 
б) се анализираат 

барањата 
в) Се подготвува 
билансот на 
расходи 

 

 
Финансискиот оддел на 

општината 

 
Ноември 

Предлог  на  
буџетот на 

општината за 
наредната 

фискална година 

Граѓани,медиуми, јавни дискусии 

 
 

Ноември 

Се донесуваат 
програмите за 
работа за 
наредната 

фискална година 

Подготвува : одделение 
за урбанизам 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

 
 

Ноември 
 

Подготовка на 
предлог-буџетот 

Подготвува:Финансискиот 
оддел на општината 

 
Ноември 

 

Предлог на буџетот 
на општината 

Подготвува:Финансискиот 
оддел на општината 

 
 

Декември 

 
Јавна презентација 
на предлог буџетот 

на општината 
 
 

Подготвува :   Оддел.за 
финансирање и буџет и 

доставува до Градоначалникот и 
Мин.за финансии 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

декември Предлог-буџетот на 
општината се 
разгледува во 

Советот и телата 
на 

Советот(комисиите) 

Подготвува :   Оддел.за 
финансирање и буџет и 

доставува до Градоначалникот и 
Мин.за финансии 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

До 31 
декември 

Седница на 
Советот за 

донесување на 
буџетот на 
општината 

Разгледува и усвојува: Советот  
на општината 

Во текот на Одлука за  Подготвува :   Оддел.за 

prill kuartal për 
kuartalin e parë 

për përmbarimin e 
e buxhetit. 

dorëzon te prefekti dhe 
Ministria për Financa. 

Shqyrton dhe miraton: 
Këshilli i komunës 

 
Deri më 31 

korrik 

 
Dorëzohet raport 

kuartal për 
kuartalin e dytë 

për përmbarimin e 
e buxhetit. 

Përgatit: Departamenti për 
Finacim dhe buxhet dhe e 

dorëzon te prefekti dhe 
Ministria për Financa. 

Shqyrton dhe miraton: 
Këshilli i komunës 

 
Deri më 30 

shtator 

Dorëzimi i 
kalendarit 

buxhetor deri te 
shfrytëzuesit 

buxhetorë, të cilët 
janë në kuadër të 
komunës në bazë 

të cirkularit të 
pranuar me 

drejtime nga ana e 
Ministrisë për 

Financa; 

Përgatit : Departamenti për 
Financa dhe dorëzon deri te 

shfrytëzuesit buxhetorë. 

 
Deri më 31 

tetor 

Dorëzohet raport 
kuartal për 

kuartalin e dytëë 
për përmbarimin e 

ebuxhetit. 

Përgatit: Departamenti për 
Finacim dhe buxhet dhe e 

dorëzon te prefekti dhe 
Ministria për Financa. 

Shqyrton dhe miraton: 
Këshilli i komunës 

 
 

Tetor 
 
 

а) grumbullohen 
kërkesat 

buxhetore 
b)analizohen 

kërkesat 
c) përgatiet bilanci 

për shpenzimet 
 

 
Pjesa financiare e komunës 

 
Nëntor 

Propozim i 
buxhetit të 

komunës për vitin 
e ardhshëm fiskal. 

Qytetarë, media, diskutime 
publike etj. 

 
 

Nëntor 

 
Sillen programet 
për punë për vitin 
e ardhshëm fiskal 

 
Përgatit: Departamenti për 

urbanizëm 
Shqyrton dhe miraton: 

Këshilli i komunës 
 

 
Nëntor 

Përgatitja e 
propozim buxhetit 

 
Përgatit: Departamenti për 

financa i komunës 
 

Nëntor 
Propozimi i 
buxhetit të 
komunës 

Përgatit: Departamenti për 
financa i komunës 

 
 

Dhjetor 

 
Prezantimi publik i 

buxhetit të 
komunës 

Përgatit: Departamenti për 
Finacim dhe buxhet dhe e 

dorëzon te prefekti dhe 
Ministria për Financa. 

Shqyrton dhe miraton: 
Këshilli i komunës 

 
 

Dhjetor 

Propozim buxheti i 
komunës 

shqyrtohet në 
Këshill dhe trupat 

punuese 
(komisionet) 

Përgatit: Departamenti për 
Finacim dhe buxhet dhe e 

dorëzon te prefekti dhe 
Ministria për Financa. 

Shqyrton dhe miraton: 
Këshilli i komunës 

 
Deri më 31  

dhjetor 

 
Seancë e Këshillit 

për sjelljen e 
buxhetit të 
komunës 

 
Shqyrton dhe miraton: 

Këshilli i komunës 

Gjatë vitit Vendim poër Përgatit: Departamenti për 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 
 

8 
www.opstinadolneni.gov.mk; info@opstinadolneni.gov.mk,  Долнени/Dollnen 

Tel/Fax: +389 48 453 210 

годината, 
според 

потребите 
на 

општината 
и 

буџетските 
корисници 

пренамена на 
средствата во 
буџетот и 

Ребаланс на 
буџетот на 
општината 

финансирање и буџет и 
доставува до Градоначалникот и 

Мин.за финансии 
Разгледува и усвојува: Советот  

на општината 

 
Претседател на Советот на  

Општина Долнени 
Хусеин Хасановиќ 

 
 
  

sipas 
nevojave të 
komunës 

dhe 
shfrytëzues

ve 
buxhetorë 

ridestinimin e 
mjeteve në 

buxhetin dhe 
rebalance I 
buxhetit në 

komunë 

Finacim dhe buxhet dhe e 
dorëzon te prefekti dhe 
Ministria për Financa. 

