Службен Гласник на Општина Илинден

Број 3

бр.3

30 Март 2011 година
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2011 година
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2011 година
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

30 Март 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 општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност на Извештајот за работата
и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден
за 2010 година

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2010 година бр.07-799/3
од 25.03.2011 година, што Советот на општина Илинден ја донесе на 32-та
(триесет и втората) редовна седница, одржана на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/1
Од 30.03.2011 год.

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

бр.3

30 Март 2011 година

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија
(Сл. весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1
точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став
1 точка 29 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 25.03.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП „Илинден“, н. Илинден за 2010 година

Член 1
Се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето
на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2010 година бр.01-60/1 од 21.02.2011 година усвоен
од Управниот одбор на ЈКП „Илинден“, н.Илинден.
Член 2
Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“,
н.Илинден за 2010 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-799/3
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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

бр.3

30 Март 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 општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност на Годишната сметка
на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2010 година

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишната сметка
на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2010 година бр.07-799/4 од 25.03.2011 година, што
Советот на општина Илинден ја донесе на 32-та (триесет и втората) редовна
седница, одржана на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/2
Од 30.03.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

30 Март 2011 година

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија
(Сл. весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1
точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став
1 точка 29 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 25.03.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Годишната сметка на ЈКП „Илинден“ н. Илинден
за 2010 година

Член 1
Советот на општина Илинден дава согласност на Годишната сметка на
ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2010 година, бр.01-61/1 од 21.02.2011 година усвоена од
Управниот одбор на ЈКП „Илинден“, н.Илинден.
Член 2
Годишната сметка на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2010 година е составен дел
на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-799/4
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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

бр.3

30 Март 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 општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност на Извештајот за работата
и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден
за 2010 година

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за 2010 година бр.07-799/5
од 25.03.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 32-та
(триесет и втората) редовна седница одржана на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/3
Од 30.03.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

30 Март 2011 година

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија
(Сл. весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1
точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став
1 точка 29 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 25.03.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП „Водовод“ н. Илинден за 2010 година

Член 1
Се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето
на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за 2010 година, бр.01-38/1 од 18.02.2011 година усвоен
од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ н.Илинден.
Член 2
Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“
н. Илинден за 2010 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-799/5
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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

бр.3

30 Март 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 општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за давање на согласност на Годишната сметка
на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за 2010 година

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишната сметка
на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за 2010 година бр.07-799/6 од 25.03.2011 година што
Советот на општина Илинден ја донесе на 32-та (триесет и втората) редовна седница
одржана на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/4
Од 30.03.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

30 Март 2011 година

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија
(Сл. весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09,), член 36 став 1
точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став
1 точка 29 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 25.03.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Годишната сметка на ЈКП „Водовод“ н.Илинден
за 2010 година

Член 1
Се дава согласност на Годишната сметка на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за 2010
година, бр.01-39/1 од 18.02.2011 година усвоена од Управниот одбор на
ЈКП „Водовод“ н.Илинден.
Член 2
Годишната сметка на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за 2010 година е составен дел
на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-799/6
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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

бр.3

30 Март 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 општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Завршната сметка
на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за 2010 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за 2010 година бр.07-799/7 од 25.03.2011 година што Советот на општина
Илинден ја донесе на 32-та (триесет и втората) редовна седница одржана
на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/5
Од 30.03.2011 год.

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

бр.3

30 Март 2011 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина
Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр15/10) 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 25.03.2011
година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден
за 2010 година
Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден
за 2010 година бр.03-31/8 од 22.02.2011 година усвоена од Училишниот одбор на
ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден.
Член 2
Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за 2010 година е составен
дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-799/7
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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

бр.3

30 Март 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 општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Завршната сметка
на ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци
за 2010 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Завршната сметка на
ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци за 2010 година бр.07-799/8 од 25.03.2011
година што Советот на општина Илинден ја донесе на 32-та (триесет и втората)
редовна седница одржана на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/6
Од 30.03.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

30 Март 2011 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 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 25.03.2011
година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Завршната сметка на ОУ „Браќа Миладиновци“
с. Миладиновци за 2010 година
Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци
за 2010 година бр.01-12/5 од 25.02.2011 година усвоена од Училишниот одбор на
ОУ „„Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци.
Член 2
Завршната
сметка
на
ОУ
„Браќа
за 2010 година е составен дел на оваа Одлука.

Миладиновци“

с.Миладиновци

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-799/8
Датум на донесување: 25.03.2011г.

