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  SLU@BEN  GLASNIK 
NA OP[TINA DOLNENI 

SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA DOLNENI  

IZLEGUVA PO POTREBA 

24.03. 2014 GODINA  
 BROJ 03 - 2014 GODINA  

DOLNENI 
    

@iro-ska  300020000212077 
         D.B.6021067000004           

Tel: 048/453-210 

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 бришење на камата за данок на имот 

1. Се прогласува, Одлука за бришење на 

камата за данок на имот бр.07-530/2  

донесена од советот на општина Долнени 

на ден 17.03.2014 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 
 
 

 

  Br.08-565/1                              Gradona~alnik                               
24.03.2014 god.                      Д.р Боше Милошески 

                                                         Dolneni.             
                                               

Врз основа на член 85 и 85-А, од Законот за даноци 

на имот (Сл.весник на РМ бр.92/2007) и член 28 став 

1 точка 44 од Статутот на општина Долнени(Сл. 

гласник на општина Долнени бр.08/05). Советот на 

општина Долнени на седницата одржана на ден 

17.03.2014 година ја донесе следната: 

О   Д   Л   У   К   А 

За бришење на камата за данок на имот 

Член 1 

Се бришат пресметаните камти за данок на имот на 

сите даночни обврзници кои заклучно со 31.05.2014 

година ги платиле заостанатите обврски за данок 

на имот. 

Член 2 

Одлуката влегува ви сила од денот на нејзиното 

донесување, ќе биде објавена во службен гласник 

на општина Долнени, а ќе се применува од 

17.03.2014 и ќе важи до 31.05.2014 година. 

 

 

 

 

 

 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   

За комисија за мандатни прашања избор и 

именувања 

1. Се прогласува, Одлука за комисија за 

мандатни прашања избор и именувања 

бр.07-530/3 донесена од советот на 

општина Долнени на ден 17.03.2014 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

 

Br.08-565/2                            Gradona~alnik 
24.03.2014 god.               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 и член 

40 став 1 алинеа 5 од Статутот на општина Долнени 

(„Сл.гласник на општина Долнени“ бр.08/05), 

Советот на седницата одржана на ден 17.03.2014 год. 

ја формира следната: 

Комисија за мандатни прашања избор и именувања 

Комисијата се состои од 5 (пет) члена и тоа: 

1. Лирија Асаноска      – претседател; 

2. Маријана Миленкоска - член; 

3. Изет Сулејманоски - член; 

4. Невзат Јакупи           - член ; 

5. Иванчо Премчески – член. 
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Комисијата ќе ги извршува работните задачи и 

обврски од денот на незиното формирање за 

потребите на Советот на општина Долнени. 

 
 

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   

За измени и дополнување на претходно донесена 

одлука бр.07-709/25 

1. Се прогласува, Одлука за измени и 

дополнување на претходно донесена 

одлука бр.07-709/25  бр.07-530/4 донесена 

од советот на општина Долнени на ден 

17.03.2014 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

 

Br.08-565/3                            Gradona~alnik 
24.03.2014 god.               Д.р Боше Милошески s.r 
                                                         Dolneni 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член  

и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), член 12, член 

16 став 4, член 24-а став 2, став 3 и став 4 и член 78 

став 3 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање (Сл. Весник на РМ бр.  бр. 51/05, 137/07, 

91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 63/13 и ) и 

член 28 став 1 точка 7 од Статутот на општина 

Долнени (``Сл.гласник на општина Долнени`` 

бр.8/05, 4/09 и 2/10), Советот на општина Долнени 

на седницата одржана на ден 14.03. 2014 година, 

донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 

за измена и дополнување на претходно донесена 

одлука 

бр. 07-709/25 од 13.06.2013 год 

Член 1 

 Членот 3 во Одлука бр. 07-709/25 од 

13.06.2013 год. се менува и гласи: 

,,Границата на опфат која ќе биде предмет на 

изработка на Урбанистички план за село ќе биде 

биде границата на село Лажани, со проширувања 

кои ќе произлезат по изработка на ажурираната 

геодетска подлога“. 

 

Член 2 

Членот 4 во Одлука бр. 07-709/25 од 

13.06.2013 год. се менува и гласи: 

,,Урбанистичкиот план за село Лажани ќе содржи 

блокови со формирани градежни парцели.“ 

Член 3 

Членот 5 и членот 6 во Одлука бр. 07-709/25 

од 13.06.2013 год. се бришат и се додава нов  Член 5 

кој гласи: 

,,Оваа Одлука е составен дел на Одлука бр. 

07-709/25 од 13.06.2013 год.“ 

Член 4 

Членот 7  во Одлука бр. 07-709/25 од 

13.06.2013 год. станува член 6. 