Shqyrton dhe miraton: 
Këshilli i komunës 

 
Kryetar i Këshillit 

të komunës së Dollnenit 
Husein Hasanoviq 

 

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

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За разрешување и именување на член во Управниот одбор со 

ОУ„Вера Циривири – Трена од н.м Дебреште   
1. Се прогласува,  Одлука за разрешување и именување на член во 
Управниот одбор со ОУ„Вера Циривири – Трена од н.м Дебреште  бр.08-
2309/7 донесена од советот на општина Долнени на ден 29.12.2015 
година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
 
Бр. 09-2334/5                                                                     Градоначалник 
31.12.2016                                                                          Боше Милошески 
    
 
                                                        

 
  Врз основа на член 21.36 став 1 алинеа 5 од Законот за Локална 
Самоуправа  („Службен гласиник на РМ) А согласно 21. 28 став 1 член 28 
од Статутот на општиан Долнени („Службен гласник на општина Долнени 
бр.08/05“) Советот на седницата одржана на ден 29.12.2015 година го 
донесе следното. 

Р Е Ш Е Н И Е 
За разрешување на член во Училишниот одбор во ОУ “Вера Циривири 

– Трена“ во н.м Дебреште 
1. Се разрешува членот Ескан Шерифоски кој е член на Училишниот 

одбор во     ОУ „ Вера Циривири – Трена“ во н.м Дебреште.  
2. Именуваниот член се разрешува поради негово заминување во 

странство и нема да можи да ја врши неговата функција во Училишниот 
одбор . 

3. Решението влегува во сила со денот на неговото донесување,истото ќе 
биди објавено во Службен Гласник на општина Долнени. 

Претседател на Советот на  
Општина Долнени 
Хусеин Хасановиќ 

 
 
 

     Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 
7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin Dr ejtues të SHF 

“Vera Ciriviiri-Trena” nga v.b. Debresht  
1.  Shpallet vendim për shkarkimemërimin e anëtarit në Këshillin Drejtues 

të SHF “Vera Ciriviri-Trena” nga v.b. Debresht me nr. 08-2309/7 i sjellur 
nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datën 29.12.2015.  

2. Konkluza do të shpallet në buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-2334/5                                                                    Prefekti 
31.12.2016                                                                        Boshe Millosheski 
 
 
 
 
   Në bazë të nenit 21.36, paragrafi 1, alineja 5 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe në pajtim me nenin 
21.28, paragrafi 1, neni 28  nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini 
zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në 
seancën e mbajtur më 29.12.2015 e solli këtë: 

V  E  N  D  I  M 
Për shkarkimin e anëtarit në Këshillin Shkollor në SHF “Vera Ciriviri-

Trena” në v.b. Debresht 
1.  Shkarkohet anëtari Eskan Sherifoski, i cili është anëtar në Këshillin 

Shkollor në  SHF “Vera Ciriviri-Trena” në v.b. Debresht. 
2.  Anëtari i emëruar shkarkohet për shkak të largimit të tij jashtë shtetit 

dhe nuk do të mund ta kryej funksionin e tij në Këshillin Shkollor. 
3.  Vendimi hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij dhe do të shpallet në 

Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 

Kryetar i Këshillit 
të komunës së Dollnenit 

Husein Hasanoviq 
 

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

З    А    К    Л    У    Ч    О    К  
За именување на член во Управниот одбор со ОУ„Вера Циривири – 

Трена од н.м. Дебреште   
1. Се прогласува,  Одлука за именување на член во Управниот одбор со 
ОУ„Вера Циривири – Трена од н.м Дебреште  бр.08-2309/7 донесена од 
советот на општина Долнени на ден 29.12.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
 
Бр. 09-2334/5                                                                     Градоначалник 
31.12.2016                                                                          Боше Милошески 

 

   Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale  
(“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga 
Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 
08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për emërimin e anëtarit në Këshillin Drejtues të SH F “Vera Ciriviiri-

Trena” nga v.b. Debresht  
1. Shpallet vendim për emërimin e anëtarit në Këshillin Drejtues të SHF 

“Vera Ciriviri-Trena” nga v.b. Debresht me nr. 08-2309/7 i sjellur nga 
ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datën 29.12.2015.  

2. Konkluza do të shpallet në buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-2334/5                                                                    Prefekti 
31.12.2016                                                                        Boshe Millosheski 
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   Врз основа на член 21.36 став 1 алинеа 5 од Законот за Локална 
Самоуправа  („Службен гласиник на РМ) А согласно 21. 28 став 1 член 28 
од Статутот на општиан Долнени („Службен гласник на општина Долнени 
бр.08/05“) Советот на седницата одржана на ден 29.12.2015 година го 
донесе следното. 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се делегираат членови во основното училиште од ОУ„Вера Циривири 

- Трена“-Дебреште. 
 1. За членови во Училишниот Одбор од ОУ„Вера Циривири - Трена“ се 
делегираат следните членови: 

1. Изет Сулејманоски – с. Дебреште 
2. Нерким Ибески – с. Дебреште 

 2.  Именуваните членови ќе учествуваат во работата на училишниот одбор 
при ОУ„Вера Циривири – Трена“, во својство на претставници од основачот 
на Основното Училиште. 

3. Решението влегува во сила со денот на неговото донесување, 
истото ќе биди објавено во Службен Гласник на општина Долнени. 

