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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.14
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декември

2010 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за одобрување на Планот на програми за развој на
Буџетот на Општина Илинден за 2011 година

Се објавува Одлуката за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот
на Општина Илинден за 2011 година, бр.07-2006/3 од 24.11.2010 година што Советот на
Општина Илинден ја усвои на 27-та (дваесет и седмата) седница одржана на ден
24.11.2010 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Општина Илинден.

Архив. број 08-2107/1
Од 01.12.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на
Р.М бр.05/02) и член 21б од Законот за буџетите (Сл. весник на Р.М бр.64/05, 4/08,
103/08, 156/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 24.11.2010
година, донесе:

ОДЛУКА
за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден
за 2011 година

Член 1
Се одобрува Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден за
2011 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Планот на програми за развој на Буџетот на
Општина Илинден за 2011 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Архив.бр. 07-2006/3
Од 24.11.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за делегирање на
вршењето на комунална услуга

Се објавува Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за делегирање на
вршењето на комунална услуга, бр.07-2006/4 од 24.11.2010 година што Советот на
Општина Илинден ја усвои на 27-та (дваесет и седмата) седница одржана на ден
24.11.2010 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Општина Илинден.

Архив. број 08-2107/2
Од 01.12.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски, с.р
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Врз основа член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.гласник на
Општина Илинден бр.05/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на
ден 24.11.2010 година, донесе

ОДЛУКА
за ставање вон сила на Одлуката за делегирање на вршењето
на комунална услуга

Член 1
Со оваа Одлука се става вон сила Одлуката за делегирање на вршењето на
комунална услуга број 07-281/5 од 28.06.2005 година, донесена од Советот на Општина
Илинден на седницата одржана на ден 28.06.2005 година, а објавена во Службен
гласник на Општина Илинден бр. 6 од јули 2005 година.
Член 2
Се задолжува Градоначалникот на Општина Илинден да ја спроведе оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила на 01.01.2011 година, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Илинден.

Архив.број: 07-2006/4
Од 24.11.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за отпис на даночни обврски

Се објавува Одлуката за отпис на даночни обврски, бр.07-2006/5 од 24.11.2010
година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 27-та (дваесет и седмата) седница
одржана на ден 24.11.2010 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Општина Илинден.

Архив. број 08-2107/3
Од 01.12.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски, с.р
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на
Р.М бр.05/02) и член 11-а од Законот за даноците на имот (Сл. весник на Р.М бр.61/04,
92/07, 102/08), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 24.11.2010
година, донесе:
ОДЛУКА
за отпис на даночни обврски
Член 1
Со оваа Одлука се врши траен отпис на даночните обврски од евиденцијата
(Даночен облог) по основа на утврден Данок на имот на даночните обврзници - физички
лица.
Член 2
Даночните обврски на даночните обврзници по основ на Данок на имот за кои се
врши траен отпис го опфаќаат периодот од 1994 до 2004 година.
Член 3
Вкупниот износ на даночни обврски по основ на Данок на имот за кои се врши
траен отпис изнесува 9.713.702,00 денари, или по населени места: Илинден –
3.203.981,50 денари, Марино – 2.415.333,50 денари, Кадино – 1.280.546,50 денари,
Миладиновци – 987.617,00 денари, Мралино – 567.666,00 денари, Мршевци – 350.322,50
денари, Дељадровци – 309.034,50 денари, Бунарџик – 211.688,00 денари, Ајватовци –
152.797,00 денари, Текија – 132.021,00 денари, Бучинци – 73.588,50 денари и Бујковци –
29.106,00 денари.
Член 4
Вкупниот број на Даночни обврзници на кои им се врши траен отпис на даночните
обврски од евиденцијата по основа на Данок на имот изнесува 3360 обврзници.
Член 5
Трајнот отпис на даночните обврски на даночните обврзници по основ на Данок на
имот се врши поради истек на рокот за застареност за наплата на даночните обврски.
Член 6
Се задолжува Градоначалникот и Одделението за финансиски прашања да ја
спроведат оваа Одлука.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Архив.број: 07-2006/5
Од 24.11.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за формирање на комисии за утврдување
на пазарна вредност на недвижен имот

Се објавува Решението за формирање на комисии за утврдување
на пазарна вредност на недвижен имот, бр.07-2006/6 од 24.11.2010 година што Советот
на Општина Илинден го донесе на 27-та (дваесет и седмата) седница одржана на ден
24.11.2010 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Општина Илинден.