Член 5 

Оваа Одлука  влегува во сила со денот на 

објавувањето и ќе биде објавена во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

 

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 

За измени и дополнување на претходно донесена 

одлука бр.07-709/24 

1. Се прогласува, Одлука за измени и 

дополнување на претходно донесена 

одлука бр.07-709/24  бр.07-530/4 донесена 

од советот на општина Долнени на ден 

17.03.2014 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

Br.08-565/4                            Gradona~alnik 
24.03.2014 god.               Д.р Боше Милошески s.r 
                                                         Dolneni 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член  

и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), член 12, член 

16 став 4, член 24-а став 2, став 3 и став 4 и член 78 

став 3 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање (Сл. Весник на РМ бр.  бр. 51/05, 137/07, 

91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 63/13 и ) и 

член 28 став 1 точка 7 од Статутот на општина 

Долнени (``Сл.гласник на општина Долнени`` 
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бр.8/05, 4/09 и 2/10), Советот на општина Долнени 

на седницата одржана на ден 14.03. 2014 година, 

донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за измена и дополнување на претходно донесена 

одлука 

бр. 07-709/24 од 13.06.2013 год 

Член 1 

 Членот 3 во Одлука бр. 07-709/24 од 

13.06.2013 год. се менува и гласи: 

,,Границата на опфат која ќе биде предмет на 

изработка на Урбанистички план за село ќе биде 

биде границата на село Ропотово, со проширувања 

кои ќе произлезат по изработка на ажурираната 

геодетска подлога“. 

Член 2 

Членот 4 во Одлука бр. 07-709/24 од 

13.06.2013 год. се менува и гласи: 

,,Урбанистичкиот план за село Ропотово ќе содржи 

блокови со формирани градежни парцели.“ 

Член 3 

Членот 5 и членот 6 во Одлука бр. 07-

709/24 од 13.06.2013 год. се бришат и се додава нов  

Член 5 кој гласи: 

,,Оваа Одлука е составен дел на Одлука бр. 

07-709/24 од 13.06.2013 год.“ 

Член 4 

Членот 7  во Одлука бр. 07-709/24 од 

13.06.2013 год. станува член 6. 

Член 5 

Оваа Одлука  влегува во сила со денот на 

објавувањето и ќе биде објавена во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

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   

За основање на правен субјект Средно Општинско 

Училиште – Гимназија с. Житоше – општина 

Долнени 

1. Се прогласува, Одлука за основање на 

правен субјект средно општинско 

Училиште – Гимназија с. Житоше – 

општина Долнени  бр.07-530/5 донесена од 

советот на општина Долнени на ден 

17.03.2014 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

Br.08-565/5                            Gradona~alnik 
24.03.2014 god.               Д.р Боше Милошески s.r 
                                                         Dolneni 
 

Врз основа на член  22 став 1 точка 8 од законот за 

Локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.5/02), 

член 16 став 1 точка 8 и член 28 став 11 од Статутот 

на општина Долнени (Службен гласник на општина 

Долнени на ден 17.03.2014 година ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За основање на правен субјект Средно Општинско 

Училиште – Гимназија с. Житоше – општина 

Долнени 

Член 1 

Советот на општина Долнени основа правен субјект 

Средно Општинско Училиште – Гимназија с. 

Житоше, ви кое ќе се изведува настава на Албански 

и Македонски јазик, а по претходно направеното 

Барање – Елаборат за основање на општинско 

средно училиште. 

Член 2 

Средното општинско училиште – Гимназија с. 

Житоше ќе носи име „7 Март“, односно името на 

училиштето ќе биде Средно општинско училиште – 

Гимназија „7 Март“ с. Житоше општина Долнени. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување 

 

 

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   

За делегирање на член во ЈППВ „ Прилепско Поле“ - 

Прилеп 

1. Се прогласува, Одлука за делегирање на 

член во ЈППВ „Прилепско Поле“- Прилеп се 

именува (Драшко Кузманоски) бр.07-530/6 

донесена од советот на општина Долнени 

на ден 17.03.2014 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

Br.08-565/6                          Gradona~alnik 
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24.03.2014 god.               Д.р Боше Милошески s.r 
                                                         Dolneni 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 5 od 

Законот за Локална Самоуправа ( Службен 

гласник на РМ) а согласно член 28 став 1 алинеа 

28 од Статусот на општина Долнени ( Службен 

гласник на општина Долнени бр. 08/05), 

Советот на седницата одржана на ден 17.03.2014 

година ја донесе следната : 

О   Д   Л   У   К   А 

За делегирање на член во ЈППВ „ 

Прилепско Поле“ – Прилеп 

Член 1 

За член на Јавното приватно претпријатие 

водостопанство „Прилепско Поле“ – Прилеп се 

делегира членот:  

Драшко Кузманоски од с. Костинци 

општина Долнени. 

Член 2 

Именуваниот член се делегира од страна 

на Советот на Општина Долнени во Јавното 

приватно претпријатие водостпанство „ 

Прилепско Поле“, кој ќе презема активности во 

делот на функционирањето на истото со свое 

учество во работата на Управниот одбор. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на 

нејзното донесување, истата ќе биди објавена 

во Службен Гласник на општина Долнени. 

