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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.2

21 февруари

2011 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 oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Завршната сметка на Буџетот на општина Илинден
за 2010 година

Се објавува Завршната сметка на Буџетот на општина Илинден за 2010
година, бр.07-261/3 од 16.02.2011 година што Советот на oпштина Илинден ја донесе
на 31-та (триесет и првата) редовна седница одржана на ден 16.02.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-338/ 1
Од 21.02.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.2

21 февруари

2011 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
("Службен весник на Р.М."бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Илинден
("Службен гласник на Општина Илинден бр.15/2010), Советот на Општина Илинден на
седницата одржана на ден 16.02.2011 година, донесе:
ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН
ЗА 2010 ГОДИНА
Член 1
Завршната сметка на Буџетот на општина за 2010 година се состои од:
Планирани
- Вкупно приходи
Даночни приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери
Блок дотации
Приходи од
самофинансирачки
активности
Донации
- Вкупно расходи
Утврдени намени
Резерви
-

242.023.000,00 денари

Реализирани
231.401.329,00 денари

84.557.000,00 денари
4.840.000,00 денари
52.100.000,00 денари
22.790.000,00 денари
64.891.000,00 денари

83.415.263,00 денари
5.000.281,00 денари
53.953.186,00 денари
19.415.389,00 денари
64.890.988,00 денари

5.050.000,00 денари

3.126.425,00 денари

7.795.000,00 денари

1.599.797,00 денари

262.023.000,00 денари
261.023.000,00 денари
1.000.000,00 денари

199.837.099,00 денари
199.837.099,00 денари
0,00 денари

Дефицит
Домашни приливи

-Салдо на 31-12-2010

20.00.000,00 денари

0,00 денари
31.564.230,00 денари
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Член 2
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет
во износ од 27.680.216,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната
година на основниот буџет на Општина Илинден за 2011 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
наменски дотации во износ од 3.218.543,00 денари се пренесува како вишок на приходи
од претходната година на буџетот на наменски дотации на Општина Илинден за 2011
година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
самофинансирачки активности во износ од 398.158,00 денари се пренесува како вишок
на приходи од претходната година на буџетот на самофинансирачки активности на
Општина Илинден за 2011 година.
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на
донации во износ од 267.312,00 денари се пренесува како вишок на приходи од
претходната година на буџетот на донации на Општина Илинден за 2011 година.
Член 3
Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и
извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи
на Завршната сметка на Буџетот на Општина
Илинден за 2010 година и во
Посебниот дел по програми и основни намени по економска класификација и тоа:
Член 4
Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2010
година се прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки.

Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2010 година
се објавува во Службениот гласник на Општина Илинден.

Арх.бр. 07-261/3
Од 16.02.2011г.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Претседател
м-р Марјан Милошoвски с.р.
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ
за објавување на Изјава дека Општина Илинден ги исполнува/ ќе ги исполни
следните услови

Се објавува Изјавата дека Општина Илинден ги исполнува/ ќе ги исполни
следните услови, бр.07-261/4 од 16.02.2011 година што Советот на oпштина Илинден
ја
даде
на
31-та
(триесет
и
првата)
редовна
седница
одржана
на ден 16.02.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-338/ 2
Од 21.02.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на члeн 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) а во врска Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај
Европска инвестициона банка по Договор за заем по Проектот “Водоснабдување и
одведување отпадни води“ (Сл. весник на Р.М бр.83/10), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 16.02.2011 година, дава:

ИЗЈАВА
дека Општина Илинден ги исполнува/ ќе ги исполни следните услови
Општина Илинден има формирано Јавно комунално претпријатие “Илинден“,
н.Илинден.
Јавно комунално претпријатие “Илинден“, н.Илинден ги покрива услугите кои
се однесуваат на водоснабдување и одведување на отпадни води, и не е оптоварено
со долгови кои би го довеле во прашање неговото функционирање.
Јавно комунално претпријатие “Илинден“, н.Илинден со утврдената тарифа
овозможува покривање на трошоците за тековно и идно функционирање и
одржување на Проектот.
Проектите со кои ќе аплицира општината ќе бидат одобрени со одлука од
Советот на општината, за секој проект посебно.
Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на
отпадни води во Општината Илинден од донации од државата или меѓународни
институции се реализирани и се во функција.
Доколку општината не ги исполни условите од дадената изјава се обврзува да
ги врати средствата во целост.

архивски број и дата
07-261/4 од 16.02.2011г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р 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.5/2002) и член 37 од Статутот на oпштина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на oпштина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за донесување Процена на загрозеност
на општина Илинден од природни непогоди и други несреќи

Се објавува Одлуката за донесување Процена на загрозеност на општина
Илинден од природни непогоди и други несреќи, бр.07-261/5 од 16.02.2011 година
што Советот на oпштина Илинден ја донесе на 31-та (триесет и првата) редовна
седница одржана на ден 16.02.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-338/ 3
Од 21.02.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на 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), член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) а во
врска член 11 став 3 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04,
бр.49/04, бр.86/08, бр.124/10), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 16.02.2011 година, донесе

ОДЛУКА
за донесување Процена на загрозеност на општина Илинден
од природни непогоди и други несреќи

Член 1
Со оваа Одлука се донесува Процена на загрозеност на општина Илинден од
природни непогоди и други несреќи.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Процената на загрозеност на општина
Илинден од природни непогоди и други несреќи.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-261/5
Датум на донесување: 16.02.2011г.

денот

на

нејзино

објавувањето

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р 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.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност

Се објавува Одлуката за давање согласност, бр.07-261/6 од 16.02.2011 година
што Советот на општина Илинден ја донесе на 31-та (триесет и првата) редовна
седница одржана на ден 16.02.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-338/ 4
Од 21.02.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на 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), член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) а во
врска член 23 став 3 од Законот за угостителска дејност (Сл.весник на Р.М.
бр.62/2004, бр.89/2008 и бр.115/2010), Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 16.02.2011 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност
Член 1
Сe дава согласност за продолжување на работното време за 1 (еден) час од
законски утврденото работно време на пицеријата „Ла Вита“ во сопственост на
Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ПОДРУЖНИЦА-МАКИИНВЕСТ-ТРИНАЕСЕТ-ИЛИНДЕН Скопје со седиште на ул.534
бр.79 Марино, Илинден.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето во Службен
гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-261/6
Датум на донесување: 16.02.2011г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р 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.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање на финансиска помош

Се објавува Одлуката за давање на финансиска помош, бр.07-261/7 од
16.02.2011
година
што
Советот
на
општина
Илинден
ја
донесе
на 31-та (триесет и првата) редовна седница одржана на ден 16.02.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-338/ 5
Од 21.02.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на 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), член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 16.02.2011 година,
донесе:

ОДЛУКА
за давање на финансиска помош

Член 1
Со оваа Одлука се одобруваат средства од Буџетот на општина Илинден
заради давање на финансиска помош на лицето Чедо Божиновски со адреса на
живеење ул.532 бр.84 с.Марино.
Член 2
Финансиската помош на лицето Чедо Божиновски се дава поради
опожарување на неговата семејна куќа во с.Марино, со цел општина Илинден да
помогне во санација на истoтo.
Член 3
Финансиската помош е во износ од 60.000,00 денари кои ќе се обезбедат од
тековните резерви (разновидни расходи) во Буџетот на општина Илинден и истите ќе
се наменат за санација на опожарената куќа.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на општина Илинден да ја спроведе оваа
Одлука.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето
во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-261/7
Датум на донесување: 16.02.2011г.

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