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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За прогласување на Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување
на Буџетот на општина Илинден за трет квартал од 2009 година со арх.бр.07-1821/3 од
30.10.2009 година..
Се прогласува Одлуката за усвојување на квартален извештај за извршување на
Буџетот на општина Илинден за трет квартал од 2009 година со арх.бр.07-1821/3 од
30.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница
одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08- 1919/1
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 7 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ
бр.05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА
За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Илинден за
3 квартал од 2009 година

Член 1
Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Илинден за трет
квартал од 2009 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на
општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/3
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За прогласување на Одлука за согласност на Правилникот за систематизација и
организација на работните места на ЈОУДГ „ Гоце Делчев “, општина Илинден бр.02-21/4
од 13.10.2009 година со арх.бр. 07-1821/4 од 30.10.2009 година.
Се прогласува Одлука за согласност на Правилникот за систематизација и
организација на работните места на ЈОУДГ „ Гоце Делчев“, општина Илинден бр.02-21/4 од
13.10.2009 година со арх.бр. 07-1821/4 од 30.10.2009 година што Советот на Општина
Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08- 1919/2
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/02) и
член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ( Сл.весник на РМ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05,
98/08, 107/08 ) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните
места на ЈОУДГ „ Гоце Делчев “, општина Илинден бр.02-21/4 од 13.10.2009 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на
општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/4
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Одлука за согласност на Статутот на ЈКП Илинден
н.Илинден бр.01121/4 од 14.04.2009 година со арх.бр.07-1821/5 од 30.10.2009 година.
Се прогласува Одлука за согласност на Статутот на ЈКП Илинден н.Илинден
бр.01121/4 од 14.04.2009 година со арх.бр.07-1821/5 од 30.10.2009 година што Советот на
Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009
година.
Архив. Број 08- 1919/3
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/02) и
член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија ( Сл.весник на РМ бр. 38/96,
40/03,49/06, 22/07 ) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009
година

ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Стаутот на ЈКП Илинден, н.Илинден бр.01-121/4 од 10.04.2009
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на
општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/5
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП
Илинден н.Илинден за период 01.01.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/6 од
30.10.2009 година.
Се прогласува Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Илинден
н.Илинден за период 01.01.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/6 од 30.10.2009 година
што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден
30.10.2009 година.
Архив. Број 08- 1919/4
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/02) и
член 11 од Законот за јавни претпријатија ( Сл.весник на РМ бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07 )
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА
За усвојување на финансискиот извештај на ЈКП Илинден, н.Илинден за период од
01.01.2009 г. до 30.09.2009 год. бр.01-247/1 од 16.10.2009 година

Член 1
Се усвојува финансискиот извештај на ЈКП Илинден, н.Илинден за период 01.01.2009 г.
до 30.09.2009 г. бр.01-247/1 од 16.10.2009 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на
општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/6
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП
Водовод н.Илинден за период 01.02.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/7 од
30.10.2009 година.
Се прогласува Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Водовод
н.Илинден за период 01.02.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/7 од 30.10.2009 година
што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден
30.10.2009 година.
Архив. Број 08- 1919/5
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/02) и
член 11 од Законот за јавни претпријатија ( Сл.весник на РМ бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07 )
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА
За усвојување на финансискиот извештај на ЈКП Водовод, н.Илинден за период од
01.02.2009 г. до 30.09.2009 год. бр.01-186/1 од 16.10.2009 година

Член 1
Се усвојува финансискиот извештај на ЈКП Водовод, н.Илинден за период 01.02.2009 г.
до 30.09.2009 г. бр.01-186/1 од 16.10.2009 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на
општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/7
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За прогласување на Одлука за согласност на Извештај за процена на штета од
елементарни непогоди на територија на општина Илинден бр.08-1057/12 од 26.10.2009
година со арх.бр07-1821/8 од 30.10.2009 година.
Се прогласува Одлука за согласност на Извештај за процена на штета од
елементарни непогоди на територија на општина Илинден бр.08-1057/12 од 26.10.2009
година со арх.бр07-1821/8 од 30.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја
усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08-1991/6
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/02)
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА
За усвојување на извештај за процена на штета од елементарни непогоди на територија на
општина Илинден бр.08-1057/12 од 16.10.2009 година

Член 1
Се усвојува извештајот за процена на штета од елементарни непогоди на територија на
општина Илинден бр.08-1057/12 од 26.10.2009 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на
општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/8
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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