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POZITA GJEOGRAFIKE
Komuna e Dollnenit shtrihet në pjesën jugperëndimore të RM-së dhe e mbulon pjesën 
veriperëndimore të luginës së Pellagonisë, e cila ndodhet në lartësi mbidetare prej 600 m. 
Ajo është e formuar me Ligjin e Ri për ndarje Territoriale dhe me Ligjin për Vetëqeverisje 
Lokale të vitit 1996. Aktualisht nga viti 2004 në këtë komunë përfshihet edhe komuna e 
Zhitoshes, e cila së bashku me dy vendbanimet tjera të saja ishte komunë e mëvetësishme. 
Selia momentale e kësaj komune ndodhet në vendbanimin Dollnen. Kjo komunë përbëhet 
prej 37 vendbanimeve me një numër të përgjithshëm prej 13568 banorëve.

Fig. 1. Harta e pozitës gjeografike të Komunës së Dollnenit në kuadër të Republikës së 
Maqedonisë

Kjo komunë përfshinë një sipërfaqe prej 412,43 km2 dhe është një ndër komunat më të 
mëdhaja për dallim nga komunat e reja, të formuara në RM. Nga gjithsej sipërfaqja e 
saj 2/3 e tokës është rrafshinore, ndërsa 1/3 është pjesë me sipërfaqe të larta, veçanërisht 
në pjesën veriperëndimore dhe verilindore. Gati 90% e pjesës rrafshinore është tokë e 
punueshme, ndërsa zona e pjesëve të lartë malore përbëhet pje një pjese të kullosave dhe 
pjesës tjetër të mbuluar me pyje. Vendbanimeve e kësaj komune kryesisht janë me një 
strukturë etnike të përzier, prej të cilëve 4.871, ose 36% janë maqedonas, 3.616, ose 27% 
janë shqiptarë, 2.597, ose 19% janë turq, 2.380 ose 19% janë boshnjakë dhe vetëm një 
numër i vogël të tjerë. Dendësia e popullsisë është 34 banorë në 1 km², që është dy herë më 
pak se mesatarja e Republikës së Maqedonisë.
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Në krahasim me vitin 1994 numri i banorëve është rritur për 1.640, ose madje për 13.7%. 
Numri i përgjithshëm i familjeve që jetojnë në këtë komunë është 3.787, ndërsa çdo familje 
ka mesatarisht nga 3 deri 6 anëtarë. Numri i përgjithshëm i banesave është 4.745. Komuna e 
Dollnenit ka pozitë të volitshme gjeografike dhe lidhje komunikacioni me qytetet për rreth. 
Vlen të përmendet rruga magjistrale Prilep-Makedonski Brod si dhe lidhjet hekurudhore, 
të cilat e lidhin me të gjitha qendrat e qyteteve në RM.