 
Претседател на Советот на  

Општина Долнени 
Хусеин Хасановиќ 

 
 
 

  
   Në bazë të nenit 21.36, paragrafi 1, alineja 5 nga  Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe në pajtim me nenin 
21.28, paragrafi 1, neni 28  nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini 
zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në 
seancën e mbajtur më 29.12.2015 e solli këtë: 

V  E  N  D  I  M 
Delegohen anëtarë në SHF “Vera Ciriviri-Trena” - De bresht 

1.  Për anëtarë në Këshillin Shkollor të SHF “Vera Ciriviri-Trena” 
delegohen anëtarët vijues: 

1. Izet Sulejmanoski – f. Debresht. 
2. Nerkim Ibeski – f. Debresht.  

2.   Anëtarët e emëruar do të marin pjesë në punët e Këshillit Shkollor 
pranë SHF “Vera Ciriviri-Trena” në vetinë e themeluesit të shkollës 
fillore.  

3.  Vendimi hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij dhe do të shpallet në 
Buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 

 
 

Kryetar i Këshillit 
të komunës së Dollnenit 

Husein Hasanoviq 
 

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

З    А    К    Л    У    Ч    О    К   
За носење на Програма за работа за 2016 година на ЈКП - Долнени   

1. Се прогласува,  Одлука за носење на Програма за работа за 2016 
година на ЈКП - Долнени  бр.08-2309/8 донесена од советот на 
општина Долнени на ден 29.12.2015 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени. 
 
Бр. 09-2334/6                                                                     Градоначалник 
31.12.2016                                                                          Боше Милошески 

 
 

    Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje 
Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 
7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së 
Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e 
solli këtë: 

K  O  N  K  L  U  Z  Ë 
për sjelljen e Programit për punë për vitin 2016 të  NPK –“Dollneni”  

1. Shpallet vendim për sjelljen e Programit për punë për vitin 2016 të NPK 
–“Dollneni” me nr. 08-2309/8 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së 
Dollnenit më datën 29.12.2015.  

2. Konkluza do të shpallet në buletinin zyrtar të komunës së Dollnenit. 
 
Nr. 09-2334/6                                                                    Prefekti 
31.12.2016                                                                        Boshe Millosheski 
 

PROGRAMA ZA RABOTA NA JAVNOTO KOMUNALNO PRETPRIJATIE 
"DOLNENI" - Dolneni za 2016 god. 
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.  

 PROGRAMI PËR PUNË I NDËRMARRJES PUBLIKE  “DOLLNENI”  – 
DOLLNEN PËR VITIN 2016 

 
Hyrje: 
Komuna e Dollnenit është e përbërë prej 35 vendbanimeve me gjithsej 
3500 amvisëri, në të cilët jetojnë 13.750 banorë. 
Për tejkalimin e një pjese të problemeve të sferës së infrastrukturës me 
vendim të Këshillit të komunës është formuar Ndërmarrja Publike 
Komunale “Dollneni” – Dollnen. 
Mjetet për financim sigurohen nëpërmjet të kompensimit të shërbimeve, të 
cilat ua jep komuna qytetarëve dhe subjekteve tjerë dhe gjithashtu nga 
shërbime të cilat janë në kuadër të veprimtarive të saja. 
Puna dhe aktivitetet e ndërmarrjes, në përputhje me rregullativin ligjor  dhe 
veprimtaritë që i kryen janë të drejtuara në disa drejtime edhe atë: 
- Furnizimi me ujë; 
- Largimi i ujërave të zeza; 
- Menaxhimi me mbeturinat komunale dhe 
- Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike. 
I. Furnizimi me ujë 
Pasqyra e furnizimit me ujë në komunë është dhënë në tabelën fijuese 
(shtojca nr. 2) 
Sipas pasqyrës tabelore të paraqitur qartë shikohet struktura e furnizimit 
me ujë në komunë. 
1. Ndërmarrja Publike Komunale Dollneni për periudhën e kaluar ndërmori 
aktivitete për legalizimin dhe menaxhimin me të gjitha ujësjellësit, të cilat 
janë të kyçur në ujësjellësin regjional “Studençica” dhe ajo procedurë në 
tërësi është e mbaruar. 
Ndërmarrja në këtë moment vepron me 19 ujësjellës, të cilat janë të kyçur 
në sistemin për furnizim me ujë të Studençicës me rrejt të përgjithshëm 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 
 

10 
www.opstinadolneni.gov.mk; info@opstinadolneni.gov.mk,  Долнени/Dollnen 

Tel/Fax: +389 48 453 210 

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 god. 
Ovie vodovodi gi odstapi na Krivoga{tani, zatoa {to ovie se 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 god 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 2015  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 2016 god . od strana na JKP 
Dolneni }e bidat prezemeni slednite aktivnosti i merki: 
1. 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. 

2.  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 

3. 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. 