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

бр.3

30 Март 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 општина Илинден
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлуката за усвојување на Завршната сметка
на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за 2010 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Завршната сметка на ОУ „Ристо Крле“
с.Кадино за 2010 година бр.07-799/9 од 25.03.2011 година што Советот на општина
Илинден ја донесе на 32-та (триесет и втората) редовна седница одржана на ден
25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/7
Од 30.03.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

30 Март 2011 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 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 25.03.2011
година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Завршната сметка на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино
за 2010 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за 2010 година
бр.02-84/2 од 24.02.2011 година усвоена од Училишниот одбор на ОУ „Ристо Крле“
с.Кадино.
Член 2
Завршната сметка на ОУ „Ристо Крле“ с. Кадино за 2010 година е составен
дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-799/9
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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 Одлуката за усвојување на Завршната сметка за 2010 година
на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ с.Марино

Се објавува Одлуката за усвојување на Завршната сметка за 2010 година на
ЈОУДГ „Гоце Делчев“ с.Марино бр.07-799/10 од 25.03.2011 година што Советот на
општина Илинден ја донесе на 32-та (триесет и втората) редовна седница одржана
на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/8
Од 30.03.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 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 25.03.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Завршната сметка за 2010 година
на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ с.Марино
Член 1
Се усвојува Завршната сметка за 2010 година на ЈОУДГ „Гоце Делчев“
с.Марино бр.02-25/5 од 23.02.2011 година усвоена од Управниот одбор на
ЈОУДГ „Гоце Делчев“ с.Марино.
Член 2
Завршната сметка за 2010 година на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ с.Марино е
составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-799/10
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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 Одлуката за именување на членови на Управниот одбор
на ЈПССО “Илинден 2010“, н.Илинден

Се објавува Одлуката за именување на членови на Управниот одбор
на
ЈПССО “Илинден 2010“, н.Илинден бр.07-799/11 од 25.03.2011 година
што Советот на општина Илинден ја донесе на 32-та (триесет и втората) редовна
седница одржана на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/9
Од 30.03.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 17 став 2 од Законот за јавните претпријатија
(Сл. весник на Р.М бр.), член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа
(Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 26 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 25.03.2011
година, донесе:

ОДЛУКА

за именување на членови на Управниот одбор на ЈПССО “Илинден 2010“,
н.Илинден

Член 1
Со оваа Одлука се врши именување на членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти “Илинден 2010“,
н.Илинден.
Член 2
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски
објекти “Илинден 2010“, н.Илинден се состои од 7 (седум) члена.
Член 3
За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со
спортски објекти “Илинден 2010“, н.Илинден се именуваат следниве лица:
- Дејан Богдановски,
- Благоја Митровски,
- Влатко Апостоловски,
- Дарко Петковски,
- Јовче Ангеловски,
- Горан Ангеловски и
- Зоран Тргачевски.
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Член 4
Мандатот на членовите на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со спортски објекти “Илинден 2010“, н.Илинден е во траење
од 4 (четири) години.
Член 5
Во случај на престанок на мандатот или во случај на распуштање на Управниот
одбор, членовите на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со
спортски објекти “Илинден 2010“, н.Илинден продолжуваат да ја вршат должноста се
до именувањето на нови членови.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-799/11
Датум на донесување: 25.03.2011 г.

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 Одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор
за контрола на материјално – финансиското работење
на ЈПССО “Илинден 2010“, н.Илинден

Се објавува Одлуката за именување на членови на Надзорниот одбор
за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПССО “Илинден 2010“,
н.Илинден бр.07-799/12 од 25.03.2011 година што Советот на општина Илинден
ја донесе на 32-та (триесет и втората) редовна седница одржана
на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/10
Од 30.03.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 17 став 2 од Законот за јавните претпријатија
(Сл. весник на Р.М бр.), член 20 став 1 точка 26 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 25.03.2011 година,
донесе:

ОДЛУКА

за именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално –
финансиското работење на ЈПССО “Илинден 2010“, н.Илинден

Член 1
Со оваа Одлука се врши именување на членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално – финансиското работење (во натамошниот текст –
Надзорен одбор) на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти
“Илинден 2010“, н.Илинден.
Член 2
Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски
објекти “Илинден 2010“, н.Илинден се состои од 5 (пет) члена.
Член 3
За членови на Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со
спортски објекти “Илинден 2010“, н.Илинден се именуваат следниве лица:
- Гоце Трајчевски,
- Филип Цветановски,
- Јулијана Атанасовска,
- Јовче Петковски и
-

Саше Ристовски.