TË NDERUAR QYTETARË TË KOMUNËS SË DOLLNENIT
Ashtu siç është tradita jonë e kahmotshme, bujaria dhe mikëpritja e përzemërt edhe unë 
Ju përshëndes me fjalën e zemrës: – “Mirë se keni ardhur”. Me këtë rast kam nderin dhe 
kënaqësinë e veçantë që t’ua prezantoj programin parazgjedhor të Bashkimit Demokratik 
për Integrim për komunën e Dollnenit për periudhën kohore të viteve 2017-20121, program, 
me të cilin përfshihen të gjitha çështjet e rëndësishme me rëndësi jetike për të gjitha banorët 
e kësaj komune por edhe për gjenratat që vijnë pas. Me këtë program mundësohet krijimi i 
politikave zhvilluese, me të cilat njëkohësisht do të identifikohen qëllimet dhe detyrat për 
periudhën katërvjeçare me qëllim të realizimit të qëllimeve dhe objektivave të paraparë. 
Një dokument i këtillë njëkohësisht paraqet një hap më para drejt ndjekjes së tendencave 
për implementimin e këtij programi në rregullativën nacionale. 
Mungesa e ideve dhe profesionalizmit të udhëhequr nga garnitura e mëparshme ka 
qenë element i pandarë në qeverisjen e kaluar katërvjeçare duke ndikuar në mosarritjen 
e rezultateve dhe dobësimin e komunës në çdo drejtim duke nisur nga arsimi, bujqësia, 
infrastruktura e kështu me rradhë. Që të mos përsëriten gabimet e lartpërmendura Ju 
garantoj se, gjatë qeverisjes s’ime komuna e Dollnenit do të jetë një vend me zhvillim 
ekonomik më të avancuar dhe me shkallë më të rritur të punësimit, ku si katalizator i rritjes 
ekonomike do të mundohemi të përfshijmë investime të ndryshme duke nisur nga ato të 
huaja deri te ato të brendshmet me fokus krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për 
këto investime. Gjithashtu kujdes i veçantë do t’i kushtohet stimulimit të ndërmarrjeve 
vendore për të siguruar një zhvillim më të qëndrueshëm lokal. Për më tepër nëpërmjet 
planeve moderne zhvillimore, të aprovuara bashkërisht me JU do të vazhdojmë që komuna 
e Dollnenit së bashku me vendbanimet e saja të jetë një vend me infrastrukturë më të 
përparuar se ajo që është sot dhe do të zhvillohet, kuptohet duke Ju respektuar Juve, të 
nderuar banorë të Komunës së Dollnenit. Tē gjithë projektet e rëndësishme për arsimin 
parashkollor, fillor dhe të mesëm do t’i ndërtojmë bashkërisht me JU, ashtu siç krijuam 
Gjimnazin-shkollën e mesme në Zhitoshe. Do të krijojmë programet e reja mësimore dhe 
një arsim të mesëm, të menaxhuar mirë që do fokusohet në kërkesat e tregut të punës dhe 
do të mundësojë  punësimin më të lehtë për të gjithë duke plotësuar nevojat e tregut të 
punës. Gjeneratat e reja do të motivohen që të mbesin në komunën e Dollnenit dhe do t’a 
përdorin energjinë, talentin dhe kreativitetin e tyre në një shoqëri dhe ekonomi dinamike, 
ku do të shpërblehen standardet më të larta të kompetencës profesionale.
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Rëndësi të vëçantë do t’i kushtohet krijimit të disa qendrave rekreativo-sportive nëpër 
vendbanimet më të mëdha për të gjithë gjeneratat e reja duke mundësuar që këto vendbanime 
të gëzojnë një pozicion të rëndësishëm me një popullatë të re më aktive, më të shëndetshme 
dhe më shumë konkuruese, që ka besim dhe aftësi në ndërtimin e prosperitetit dhe 
përparimit të komunës në të ardhmen. Krijimi i projekteve për restaurimim, mirëmbajtjen 
dhe promovimin e trashëgimisë kultorore, ku do t’i rikthehet bukuria e mëhershme 
dhe rëndësia historike do të mund të përbëjë një pasuri e rëndësishme për zhvillimin e 
ardhshëm. Rëndësi e veçantë do t’i kushtohet edhe zhvillimit të turizmit si komunë me 
bukuri të veçanta natyrore dhe traditë të pasur kulturore, e cila do të realizohet përmes 
mbështetjes së iniciativave për rritjen e kapacitetit trashëgimor, kulturor dhe turisitik 
duke shfrytëzuar të gjithë resurset në promovimin sa më të mirë të vendit në vendet e 
ndryshme evropiane dhe më gjërë. Të nderuar banorë të Cërnilishtës, Debreshit, Zhitoshes, 
Desovës, Peshtalovës, Gostirazhit dhe banorë të vendbanimeve tjera të komunës do doja 
që t’a mbyllja këtë paraqitje t’imen me faktin që do jem kryetar në shërbim të të gjithë 
qytetarëve, ku të gjithë do të kenë mundësi të barabarta. Ju jeni zëri i këtij vendi. Ju do të 
vendosni për të mirën e kësaj komune. Ju do të jeni katalizator i proceseve të ardhshme të 
këtyre trojeve. Kërkojë që të vendosni në bazë të vullnetit t’uaj të lirë duke patur ndërmend 
gjithmonë idenë e krijimit të kushteve më të mira për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë dhe 
për prosperitetin e qytetit tonë. Unë jam i gatshëm që të arrijmë t’i realizojmë të gjitha këto 
- BASHKËRISHT, sepse komunën duhet rrikthyer.

1. ARSIMI
Kapitali njerëzor i Dollnenit është pasuria e saj më e madhe. Një sistem arsimor i menaxhuar 
mirë, që fokusohet në kërkesat e tregut të punës do të mundësojë punësimin më të lehtë për 
të gjithë. Dollneni do të kthehet në qendër arsimore e fokusuar në inovacion. Ata që janë 
të punësuar do të kenë mundësinë e zhvillimit të vazhdueshëm profesional që të jenë më të 
përgatitur për t’u ballafaquar me sfidat e vazhdueshme. Brezat e rinj do të motivohen që të 
mbesin në vendlindje dhe të aplikojnë energjinë, talentin dhe kreativitetin e tyre aty ku janë 
lindur dhe rritur. Për këtë qëllim në këtë drejtim i kemi paraparë këto:

1.1 OBJEKTIVA STRATEGJIKE
• Lidhja më e mirë e sistemit arsimor me nevojat e tregut nëpërmjet reformimit dhe 

adaptimit të shkollës se mesme komunale me hapjen e paraleleve profesionale në 
peputhje me nevojat e tregut dhe në bashkëpunim me odën ekonomike veri-perëndimore,

• Hapja e çerdheve në zonat rurale nëpër fshatrat e mëdha si Debreshti, Zhitoshja, 
Peshtalova, Cërnilishta, Desova etj.

• Hapja e paraleleve për fëmijët me nevoja të posaçme (sindromi Daun, autizëm, vonesa 
në zhvillim etj ...)

• Përmirësimin e infrastrukturës shkollore nëpërmjet përmirësimit të çerdheve në vendet 
ruarale, rinovimin dhe pajisjen me mjete të nevojshme për këtë qëllim;
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• Përmirësimin e infrastrukturës shkollore duke përfshirë edhe planifikimin më të mirë të 
hapësirave shkollore dhe hapjen e një bibloteke dhe leximore të re komunale.