4. Rekonstrukcija na del od sekundarnata vodovodna mre`a vo naselenite 
mesta koi imaat postari vodovodi (@ito{e, Debre{te, La`ani, 
Novoselani, Ropotovo) 

 
5. Rekonstrukcija na del od primarnata vodovodna mre`a kade imame 

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

     Vo 2015 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 
2016 god, }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 2016 god. }e bidat 
koristeni sopstveni resursi kako kadrovski tehni~ki i finansiski, 
dodeka za realizacija na to~ka 4 i 5 }e bide pobarana pomo{ vo vid na 
donacii od Op{tinata i soodvetnite institucii vo R. 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. 

ujësjellësi prej 19 km. 
NPK “Dollneni” –Dollnen administronte edhe me tre ujësjellës në 
vendbanimet Godivle, Korenica dhe Podvis, të cilat teritorrialisht bëjnë 
pjesë në komunën e Krivogashtanit. NPK “Dollneni” nga muaji i 6 të vitit 
2015këto ujësjellës ia dorëzoi Krivogashtanit nga shkaku se këto janë 
vendbanime në një tjetër komunë. 
Në këtë moment nga ujësjellësi regjional Studençica furnizohen me ujë 
68.4 % e popullatës së përgjithshme në komunën e Dollnenit, ndërsa nga 
puset me ujë furnizohen 4 vendbanime ose 22.2 % të popullsisë ose 
ndryshe NPK “Dollneni” me furnizimin me ujë shërben 90.6 % të popullatës 
në komunën e Dollnenit. 
Nga të tjerët 9.2% të popullatës (sipas tabelës paraprake) te 9 
vendbanime me 878 banorë ose 6.4% kanë të organizuar furnizimin me 
ujë, po sistemet e tyre për furnizimin me ujë janë të karakterit lokal 
(kaptazhe ose puse) dhe nuk janë nën kompetencat e komunës. 
Këto sisteme ujësjellësi në pjesë më të madhe të tyre janë në gjendje të 
lëshuar, pa administrim dhe pa mirëmbajtje profesionale dhe në të 
ardhmen është e nevojshme që të ndërmerren aktivitete për marrjen e tyre 
nga ana e NPK “Dollneni” nga shkaku se ekziston mundësia që të njëjtit të 
bëhen jofunksionalë dhe të vihet në pikëpyetje furnizimi me ujë i këtyre 
vendbanimeve sepse nuk tregohet kujdes për të njëjtat. 
Gjatë vitit 2013 NP “Studençica” në të gjitha pikat lidhëse që janë në 
territorin e komunës së Dollnenit vendosi ujëmatës dhe matet dhe 
faturohet sasia e tërë e ujit të pranuar nga sistemi regjional. Me këtë 
erdhën në shprehje komplet të gjitha humbjet e ujit që ndodhin në sistemet 
për furnizimin me ujë në vendbanimet. E tërë kjo sjell që të zmadhohet 
shuma e faturave për ujin e pranuar nga Studençica. 
Gjatë viti 2015 një theks të veçantë nga ana e NPK “Dollneni” u vë në 
zvogëlimin e humbjeve të ujit në sistemet e ujësjellësve dhe zmadhimin e 
pagesës. Në kuadër të mundësive të saja tekniko financiare NPK “Dollneni 
gjatë vitit 2015 mori masa për zvogëlimin e humbjeve, por pa ndihmë 
financiare nga komuna, fondet shtetërore dhe institucionet tjera të jashtme 
financiare efektet do të jenë të vogla sepse në pjesë e madhe të 
ujësjellësve janë të vjetër dhe është e nevojshme të merren hapa më të 
mëdha për rikonstruimin e tyre, të cilat NPK Dollneni nuk mund t’i realizojë 
me mjete të veta. 
     Në kuadër të kapaciteteve të veta gjatë viti 2016 nga ana e do të 
ndërmerren aktivitet vijuese: 
1. Zmadhimi i përgjigjes së pagimit për ujin e harxhuar në të gjitha resurset 

dhe shfrytëzimin e rregullativit ligjor për pagesën e detyruar  nga ana e 
paguesve të parregullt. 

2. Vendosja e ujëmatësve te të gjitha harxhuesit që nuk kanë ujëmatës 
dhe shfrytëzojnë ujë në mënyrë të pakontrolluar. Nëse nuk vendosin 
ujëmatës do të detyrohen me 100m3 për çdo muaj. 

3. Zbulimin e të gjitha harxhuesve që kanë lidhje jolegale dhe mënjanimin 
e tyre dhe marrjen e masave për sanksionimin e tyre, respektivisht 
vënien në fuqi të masave ndëshkuese në pajtim me Ligjin për Furnizim 
me Ujë.    

4. Rikonstruimi i një pjese të rrjeti sekondar për furnizim me ujë nëpër 
vendbanimet që kanë ujësjellës më të vjetër (Zhitoshe, Debresht, 
Llazhan, Novosellan dhe ropotovë) 

5. Rikonstruimi i një pjese të rrjetit primar për furnizim me ujë ku kemi 
defekte të shpeshta dhe humbje të mëdha në ujë (Peshtalevë dhe 
Sekirci) 

Në vitin 2015 janë të zbatuara vetëm një pjesë e aktiviteteve të parapara, 
sidomos nga pika 1, ku janë ndërmarrë masa për evidentimin e tërësishëm 
dhe të rregullt të ujit të harxhuar në vendbanimet dhe motivimin e 
harxhuesve të vendosin ujëmatës bile edhe marrjen e masave për detyrim  
nga 100m3 atyre harxhues që nuk kanë ujëmatës. 
Kemi aplikuar në disa institucione për marrjen e mjeteve për rikonstruimin 
e një pjese të ujësjellësve , por nuk ishin të lejuara. Edhe gjatë vitit do të 
aplikohet për fitimin e mjeteve për rikonstruimin e një pjese të ujësjellësve. 
Për zbatimin e masave nga pikat 1, 2 dhe 3 edhe gjatë viti 2016 do të 
shfrytëzohen resurse personale si dhe nga ato kadrovike dhe financiare, 
ndërsa për realizimin e pikave 4 dhe 5 do të kërkohet ndihmë në formë të 
donacioneve nga ana e komunës dhe institucionet përkatëse në 
Republikën e Maqedonisë si dhe donacione të jashtme. 
Për disa vendbanime tashmë më ka të përpunuar dokumentacion 
projektues për rikonstruimin e rrjetit për furnizim me ujë (Zhitoshe), ndërsa 
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   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 2016 god. 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 2016 god. akcent }e se stavi na problemot so 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 2016 god. 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 2016 god 
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 2016 }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 