Член 4
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со спортски објекти “Илинден 2010“, н.Илинден е во траење
од 4 (четири) години.
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Член 5
Во случај на престанок на мандатот или во случај на распуштање на
Надзорниот одбор, членовите на Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со спортски објекти “Илинден 2010“, н.Илинден продолжуваат да ја
вршат должноста се до именувањето на нови членови.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-799/12
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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 Одлуката за определување на јавни паркиралишта
на подрачјето на општина Илинден како и мерки за остранување на неправилно
и непрописно запрени или паркирани возила од јавните сообраќајни
и други јавни површини

Се објавува Одлуката за определување на јавни паркиралишта на подрачјето
на општина Илинден како и мерки за остранување на неправилно и непрописно
запрени или паркирани возила од јавните сообраќајни и други јавни површини
бр.07-799/13 од 25.03.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе
на 32-та (триесет и втората) редовна седница одржана на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/11
Од 30.03.2011 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

24

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

30 Март 2011 година

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 6 од Законот за безбедност во сообраќајот, Советот на општина Илинден
на седницата одржана на ден 25.03.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за определување на јавни паркиралишта на подрачјето на општина Илинден
како и мерки за остранување на неправилно и непрописно запрени или
паркирани возила од јавните сообраќајни и други јавни површини

Општи одредби
Член 1
Со оваа Одлука се определуваат јавни паркиралишта на подрачјето на
општина Илинден како и мерки за остранување на неправилно и непрописно запрени
или паркирани возила од јавните сообраќајни и други јавни површини.
Член 2
Јавни паркиралишта се користат од страна на физички или правни лица (во
натамошниот текст – корисници) за паркирање на патнички моторни возила,
автобуси, товарни и приклучни возила, мотоцикли, камп и други видови на приколки.
Како корисник на паркиралиште, во смисла на оваа одлука, се смета возачот
или сопственикот на возилото доколку возачот не е идентификуван.
Член 3
Изградбата, одржувањето и користењето на јавни паркиралишта од значење за
општина Илинден се работи од јавен интерес.
Член 4
Одредбите на оваа Одлука не се однесуваат на површини наменети за
паркирање (паркиралишта) во функција на редовна некомерцијална употреба на
станбени и деловни објекти и изградени – уредени во рамките на градежната
парцела или градба што се во приватна сопственост, во согласност со
урбанистичките планови и документација.
На паркиралиштата од став 1 на овој член, не е дозволено вршење на дејноста
паркирање во комерцијални цели.
25