• Zgjerimi i objektit shkollor “Ismail Qemali” në v.b. Cërnilishtë me 3 mësonjtore të reja;
• Zgjerimi i objektit shkollor “Pere Toshev” në v.b. Desovë me 2 mësonjtore të reja; 
• Zgjerimi i objektit shkollor “Mirçe Acev” në v.b. Llazan me 3 mësonjtore të reja;
• Riparimi i shkollës fillore “Liria” në Zhitoshe; 
• Pajisja me banka, karrike, dërrasa si dhe mjete të nevojshme për zhvillimin e procesit 

edukativo-arsimor në të gjitha shkollat fillore të komunës së Dollnenit;
• Rinovimi dhe rregullimi i sistemit të ngrohjes si dhe rregullimin e oborreve të shkollave.
• Riparimi i dogramës së objekteve shkollore në të gjitha shkollat fillore të komunës në 

përputhje me projektet për efikasitet energjetik;
• Përmirësimin e cilësisë së shkollimit përmes kontrollit të kualitetit dhe mbështetjes 

finaciare të të rinjeve të talentur në gara rajonale dhe ndërkombëtare;
• Hapja e një qendre artizanale e mbështetur nga fondet e komunës;
• Përshtatja e objekteve shkollore për mësim në një ndrim (ulja e shpenzimeve operative, 

shkollat do dalin nga borxhet për energji elektrike dhe ngrohje në dimër);
• Vënia në zbatim e paraleleve në kuadër të shkollës së mesme të Zhitoshes për nxënësit e 

vendbanimeve të Debreshtit, Llazhanit, Desovës, Peshtalovës...
• Ndërtimin e palestrave për sport në Cërnilishtë, Debresht, Desovë.
• Krijimin e programeve për shkëmbimin e nxënësve nga komuna e Dollnenit me vende 

të Bashkimit Evropian dhe SHBA-ve;
• Krijimin e programeve për identifikimin dhe avancimin e talenteve të rinj.

2. URBANIZMI DHE INFRASTRUKTURA
Çështja urbane dhe territoriale është e rëndësishme dhe prioritare në agjendën e zhvillimit të 
komunës së Dollnenit, veçanërisht me përfshirjen dhe respektimin e konceptit të zhvillimit 
të qëndrueshëm. Politikat e planifikimit urban (dhe të territorit), do t’i arrijmë me shpejtësi 
duke lehtësuar procedurat e dokumenteve për realizimin e kompleksitetit të ndryshimeve 
konkrete dhe do të realizohen sipas kërkesave dhe nevojave të qytetarëve. Në këto kushte 
është e domosdoshme të zhvillohen qasje më progresive dhe mbi të gjitha “strategjike” me 
qëllim të krijimit të ekuilibrit midis objektivave të zhvillimit.
Komuna e Dollnenit do të jetë një vend me infrastrukturë të përparuar në vend, e cila 
në tërësi do t’i respektojë planet zhvillimore dhe urbane të aprovuara dhe avancuara. 
Përcaktimi i projekteve prioritare infrastrukturore do të bëhet me pjesëmarrjen direkte të 
banorëve përmes procesit transparent.

2.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE
• Investimet në infrastrukturë sipas planeve të detajuara dhe të aprovuara;
• Përcaktimi i prioriteteve përmes pjesëmarrjes direkte të komunitetit;
• Zhvillimi i infrastrukturës me interes të komunës;



KOMUNA E DOLLNENIT - Programi për Zgjedhjet Lokale 2017 7

• Zhvillimi urban i vendbanimeve në komunë;
• Ndërtimi i rrrugëve, rrugicave, urave, trotuareve dhe objekteve tjera infrastrukturore, 

me të cilat vendbanimet rurale do të kalojnë në mjedise urbane;
• Ndërtimi i hapësirave të gjelbërta në të gjitha vendbanimet më të mëdha të komunës;
• Kosha për hedhjen e mbeturinave, sistem seleksionimi dhe riciklimi i tyre.
• Sistemimi dhe ndërtimi i parkingjeve;
• Ujë i bollshëm dhe i pastër për pije për të gjitha vendbanimet; 
• Shtrimin e sistemit të ujërave të zeza në të gjithë komunën (Cërnilishtë, Desovë, 

Peshtalovë, Ropotovë, Dollnen etj.);
• Kënde lojërash për fëmijët nëpër vendbanimet më të mëdha;
• Ndriçimi i zonave periferike;
• Vendosja e matësve/barrierave të shpejtësisë së automjeteve afër shkollave për të 

përmirësuar sigurinë e fëmijëve;

2.2 VEPRIMET 
• Plan i ri urbanistik për fshat dhe plan detal urbanistik për fshat për Cërnilishtën, 

Peshtalovën, Desovën, Zhitoshen dhe Ropotovën;
• Hapja e lidhjes së re rrugore ndërmjet komunës së Dollnenit dhe Çashkës në vendin Qafa 

e Bogomillës-Cërnilishtë;
• Ndërtimi i rrugës së asfaltuar Zhitoshe-Borinë;
• Ndërtimi i impiantit (rezervoarit) për ujë në Zhitoshe, Cërnilishtë dhe Desovë;
• Hapja e puseve shtesë (bunareve) për ujë të pijshëm në Cërnilishtë, Desovë dhe 

vendbanime ku ka nevojë deri te kyçja e tyre në rrjetin regjional të ujësjellësit 
“Studençica”;