Архив. број 08-2107/4
Од 01.12.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски, с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М
бр.05/02) и член 5 став 2 од Законот за даноците на имот (Сл. весник на Р.М бр.61/04,
92/07, 102/08), Советот на Општина Илинден на ден 24.11.2010 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за формирање на комисии за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот
Член 1
Со ова Решение се формираат Комисии за утврдување на пазарната вредност на
недвижен имот, во состав:
Комисија бр.1
1. Јулијана Атанасовска – Претседател на комисијата
2. Владица Медаровиќ
3. Игор Ристовски
Комисија бр.2
1. Тања Маневска – Претседател на комисијата
2. Гоце Филиповски
3. Виолета Томева
Комисија бр.3
1. Саше Ристовски – Претседател на комисијата
2. Борче Мицановски
3. Игор Филиповски
Комисија бр.4
1. Александра Сиљановска – Претседател на комисијата
2. Фросина Стојанова
3. Васе Ѓорѓиевски
Член 2
Комисиите од член 1 ќе извршат проценка на пазарната вредност на недвижниот
имот на даночните обврзници на данокот на имот правни и физички лица кои се
сопственици, корисници и плодоуживатели на недвижен имот што се водат во
евиденцијата (Даночен облог) на општина Илинден, согласно Методологијата за
утврдување на пазарна вредност на недвижниот имот (Сл. весник на Р.М бр.50/05, 40/10,
46/10).
Член 3
Мандатот на членовите на комисиите од член 1 е во траење до извршувањето на
целосната проценка на недвижниот имот на даночните обврзници на данокот на имот
правни и физички лица кои се сопственици, корисници и плодоуживатели на недвижен
имот што се водат во евиденцијата (Даночен облог) на општина Илинден.
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Член 4
Утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот во постапка за
утврдувањње на Данок на имот, Данок на промет на недвижност и Данок на наследство
и подарок кои се водат во општината, ќе ја врши Комисијата за проценка на пазарната
вредност на недвижен имот формирана со Решение бр.07-1461/4 донесено до Советот
на општина Илинден на седницата одржана на ден 29.07.2010 година.
Член 5
Ова Решение влегува во сила со денот на негово објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Архив.број: 07-2006/6
Од 24.11.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на План за заштита и спасување

Се објавува Планот за заштита и спасување, бр.07-2006/9 од 24.11.2010 година
што Советот на Општина Илинден го донесе на 27-та (дваесет и седмата) седница
одржана на ден 24.11.2010 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Општина Илинден.

Архив. број 08-2107/6
Од 01.12.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски, с.р
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НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА
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Врз основа на член 10,13 и 39 од Законот за заштита и спасување (Сл весник на
РМ бр. 36/04 и 86/08) и точка 1 од Методологијата за планирање на заштитата и
спасувањето (Сл весник на РМ бр. 76/06) се утврдува следнава содржина:

СОДРЖИНА

1. Подготвеност на силите за заштита и спасување
2. Мобилизација на силите за заштита и спасување, матријално технички средства и
опрема
3. Ангажирање на силите за заштита и спасување
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Врз основа на глава три точка 1 подточка 1.1 и став 7 од Методологијата за
планирање на заштитата и спасувањето(Сл весник на РМ бр. 76/06) се утврдува
следната:

