Број 9

Август

Илинден
Арх.бр.08-2481/3
од 30.08.2013 година

2013 година

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.9 Август

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 давање на согласност

Се објавува Одлуката за давање на согласност, бр.07-2448/2 од 30.08.2013
година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на седмата редовна седница
одржана на ден 30.08.2013 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2481/1
Од 30.08.2013г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.9 Август

2013 година

Врз основа на член 41 став 5 од Законот за основното образование (Сл. Весник
на Р.М бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13) а во врска
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 30.08.2013 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на согласност

Член 1
Се дава согласност за формирање на 3 (три) паралелки во шесто одделение
во О.У “Браќа Миладиновци“, с.Миладиновци, со помал број ученици од законскиот
минимум кој изнесува 24 (дваесетичетири) ученици.
Член 2
Согласноста од членот 1, се дава, врз основа на поднесеното Барање од
страна на ОУ “Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци бр.07-16/76 од 29.08.2013 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2448/2
Датум на донесување: 30.08.2013г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.9 Август

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 давање согласност за основање на регионален
одбор за управување со отпад

Се објавува Одлуката за давање согласност за основање на регионален одбор
за управување со отпад, бр.07-2448/5 од 30.08.2013 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на седмата редовна седница одржана на ден 30.08.2013 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2481/2
Од 30.08.2013г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.9 Август

2013 година

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална самоуправа(Службен
весник на РМ бр.5/02) а во врска со член 3 од Законот за меѓуопштинска соработка
(Службен весник на РМ бр.79/09) и 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 30.08.2013 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
РЕГИОНАЛЕН ОДБОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
Член 1
Општина Илинден дава согласност за основање на Регионален одбор за
управување со отпад преку кој ќе се остварува соработка со општините во Скопски
плански регион на Република Македонија за регионално интегрирано управување со
отпад.
Член 2
Регионалниот одбор за управување со отпад ќе биде надлежен за: утврдување
на нацрт регионалниот план за управување со отпад, организирање и следење на
примената на регионалниот план, организирање на набавка и избор на добавувачи и
градители за елементите на регионалниот систем, организирање на јавна набавка и
избор на оператори на регионалниот систем, одобрување на нацрт предлози за
единица цена за третман на тон отпад во регионалниот систем, одобрување на нацрт
инвестициска програма за развој на регионалниот систем и активностите на
избраните оператори.
Член 3
За член на Регионалниот одбор за управување со отпад од општина Илинден
се овластува Градоначалникот на општина Илинден.
Член 4
Начинот на соработката и надлежностите на регионалниот одбор со отпад
поконкретно ќе се утврдат со Договор за воспоставување на регионален одбор за
управување со отпад во Скопски плански регион кој ќе биде склучен од страна на
членовите на овој одбор.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-2448/5
Датум на донесување: 30.08.2013г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.9 Август

2013 година

СОДРЖИНА
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3.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност за основање
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