• Furnizimi me ujë të pijshëm nga ujësjellësi regjional “Studençica” për vendbanimet e 
Cërnilishtës dhe Desovës;

• Asfaltimi i rrugicave dhe rregullimi i trotuareve në Cërnilishtë, Debresht, Zhitoshe, 
Desovë dhe Peshtalovë;

• Rrikonstruimi i rrugeve të dëmtuara si dhe hapja e rrugëve të reja në komunë;
• Përshpejtimi i procedurave dhe mbyllja e procesit të legalizimit të objekteve të ndërtuara 

pa leje;
• Ndërrimin e tubacionit të ujësjellësve në Debresht, Zhitoshe, Cërnlishtë dhe Desovë;
• Hapja e tregut të ri (për kafshë dhe tregut të gjelbërt) në vendbanimin e  Debreshtit;
• Krijimi i sa më shumë hapsirave të gjelbërta për fëmijë;
• Ndërtimi i parqeve për fëmijë, kënde lojrash (Ndërtimi i një parku dhe pyllëzimi në 

Zhitoshe afër shkollës së mesme); 

3. ZHVILLIMI EKONOMIK
Një nga përgjegjësitë tona kryesore si qeverisje lokale është edhe ajo e zhvillimit ekonomik. 
Ngritja e infrastrukturës së nevojshme rregullatore dhe administrative, nxitja e zhvillimit 
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të biznesit dhe iniciativës për investime, japin siguri për një zhvillim të qëndrueshëm dhe 
rritje të standardeve të jetesës së qytetarëve. Angazhim për thjeshtëzimin e procedurave 
administrative komunale për biznesin dhe korrektësi maksimale në detyrimin e komunës, 
mbledhjen efikase e tatim-taksave, të cilat do të investohen në interes të qytetarëve.
Do të hapet Zyra komunale për aplikim në fondet dhe grantet që ofron komuniteti 
ndërkombëtar në projekte të ndryshme për zhvillim ekonomik. Parashikimi dhe ndërtimi 
i një zone industriale në vendbanimet ku ka kushte dhe ofertë me parcela ndërtimore në të 
njëjtat, për të cilat do të ketë interes nga investitues të huaj dhe të vendit; Lehtësimin dhe 
unifikimin e taksave për bizneset duke konsideruar biznesin si partner drejt mirëqenjës.

3.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE
• Krijimi i një ambienti të përshtatshëm të të bërit biznes që stimulon zhvillimin e 

veprimtarive prodhuese dhe të atyre ekonomik;
• Projekt për stimulimin e investimeve për fabrika dhe punishte të vogla dhe të mesme;
• Ndryshimin e planeve urbanistike për vendbanimet, të cilat ndikojnë në zhvillimin e 

ekonomisë;
• Mundësi të ndarjes së parcelave për  biznes  për të interesuar it në Zonën Industrialë në 

Debresht;
• Përmirësimi i aftësive konkurruese dhe efikasiteti i prodhimtarisë parësore bujqësore, 

për t’a realizuar zëvendësimin e importit dhe shfrytëzuar tregjet e eksportit; 
• Përshtatja e objekteve publike me efikasitet energjetik (shkolla, çerdhe etj.)

3.2 VEPRIMET 
• Krijimi i fondeve për zhvillimin e bizneseve të reja; 
• Krijimi i një sistemi të granteve për bizneset prodhuese në fushën e bujqësisë dhe 

blegtorisë në bashkëpunim me donatorët e jashtëm; 
• Eliminimi i lejeve dhe licencave si dhe pagesave të panevojshme për bizneset e vogla 

dhe të mesme; 
• Promovimi i produkteve vendore të prodhuara në komunën e Dollnenit;
• Ndërtimi i pikave mbledhëse për produkte bujqësore me qëllim të procesimit të 

mëtutjeshëm;
• Stimulimi i investitorëve të huaj dhe lokal përmes krijimit të programeve trajnuese për 

stafin e ri në bashkëpunim me donatorë dhe shtete të ndryshme;
• Organizimi i panaireve të përbashkëta për zhvillimin ekonomik të komunës; 
• Studime për objektet publike, matje energjetike dhe përshtatja e objekteve me efikasistet 

energjetik.
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4. SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE
Të gjithë qytetarët e komunës së Dollnenit do të përfitojnë si nga sistemi bashkëkohor 
gjithë përfshirës shëndetësor poashtu edhe nga politikat dhe investimet që shkojnë përtej 
investimeve në shëndetësi përmes konceptit “shëndeti në të gjitha politikat lokale”. 
Programet sociale do të targetojnë grupet e popullatës që janë në varfëri dhe varfëri të 
skajshme. Do të jetë një shoqëri përfshirëse, e cila mbron të drejtat e të gjitha grupeve dhe
individëve për pjesëmarrje të plotë në jetën sociale dhe ekonomike. Plani qeverisës do të 
garantojë barazi të plotë për gratë në çdo aspekt të aktivitetit publik, ekonomik dhe social.