СОДРЖИНА
На документот за подготвеност на силите за заштита и спасување

-

Потсетник за документите за подготвеност
Содржина на мерките за подготвеност
Разработка на мерките за подготвеност
Извршители на мерките за подготвеност
Документи кои се користат при спроведување на мерките за подготвеност
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ПОТСЕТНИК
За документите за подготвеност
Во овој документ кој е составен дел од Планот за заштита и спасување на
Општината се внесуваат задачи и постапки со кои се обезбедува благовремено и
потполно спроведување на мерките за заштита и спасување и активирање на Штабот и
единиците за заштита и спасување, како и на одредени стручни служби надлежни во
однос на степенот на загрозеност од природни и други несреќи.
Задачите и постапките во овој документ се прецизно одредени по степените на
загрозеност, а воедно се одредени и извршителите и активностите, роковите за
извршување на актиноститте и потребните средтва за извршување на задачите.
Во зависност од степенот на загрозеност се разработуваат и се планираат
активности на три нивоа на загрозеност:
- прв
- втор и
- трет степен на загрозеност.
Во првиот степен на загрозеност се планираат активности од нормативно
превентивен карактер во околности каде заагрозеноста не е толку изразена и
подготвеноста се седува на пониско ниво. Во овој степен се превземаат следните
активности:
- Се ангажираат сите променливи податоци од сите документи на Планот за
заштита и спасување од страна на надлежните за заштита
- Со наредба се воведува постојано дежурство на вработените во општинаата
вклучени во силите за заштита и спасување
- Со наредба се пропишуваат соодветни мерки за безбедност кои се потрени да се
превземат во општината
- Со наредба се прекинуваат годишните одмори на сите вработени кои се
вклучени и распоредени во Штабот и единиците за заштита и спаување, како и други
субјекти и институции кои се должни под итно да се јават на своите работни места
Во вториот степен на загрозеност се планираат активности со кои се постигнува
повисоко ниво на подготвеност односно загрозеноста од природни непогоди и други
опасности е голема и бара поголема активност. Во овој степен се планираат следниве
активности:
- увид во списковата евиденција на Штабот и единиците за заштита и спасување
- Проверка и увид во спремноста и подготвеноста на Штабот и единиците за
заштита и спасување за успешно завршување на зададените задачи. Увидот се состои
од проверка на нивата опременост со средства и опрема за заштита и спасување
- Проверка и увид на подготвеноста на надлежните служби со човечки ресурси и
опрема за извршување на поставените задачи за заштита и спасување
- Се пристапува кон уредување на објектите за заштита согласно Планот за
засолнување
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- Се врши едукација на граѓаните и материјлните добра (средства) од загрозените
подрачја на безбедни простори
- Се врши активирање на силите за заштита и спасување во општината и тоа
веднаш, телефонски или курирски.
Во третиот степен на загрозеност се планираат мерки, задачи и постапки со кои се
обезбедува целосно и потполна подготвеност за заштита и спасување односно се врши
општа мобилизација на сите сили и средства за заштита и спасување според Планот за
заштита и спасување
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СОДРЖИНА, РАЗРАБОТКА И ИЗВРШИТЕЛИ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ НА
СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Во документот за подготвеност на илите за заштита и спасување се содржани,
разработени и одредени извршрителите на активностите во три степени на загрозеност
и тоа:
- активности за прв степен на загрозеност
- активности за втор степен на загрозеност
- активности за трет степен на загрозеност
I. активности во прв степен на загрозеност
На првиот степен на загрозеност се разработуваат следиве активности
- ажурирање на сите документи за заштита и спасување
се ажурираат сите променливи податоци од сите документи на планот за заштита и
спасување
Извршител : Совет за заштита и спасување
- Воведувањето на постојаното дежурство во општина. Со наредба се
воведува постојано дежурство во Општината од редовите на вработените
вклучени во системот за заштита и спасување
Извршител: Градоначалник
- Спроведување на мерки за безбедност
Со наредба се пропишуваат соодветни мерки за безбедност кои се потребни да се
превземаат во општината
Извршител: советник за заштита и спасување
- Прекинување на годишен одмор на сите вработени во службата за заштита и
спасување и лицата распоредени во штабот и единиците за заштита и спасување
Со наредба се прекинуваат годишните одмори на сите вработени во Службата за
заштита и спасување и лицата распоредени во штабот и единиците за заштита и
спасување и истите се должнида се јават на своите работни маста.
Извршител: Градоначалник
Активности од втор степен на загрозеност
Во вториот степен на загрозеност се планираат задачи, мерки и постапки со кои
се постигнува повисоко ниво на подготвеност и тоа:
- целосна подготвеност на Штабот и единиците за заштита и спасување
Се врши увид и проверка на опременоста со средства и опрема за Заштита и
Спасување
Извршител командант на Штабот за Заштита и Спасување
-