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.3

30 Март 2011 година

Член 5
Под јавни сообраќајни површини во смисла на член 1 од оваа Одлука се
подразбираат: коловозите на јавните патишта и општинските улици, јавните
паркиралишта, тротоарите и велосипедските патеки и други јавни сообраќајни
површини.
Под други јавни површини во смисла на член 1 од оваа Одлука се подразбира:
зеленилото, паркови, рекреативни и други неуредени површини.
Член 6
Неправилнo или непрописно запрени и паркирано возило е она возило кое што
е запрено или паркирано спротивно на одредбите од Законот за безбедност во
сообраќајот на патиштата.
Неправилнo или непрописно запрени и паркирано возило се смета и она
возило кое што е запрено или паркирано на други јавни површини.
Јавни паркиралишта од значење за општина Илинден
Член 7
Јавни паркиралишта од значење за општина Илинден во смисла на одредбите
на оваа Одлука , се посебно уредени и обележани простори наменети за групно
паркирање на определен вид на возила, и тоа:
- во рамки на површини или градби, утврдени за таква намена и дефинирани
со урбанистички план;
- на самите општински и собирни улици (коловоз, тротоар, заштитен појас),
како и на улици што гравитираат кон нив или надвор од површините опфатени со тие
улици, утврдени и дефинирани со посебни проекти одобрени од Советот на општина
Илинден.
Јавни паркиралишта од значење за општина Илинден, во смисла на одредбите
на оваа Одлука, се и посебно уредени и обележани простори на градежно
неизградено земјиште, наменети за паркирање, од времен карактер, изградени од
општина Илинден врз основа на посебни проекти одобрени од Советот на општина
Илинден, до реализација на намената на земјиштето согласно урбанистичките
планови.
Организатори на паркирањето
Член 8
Дејноста паркирање на јавните паркиралишта од членот 7 на оваа одлука,
вклучувајќи одржувањето и користењето на јавните паркиралишта, како и техничките
и организациските работи, наплатата и надзорот над паркирањето на возилата и
останатите работи на јавните паркиралишта, ја врши Јавното комунално
претпријатие Илинден, н.Илинден.
Општина Илинден може да одлучи одредени јавни паркиралишта од членот 7
на оваа Одлука и вршењето на дејноста паркирање на површината на истите да ги
даде на други субјекти под концесија или јавно приватно партнерство, во согласност
со соодветните прописи.
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Означување и обележување на јавните паркиралишта
Член 9
Организаторот на паркирањето е должен да ги означи, обележи, уреди и
одржува јавните паркиралишта на кои паркирањето се наплатува.
Јавните паркиралишта мораат да бидат означени и обележани со сообраќајна
сигнализацијаво согласност со прописите за безбедност во сообраќајот.
Јавните паркиралишта мораат да имаат ознака за името на паркиралиштето,
категорија на возила за кои е наменето паркиралиштето, работното време на
паркиралиштето, начинот на паркирање, системот на наплата за паркирање и висина
на цената на услугата за паркирање спорд единица час/паркирање.
Користење на јавните паркиралишта
Член 10
Јавните паркиралишта мора да се користат на начин со кој се обезбедува
безбедно и економично групно стационирање на повеќе возила од определен вид,
така што за секое возило да има паркинг место и независен, безбеден и прегледен
сообраќаен пристап.
Користење на јавните паркирлишта мора да биде во согласност со
предвидениот режим утврден со хоризонтална и вертикална сигнализација.
Член 11
На јавните паркиралишта, во зависност од потребите и условите за паркирање,
условите и фреквенцијата на сообраќајот, паркирањето може временски да биде
ограничено.
Член 12
Начинот и условите за паркирање, времетраењето на паркирањето, односно
неговото ограничување, како и начинот на означувањето на ограничувањето, ги
утврдува организаторот на паркирањето, во согласност со Совтот на општина
Илинден.
Член 13
Со паркирањето на возилото на јавно паркиралиште, се смета дека возачот
односно сопственикот на возилото се согласи и ги прифатил условите за користење
на јавното паркиралиште пропишани со оваа Одлука или од страна на организаторот
на паркирањето.
Член 14
Организаторот на паркирањето нема обврска за чување на паркирано возило и
не одговара за оштетување или крадење.
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Наплата на услугата за паркирање
Член 15
За користење на јавните паркиралишта корисникот е должен да плати
соодветен паричен износ на име цена на услуга за паркирање утврдена со Ценовник
од страна на Организаторот во согласност со Советот на општина Илинден.
Организаторот на паркирањето донесува Ценовник на услуги за користење на
јавните паркиракишта на кои согласност дава Советот на општина Илинден.
За користење на јавните паркиралишта организаторот на паркирањето плаќа
комунална такса согласно Одлуката за висината на комуналните такси во општина
Илинден.
Средствата по основ на комунална такса, организаторот на паркирањето е
должен да ги уплаќа на општина Илинден наредниот ден по нивната наплата.
Член 16
Ако корисникот на паркирилиштето не го изврши плаќањето на начин согласно
оваа Одлука, односно актот на организаторот на паркирањето, ќе се смета дека
паркирањето е непрописно и овластеното лице на организаторот на паркирањето
може да побара блокирање на тркалата.
Отстранување на неправилно и непрописно запрени или паркирани возила
Член 17
Остранувањето на оштетени, неправилно или непрописно запрени и паркирани
возила од јавни сообраќајни површини, се врши во случај кога тие се паркирани на
места каде што е забрането запирање и паркирање како и во случај кога тие
преставуваат непосредна опасност за учесниците во сообраќајот или се особена
пречка за одвивање на сообраќајот.
По исклучок од претходниот став на овој член, неправилно и непрописно
запрени и паркирани возила на јавнасообраќајно површина, се острануваат и во
случај кога тие го нарушуваат естетскиот изглед на општината.
Остранувањето на неправилно или непрописно паркирани возила од други
јавни површин се врши и во случај кога тие го оштетуваат зеленилото и го
нарушуваат естетскиот изглед на општината.
Член 18
Остранувањето на неправилно или непрописно паркирани возила во смисла на
одредбите на оваа одлука, се врши со блокирање на тркалата на неправилно или
непрописно паркираните возила со блокатори на тркала/лисици.
Блокирањето на неправилно или непрописно паркирани возила го врши
комуналниот инспектор/комунален редар.
За извршеното блокирање комуналниот инспектор/комунален редар е должен
да го извести овластеното службено лице на ОВР Гази Баба.
Член 19
Остранувањето на блокаторите ќе се изврши врз основа на платена глоба од
страна на имателот на возилото изречена во мандатна постапка од страна на
овластрено службено лице на ОВР Гази Баба.
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Член 20
Во случај на имателот на возилото нема да ја плати глобата изречена во
мандатна постапка, поради што од возилото нема да се остранат поставените
блокатори, општината нема да сноси никаква одговорност за судбината на возилото,
односно за причинетата штета на трети лица, која е резултат на непрописно или
неправилно запрено или паркирано возило.
Член 21
Доколку корисникот на јавното паркиралиште не извр
ши плаќање на услугата за паркирање, ќе се смета дека паркирањето е непрописно и
овластеното лице на организаторот на паркирањето може да побара блокирање на
тркалата.
Член 22
На акцијата за поставување н блокатори, ќе и претходат подготвителни
активности, и тоа:
Медиумска кампања во времетраење од 8 (осум) дена преку која граѓаните ќе
бидат информирни за целите и начинот на спроведување на акцијата.
Евидентирање/маркирање
на
сите
возила
кои
според
дефиниранитекритериуми подлежат на остранување.
Секојдневно, одделението за инспекциски надзор – инспекторат ќе врши
снимање на состојбите и ќе ги евидентира сите возила кои подлежат на остранување.
Надзор