për një pjesë tjetër është e nevojshme të përpunohet dokumentacion 
projektues. 
 Aktivitet i dytë prioritar në aspektin e furnizimit me ujë do të jetë përpunimi 
i dokumentacionit projektues dhe sigurimi i mjeteve për ndrimin e rjeteve 
me gypa të azbestit me gypa të sigurt polietilenike. Rrjete të tilla kemi në 
Novosellan, Ropotovë dhe Dollnen. 
Siç është e njohur për azbestin ai nuk është i përshtatshëm të përdoret për 
shkak të vetive të tij kancerogjene dhe për këtë shkak duhet të merren 
masa që i njëjti të hiqet nga përdorimi  dhe të ndrohet me gype 
polietilenike. 
Për realizimin e këtij aktiviteti NPK “Dollneni” financiarisht do ta përkrah 
përpunimin e dokumentacionit projektues, ndërsa mjetet për rikonstruimin 
do të sigurohen nga institucione qeveritare dhe jo qeveritare. 
Me ndërprerjen e klorimit në Barbaras u imponua edhe nevoja e zgjidhjes 
së këtij problemi për shkak të sigurimit të ujit të shëndoshë për pije nëpër 
vendbanimet e komunës së Dollnenit, të cilat furnizohen nga ujësjellësi 
regjional “Studençica”. Me sigurimin  e mjeteve nga agjencioni zviceran 
për zhvillim u zgjodh problemi me klorimin e ujit për vendbanimet që janë 
të kyçur në linjën gypore që qon drejt Krushevës, por ende mbetet 
problemi me 13 vendbanime që janë të kyçura në pikat lidhëse Ropotovë, 
Sarandinovë, Dollnen dhe Zapollzhan. 
 Ky investim është mjaft i madh dhe është e nevojshme që të merren mas 
për zgjidhjen e tij, sepse mosklorimi i ujit në këto sisteme mund të 
shkaktojë paraqitjen e problemeve të ndryshme te harxhuesit. 
Gjithashtu njëri nga prioritetet gjatë vitit 2016 në aspektin e furnizimit me 
ujë nga sistemi Studençica do të jetë në bashkëpunim me Vetëqeverisjen 
lokale që të sigurohen mjete nga institucione donatore për përpunimin e 
projektit të realizueshëm për lidhjen e regjionit verior (Desovë, Cërnilishtë, 
Braillovë dhe vendbanimet tjera) për çka edhe kemi pëlqim nga NP 
“Studençica”. 

2.Gjatë vitit 2016 do të vihet theksi në problemin me furnizimin me ujë dhe 
marrjen e ujësjellësve tjerë të mbetur, për mbajtjen dhe administrimin e tyre, 
të cilat janë të karakterit lokal, respektivisht puseve/bunarëve dhe burimeve. 
Kjo sidomos është me rëndësi pasi që në këto vendbanime paraqitet 
problemi i shfrytëzimit të ujit të shëndoshë pamjaftueshëm nga shkaku se te 
këto ujësjellës nuk ka sistem për klorim të ujit dhe gjithashtu harxhim i 
pakontrolluar të ujit. Për këtë shkak të gjitha shfrytëzuesit e ujit nga këto 
sisteme paraprakisht duhet ta rregullojnë lidhjen e tyre në pajtim me 
rregullat e ndërmarrjes publike. Gjatë kësaj prioritet i parë do tu jepet 
ujësjellësve, të cilat teknikisht nuk janë në rregull dhe veçmas atje ku ka nga 
Bashkësitë Lokale kërkohet t’i dorëzojnë ujësjellësit. 
Për ata vendbanime ku furnizimi me ujë bëhet me stacione pompuese në 
mënyrë permanente duhet të ndiqen shpenzimet për 1m3 ujë të dërguar në 
pajtim me harxhimet reale dhe të cilat do të jenë të varura nga çmimi i 
energjisë elektrike, pompës së shfrytëzuar për klorim (sidomos pas përvojës 
me problemet në f. Zabërçani dhe f. Desovë) dhe sidomos në kihet 
parasysh se gjatë viti 2016  ndërmarrja publike sipas përcaktimeve të saja 
programore të administrojë me 4 (katër) ujësjellës që furnizohen me ujë nga 
puset/bunaret. 
Këtu duhet të theksohet se sa më shpejtë në vitin 2016 duhet të bëhet 
harmonizimi i çmimit për ujin e harxhuar në këto vendbanime, pasi që 
paraprakisht pa bërë analizën për harxhimet reale në përputhje me 
metodologjinë e harmonizuar në mënyrë politike Këshilli Drejtues dhe 
Këshilli i komunës së Dollnenit sollën vendim për zvogëlimin e çmimit të ujit 
nga 27 në 22 denarë për 1m3 të këto ujësjellës. Me këtë direkt u shkaktuan 
probleme financiare në punën e ndërmarrjes pasi që mirëmbajtja e këtyre 
ujësjellësve shkakton dhe me të vihet në pikëpyetje funksionimi i këtyre 
sistemeve për furnizimin me ujë.    
Gjithashtu gjatë këtij viti është e nevojshme të studiohen mundësitë për 
korrigjimin e çmimit të ujit sepse NPK “Dollneni” ka çmim më të ulët nga të 
gjitha Ndërmarrjet Publike, të cilët furnizohen me ujë nga Studençica, 
sidomos nëse kihet parasysh se harxhimet reale në vitin e fundit janë të 
zmadhuara. 
Theks i veçantë gjatë viti 2016 do t’i jepet shfrytëzimit i të gjitha autorizimeve 
ligjore dhe formave për zmadhimin e pagimit të ujit të harxhuar (ngritjen e 
procedurave gjyqësore dhe shkyçjen konsumatorit nga sistemi i ujësjellësit). 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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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. 
  