Провека на подготвеност и готовноста на

Сите субјекти кои интервенираат на подрачјето
спроведување на мерките за Заштита и Спасување
- Проверка и увид на подготвеноста на службите

Општина

Илинден

за
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Со човечки ресурси и опрема за извршување на поставените задачи за Заштита и
Спасување
Извршни совети за Заштита и Спасување
Уредување на објектите за заштита

Се пристапува кон уредување на објектите за заштита ( ппд – Ајватовци ,
Мршевци ,Марино, Бујковци,Мралино и др)
Извршен командант на Штабот за Заштита и Спасување
- Спроведување на еваккуација на граѓаните и материјалните
Добра од загрозените подрачја
Извршител командант на Штабот за Заштита и Спасување
Се врши активирање на сите субјекти на силите за Заштиа и Спасување согласно
закон регулатива
- Извршни и одговорни лица (директори)

Активност по трет степен на загрозеност
Во третиот степен на загрозеност се планираат мерки,задачи и постапки со кои се
обезбедува целосна и потполна подгтвеност за Заштита и спасување и
Остранување на последиците и тоа:
- Извршување на општа мобилност на силите и средства заЗаштита и спасување
Мобилизација на силите и средствата за Заштита и Спасување пред
курирски систем
Извршен советник за Заштита и Спасување командант за Заштита и Спасување
- Преоѓање на сите носители на планирањето на работа според Планот за Заштита
и Спасување
Носител : Градоначалник
Документи
Кои се користат при спроведување на мерките за подготвеност:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наредба за воведување на дежурства
наредба за пропишување на мерки за безбедност
Наредба за прекинување на годишен одмор
Список на членови на штабот за заштита и спасување
Список на опрема на членовите од единиците за заштита и спасување
Список на опрема на членовите на од штабот и единиците за заштита и
спасување
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МОБИЛИЗАЦИЈА
НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА И ОПРЕМА
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Документот за мобилизација на силите за заштита и спасување материјално
техничките средства и опрема во општината согласно глава три, точка 1 и подточка 2
од Методологијата за планирање на заштита и спасување (Сл весник на РМ бр.
76/06) ги содржи следниве елементи:
1. Упатство за извршување на мобилизација
2. Список на курири и преглед на превозни средства кои се користат за доставување
на поканите
3. список на обврзниците распоредени во Штабот и единиците за заштита и
спасување
4. Персонален и материјален состав
на Штабот и единиците за заштита и
спасување
5. Шема за разместување на Штабот за заштита и спасување на мобилизациските
маста и местата на нивното активирање
6. потсетник за извршување на мобилизацијата на командантот и началникот на
Штабот
7. Потсетник за извршување на мобилизацијата на командантот на единиците
8. Потсетник за извршување на мобилизацијата на куририте во системот за заштита