4.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE
• Promovimi i shëndetit në të gjitha politikat lokale publike;
• Ofrimi i shërbimeve efikase dhe cilësore shëndetësore në të gjithë territorin e Komunës 

së Dollnenit;
• Ngritja e nivelit të mbrojtjes shëndetësore në komunën e Dollnenit;
• Hapja e qendrës së përbashkët për ndihmën e shpejtë në territorin e komunës së Dollnenit 

me pajisjen e duhur dhe me automjet për ndihmën e shpejtë; 
• Ngritja e vazhdueshme profesionale e personelit shëndetësor;
• Ndërlidhja më e mirë në mes niveleve të ndryshme shëndetësore; 
• Dizajnimi i programeve të targetuara sociale për kategoritë e veçanta të njerëzve;

4.2 VEPRIMET
• Ndërtimi i qerndrës së përbashkët shëndetësore në territorin e komunës së Dollnenit;
• Fushata senzibilizuese për rritjen e edukatës shëndetësore me qëllim parandalimin e 

sëmundjeve të ndryshme dhe diagnostifikimin e hershëm të tyre (në bashkëpunim me 
istusticionet shëndetësore të qytetit);

• Paisje me aparaturat e nevojshme diagnostike dhe terapeutike, si dhe mjet transporti për 
ndihmë të shpejtë;

• Mbeshtetje finaciare OJQ-ve, të cilët merren me personat me aftesi të kufizuara- 
pershtatje infrastrukturore per personat me aftësi te kufizuara.

5. KULTURË, RINI DHE SPORTE
Si rrjedhojë e investimeve adekuate në sektorin e sportit, komuna e Dollnenit do të bëj 
përpjekje që të gëzojë pozicion të favorshëm kombëtar, mjedis sportiv, por gjithashtu edhe 
beneficionet e një popullate të re, aktive, të shëndoshë, konkurruese që ka besim në aftësinë 
e saj për të vazhduar ndërtimin e paqes, prosperitetit dhe përparimin e komunës në të 
ardhmen. Banorët e komunës së Dollnenit do të krenohen me pasurinë e tyre kulturore dhe 
diversitetin që kanë. Trashëgimisë së saj kulturore do t’i kthehet bukuria e mëhershme dhe 
rëndësia historike dhe ajo do të mund të përbëjë një pasuri e rëndësishme për zhvillimin e 
turizmit.
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5.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE
• Promovimi i sjelljeve të shëndetshme tek të rinjtë; 
• Zgjidhje e qëndrueshme e infrastrukturës për sport dhe e financimit të ekipeve sportive; 
• Promovimi i vlerave kulturore që paraqesin jo vetëm potencial kulturor por edhe 

potencial për zhvillimin e rinisë;

5.2 VEPRIMET 
• Hapja e Qendrave Rinore në tërë Komunën e Dollnenit;
• Ndërtimi i terreneve sportive për futboll (Cërnilishtë, Zhitoshe, Desovë), për basketboll, 

tenis; 
• Rikonstruimi i terreneve sportive për futboll (Cërnilishtë, Zhitoshe, Desovë) basketboll, 

tenis;
• Sigurimi i pjesëmarrjes së klubeve sportive nga komuna e Dollnenit nëpër ligat elite të 

vendit;
• Program për mbështetjen dhe nxitjen e talentave të rinj dhe shoqërive kulturore artistike;
• Binjakëzimi me një qytet nga Evropa Perëndimore dhe shtetet për rreth si dhe Turqinë;
• Mbeshtetje financiare e evenimenteve kulturore;
• Mbeshtetje finaciare shoqatave kulturore;
• Organizimi i festivalit muzikor “Zëri i Artë” në vendbanimin e Llazhanit;
• Organizimi i manifestimit kulturoror-sportiv në mundje (pehlivan) në vendbanimin e 

Debreshtit;
• Organizimi i manifestimit sportiv në futboll të vogël me rastin e festës muslimane 

“Bajram” në vendbanimin e Cërnilishtës;
• Organizimi i manifestimit kulturor me këngë e valle shqiptare me pjesmarrjen e shoqërive 

kulturor-artistike nga vendi dhe jashtë shtetit në vendbanimin e Zhitoshes;

6. TURIZMI
Potenciali për zhvillimin e turizmit si komunë me bukuri të veçanta natyrore dhe traditë të 
saj nuk është i zhvilluar, por i njëjti me një entuziazëm të veçantë do të realizohet nëpërmjet 
mbështetjes së iniciativave të partneritetit privato-publik në kombinim me përpjekjet e 
konsiderueshme për të rregulluar dhe mbrojtur mjedisin. Banorët e komunës së Dollnenit 
do të krenohen me pasurinë e tyre kulturore dhe diversitetin kulturor. Trashëgimisë së saj 
kulturore do t’i kthehet bukuria e mëhershme dhe rëndësia historike dhe ajo do të mund të 
përbëjë një pasuri të rëndësishme për zhvillimin e turizmit.