Член 23
Надозрот над примента на одредбите од оваа одлука и над законитото
работење на организаторот на паркирањето врши одделението за инспекциски
надзор – инспекторат.
Преодни и завршни одредби

Член 24
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-799/13
Датум на донесување: 25.03.2011г.

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 Одлуката за измена на Одлуката за избор на членови на
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита
на животната средина и природата

Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за избор на членови на
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и
природата бр.07-799/14 од 25.03.2011 година што Советот на општина Илинден ја
донесе на 32-та (триесет и втората) редовна седница одржана на ден 25.03.2011
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/12
Од 30.03.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа член 32 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
Р.М. бр.05/02), член 24 и член 28 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 25.03.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за измена на Одлуката за избор на членови на Комисијата за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната средина и природата
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката за избор на членови на
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и
природата бр.07-762/7 донесена од Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 13.05.2009 година.
Член 2
Во Одлуката за избор на членови на Комисијата за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина и природата, во член 3 лицето „Миле
Велиновски“ се заменува со лицето „Надица Ѓуровска“.
Член 3
Во Одлуката за избор на членови на Комисијата за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина и природата, во член 4 став 1 точка 2
лицето „ Надица Ѓуровска “ се заменува со лицето „ Миле Велиновски“.
Член 4
Останатите одредби на Одлуката за избор на членови на Комисијата за
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата бр.07762/7 донесена од Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден
13.05.2009 година, остануваат непроменети.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-799/14
Датум на донесување: 25.03.2011г.

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 Одлуката за измена на Одлуката за формирање
на Комисија за процена на штета при елементарни непогоди

Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за формирање на Комисија
за процена на штета при елементарни непогоди бр.07-799/15 од 25.03.2011 година
што Советот на општина Илинден ја донесе на 32-та (триесет и втората) редовна
седница одржана на ден 25.03.2011 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-1190/13
Од 30.03.2011 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.05/02), член 24 од Статутот на општина Илинден (Сл. гласник на општина
Илинден бр.15/10), Уредбата за начинот на работа на Комисиите за процена и
утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди, епидемии,
епизоотии, епифитотии и други несреќи бр.19-4079/1 ( Сл.весник на РМ бр.98/05) 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 25.03.2011 година, донесе:

ОДЛУКА

за измена на Одлуката за формирање на Комисија за процена на штета
при елементарни непогоди
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката за формирање на Комисија за
процена на штета при елементарни непогоди бр.07-938/5 донесена од
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 02.06.2009 година.
Член 2
Во Одлуката за формирање на Комисија за процена на штета при елементарни
непогоди, во член 5 став 1 лицето „Миле Велиновски“ се заменува со лицето „Јовче
Ангеловски“.
Член 3
Во Одлуката за формирање на Комисија за процена на штета при елементарни
непогоди, во член 5 став 2 точка 2 лицето „ Јовче Ангеловски “ се заменува со лицето
„ Миле Велиновски“.
Член 4
Останатите одредби на Одлуката за формирање на Комисија за процена на
штета при елементарни непогоди бр.07-938/5 донесена од Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 02.06.2009 година, остануваат непроменети.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден

Архивски број: 07-799/15
Датум на донесување: 25.03.2011г.

денот

на

нејзино

објавување

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