и спасување
9. Преглед на формациските материјално техничките средства од пописот и
начинот на прием на опремата и средствата
10. Мерки за безбедност за време на завршување на мобилизацијата
11. Начин на пополна и снабдување на штабот и единиците за заштита и спасување
со обврзници и материјално технички средства за време на природни непогоди,
епидемии и други несреќи.
12. Одлука за именување на членови на Штабот за заштита и спасување
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Согласно член 6 и 7 од Уредбата за начинот на подготовеноста и мобилизацијата на
силите за заштита и спасување(сл. Весник на РМ бр.60/06) се донесува следното:
УПАТСТВО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈАТА
Мобилизацијата на силите за заштита и спасување во општина опфаќа активности
и постапки со кои истите преминуваат во состојба на готовност за извршување на
задачите.
Целта на мобилизацијата на Штабот за заштита и спасување е да во најкусо
можно време се доведат во полна готовност за заштита и спасување на вработените и
на материјално техничките средства.
Мобилизацијата на силите и средствата за заштита и спасување према начинот
на појавување и соопштување е јавна, а по обемот може да биде општа или делумна.
Општа мобилизација претставува организирано и планско активирање на сите
расположливи сили за заштита и спасување во општината.
Наредбата за мобилизација се соопштува и објавува усмено, преку средствата за
брски и курирскиот систем со врачување на покани.
Мобилизацијата започнува со приемот на наредбата за мобилизација а завршува со
времето одредено во планот за мобилизација кој изнесува не подолг од 4 часа.
Врз основа на наредбата од страна на Градоначалникот, Командантот на Штабот
за заштита и спасување веднаш издава наредба за активирање на единиците за
заштита и спасување во општината и ја доставува до командирот и до главната курирска
врска.
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Врз основа на член 12 став 1 точка 5 од уредбата за начинот на подготвување и
спроведување на подготовка и мобилизација
на силите за Заштита и
Спасување(сл.весник на Р.М бр60/06)
Се изготвува следниов.
Список
На обврзници распоредени во Штабот и единиците за Заштита и Спасување кои се
мобилизираат.
1. Љупчо Димитриевски
2. Златко Ангеловски
3. Борче Стојчевски
4. Славица Милошевска
5. Славица Давидовска
6. Миле Саздовски
7. Раде Маринковски
8. Трајко Теовски
9. Весна Петрушевска
10. Ванко Спасовски
Список на членови на единицата за Заштита и Спасување
1. Киро Димитриевски
2. Хондо Петрески
3. Рафет Максути
4. Игор Ристовски
5. Ацо Павловски
6. Гоце Филиповски
7. Јагода Божиновска
8. Соња Тричковиќ
9. Игор Ефтимов
10. Горан Ефтимов
11. Силвана Бојковска
12. Далибор Богдановски
13. Васко Ѓорѓиевски
14. Ацо Ѓуровски
15. Горан Николовски
16. Љупчо Николовски
17. Дарко Стојковски
18. Владо Ристовски
19. Драги Колевски
20. Борче Атанасовски
23