6.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE
• Promovimi dhe zhvillimi i Eko-Turizmit 
• Turizmi rural;
• Turizmi malor;
• Aktualizimi i pikave turistike në kuadër të komunës.
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6.2 VEPRIMET
• Krijimi i hartës turistike për komunën e   Dollnenit;
• Rritja e funksionimit dhe bashkpunimit të Zyrës së Turizmit në kuadër të komunës;
• Mbjellja e fidanëve në tërë komunën e Dollnenit;
• Shenjëzimi i lokacioneve turistike në komunën e Dollnenit;
• Shenjëzimi i shtigjeve sportive dhe turistike; 
• Përkrahja dhe zhvillimi i turizmit kulturor;
• Turizmi rural (Bellushinë, Xërxe, Debresht...)
• Trajtimi i ujërave të ndotura dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve;
• Vendosja e sinjalistikës në lokacionet turistike, tabela informative, udhërrëfyese (në tri 

gjuhë);
• Ndërtimi i Aqu-parkut ne partneritet privato-publik,
• Organizimi i transportit të rregullt për tek lokacionet turistike, dhënja e lejeve të rregullta 

për lokacionet turistike.

7. AMBIENTI JETËSOR
Një shoqëri mjedisore e qëndrueshme duhet të mbrojë kapitalin natyror të rinovueshëm, të 
ulë interesin dhe t’a përdorë me zgjuarsi kapitalin e parinovueshëm të burimeve natyrore. 
Është tashmë një koncept i pranuar që mjedisi kontribuon në përmirësimin e mirëqenies 
së shoqërisë dhe rritjen ekonomike. Ndër prioritetet kyçe të administratës së ardhshme 
komunale do të jetë ndryshimi radikal i statusit të komunës së Dollnenit nga një vend me 
plot mbeturina në një mjedis më të pastër për jetesë.
Do të organizohet model modern i grumbullimit të mbeturinave dhe pastrimit të 
vendbanimeve duke avancuar statusin e ndërmarrjes komunale për higjienë me qëllim të 
rritjes së efikasitetit në punë. Do të aplikohen edhe metoda të bashkëpunimit rajonal dhe 
motivohen investime të reja të koncesionimit ose partneritetit privat publik. Qytetarët do 
të gëzojnë një mjedis jetësor të pastër, ku mbeturinat do të grumbullohen dhe barten në 
deponinë rajonale. Në të gjitha pikat grumbulluese do të vendosen kontejnerë të mëdhenj 
dhe të vegjël që do të mblidhen dhe zbrazen dy herë në  javë, ndërsa rrugët dhe sheshet do 
të pastrohen me makineri profesionale.

7.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE
• Studim për shfrytëzimin e burimeve alternative të energjisë (biomasa, diellore dhe erës);
• Selektimi i mbeturinave nga plastika dhe letra, PILOT PROJEKTE;
• Dislokacioni i dy deponive të përkohshme për mbeturina në vendbanimet e Debreshtit 

dhe të Cërnilishtës dhe ndërtimi i deponisë rajonale për rajonin e Pellagonisë në komunën 
e Novacit;

• Fillimi i fushatës NJË QYTETAR NJË PEMË;
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7.2 VEPRIMET
• Mbjellja e pemëve të reja në vendbanimet e komunës nën moton “Një qytetar një pemë”
• Studime të pregatitura për shfrytzimin e burimeve alternative të energjisë- (energji e 

erës, energjisë diellore);
• Ndërtimi i deponisë rajonale për komunat e rajonit të Pellagonisë;
• Paisja me kontejnerë të posaçëm për mbeturinat e letrës dhe plastikës;
• Aktivizimi i stacioneve filtruese për ujërat fekale në vendbanimin e Debreshtit dhe 

Zhitoshes;
• Ndërtimi i stacioneve filtruese për sistemet e kanalizimit në vendbanimet e Cërnilishtës 

dhe Llazhanit;
• Rregullimi i shtratit të lumit në vendbanimin e  Cërnilishtës, i cili kalon në mes të fshatit;
• Rregullimi i shtratit të lumit në vendbanimin e  Llazhanit, i cili kalon në mes të fshatit;
• Ndërtim shtesë i shtratit të lumit në vendbanimin e Debreshtit, i cili kalon në mes të 

fshatit;
• Mbjellja e drunjve përreth shtretërve të lumenjve në Cërnilishtë, Debresht dhe Llazhan.

8. DIASPORA
Në kuadër të aspektit për zhvillim ekonomik do të themelohet zyra ndërlidhëse me 
diasporën. Objektivi i kësaj zyre do të jetë forcimi i lidhjeve me diasporën e Dollnenit, për 
të inkurajuar dhe nxitur pjesëmarrjen e atyre që jetojnë jashtë shtetit në të gjitha aspektet 
e zhvillimit lokal dhe për të krijuar një mekanizëm institucional, që do të veprojë për të 
zbatuar politikat në lidhje me diasporën, si edhe ndërmarrjen e veprimeve dhe sigurimin 
e mbështetjes institucionale të nevojshme për forcimin e lidhjeve ndërmjet komunës dhe 
diasporës.

8.1 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE
• Të veprojë si një qendër kontaktuese dhe informuese për komunitetin e Dollnenit jashtë 

vendit; 
• Organizimi i regjistrimit banorëve të komunës së Dollnenit që jetojnë dhe punojnë në 

diasporë dhe krijimi i një data-baze për diasporën (identiteti, lokacioni, profesioni, si dhe 
lista e biznesmenëve dhe organizatave apo shoqatave në diasporë);

• Krijimi i mundësive për ofrimin e shërbimeve administrative për diasporën e komunës 
së Dollnenit gjatë periudhës së frekuentimit të diasporës në vend;

• Mbështetja e komunitetit të komunës së Dollnenit jashtë shtetit, përmes aktiviteteve 
sociale, politike, kulturore dhe ekonomike;

• Sigurimin dhe shpërndarjen e informacionit lidhur me lehtësirat që ofron për regjistrim 
të biznesit dhe lehtësira tjera.

