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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
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За измена и дополнувања на одлуката за
извршување на буџетот за 2014 година
1.

2.

Се прогласува, Одлука за измена и
дополнувања на одлуката за извршување
на буџетот за 2014 година бр.07-420/3
донесена од советот на општина Долнени
на ден 28.02.2014 година.
Заклучокот ќе се објави во Службен
гласник на општина Долнени.

Br.08-470/1
07.03.2014 god.

Gradona~alnik
Д.р Боше Милошески

Dolneni.
О Д Л У К А
За измени и дополнувања на одлуката за
извршување на буџетот за 2014 година
Член 1
Со оваа Одлука се вршат измени и дополнувања на
Одлуката за извршување на буџетот на општина
Долнени за 2014 година заведена под бр.07-1877/2
од 25.12.2013 година.
Член 2
Во одлуката за извршување на Буџетот на општина
Долнени за 2014 година ( Сл. гласник на општина
Долнени бр. 13/2013) се врши дополнување во дел од
Член 10 со следново:На претседателот на Советот
на општината, за раководењето и организирањето
на работата на советот, надоместокот за присуство
на седницата се зголемува 30%. Месечниот за
присуство на седницата на советот се намалува за
30% за секое отсуство од седницата на советот.
Месечниот надоместок за присуство на седниците
не се исплатува, доколку членот на советот не
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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 3
Во член 17 зборовите “Агенцијата за државни
службеници“ се заменуваат со „Министерство за
информатичко општество и администрација.
Член 4
Оваа одлука ќе се објави во Сл. гласник на општина
Долнени. Одредбите на оваа одлука ќе се
применуваат од 01.01.2014 гододина.

Pretsedatel na Sovetot
na op{tina Dolneni
Хусеин Хасановиќ с.р
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
Квартален извештај за извршување на буџетот за
општина Долнени за извршниот период за квартал
од 01.01.2013 година до 31.12.2013 година.
1.

2.

Се прогласува, Одлука за квартален
извештај за извршување на буџетот за
општина Долнени за извршниот период за
квартал од 01.01.2013 година до 31.12.2013
година донесена од советот на општина
Долнени на ден 28.02.2014 година.
Заклучокот ќе се објави во Службен
гласник на општина Долнени.

Br.08-470/2
07.03.2014 god.

Gradona~alnik
Д.р Боше Милошески s.r
Dolneni
1

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 утврдување на места за Избирачки плакати во
општина Долнени за Претседателските избори 2014
година
1.

2.

Се прогласува, Одлука за утврдување на
места за избирачки плакати во општина
Долнени за претседателските избори 2014
година бр.07-420/4 донесена од советот на
општина Долнени на ден 28.02.2014 година.
Заклучокот ќе се објави во Службен
гласник на општина Долнени.

Br.08-470/3
07.03.2014 god.

Поставувањето на изборните плакати за
Претседателските
избори 2014
год. е
без
надоместок на комунални такси.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
незиното донесување а ќе се објави во Службен
гласник на општина Долнени.

Pretsedatel na Sovetot
na op{tina Dolneni
Хусеин Хасановиќ с.р

Gradona~alnik
Д.р Боше Милошески s.r
Dolneni

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 15 од
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“
бр.05/02) а согласно член 28 став 1 алинеа 43 од
Статутот на општина Долнени („Сл.Гласник на
општина Долнени“ бр.08/05) советот на општина
Долнени
на
седницата
одржана
на
ден
______________ год. ја донесе следната:
О
Д
Л
У
К
А
За утврдување на места за Избирачки плакати во
општина Долнени
За Претседателските избори 2014 година
Член 1
За претседателските избори 2014 год. се
одредуваат места за поставување на Изборни
плакати во населените места во општина Долнени
и тоа на сите видни места од јавен карактер освен
во местото каде ќе се врши гласањето во
населеното место.
Член 2
Поставувањето на изборните плакати ќе се
врши во следните населени места:
Бело поле, Браилово, Вранче, Горносело,
Гостиражни, Долгаец, Дреновци, Дупјачани, Десово,
Дебреште, Долнени, Зрзе, Забрчани, Заполжани,
Кутлешево, Кошино, Костинци, Лажани, Маргари,
Пешталево, Новоселани, Небрегово, Ропотово,
Рилево, Стровија, Сенокос, Средорек, Сарандиново,
Секирци, Сливје, Слепче, Црнилиште, Житоше,
Локвени, Мало Мраморани.
Член 3
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