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 2016 god  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 2016 god. 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 2016 god 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 2016 
god. 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. 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 

Përcaktim programor i ndërmarrjes do të jetë pagimi i ujit të harxhuar të jetë 
në minimum 85% me tendencën e zmadhimit të përhershëm të asaj 
përqindje. 
Krahas pagimit të ujit të harxhuar vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet 
edhe harxhimit të pakontrolluar të ujit, sepse ujë të shëndosh dhe për pije do 
të ketë edhe më pak. Për atë qëllim duhet t’i ndrojmë shprehitë tona që uji 
për pije të përdoret për ujitje dhe i njëjti të mos derdhet. Për këtë qëllim 
është planifikuar të përpunohet një projekt për fushatë intensive publike për 
ngritjen e vet dijes publike te qytetarët për shfrytëzimin racional të ujit dhe 
njëkohësisht detyrimisht të vendosen ujëmatës që të kihet kontroll në ujin e 
harxhuar.  
Kundër të gjithë ata që do ta keqpërdorin ujin për pije, sidomos harxhimin e 
tij të pakontrolluar dhe parregulluar do të merren masa më rigoroze në 
pajtim me rregullat ligjore. 
3. Në vendbanimet, ku nuk ushtë e zgjidhur çështja e furnizimit me ujë, NPK 
“Dollneni” në bashkëpunim dhe në kuadër të mundësive të veta, në 
bashkëpunim me komunën e Dollnenit do të ndërmerr aktivitete dhe do të 
jep ndihmë teknike për tejkalimin e këtyre problemeve. 
4. Nga aspekti i mirëmbajtjes aktuale dhe aktiviteteve të planifikuar 
Ndërmarrja Publike gjatë vitit 2016 planifikon të zbatojë aktivitete në drejtim 
të sanimit (përpunimi i projektit për rikonstruim dhe kërkimi i mjeteve nga 
donatorë të brendshëm dhe të jashtëm) në një pjesë të rrjeteve për furnizim 
me ujë, veçmas në ato që janë më të vjetra dhe të cilat kanë probleme në 
funksionimin e tyre (Debresht, Llazhan, Novosellan, Ropotovë etj.)  
aktivitetet kanë të bëjnë me sanimin e pikave(shatave) ndarëse, dhe ndrimin 
e valvuleve të parregullta me ato të rregullta me qëllim të përmirësimit të 
furnizimit me ujë sidomos gjatë periudhës verore, atëherë kur paraqitet 
mungesë e ujit dhe vendosjen e kontrollit të harxhimit. 
5.     Largimi i ujërave të zeza  
Në komunën e Dollnenit komplet janë të mbaruar dy sisteme të kanalizimit 
në Debresht dhe në Zhitoshe me stacione filtruese, në Llazhan rrjeti i 
kolektorit, ndërsa në fazën e ndërtimit është sistemi i kanalizimit në 
Cërnilishtë dhe Sekirc. Edhe të dy sistemet me stacione filtruese në pajtim 
me përcaktimet e donatorëve që pas mbarimit të tyre me to të ekonomizojë 
Ndërmarrja Publike. Por me aktivizimin e tyre problem i ve çan të do të 
paraqes mirëmbajtja e stacioneve filtruese, të cilat janë të tipit kontejner dhe 
të cilat gjatë punës së tyre angazhojnë fuqi prej 50KW energji elektrike. 
Gjatë viti 2016 duhet të rregullohen lidhjet e rrymës elektrike me EVN që të 
munden këtë stacione filtruese në rregull të punojnë. Funksionimi i këtyre 
sisteme në pjesë të madhe do të varet nga përqindja e pagimit të ujit të 
paguar dhe çmimit të përcaktuar real për largimin e ujërave të zeza pasi që 
funksionimi ng ushtë është i lidhur me pagimin e energjisë së paguar  

 
I. Higjiena komunale 
Nga aspekti i higjienës komunale në komunën e Dollnenint, NPK “Dollnnei” 
ka të ndërmarrura disa aktivitete të caktuara, ndërsa gjatë vitit 2016 
planifikon të merr këto aktivitete: 
Mbeturina të ngurta komunale 

NPK “Dollneni” bart mbeturina në territorin komunës së Dollnenit edhe atë 
nga 14 vendbanime, i cili deponohet në qendrat e përkohshme të pranimit 
në Debresht dhe në Cërnilishtë. (Tabela me orarin e shpërndarjes së 
kontejnerëve). 
  Për atë qëllim disponon me dy kamionë për bartjen e kontejnerëve me 
masë prej 5m3, 3v dhe prej 1.1 m3. 

