Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

Март

2010 година

стр.

1

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 Завршна сметка на Општина
Илинден за 2009 година со арх.бр.07-428/3 од 26.02.2010 година.
Се прогласува Одлуката за усвојување на Завршна сметка на Општина Илинден за
2009 година со арх.бр.07-428/3 од 26.02.2010 година што Советот на општина Илинден ја усвои
на 15 (петнаесеттата ) седница одржана на 26.02.2010 година.

Архив. Број 08- 516/1
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа( Сл.весник на РМ
бр.5/02 ) и член 20 точка 4 од Статутот на Општина Илинден (Сл.Гласник на Општина Илинден
бр.2/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.02.2010 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Завршна сметка
на општина Илинден за 2009 година
Член 1
Се усвојува Завршната сметка на општина Илинден за 2009 година со арх. бр. 01-408/1 од
17.02.2010 година.
Член 2
Завршната сметка на општина Илинден е составен дел на оваа Одлука.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
Општина Илинден.
Арх.Бр.07-428/3
Од 26.02.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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2010 година

стр.
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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 Годишен извештај за работата на
општина Илинден во 2009 година, со арх.бр.07-428/4 од 26.02.2010 година.
Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на
општина Илинден во 2009 година, со арх.бр.07-428/4 од 26.02.2010 година што Советот на
општина Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата ) седница одржана на 26.02.2010 година.

Архив. Број 08- 516/2
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.5/02 ) и член
20 од Статутот на Општина Илинден (Сл.Гласник на Општина Илинден бр.2/05) Советот на
Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.02.2010 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за работата на општина Илинден за 2009 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата и економијата на општина Илинден за 2009
година со арх. бр. 07-417/1 од 17.02.2010 година.

Член 2
Годишниот извештај за работата и економијата на општина Илинден за 2009 година е
составен дел на оваа Одлука.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
Општина Илинден.
Арх.Бр.07-428/4
Од 26.02.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

Март

2010 година
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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 Годишна сметка на ЈКП „Илинден“
н.Илинден за 2009 година со арх.бр. 01-36/1 од 02.02.2010 година со арх.бр.07-428/5 од
26.02.2010 година.
Се прогласува Одлуката за согласност на Годишна сметка на ЈКП „Илинден“
н.Илинден за 2009 година бр. 01-36/1 од 02.02.2010 година со арх.бр.07-428/5 од 26.02.2010
година што Советот на општина Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата ) седница одржана на
26.02.2010 година.

Архив. Број 08- 516/3
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за Јавни претпријатија (Сл.Весник на РМ
бр.38/96, 6/02, 49/06,22/07, 83/09), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (
Сл.весник на РМ бр.5/02 ) и член 20 точка 31 од Статутот на Општина Илинден (Сл.Гласник на
Општина Илинден бр.2/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.02.2010
година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за согласност на Годишна сметка
на Ј.К.П. „Илинден“ за 2009 година
Член 1
Се дава согласност на Годишната сметка на Ј.К.П. „Илинден“ за 2009 година арх. бр. 0136/1 од 02.02.2010 година усвоена од Управниот Одбор на Ј.К.П. „Илинден“ на седницата
одржана на ден 08.02.2010 година.
Член 2
Годишната сметка на ЈКП „Илинден“ за 2009 год. е составен дел на оваа Одлука.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
Општина Илинден.
Арх.Бр.07-428/5
Од 26.02.2010 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 Извештајот за работа и резултатите
од работењето на ЈКП „Илинден“ за 2009 година бр. 01-36/1 од 02.02.2010 година со
арх.бр.07-428/6 од 26.02.2010 година.
Се прогласува Одлуката за согласност на Извештајот за работа и резултатите од
работењето на ЈКП „Илинден“ за 2009 година бр. 01-36/1 од 02.02.2010 година со арх.бр.07428/6 од 26.02.2010 година што Советот на општина Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата )
седница одржана на 26.02.2010 година.

Архив. Број 08- 516/4
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за Јавни претпријатија (Сл.Весник на РМ
бр.38/96, 6/02, 49/06,22/07, 83/09), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
( Сл.весник на РМ бр.5/02 ) и член 20 точка 31 од Статутот на Општина Илинден (Сл.Гласник на
Општина Илинден бр.2/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.02.2010
година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето
на Ј.К.П. „Илинден“ за 2009 година
Член 1
Се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на Ј.К.П.
„Илинден“ за 2009 година со арх. бр. 01-36/1 од 02.02.2010 година што Управниот Одбор на
Ј.К.П. „Илинден“ го усвои на седницата одржана на ден 08.02.2010 година.
Член 2
Извештајот за работа и резултатите од работењето на Ј.К.П. „Илинден“ за 2009 година е
составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
Општина Илинден .
Арх.бр.07-428/6
Од 26.02.2010 г.

