Број 10

Септември

Илинден
Арх.бр.08-1688/1
05.09.2019година

2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2019 година
до 30.06.2019 година

Се објавува Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на
Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година,
бр.07-1546/3 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26
(дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.
Арх.бр.08-1678/1
Од 04.09.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

1

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот
на
општина
Илинден
(Сл.гласник
на
општина
Илинден
бр.12/09),
Советот на општина Илинден на 26-та седница одржана на ден 30.08.2019година,
донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Квартален извештај за извршување
на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2019година
до 30.06.2019 година

Член 1
Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Илинден, за периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2018 година.
Член 2
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден, за
периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година е составен дел на оваа Одлука,
со надополнување на ставката 404 во делот на нереализиран надоместок согласно
закон.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број:07-1546/3
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

2

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Финансиски
извештај на ЈКП Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до
30.06.2019 година
Се објавува Одлука за давање согласност на Финансиски извештај на
ЈКП Илинден“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година,
бр.07-1546/4 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1679/1
Од 04.09.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија
( Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на
Општина Илинден ( Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134
став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден ( Сл.гласник
на Општина Илинден бр.12/09) Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 30.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „ ИЛИНДЕН“
Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019 година
Член 1
Советот на Општина Илинден дава согласност на Финансискиот
извештај на ЈКП „Илинден“ Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019
година со арх.бр.01-155/1 од 05.07.2019 година усвоен од Управниот одбор на
ЈКП „Илинден“ Илинден со Одлука бр.02-157/3 од 11.07.2019 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/4
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Извештајот за работата
и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за период од
01.01.2019г до 30.06.2019 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за период од
01.01.2019г до 30.06.2019 година, бр.07-1546/5 од 30.08.2019 година што
Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна
седница одржана на ден 30.08.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1680/1
Од 04.09.2019год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија
( Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на
Општина Илинден ( Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134
став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден ( Сл.гласник
на Општина Илинден бр.12/09) Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 30.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност на Извештајот за работењето на ЈКП
„ ИЛИНДЕН“ Илинден за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година
Член 1
Советот на Општина Илинден дава согласност на Извештајот за
работењето на ЈКП „Илинден“ Илинден за периодот од 01.01.2019г до
30.06.2019година со арх.бр.01-155/2 од 05.07.2019 година усвоен од Управниот
одбор на ЈКП „Илинден“ Илинден со Одлука бр.02-157/4 од 11.07.2019 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/5
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Финансискиот
извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до
30.06.2019 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај на
ЈКП „Водовод“ н.Илинден за период од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година,
бр.07-1546/6 од 30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на 26 (дваесет и шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1681/1
Од 04.09.2019год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија
( Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на
Општина Илинден ( Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134
став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден ( Сл.гласник
на Општина Илинден бр.12/09) Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 30.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „ Водовод“
Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019 година
Член 1
Советот на Општина Илинден дава согласност на Финансискиот
извештај на ЈКП „Водовод“ Илинден за периодот од 01.01.2019г до 30.06.2019
година со арх.бр.01-164/1 од 16.07.2019 година усвоен од Управниот одбор на
ЈКП „Водовод“ Илинден со Одлука бр.02-166/3 од 18.07.2019 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/6
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Извештајот за
работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за
периодот од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година
Се објавува Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од
01.01.2019 година до 30.06.2019 година, бр.07-1546/7 од 30.08.2019 година што
Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста) редовна
седница одржана на ден 30.08.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1682/1
Од 04.09.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија
( Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15) и член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на
Општина Илинден ( Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134
став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден ( Сл.гласник
на Општина Илинден бр.12/09) Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 30.08.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП „ Водовод“ Илинден за периодот од 01.01.2019 до
30.06.2019 година
Член 1
Советот на Општина Илинден дава согласност на Извештајот за
работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ Илинден за периодот
од 01.01.2019г до 30.06.2019година со арх.бр.01-164/2 од 16.07.2019 година
усвоен од Управниот одбор на ЈКП „Воодвод“ Илинден со Одлука бр.02-166/4
од 18.07.2019 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/7
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање на согласност на Годишниот план
за вработување на општина Илинден за 2020 година

Се објавува Одлука за давање на согласност на Годишниот план за
вработување на општина Илинден за 2020 година, бр.07-1546/8 од 30.08.2019
година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и шеста)
редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1683/1
Од 04.09.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот
сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 , 27/16, 35/18, 198/18), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02),
член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на
општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на
Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019година
донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2020 година на
Општина Илинден арх.бр.04-1547/1 од 26.08.2019година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/8
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување на ЈКП Илинден н. Илинден за 2020 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување на ЈКП Илинден н. Илинден за 2020 година, бр.07-1546/9 од
30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и
шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1684/1
Од 04.09.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот
сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 , 27/16, 35/18, 198/18), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02),
член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на
општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на
Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година
донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2020 година на
Јaвно комунално претпријатие ,,Илинден” н.Илинден арх.бр.04-178/1 од
29.07.2019 г.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/9
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување на ЈКП Водовод н. Илинден за 2020година

Се објавува Одлука за давање согласност на Годишниот план за
вработување на ЈКП Водовод н. Илинден за 2020 година, бр.07-1546/10 од
30.08.2019 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 26 (дваесет и
шеста) редовна седница одржана на ден 30.08.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1685/1
Од 04.09.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот
сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 , 27/16, 35/18, 198/18), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02),
член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на
општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на
Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.08.2019 година
донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2020 година на
Јaвно комунално претпријатие ,,Водовод” н.Илинден арх.бр.04-200/1 од
20.08.2019 г.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-1546/10
Датум на донесување:30.08.2019 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.
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Годишниот план за вработување на општина Илинден за 2020 година бр.081683/1 од 04.09.2019 г
12.Одлука
за давање
на согласност
на Годишниот
план за
вработување на општина Илинден за 2020 година бр.1546/8 oд 30.08.2019г
13. Решение за објава на Одлука за давање согласност на Годишниот
план за вработување на ЈКП Илинден н. Илинден за 2020 година бр.08-1684/1
од 04.09.2019 г
14.Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на
ЈКП Илинден н. Илинден за 2020 година бр.1546/9 oд 30.08.2019г
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