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.14

01

декември

2010 година

Врз основа на член 12 став 1 точка 3 од Уредбата за начинот и подготвувањето и
спроведувањена подготовка и мобилизација на силите за Заштита и Спасување
(сл.весник на Р.М бр.60/06) се изготвува следново:
Список
На курири и преглед на превозни срества кои се kористат за извршување на
транспорт на поканите

Список на курири
1. Ристовски Саше
2. Мицановски Борче

Преглед
На превозни срества кои се користат за транспорт на поканите
1. Форд фиеста СК-755-КЈ
2. Шевролет авео СК-247-ТП
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Врз основа на глава три, точка два, под точка 5 од Методологијата за планирање
на заштитата и спасувањето (Сл. Весник на РМ бр. 76/06) и член 1 од Одлуката за
утврдување на персоналниот состав на силите за заштита и спасување(Сл. Весник на
РМ бр. 134/06), утврден е следниов:

Персонален и материјален состав на Штабот и единиците за заштита и спасување
Персонален состав на Штабот за заштита и спасување
1. Командант- со висока/виша образование- 1
2. Началник-висока школа-1
3. Помошници- висока школа-3
4. Извршител- ракувач со средства за врски- 1
5. Курир-возач-2
Вкупно 8 члена

Материјален состав на Штабот за заштита и спасување
1. Прибор за пишување-4
2. батериски ламби-4
3. Ознака за припадност- 4
4. заштитни маски- 4
5. Заштитни наметки – 4
6. Прв завој – 4
7. Личен прибор за деконтаминација-4
8. Работно биро-1
9. Работна маса-2
10. телефонски апарати-7
11. столици-7
12. Метален ормар-1
13. Топографски карти – по потреба
14. Канцелариски материјал- по потреба
15. Компјутер- 1
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Материјален состав на единиците за заштита и спасување
1. Материјал за пишување-по потреба
2. Ознака за припадност- 33
3. заштитни маски- 33
4. Прв завој- 33
5. заштитни наметки-33
6. Прибор за деконтаминација-33
7. санитетски торби-3
8. Кофи- по потреба
9. Бректача(прскалка)- 2
10. Лопати- 6
11. копачи-6
12. секири-6
13. скала до 3 метри-3
14. чекан од 5 кг-3
15. носила- 10
16. Лост-кускија-5

Архив.број: 07-2006/9
Од 24.11.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.гласник бр.2/05) ,Градоначалникот на Општина Илинден донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај и Годишниот
план за работата на Општинскиот Противпожарен сојуз

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај и Годишниот план за
работата на Општинскиот Противпожарен сојуз, бр.07-2006/7 од 24.11.2010 година што
Советот на Општина Илинден ја усвои на 27-та (дваесет и седмата) седница одржана на
ден 24.11.2010 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Општина Илинден.

Архив. број 08-2107/5
Од 01.12.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски, с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М
бр.05/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 24.11.2010
година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај и Годишен план за работата на Општинскиот
противпожарен сојуз
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работа на Општинскиот Противпожарен сојуз
Илинден за 2010 година и Годишниот план за работа на Општинскиот Противпожарен
сојуз Илинден за 2011 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука се Годишниот извештај за работа на Општинскиот
Противпожарен сојуз Илинден за 2010 година и Годишниот план за работа на
Општинскиот Противпожарен сојуз Илинден за 2011 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Архив.број: 07-2006/7
Од 24.11.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

28

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.14

01

декември

2010 година

СОДРЖИНА
1. Решение за објавување на Одлуката за одобрување на Планот на програми за
развој на Буџетот на Општина Илинден за 2011 година, бр.07-2006/3 од 24.11.2010
година........................................................................................................................стр.2
2. Одлука за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот на Општина
Илинден
за
2011
година,
бр.07-2006/3
од
24.11.2010
година........................................................................................................................стр.3
3. Решение за објавување на Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за
делегирање на вршењето на комунална услуга, бр.07-2006/4 од 24.11.2010
година.......................................................................................................................стр. 4
4. Одлука за ставање вон сила на Одлуката за делегирање на вршењето на
комунална услуга, бр.07-2006/4 од 24.11.2010 година.........................................стр. 5
5. Решение за објавување на Одлуката за отпис на даночни обврски, бр.07-2006/5 од
24.11.2010 година....................................................................................................стр. 6
6. Одлука за отпис на даночни обврски, бр.07-2006/5 од 24.11.2010
година........................................................................................................................стр.7
7. Решение за објавување на Решението за формирање на комисии за утврдување
на пазарна вредност на недвижен имот, бр.07-2006/6 од 24.11.2010
година.......................................................................................................................стр. 8
8. Решение за формирање на комисии за утврдување на пазарна вредност на
недвижен имот, бр.07-2006/6 од 24.11.2010 година ....................................стр. 9 и 10
9. Решение за објавување на Планот за заштита и спасување, бр.07-2006/9 од
24.11.2010 година..................................................................................................стр. 11
10. План за заштита и спасување, бр.07-2006/9 од 24.11.2010 година................
............................................................................................................................стр.12-26
11. Решение за објавувување на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај и
Годишниот план за работата на Општинскиот Противпожарен сојуз, бр.07-2006/7
од 24.11.2010 година ............................................................................................стр. 27
12. Одлука за усвојување на Годишниот извештај и Годишниот план за работата на
Општинскиот
Противпожарен
сојуз,
бр.07-2006/7
од
24.11.2010
година.....................................................................................................................стр. 28

29

