Службен Гласник на Општина Илинден

Број 5

бр.5 Мај 2013 година

МАЈ

Илинден
Арх.бр.08-1811/7
од 27.05.2013 година

2013 година

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 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 Одлуката за измена на распоредот на средствата
во Буџетот на општина Илинден за 2013 година

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот
на општина Илинден за 2013 година, бр.07-1716/3 од 23.05.2013 година, што Советот
на Општина Илинден ја донесе на треттата редовна седница одржана на ден
23.05.2013 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1811/1
Од 27.05.2013 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА
ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН
за 2013 година

Мај 2013 година

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008)
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U
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A

Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na Op{tina ILINDEN
Za 2013

godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina ILINDEN
Za 2013

godina na sledniot na~in :

Potprograma i naziv na potprogramata
Potstavka i opis na potstavkata

Buxet

Samofinan.

Dotacii

Donacii

Krediti

E00 OP[TINASKA ADMINISTRACIJA
402310

Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

-5.000

0

0

0

0

402220

Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

-12.000

0

0

0

0

402210

Osnovni pridonesi za zdravstvo

402110

Osnovni pridonesi za PIO

-77.000

0

0

0

0

-170.000

0

0

0

0

401310

Personalen danok na dohod od plata

-36.000

0

0

0

0

401120

Osnovni plati - dr`avni slu`benici

-700.000

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

V10 DETSKI GRADINKI
402310

Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

402220

Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

12.000

0

0

0

0

402210

Osnovni pridonesi za zdravstvo

77.000

0

0

0

0

402110

Osnovni pridonesi za PIO

401310

Personalen danok na dohod od plata

401130

Osnovni plati - drugi vraboteni

170.000

0

0

0

0

36.000

0

0

0

0

700.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

^len 2
Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina ILINDEN
i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za
2013 godina.

BR. 07-1716/3

Од 23.05.2013г.

Pretsedatel na Sovetot na Op{tina
ILINDEN
M-r Marjan Milo{evski

с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 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 Одлуката за изменување и дополнување на
Одлуката за формирање на Локален совет за превенција

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката
за формирање на Локален совет за превенција, бр.07-1716/4 од 23.05.2013 година,
што Советот на Општина Илинден ја донесе на треттата редовна седница одржана
на ден 23.05.2013 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1811/2
Од 27.05.2013 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 година

Врз основа на 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), член 134 став 2 од Деловникот за работа
на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), а во
врска со член 11 став 1 и член 25 став 3 од Законот за полиција (Сл.весник на Р.М.
бр.114/06, бр.6/09 и бр.145/12), Советот на општина Илинден на седницата одржана
на ден 23.05.2013 година, донесе:

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за формирање
на Локален совет за превенција
Член 1
Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Одлуката
за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година
донесена од Советот на општина Илинден.
Член 2
Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5
од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 6 лицето „Игор Јаковлевски“
се заменува со лицето „Влајко Јованов“.
Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5
од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 7 лицето „Александар Митревски“
се заменува со лицето „Тројан Симоновски“.
Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5
од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 8 лицето „Емануел Зографски“ се
заменува со лицето „Катерина Апостоловска“.
Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5
од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 9 лицето „Саше Цветковски“ се заменува
со лицето „Мишо Марковски“.
Во Одлуката за формирање на Локален совет за превенција бр.07-1033/5
од 14.05.2010 година во член 5 став 1 точка 15 лицето „Славица Милошевска“
се заменува со лицето „Саше Ристовски“.
Член 3
Останатите одредби од Одлуката за формирање на Локален совет
за превенција бр.07-1033/5 од 14.05.2010 година донесена од Советот на општина
Илинден, остануваат непроменети.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето во Службен
гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07- 1716/4
Датум на донесување: 23.05.2013г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 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 Одлуката за формирање на Партиципативно тело
од областа на урбанизмот

Се објавува Одлуката за формирање на Партиципативно тело од областа
на урбанизмот бр.07-1716/5 од 23.05.2013 година, што Советот на Општина Илинден
ја донесе на треттата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1811/3
Од 27.05.2013 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 година

Врз основа на 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 и член 46 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) и член 17 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл.весник на Р.М. бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11,
бр./53/11 и бр.144/12), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден
23.05.2013 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот
Член 1
Партиципативното тело од областа на урбанизмот се формира заради
пренесување на ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица
во процесот на урбанистичкото планирање, како и заради следење на состојбите
во планирањето преку давање на иницијативи, насоки и сугестии во процесот
на планирање и изготвување на плански решенија за општина Илинден.
Член 2
Партиципативното тело од областа на урбанизмот се состои од 7 (седум)
членови од кои: 2 (два) члена од Советот на општина Илинден, 1 (еден) член-стручно
лице од администрацијата на општина Илинден, 1 (еден) член-стручно лице
од областа на урбанистичкото планирање и 3 (тројца) членови од месните заедници.
Член 3
За членови на Партиципативното тело од областа на урбанизмот, се избираат:
1.Стојадин Ѓорѓиевски –член
2.Стефанија Димитријевска-член
3.Јулијана Димитријевска-член
4.Васе Ѓоргиевски-член
5.Билјана Ангеловска-член
6.Зоран Милковски-член и
7.Љупчо Димитриевски-член.
Член 4
Со влегувањето во сила на оваа Одлука, претстанува важноста на Одлуката за
формирање на формирање на Партиципативно тело од областа на урбанизмот
бр.07-685/2, донесена од Советот на општина Илинден на седницата одражана на
ден 12.10.2005 година.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 година