 

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   

За делегирање на член во Управниот одбор при 

Здравствен Дом - Прилеп 

1. Се прогласува, Одлука за делегирање на 

член во Управниот одбор при Здравствен 

Дом – Прилеп (Менде Илиески) бр.07-530/7 

донесена од советот на општина Долнени 

на ден 17.03.2014 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

Br.08-565/7                          Gradona~alnik 
24.03.2014 god.               Д.р Боше Милошески s.r 
                                                         Dolneni 

Vrz osnova na ~len 28 stav 1 to~ka 38 od 
Statutot na Op{tinaDolneni, (“Slu`ben glasnik 
na op{tina Dolneni” br.08/05), Sovetot na 
Op{tina Dolneni na sednicata odr`ana na den 
17.03.2014 god. ja donese slednata: 

ODLUKA 

Za delegirawe na ~len vo Upravniot odbor pri 
Zdrastven Dom - Prilep 

 
^len 1 

 Za delegat vo Upravniot odbor na Zdrastven 
Dom - Prilep, od Sovetot na op{tina Dolneni se 
delegira, членот  Менде Илиески . 

^len 2 
 Imenovaniot }e u~estvuva na sostanocite od 
Upravniot odbor pri Zdrastven dom - Prilep, koj }e gi 
zastapuva interesite na op{tina Dolneni vo oblasta 
na primarnata zdravstvena za{tita. 

^len 3 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na nezinoto 
donesuvawe, a }e bide objavena vo Slu`ben glasnik na 
op{tina Dolneni. 
 
 

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   

За исплата на патни трошоци на вработените во 

општина Долнени 

1. Се прогласува, Одлука за исплата на патни 

трошоци на вработените во општина 

Долнени бр.07-530/8 донесена од советот 

на општина Долнени на ден 17.03.2014 

година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

Br.08-565/8                          Gradona~alnik 
24.03.2014 god.               Д.р Боше Милошески s.r 
                                                         Dolneni 
 

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 5 od 

Законот за Локална Самоуправа ( Службен 

гласник на РМ) а согласно член 28 став 1 алинеа 
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43 од Статусот на општина Долнени ( Службен 

гласник на општина Долнени бр. 08/05), 

Советот на седницата одржана на ден 17.03.2014 

година ја донесе следната : 

О   Д   Л   У   К   А 

За исплата на патни трошоци на 

вработените во општина Долнени 

Член 1 

На вработените во општина Долнени – 

Долнени, кои живееат над 2,5 км. Од местото на 

живеење до местото  на работата во општина 

Долнени, ќе им се наплаќа надоместок за 

патните трошоци по километар. . 

Член 2 

Согласно Законските одредби за исплат 

ана патни трошоци на вработените во општина 

Долнени, Градоначалникот донесува Решение 

во кое се предвидува надоместокот од 

километар. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на 

нејзиното донесување, истата ќе биди објавена 

во Службен Гласник на општина Долнени. 

 

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   

За усогласување на Годишна програма за 

изведување на еднодневна наставна научна 

училишна екскурзија за учебната 2013/2014 година 

1. Се прогласува, Одлука за усогласување на 

Годишна програма за изведување на 

еднодневна наставна научна училишна 

екскурзија за учебната 2013/2014 година 

бр.07-530/9 донесена од советот на 

општина Долнени на ден 17.03.2014 година. 

2. Заклучокот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Долнени. 

 

 

 

Br.08-565/9                          Gradona~alnik 
24.03.2014 god.               Д.р Боше Милошески s.r 
                                                         Dolneni 

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 алинеа 6 od Zakonot za 
lokalna Samouprava (,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 
05/02), ~len 34  od Zakonot za osnovno obrazovanie 
(,,Slu`ben vesnik na RM,, br. 103/08, 33/10 i 116/10) i ~len 
28 stav 1 to~ka 31 i 43 od Statutot na op{tina Dolneni 
(,,Slu`ben glasnik na op{tina Dolneni,, br. 08/05), 
Sovetot na op{tina Dolneni na sednicata odr`ana na 
den 17.03.2014 godina, ja donese slednata: 

O D L U K A 
 

Za usvojuvawe na Godi{na programa za izveduvawe na 
ednodnevna nastavna nau~na u~ili{na ekskurzija za 

u~ebnata 2013/2014 godina. 
~len 1 

 Godi{nata Programa za izveduvawe na 
ednodnevna nastavna nau~na u~ili{na ekskurzija za 
u~ebnata 2013/2014 godina, od OU,,Вера Циривири Трена“- 

Дебреште se prifa}a i se usvojuva od strana na Sovetot 
na op{tina Dolneni. 

~len 2 
 Godi{nata Programa za izveduvawe na 
ednodnevna nastavna nau~na u~ili{na ekskurzija za 
u~ebnata 2013/2014 godina da bide vo celost sprovedena 
od strana na nadle`nite organi za sproveduvawe na 
istata. 

~len 3 
 Odlukata vleguva vo sila od denot na 
nejzinoto donesuvawe, a }e se primenuva od po~etokot 
na u~ebnata godina 2013/2014 god. i istata }e bide 
objavena vo slu`ben glasnik na op{tina Dolneni. 

 

 

Pretsedatel na Sovetot                                             
na op{tina Dolneni 

                       Хусеин Хасановиќ с.р 

 

 