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 Годишна сметка на ЈКП „ Водовод “
н.Илинден за 2009 година бр. 01-30/1 од 04.02.2010 година со арх.бр.07-428/7 од 26.02.2010
година.
Се прогласува Одлуката за согласност на Годишна сметка на ЈКП „ Водовод “
н.Илинден за 2009 година бр. 01-30/1 од 04.02.2010 година со арх.бр.07-428/7 од 26.02.2010
година што Советот на општина Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата ) седница одржана на
26.02.2010 година.
Архив. Број 08- 516/5
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за Јавни претпријатија (Сл.Весник на РМ
бр.38/96, 6/02, 49/06,22/07, 83/09), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (
Сл.весник на РМ бр.5/02 ) и член 20 точка 31 од Статутот на Општина Илинден (Сл.Гласник на
Општина Илинден бр.2/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.02.2010
година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за согласност на Годишна сметка
на Ј.К.П. „Водовод “ за 2009 година

Член 1
Се дава согласност на Годишната сметка на Ј.К.П. „Водовод“ за 2009 година со арх. бр. 0130/1 од 04.02.2010 година усвоена од Управниот Одбор на Ј.К.П. „Водовод “ на седницата
одржана на ден 09.02.2010 година.
Член 2
Годишната сметка на ЈКП „Водовод “ за 2009 год. е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
Општина Илинден.
Арх.бр.07-428/7
Од 26.02.2010 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

Март

2010 година

стр.
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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 Извештајот за работа и резултатите
од работењето на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден за период 01.02.2009 година до 31.12.2009
година бр. 01-29/1 од 04.02.2010 година со арх.бр.07-428/8 од 26.02.2010 година.
Се прогласува Одлуката за согласност на Извештајот за работа и резултатите од
работењето на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден за период 01.02.2009 година до 31.12.2009 година
бр. 01-29/1 од 04.02.2010 година со арх.бр.07-428/8 од 26.02.2010 година што Советот на
општина Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата ) седница одржана на 26.02.2010 година.
Архив. Број 08- 516/6
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за Јавни претпријатија (Сл.Весник на РМ
бр.38/96, 6/02, 49/06,22/07, 83/09), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
( Сл.весник на РМ бр.5/02 ) и член 20 точка 31 од Статутот на Општина Илинден (Сл.Гласник на
Општина Илинден бр.2/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.02.2010
година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето
на Ј.К.П. „Водовод “ за 2009 година
Член 1
Се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на Ј.К.П.
„Водовод“ за период 01.02.2009 година до 31.12.2009 година со арх. бр. бр. 01-29/1 од 04.02.2010
година што Управниот Одбор на Ј.К.П. „ Водовод “ го усвои на седницата одржана на ден
09.02.2010 година.
Член 2
Извештајот за работа и резултатите од работењето на Ј.К.П. „Водовод“ за 2009 година е
составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на
Општина Илинден .
Арх.бр.07-428/8
Од 26.02.2010 г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

Март

2010 година

стр.
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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 завршна сметка за 2009 година на
О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден со арх.бр.07-428/9 од 26.02.2010 година.
Се прогласува Одлуката за усвојување на завршна сметка за 2009 година на О.У.
„Гоце Делчев“ н. Илинден со арх.бр.07-428/9 од 26.02.2010 година што Советот на општина
Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата ) седница одржана на 26.02.2010 година.
Архив. Број 08- 516/7
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Soglasno ~len 36 to~ka 9 od Zakon za Lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br.5/2002) i ~len 20 to~ka 31 od Statutot na Op{tina Ilinden (Sl. Glasnik broj 02/05)
Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 26.02.2010 godina ja donese
slednata:

ODLUKA
za усвојување na Zavr{na smetka za 2009 godina
na O.U. „Goce Del~ev “ od n.Ilinden

~len 1
Se usvojuva Zavr{nata smetka na O.U. „Goce Del~ev “ n.Ilinden so arh.br. 0552/12 donesena od U~ili{niot Odbor na sednicata odr`ana na den 18.02.2010 godina.

~len 2
Zavr{nata Smetka za 2009 godina O.U. „Goce Del~ev “ n.Ilinden e sostaven del
na ovaa Odluka.

~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
Slu`ben Glasnik na Op{tina Ilinden.

Arh.br.07-428/9
Od 26.02.2010 god.