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1716/5
Датум на донесување: 23.05.2013г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 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 Одлуката за формирање на Комисија за процена
на штета при елементарни непогоди

Се објавува Одлуката за формирање на Комисија за процена на штета при
елементарни непогоди бр.07-1716/6 од 23.05.2013 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на треттата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1811/4
Од 27.05.2013 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 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 23.05.2013 година, донесе:

ОДЛУКА
за формирање на Комисија за процена на штета
при елементарни непогоди
Член 1
Комисијата за процена на штета се формира за утврдување на видот и
големината на штетите од физички и вредносни показатели, по територии, средства
и други блага, време и причини за настанување на штетите и тоа по корисници и
сопственици.
Резултатите од процената се користат за утврдување на конкретни мерки за
отстранување на настанатите штети како и за утврдување на големината на загубите.
Член 2
Процената на штета се организира на целото подрачје што ја претрпело
штетата од елементарни и други непогоди.
Член 3
Комисијата за процена на штета е должна да изработи збирен Извештај
за проценетите штети на територијата на општина Илинден и да го достави
до Советот на општина Илинден.
Член 4
Комисијата за процена на штета при елементарни и други непогоди
се состои од претседател и 4 (четири) члена од кои двајца претставници на
за
земјоделие,
шумарство
подрачното
одделение
на
Министерството
и водостопанство-Гази Баба.
Член 5
За претседател на Комисијата за процена на штета се избира:
Стојадин Ѓорѓиевски -претставник од Советот.
За членови на Комисијата за процена на штета се избираат:
1.Никица Богдановски-претставник од Советот
2.Бранко Крстиќ-претставник од Советот
3.Горан Треневски -надворешен претставник и
4.Марјанчо Мојсов-надворешен претставник.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 година

Член 6
Мандатот на претседателот и членовите на Комисијата за штета трае колку и
мандатот на членовите на Советот на општина Илинден.
Член 7
Со влегувањето во сила на оваа Одлука, претстанува важноста на Одлуката за
формирање на Комисија за процена на штета при елементарни непогоди бр.07-938/5
донесена од Советот на општина Илинден на седницата одражана на ден 02.06.2009
година.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1716/6
Датум на донесување: 23.05.2013г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 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 Програмата за изменување и дополнување на Годишната
Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето
на Општина Илинден за 2013 година

Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Годишната
Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден
за 2013 година, бр.07-1716/7 од 23.05.2013 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на треттата редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1811/5
Од 27.05.2013 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.5 Мај 2013 година

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина
Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 17 став 1, 3 и 7 и
член 50а став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 51/2005; 137/2007; 151/2007; 91/2009; 124/2010;
18/2011; 53/2011; 144/2012 и 55/2013), Советот на Општина Илинден на седницата
одржана на 23.05.2013 година донесе
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НA
ГОДИШНАTA ПРОГРАМА
за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден
за 2013 година
1. Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Годишната
Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден
за 2013 година со арх.бр.07-3226/4 од 27.12.2012 година, донесена од Советот на
Општина Илинден на седница одржана на ден 21.12.2012 година.
2. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, се менува точка 17 и гласи :

17

Урбанистички план вон населено
место Миладиновци
( КП 25/1 и 25/2 КО Миладиновци)

Миладиновци

34,47

Г- производство, дистрибуција
и сервиси

3. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, во точка 3 по редниот број 23 се
додава нов редeн број 24 и 25 кој гласи :

24

Урбанистички план вон населено
место Миладиновци м.в Уџак (КП
1091 КО Миладиновци)

Миладиновци

64,74

25

УПС Илинден, Марино и дел од КО
Кадино, Локалитет Ограѓа за ГП
1.2

Илинден

0,31

Г- производство,
дистрибуција и сервиси

А3 Групно домување

4. Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005; 137/2007; 151/2007; 91/2009;
124/2010; 18/2011; 53/2011; 144/2012 и 55/2013) во годишната програма заради
економски развој на општината се утврдуваат плановите под реден број 17,21,22,23,
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24 и 25 да се донесат во постапка пропишана во член 24-а ставови 2, 3 и 4 на законот
согласно која урбанистичкиот план се изработува и донесува како предлог на планот.
5. Сите останатите одредби од Годишната Програма за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година,
остануваат непроменети и истите се во примена.
6. Преодни и завршни одредби
Програмата за изменување и дополнување на Годишната Програма за
изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013
година влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина
Илинден.

Архивски број: 07-1716/7
Датум на донесување: 23.05.2013г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.
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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 дополнување на Одлуката
за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2013 година

Се запира објавувањето на Одлуката за дополнување на Одлуката
за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2013 година, бр.07-1716/8
од 17.05.2013 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на треттата
редовна седница одржана на ден 23.05.2013 година, поради неусогласеност со член
50 став 1 точка 7 и точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/02) согласно кој Градоначалникот го предлага и извршува годишниот Буџет на
општината и член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и бр.47/11), согласно кој
Градоначалникот на општината му предлага на Советот на општината измени и
дополнувања на Буџетот во текот на годината што во случајот со донесување на
горенаведената Одлука се повредени бидејќи Советот ја донел наведената Одлука
без предлог на Градоначалникот на општината, и поради неусогласеност со
одредбите од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во
Собранието во Р.Македонија и други избрани и именувани лица (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, 145/12) во кој е утврдено правото на надоместок на членовите на
Советот, а која неусогласеност се состои во тоа што во истите закони не е утврден
рокот за исплата на надоместоците ниту законот упатува тоа да се утврди
со Одлуката за извршување на буџет.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-1811/6
Од 27.05.2013 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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