Службен Гласник на Општина Илинден

Број 11

бр.11 Септември

Септември

2012 година

2012 година

Илинден, 20 Септември 2012 година
Арх.бр.08-2399/4

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.11 Септември

2012 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 Заклучок

Се објавува Заклучокот, бр.07-2176/5 од 05.09.2012 година, што Советот
на Општина Илинден го донесе на Вонредната седница одржана на ден 05.09.2012
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2399/1
Од 20.09.2012 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.11 Септември

2012 година

Врз основа на член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа
на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02),
Советот на Општина Илинден на Вонредната седница одржана на ден 05.09.2012
година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
Советот
на
општина
Илинден
во
врска
доставениот
Предлог
за организирање на студиско патување од страна на група советници, донесе
Заклучок за потребата од организирање на студиска посета во економски развиена
општина од соседните држави на Република Македонија, со цел пренесување
и размена на искуства помеѓу двете општини.
Овој Заклучок влегува во сила со
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Бр.07-2176/5
Од 05.09.2012г.

денот

на

неговото

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.11 Септември

2012 година

Согласно член 51 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002) и член 38 став 1 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010),
Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ
за запирање на објавувањето на Одлуката за определување на надоместок
на членовите на Советот на општина Илинден
Се запира објавувањето на Одлуката за определување на надоместок на
членовите на Советот на општина Илинден, бр.07-2176/6 од 05.09.2012 година што
Советот на Општина Илинден ја донесе на вонредната седница одржана на ден
05.09.2012 година, поради неусогласеност со член 45 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 29-а и член 29-д од Законот за
плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република
Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (Сл.весник на Р.М.
бр.36/90, 44/90, 11/91, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10,
162/10, 11/12).
Согласно член 45 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), членовите на Советот на општина Илинден имаат право на надоместок за
присуство на седници и надоместок на патни и дневни трошоци, во рамките утврдени
со закон.
Во членот 29-а и член 29-д од Законот за плата и другите надоместоци на
пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани
лица во Републиката (Сл.весник на Р.М. бр.36/90, 44/90, 11/91, 38/91, 23/97, 37/05,
84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12) на членовите на Советот на
општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на советот и
право на патни и дневни трошоци за службени патувања во земјава и странство.
Други права на надоместоци согласно горенаведените закони на членовите
на советот не им се утврдени.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Општина Илинден

Арх.бр.08-2399/2
Од 20.09.2012 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.11 Септември

2012 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 Заклучок

Се објавува Заклучокот, бр.07-2176/7 од 05.09.2012 година, што Советот
на Општина Илинден го донесе на Вонредната седница одржана на ден 05.09.2012
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2399/3
Од 20.09.2012 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.11 Септември

2012 година

Врз основа на член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа
на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02),
Советот на Општина Илинден на Вонредната седница одржана на ден 05.09.2012
година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
Советот на општина Илинден во врска доставенотo барање за финансиска
подршка на Македонската таеквондо репрезентација за учество на балканско
првенство во Сараево - БиХ, констатира дека финансиската подршка на спортските
клубови се остварува во рамки на Програмата за спорт со која се предвидуваат
финансиските средства и намената на истите за потикнување и развој на спортот. Во
смисла на горенаведеното, Советот донесе Заклучок дека по предметното барање
надлежно е да постапува ЈПССО Илинден 2010, кое ја спроведува Програмата за
спорт.
Овој Заклучок влегува во сила со
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Бр. 07-2176/7
Од 05.09.2012г.

денот

на

неговото

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

СОДРЖИНА

1.Решение за објавување на Заклучок, бр.08-2399/1 од 20.09.2012
година;
2.Заклучок, бр.08-2176/5 од 05.09.2012 година;
3.Решение за запирање на објавувањето на Одлуката за определување
на надоместок на членовите на Советот на Општина Илинден, бр.08-2399/2
од 20.09.2012г.;
4.Решение за објавување на Заклучок, бр.08-2399/3 од 20.09.2012
година;
5.Заклучок, бр.07-2176/7 од 05.09.2012 година.