Sovet na Op{tina Ilinden
Pretsedatel
Marjan Milo{evski с.р

Службен Гласник на Општина Илинден
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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 завршна сметка за 2009 година на
О.У. „ Ристо Крле “ с.Кадино со арх.бр.07-428/10 од 26.02.2010 година.
Се прогласува Одлуката за усвојување на завршна сметка за 2009 година на О.У.
„ Ристо Крле “ с.Кадино со арх.бр.07-428/10 од 26.02.2010 година што Советот на општина
Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата ) седница одржана на 26.02.2010 година.
Арх. Број 08- 516/8
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Soglasno ~len 36 to~ka 9 od Zakon za Lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br.5/2002) i ~len 20 to~ka 31 od Statutot na Op{tina Ilinden (Sl. Glasnik broj 02/05)
Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 26.02.2010 godina ja donese
slednata:

ODLUKA
za усвојување na Zavr{na smetka za 2009 godina
na O.U. „Risto Krle “ od s. Kadino

~len 1
Se usvojuva Zavr{nata smetka na O.U. „Risto Krle “ s.Kadino so arh.br. 05-65/5
donesena od U~ili{niot Odbor na sednicata odr`ana na den 22.02.2010 godina.

~len 2
Zavr{nata Smetka za 2009 godina na O.U.„ Risto Krle “
del na ovaa Odluka.

s.Kadino e sostaven

~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
Slu`ben Glasnik na Op{tina Ilinden.

Arh.br.07-428/10
Od 26.02.2010 god.

Sovet na Op{tina Ilinden
Pretsedatel
Marjan Milo{evski 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 усвојување на завршна сметка за 2009 година на
О.У. „ Браќа Миладиновци “ с.Миладиновци со арх.бр. 07-428/11 од 26.02.2010 година.
Се прогласува Одлука за усвојување на завршна сметка за 2009 година на О.У. „ Браќа
Миладиновци “ с.Миладиновци со арх.бр.07-428/11 од 26.02.2010 година што Советот на
општина Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата ) седница одржана на 26.02.2010 година.
Архив. Број 08- 516/9
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Soglasno ~len 36 to~ka 9 od Zakon za Lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br.5/2002) i ~len 20 to~ka 31 od Statutot na Op{tina Ilinden (Sl. Glasnik broj 02/05)
Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 26.02.2010 godina ja donese
slednata:

ODLUKA
za усвојување na Zavr{na smetka za 2009 godina
na O.U. „Браќа Миладиновци“ od s. Миладиновци
~len 1
Se usvojuva Zavr{nata smetka na O.U. „Браќа Миладиновци“ s. Миладиновци so
arh.br. 05-230/7 donesena od U~ili{niot Odbor na sednicata odr`ana na den 24.02.2010
godina.
~len 2
Zavr{nata Smetka za 2009 godina na O.U. „Браќа Миладиновци“
e sostaven del na ovaa Odluka.

s. Миладиновци

~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
Slu`ben Glasnik na Op{tina Ilinden.

Arh.br.07-428/11
Od 26.12.2010 god.

Sovet na Op{tina Ilinden
Pretsedatel
Marjan Milo{evski с.р

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

Март

2010 година

стр.

10

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 зголемување на просторните капацитети на ЈОУДГ
„ Гоце Делчев “ н.Илинден со арх.бр.07-428/13 од 26.02.2010 година.
Се прогласува Одлуката за зголемување на просторните капацитети на ЈОУДГ „ Гоце
Делчев “ н.Илинден со арх.бр.07-428/13 од 26.02.2010 година што Советот на општина
Илинден ја усвои на 15 ( петнаесеттата ) седница одржана на 26.02.2010 година.
Арх. број 08- 516/11
Од 01.03.2010 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

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 26.02.2010 година, донесе:

ОДЛУКА
за зголемување на просторните капацитети на ЈОУДГ “Гоце Делчев“, н.Илинден
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од зголемување на просторните капацитети на
Јавната општинска установа за деца Детска градинка “Гоце Делчев“ со седиште на ул.“534“, бр.25
н.м Марино, основана од Советот на општина Илинден со Одлука бр.07-1079/2.
Член 2
Зголемувањето на просторните капацитети од член 1 е потребно заради оформување на
нови групи за згрижување и заштита на децата, поради големиот интерес од страна на жителите на
општина Илинден за користење на услугата на Јавната општинска установа за деца Детска
градинка “Гоце Делчев“, а кој неможе да биде задоволен со постоечките капацитети.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на општина Илинден да превземе активности за
спроведување на оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден.
Арх. бр.07-428/13
Од 26.02. 2010г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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