8.2 VEPRIMET
- Inkurajimin dhe mobilizimin e banorëve të komunës së Dollnenit jashtë vendit për të 

qenë pjesë e zhvillimit të komunës së tyre; 
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- Sigurimi dhe krijimi i kushteve të favorshme për investimin e diasporës së interesuar në 
projekte komunale; 

- Krijimi i një trup-ombrellë, i cili përbëhet nga të gjitha organizatat e komunës së 
Dollnenit, për të forcuar marrëdhëniet midis organizatave lokale dhe atyre që veprojnë 
në diasporë; 

- Krijimi i sinergjive në promovimin e interesave të banorëve të komunës së Dollnenit 
jashtë vendit (organizimi i aktiviteteve kulturore, sportive, turizmit, shkollave verore etj); 

- Të inkurajojë dhe promovojë ndërmarrje të përbashkëta ndërmjet bizneseve dhe 
investitorëve (biznesmenëve) jashtë vendit.

PROJEKTET E REALIZUARA GJATË QEVERISJES SË BDI-SË 
2009-2013
Projekte të realizuara
1. Asfaltimi i rrugës lokale Llazhan – Debresht, 5.1 km = 220 000
2. Asfaltimi i rrugicës kryesore në fsh. Zhitoshe, 1,5 km me vlerë prej 60.000 EU;
3. Asfaltimi i rrugicës në fsh. Llazhan, 1 km me vlerë prej 30.000 EU;
4. Asfaltimi i fushës për sport në SHF të fsh. Llazhan me vlerë prej 10.000 EU;
5. Asfaltimi i fushës për sport në SHF në fsh. Desovë si dhe rrethimi i oborrit të shkollës 

me vlerë prej 15.000 EU;
6. Shtrimi i tërë oborrit të SHF në fsh. Cërnilishtë me bekaton pllaka dhe rregullimi i tij 

me vlerë prej 22.000 EU;
7. Asfaltimi i rrugicave të fshatit Cërnilishtë me gjatësi prej 2 km me vlerë prej 90.000 

EU;
8. Asfaltimi i rrugës lokale Cërnilishtë-Strovij-Gostorazh, 4,4 km me vlerë prej 150.000 

EU;
9. Asfaltimi i rrugës lokale Dollneni-Senokos, 2km me vlerë prej 80.000 EU;
10. Asfaltimi i rrugës lokale Kostince-Cërnilishtë- stacioni hekurudhor Slepçe, 2 km me 

vlerë prej 90.000 EU;
11. Asfaltimi i rrugicave në fsh. Debresht, 4 km me vlerë prej 210.000 EU;
12. Asfaltimi i fushës për sport  në fsh. Debresht me vlerë prej 10.000 EU;
13. Rrjeti i kanalizimit në fsh. Cërnilishtë me vlerë prej 100.000 EU; 
14. Rrjeti i kanalizimit në fsh. Llazhan (vazhdim i ndërtimit) me vlerë prej 40.000 EU;
15. Rrjeti i kanalizimit në fsh. Debresht (vazhdim dërtimi) me vlerë prej 15.000 EU;
16. Janë ndërtuar dy ura në fsh. Cërnilisht me vlerë prej 10.000 EU;
17. Janë ndërtuar dy ura dhe tri janë zgjeruar (rindërtuar) në fsh. Debresht me vlerë prej 

15.000 EU;
18. Është ndërtuar një urë në fsh. Zhitoshe me vlerë prej 10.000 EU;
19. Rikonstruimi i rrjetit të ujësjellësve në vendbanimet: Debresht, Zhitoshe, Llazhan dhe 

vendbanime tjera me vlerë prej 40.000 EU;
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20. Transferimi i SHF Petre Gliguroski nga fshati Kostince në fshatin Cërnilishtë dhe 
ndrimi i emrit të shkollës nga Petre Gliguroski në ,,Ismail Qemali,, në pot ë njëjtin 
vendbanim.

21. Janë sjellur vendime për ndrimin e emrave të shkollave në Llazhan, Desovë dhe  
Debresht dhe i gjithë dokumentacioni i këtyre shkollave ndodhet ne Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë si dhe në arkivin e komunës së 
Dollnenit;     

22. Janë punësuar mbi 30 arsimtarë të rinjë në shkollat fillore, në vendbanimet Debresht, 
Llazhan, Desovë, Zhitoshe, Ropotovë dhe Cërnilishtë, në vende që deri tash i mbanin 
arsimtar nga komuna e Prilepit të përkatësisë  ettnike maqedonase;

23. Janë emëruar 6 drejtorë Shqiptarë nga gjithsejt 7 që ka komuna e Dollnenit;
24. Në administratën komunale dhe të Ndërmarrjes Publike Komunale janë punësuar 18 

punëtorë në të gjitha nivelet nga përkatësitë shqiptare, turke dhe boshnjake me qëllim 
që të bëhet barazimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në nivel komunal;