Ky numër i kontejnerëve nuk është i mjaftueshëm që t’i plotësojë nevojat e 
vendbanimeve nga të cilat tash barten mbeturinat komunale dhe jo më të 
mendohet për largimin e mbeturinave nga vendbanimet tjera. Për këtë 
shkak në kuadër të aktiviteteve të veta NPK “Dollneni” në vitin 2016 
planifikon ta zgjerojë largimin e organizuar të mbeturinave të ngurta 
komunale nga vendbanimet dhe me largimin e organizuar të përfshihen 
gati të gjitha vendbanimet. 
Sipas përvojave të deritanishme nga largimi i mbeturinave komunale 
shprehitë te banorët e vendbanimeve në mënyrë të kompletuar 
ndryshohen dhe është e nevojshme të mendohet për ndrimin e sistemit të 
largimit të mbeturinave, sidomos nëpër vendbanime më të mëdha ku është 
e nevojshme të organizohet largimi i mbeturinave nga çdo portë. 
Për këtë shkak gjatë vitit 2016 planifikohet të niset me pilot projektin për 
largimin e mbeturinave nga çdo familje. Ky projekt do të fillojë në dy ose 
tre vendbanime më të mëdha dhe sipas rezultateve nga ky aktivitet do të 
planifikohen aktivitetet e mëtejshme në lidhje me grumbullimin ne 
mbeturinave komunale. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db
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organizira iznesuvawe od sekoja porta. 
Zaradi toa vo tekot na 2016 god. 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 
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 2016 god. 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. 

Për atë qëllim në bashkëpunim me komunën është e nevojshme të 
sigurohen edhe dy automjete, një kamion me qëllim të destinuar për 
largimin mbeturinave dhe një traktor me rimorkio për qasjen deri te rrugicat 
më të ngushta dhe ku nuk ka qasje. 
Sigurimi i këtyre mjeteve duhet të jetë nëpërmjet donacioneve ose në 
bashkëpunim me komunën, pasi që nga çmimi i tashëm prej 100 denarëve 
për familje për largimin e mbeturinave nuk mund të mbulohen harxhimet 
elementare e jo të krijohet akumulim për furnizimin e kapaciteteve të reja 
teknike. 
Për largimin mbeturinave nga çdo familje do të definohet edhe çmimi për 
largimin e mbeturinave komunale në pajtim me metodologjinë për largimin 
e mbeturinave komunale. 
Në vendet publike (shkollat, ambulancat, postat etj) janë të vendosura 
shporta për mbeturina dhe kontejnerë për mbledhjen e klasifikuar 
(separuar) të mbeturinave komunale me çka do të zvogëlohet largimi i 
mbeturinave në qendrat e përkohshme të pranimit dhe do të sigurohet 
mbrojtje më të madhe e mjedisit jetësor me dorëzimin e mbeturinave të 
grumbulluara për riciklim. 
Gjatë vitit 2014 janë të siguruara 8 kontejnerë me rrjeta për ndarjen e 
mbeturinave të plastikës dhe ky projekt në mënyrë të suksesshme 
funksionon dhe për planifikohet ky projekt edhe më tej të zhvillohet dhe të 
vendosen kontejnerë për grumbullimin e separuar të mbeturinave nëpër 
vendbanimet më të mëdha. 
 
2. Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike 
Në kuadër të komunës së Dollnenit nuk ka shumë sipërfaqe publike të 
rregulluara përveç atyre në Dollnen, para objekteve të komunës dhe 
shtëpisë përkujtimore të festivalit për instrumente popullore, Debresht 
parku i ri i ndërtuar dhe në f. Cërnilishtë te fontana dhe në qendrën e 
Ropotovës. 
Me fillimin e largimit të mbeturinave të ngurta komunale në marrëveshje 
me bashkësitë lokale dhe prefektin e komunës së Dollnenit, NPK 
“Dollneni” ta merr rregullimin dhe mirëmbajtjen e këtyre sipërfaqeve 
publike të vendbanimeve të përmendura dhe gjithashtu edhe në 
vendbanimet tjera, në të cilat do të rregullohen sipërfaqe të këtilla. 
3. Tregjet 
Në komunën e Dollnenit ka të rregulluar dhe të ndërtuar një treg për 
kafshë në f. Debresht. 
I njëjti për provë u lëshua në vitin 2003 dhe punonte një kohë të caktuar 
por më vonë për shkaqe subjektive dhe objektive interesi ra për përdorimin 
e këtij tregu. Mirëpo sipas njohurive tona ky objekt komplet është i lëshuar 
dhe jo funksional. 
Për këtë shkak gjatë viti 2016 është e nevojshme të bëhet analizë më 
gjithëpërfshirëse për mundësitë e riaktivizimit të këtij objekti. 
Krahas aktivizimit të objektit për tregun e kafshëve është e paraparë edhe 
shpërndarja e tezgave lëvizëse në lokacione përkatëse, sidomos nëpër 
vendbanimet më të mëdha, të cilat do të përdoren edhe për tregun e 
gjelbërt pasi që sipas njohurive tona ka nevojë e domosdoshme për tregje 
të gjelbërta dhe ka persona të interesuar për shfrytëzimin e shërbimeve të 
tregut të gjelbërt. 
 
