Број 9

Септември

Илинден
Арх.бр. 08-1847/5
од 14.09.2016 година

2016 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 утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на јавните службеници во ЈКП
,,Илинден”н.Илинден за 2016 година
Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на јавните службеници во ЈКП ,,Илинден”н.Илинден за 2016 година
бр.07-1715/3 од 31.08.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
51 (педесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.08.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1847/2
Од 14.09.2016г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски

Врз основа на член 88 став (3) од Законот за административни службеници
(,,Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на 31.08.2016 година донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите
на јавните службеници во ЈКП ,,Илинден”н.Илинден за 2016 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во
ЈКП ,,Илинден” н.Илинден за 2016 година изнесува 76,8 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на општина Илинден”, а ќе се применува со исплата на платата за
септември 2016 година.

Арх.бр.07-1715/3
Од 31.08.2016 год.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски

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 давање на согласност на Одлуката за
утврдувње на вредност на бодот за платите на вработените во ЈКП
„Илинден“ н.Илинден кои имаат статус на даватели на јавни услуги и
вработени кои вршат помошно технички работи
Се објавува Одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдувње
на вредност на бодот за платите на вработените во ЈКП „Илинден“ н.Илинден кои
имаат статус на даватели на јавни услуги и вработени кои вршат помошно
технички работи бр.07-1715/4 од 31.08.2016 година што Советот на Општина
Илинден ја донесе на 51 (педесет и првата) редовна седница одржана на ден
31.08.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1847/1
Од 14.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10, бр.6/12,
бр.119/13, бр.41/14, бр.138/14, бр.25/15, бр.61/15 и бр.39/16), член 36 став 1 точка
9 од Законот за локална 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.15/10) 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 31.08.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Одлуката за утврдувње на вредност на бодот за
платите на вработените во ЈКП „Илинден“ н.Илинден кои имаат статус на
даватели на јавни услуги и вработени кои вршат помошно технички работи
Член 1
Советот на Општина Илинден дава согласност на Одлуката за утврдувње
на вредност на бодот за платите на вработените во ЈКП „Илинден“ н.Илинден кои
имаат статус на даватели на јавни услуги и вработени кои вршат помошно
технички работи бр.02-327/1 од 23.08.2016 година, донесена од Директорот на ЈКП
„ Илинден “, н.Илинден.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1715/4
Од 31.08.2016 год.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски

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 давање на согласност на Одлуката за
утврдувње на вредност на бодот за платите на вработените во ЈКП
„Водовод“ н.Илинден кои имаат статус на даватели на јавни услуги и
вработени кои вршат помошно технички работи

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдувње
на вредност на бодот за платите на вработените во ЈКП „Водовод“ н.Илинден кои
имаат статус на даватели на јавни услуги и вработени кои вршат помошно
технички работи бр.07-1715/5 од 31.08.2016 година што Советот на Општина
Илинден ја донесе на 51 (педесет и првата) редовна седница одржана на ден
31.08.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1847/3
Од 14.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10, бр.6/12,
бр.119/13, бр.41/14, бр.138/14, бр.25/15, бр.61/15 и бр.39/16), член 36 став 1 точка
9 од Законот за локална 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.15/10) 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 31.08.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Одлуката за утврдувње на вредност на бодот за
платите на вработените во ЈКП „Водовод“ н.Илинден кои имаат статус на
даватели на јавни услуги и вработени кои вршат помошно технички работи
Член 1
Советот на Општина Илинден дава согласност на Одлуката за утврдувње
на вредност на бодот за платите на вработените во ЈКП „Водовод“ н.Илинден кои
имаат статус на даватели на јавни услуги и вработени кои вршат помошно
технички работи бр.02-307/1 од 23.08.2016 година, донесена од Директорот на ЈКП
„Водовод“, н.Илинден.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1715/5
Од 31.08.2016 год.
Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски

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 заклучоците

Се објавуваат Заклучоците бр.07-1715/6 од 31.08.2016 година што Советот на
Општина Илинден ги донесе на 51 (педесет и првата) редовна седница одржана
на ден 31.08.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1847/4
Од 14.09.2016г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 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
31.08.2016 година, донесе:
ЗАКЛУЧОЦИ
1.