25. Janë vendosur llamba të reja kursyese dhe moderne nëpër rrugët dhe rrugicat e të gjitha 
vendbanimeve të komunës së Dollnenit;

26. Është bërë gërmimi dhe pastrimi i shtratit të lumit në fsh. Zhitoshe në gjatësi prej 5 km;
27. Tamponimi i rrugicave në vendbanimin Cërnilishtës në gjatësi prej 3 km;
28. Asfaltimi i qendrës dhe ndërtimi i parkut në qendër të v.b. Cërnilishtë;
29. Është ndërtuar stacion modern për klorimin e ujit të pijshëm për një pjesë të madhe të 

vendbanimeve të komunës së Dollnenit me vlerë prej 100.000 EU;
30. Janë bërë disa vite që kemi filluar me grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave në 

formë të organizuar nga vendbanimet e komunës në deponi të përkohshme komunale, 
për të cilat janë blerë dy kamionë transporti të mbeturinave dhe 100 kontejnerë me 
vlerë prej 120.000 EU;

31. Është blerë automjet special për zjarrfikje, i cili krijon parakushte për formimin e 
shoqatës së zjarrfikësve të komunës së Dollnenit;

32. Janë blerë dy automjete zyrtare, një për komunën dhe tjetri për NPK “Dollneni” me 
vlerë prej 35.000 EU;

33. Është blerë makinë speciale SKIP (bager) dhe paisje tjera për nevojat e NPK – së së 
Dollnenit në vlerë prej 20.000 EU;

34. Rikonstruimi i palestrës për sport me vendosjen e parketit në tërërsi në vendbanimin e 
v.b. Lazhan;

35. Është realizuar projekti i bashkëpunimit ndërkomunal me komunën e Krivogashtanit 
për rivlersimin e gjithmbarshëm të pasurisë së patundshme në komunën Dollnenit, me 
të cilin shumë herë janë ritur të hyrat tatimore në komunë.

36. Ndërtim i impiantit (rezervoarit) për ujë për pije në vendbanimin e Zhitoshes. Mjetet 
janë siguruar në fazë tenderimi në vlerë prej 100.000 EU;

37. Ndërtimi i impiantit (rezervoarit) dhe rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin e Debreshtit 
në vlerë prej 100.000 EU. Mjete të siguruara dhe realizuesi i zgjedhur. Në çdo moment 
pritet të fillojnë punimet;
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38. Për herë të parë realizohet përkthim simultan në Këshillin komunal nga gjuha shqipe 
në gjuhën maqedonase dhe anasjelltas dhe njëkohsisht bëhet përkthimi i tërë materialit 
në komunë;

39. Është përpunuar dokumentacioni urbanistik në nivelin e planit detal urbanistik për 
fshat në sipërfaqe prej 250 hektarësh dhe me vlerë prej 70.000 EU.

Të gjitha projektet e lartëpërmendura janë realizuar në tërësi.

Projekte të cilat janë nisur, por që pritet në të ardhmen të realizohen dhe të mbarohen 
mvarsisht nga kushtet kohore:
1. Rikonstruimi i ujësjellësit përçues dhe ndërtimi i impiantit (rezervoarit) të ri në v.b. 

Zhitoshe me vlerë prej 120.000 EU;
2. Rikonstruimi i gypit përçues dhe rezervoarit të ujit në v.b.  Debresht me vlerë prej 

70.000 EU;
3. Ndërtim të rrjetit të kanalizimit në v.b. Desovë me vlerë prej 300.000 EU;
4. Ndërtim i rrugës lokale prej 0,6 km në v.b. Gostirazh.

Niveli i përdorimit të gjuhës shqipe në institucione
Për herë të pare është vërë në përdorim përkthimi simultan nga gjuha maqedonase në 
gjuhën shqipe dhe anasjelltas në punët e Këshillit të komunës së Dollnenit dhe njëkohsisht 
bëhet përkthimi i të gjitha materialeve në komunë;

Informata të tjera
Nga përgatitja e dokumentacioneve urbanistike janë siguruar 100 parcela të tokës 
ndërtimore, të cilat janë të gatshme për shitje.
Gjithashtu janë siguruar edhe 20 parcela në zonën industriale, të cilat janë të gatshme të 
jepen në ankand publik për shitje në interes të zhvillimit të mëtejmë të komunës.
Këto paraqesin vetëm një pjesë të projekteve të realizuara dhe që do të realizohen në të 
ardhmen nga Bashkimi Demokratik për Integrimin në komunën e Dollnenit, ku si realiizues 
do të paraqitet prefekti i Juaj nga rradhët e këtij subjekti politik.

Bashkëpunimi më pushtetin qëndror
Ky bashkëpunim është në nivelin e duhur, pothuajse me të gjithë Ministritë dhe Ministrat, 
Zv. Ministat, sekretarët shtetërorë, drejtorët e Drejtorive etj.

Bashkëpunimi ndërkombëtar
Bashkëpunim me ambasadat dhe zyrat e misioneve të ndryshme në vend është i përhershëm 
sidomos me ambasadën e SHBA-ve, BE-së, atë Hollandeze, Shqiptare dhe misionin e 
OSBE-së etj. Këto intesifikohen sidomos gjate incidenteve (politike) që marrin karakter 
ndëretnik dhe ndërkonfensional.