Aktivitete tjera 
 Përkrah veprimtarive themelore, të cilat ishin të përmendura në pjesën 
paraprake NPK “Dollneni” në punën e saj ka të paraparë edhe aktivitetet 
vijuese: 
1. Krijimi i bashkëpunimit me institucionet publike dhe personat juridikë në 

komunë dhe ndërmarrjen e aktiviteteve konkrete përreth përmirësimit të 
rregullimit komunal në komunë (pyllëzimi, rregullimi i qendrave sportive, 
rregullimi i qendrave nëpër vendbanimet etj. 

2.  Përgatitja dhe propozimi i programeve në bashkëpunim me komunën e 
Dollnenit deri në institucionet dhe fondacionet ndërkombëtare për fitimin 
e mjeteve për përmirësimin e rregullimit komunal në komunë. 

Përfshirja aktive e kamionit në realizimin dhe mirëmbajtjen e disa 
objekteve të caktuara infrastrukturore me interes publik dhe të kërkuesve 
tjerë në shërbim 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 

mundet që t’i realizojë në përputhje me kompetencat e saja e jo në 
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Буџет на општина Долнени за 2015 година 

 

 

I. Вкупни приходи     234,161,374 

              Даночни приходи     13,433,000  
Неданочни приходи    2,650,000 
Капитални приходи     29,426,897 
Приходи од дотации    131,503,000 
Трансфери      56,948,477 
Приходи од даноци     200,000 

 

II. ВКУПНИ РАСХОДИ    231,982,000 

Од утврдени намени    231,182,000 
Резерви      800,000 
 

III. ДЕФИЦИТ     2,179,374 

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ     -2,179,374 

 

Прилив      0 
Домашни приливи     0 
Приливи од странски заем    0 
Одлив      2,179,374 
Отплата на главница     2,179,374 
 
 

Член 2 
   Приходите на буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи а расходите по основи 
намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува: 
 

 

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.    

Претседател на Советот  
На општина Долнени 
Хусеин Хасановиќ             

kundërshtim me aktet e ndërmarrjes. 
 Kryetar i Këshillit të  

Komunës së Dollnenit 
                                                                                          Husein Hasanoviq 
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Prihodite vo iznos                                denari se iska`ani po osnovni nameni vo bilansot na prihodite i rashodite na Buxetot na  234,161,374 
Op{tinata za 2015 godina i se raspredeleni po pobliski nameni vo posebniot del 

Poseben del 
148,936,096 169,478,390 102,378,374 80,000 200,000 131,503,000 

B U X E T    2015 
 2014 2013 

          O     P     I     S  Zavr{na   Predhoden   Buxet         Rashodi od   Rashodi od   Rashodi od    Rashodi od 
smetka buxet samofin.  dotacii donacii krediti 

aktivnosti Potstavka 

SOVET NA OP[TINA  6,148,210 2,702,000 0  150,000 0 

A00 SOVET NA OP[TINA  6,148,210 2,702,000 0  150,000 0 

40 PLATI I NADOMESTOCI  3,100,000 2,360,000 0  0 0 

401 Osnovni plati  320,000 260,000 0  0 0 

404 Nadomestoci  2,780,000 2,100,000 0  0 0 

42 STOKI I USLUGI  175,000 272,000 0  0 0 

420 Patni i dnevni rashodi  20,000 150,000 0  0 0 

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport  0 12,000 0  0 0 

425 Dogovorni uslugi  85,000 40,000 0  0 0 

426 Drugi tekovni rashodi  70,000 70,000 0  0 0 

46 SUBVENCII I TRANSFERI  2,803,210 0 0  0 0 

464 Razni transferi  2,803,210 0 0  0 0 

48 KAPITALNI RASHODI  70,000 70,000 0  150,000 0 

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini  70,000 70,000 0  150,000 0 

 6,148,210 2,702,000 0 150,000 0 SOVET NA OP[TINA 

 3,100,000 2,360,000 0  0 0 PLATI I NADOMESTOCI 

 320,000 260,000 0  0 0 Osnovni plati 

 320,000 260,000 0  0 0 Personalen danok na dohod od nadomestoci 

 2,780,000 2,100,000 0  0 0 Nadomestoci 

 2,780,000 2,100,000 0  0 0 Drugi nadomestoci 

 175,000 272,000 0  0 0 STOKI I USLUGI 

 20,000 150,000 0  0 0 Patni i dnevni rashodi 

 10,000 20,000 0  0 0 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica) 

 10,000 30,000 0  0 0 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 
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 2015 B U X E T   
 2014 2013 

O     P     I     S  Zavr{na   Predhoden   Buxet           Rashodi od   Rashodi od   Rashodi od    Rashodi od 
smetka buxet samofin.  dotacii donacii krediti 

Potstavka aktivnosti 

 0 50,000 0  0 0 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 

 0 50,000 0  0 0 Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 

 0 12,000 0  0 0 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 

 0 12,000 0  0 0 Telefon i telefaks 

 85,000 40,000 0  0 0 Dogovorni uslugi 

 60,000 0 0  0 0 Preveduva~i 

 25,000 40,000 0  0 0 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 

 70,000 70,000 0  0 0 Drugi tekovni rashodi 

 70,000 70,000 0  0 0 Rashodi za reprezentacija 

 2,803,210 0 0  0 0 SUBVENCII I TRANSFERI 

 2,803,210 0 0  0 0 Razni transferi 

 2,803,210 0 0  0 0 Drugi transferi 

 70,000 70,000 0 150,000 0 KAPITALNI RASHODI 

 70,000 70,000 0 150,000 0 Kupuvawe na oprema i ma{ini 

 70,000 70,000 0  0 0
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