Се задолжува АД Водостопанство на РМ за целосно почитување на обврската
за чистење на каналската мрежа на подрачјето на Општина Илинден што спаѓа во
рамките на системот за одводнување ХМС Скопско Поле односно да врши
одводнување на индивидуалните водокорисници редовно, континуирано,
квалитетно согласно динамиката утврдена со Акциониот план за чистење и
одржување на каналската мрежа на територија на Општина Илинден за 2016
година бр. 09-280/2 и согласно Договорот за уредување на меѓусебните обврски
во врска со превземената обврска за плаќање на воден надомест за одводнување
од инвидуални водокорисници бр.03-738/1 склучен на ден 18.03.2016 година
помеѓу Општина Илинден и АД Водостопанство на РМ во државна сопственост,
подружница Скопско Поле –Скопје бидејќи Општина Илинден од 2010 г. секоја
година ја превзема обврската за плаќање на воден надомест за одводнување на
индивидуалните водокорисници затоа што согласно Законот за водостопанство и
Законот за води надлежноста и обврската за одводнување на земјиштето ја врши
АД Водостопанство на РМ.

2.

Се укажува на АД Водостопанство на РМ да спроведе постапка за
експропријација на градежно земјиште во приватна сопственост на физички и
правни лица согласно Закон за води со ширината на заштитниот појас во
урбанистичките планови која претставува заштитен појас на канал заради
обезбедување на непречен пристап за одржување и чистење на каналскиот
систем и инсталациите во него.

3.

Се укажува на АД Водостопанство на РМ во државна сопственост, да изврши
детална анализа на каналскиот систем за одводнување и да се отстранат сите
критични точки од каналската мрежа за да се овозможи мелиорација на целото
подрачје и на сите површини и објекти кои припаѓаат на системот за одводнување
ХМС Скопско Поле кој ги опфаќа подрачјата на општините Гази Баба, Арачиново,
Илинден, Петровец и Зелениково.

4.

Се укажува на АД Водостопанство на РМ во државна сопственост да врши
редовно, навремено и квалитетно одржување на каналската мрежа во континуитет
по целата предвидена должина, со соодветна механизација запазувајќи ги
профилите на главната и секундарна каналска мрежа и со изнесување на наносен
материјал на територијата на општина Илинден и вегетацијата во каналот да не
надминува повеќе од 30 см.

5.

Се укажува на АД Водостопанство на РМ во државна сопственост да се изврши
евидентирање и впишување на каналската мрежа во катастарскиот систем на
Агенцијата за катастар на недвижности, особено ако се земе во предвид дека

каналите се објекти од јавен интерес и претставуваат јавно добро за Скопскиот
регион.
6.

Се укажува на Државниот инспекторат согласно надлежностите да ги превземаат
сите законски мерки поради узурпација на каналската мрежа, изведување на
градби, копање земја, подигнување огради,
садење на дрвја и грмушки,
поставување на премини, мостови за вршење на сообраќај долж и преку
каналската мрежа без одобрение од надлежен орган.

7.

Се препорачува на полициската станица надлежна за подрачјето на општина
Илинден да земе активно учество при извршување на активности на терен со
асистенција на полициски службеници

8.

Се задолжуваат општинските инспектори согласно надлежностите да ги
превземаат сите законски мерки поради узурпација на каналската мрежа,
изведување на градби, копање земја, подигнување огради, садење на дрвја и
грмушки, поставување на премини, мостови за вршење на сообраќај долж и преку
каналската мрежа без одобрение од надлежен орган.

9.

Се задолжува Одделението за урбанизам да не дозволи изградба на никаков
објект, во заштитниот појас на каналите дефиниран во Урбанистичките планови за
сите населени места, а на веќе постоечките објекти во заштитниот појас на
каналите да не се утврди правен статус и истите согласно законот за градење да
се отстранат без надомест, како бесправно изградени објекти.

10. Се задолжува Одделението за инспекциски надзор во целост да ја спроведува
Одлука за Комунален ред на Општина Илинден во делот прифаќање и
одведување на атмосферски води
Овие заклучоци влегуваат во сила со денот на нивното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1715/6

Од 31.08.2016 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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