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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 Kвартален извештај за втор квартал 2009 година со
Арх.Број 07-1230/3 од 13.07.2009 година.
Се
прогласува Kварталниот извештај за втор квартал 2009 година со Арх. Број
07-1230/3 од 13.07.2009 година што Советот на Општина Илинден го усвои на
петата седница одржана на ден 13.07.2009 година.
Архив. Број 08-1370 /1
Од 14.07. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Vrz osnova na ~len 32 stav 4 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata
samouprava (Sl. Vesnik na na R.M. br.61/04) i ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava
(Sl. Vesnik na R.M. br. 05/02) Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den
13.07.2009 god. ja donese slednata:

ODLUKA
za usvojuvawe na Kvartalen Izve{taj
za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina Ilinden
za II(втор) kvartal od 2009 godina

~len 1
Se usvojuva Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot нa Op{tina
Ilinden za II(втор)kvartal od 2009 година dostaven do Sovet na Op{tina Ilinden.

~len 2
Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina Ilinden
II(втор)kvartal od 2009 година e sostaven del na ovaa Odluka.

za

~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben
Glasnik na Op{tina Ilinden.

Архив. Број 07-1230/3
Од 13.07. 2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р.
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Одлука за изменување и дополнување-проширување на
средствата во буџетот на општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-1230/4 од
13.07.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за изменување и дополнување-проширување
на
средствата во буџетот на општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-1230/4 од
13.07.2009 година што Советот на Општина Илинден
ја
донесе
на
петата
седница одржана на ден 13.07.2009година.
Архив. Број 08-1370 /2
Од 14.07. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски 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 давање согласност за формирање за петта
паралелка во петто одделение во О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден во учебната 2009/2010
година со Арх. Број 07-1230/5 од 13.07.2009 година.
Се прогласува Одлуката за давање согласност за формирање за петта паралелка во
петто одделение во О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден во учебната 2009/2010 година со Арх.
Број 07-1230/5 од 13.07.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на петата седница одржана на ден 13.07.2009година.
Архив. Број 08-1370 /3
Од 14.07. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр. 05/05), и
член 41 од Законот за основно образование (Сл. весник на Р.М бр. 103/08), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 13.07.2009 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност за формирање на
петта паралелка во петто одделение
во О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден
Член 1
Се дава Согласност за формирање на петта паралелкa во петто одделение во О.У „Гоце
Делчев“ н. Илинден во учебната 2009/2010 година.
Член 2
Согласноста се дава поради зголемениот број на ученици во О.У. „Гоце Делчев“ нас.
Илинден, а со цел подобрување на квалитетот на наставата.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување и ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Илинден.

Архив. Број 07-1230/5
Од 13.07. 2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р.
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Одлука за утврдување на надоместок за издавање на
Протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за
изградба со Арх. Број 07-1230/6 од 13.07.2009 година.
Се прогласува Одлуката за утврдување на надоместок за издавање на Протокол за
регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за изградба со
Арх. Број 07-1230/6 од 13.07.2009 година што Советот на Општина Илинден
ја
донесе на петата седница одржана на ден 13.07.2009година.
Архив. Број 08-1370 /4
Од 14.07. 2009 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, донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на надоместок за издавање на Протокол за регулациона, градежна и
нивелациона линија со определување на површина за изградба
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува надоместокот за издавање на Протокол за регулациона,
градежна и нивелациона линија кој се издава согласно член 52 став 4 од Законот за градење (Сл.
весник на Р.М бр.51/05, 82/08) од страна на општина Илинден во постапките за издавање на
одобренија за градење.
Член 2
Висината на надоместокот за издавање на Протокол за регулациона, нивелациона и
градежна линија за градежни објекти се определува:
- за објекти со површина до 150м2 се наплатуваат 2.500,00 денари надоместок и
- за објекти со површина над 150м2 се наплатуваат 2.500,00 денари надоместок плус 10
денари за секој дополнителен квадратен метар површина над основните 150м2.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден.

Архив. Број 07-1230/6
Од 13.07. 2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р.
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За прогласување на Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на
пресметковни цени на услугите за одржување на водоводната мрежа и отклонување на
дефекти од водомерите на корисниците бр. 02-101/6 донесена од Управниот одбор на ЈКП
Водовод н. Илинден
со Арх. Број 07-1230/7 од 13.07.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување на
пресметковни цени на услугите за одржување на водоводната мрежа и отклонување на
дефекти од водомерите на корисниците бр. 02-101/6 донесена од Управниот одбор на ЈКП
Водовод н. Илинден
со Арх. Број 07-1230/7 од 13.07.2009 година што Советот на Општина Илинден ја
усвои на петата седница одржана на ден 13.07.2009година.
Архив. Број 08-1370 /5
Од 14.07. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М. бр. 05/02) и
член 11, став1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М. бр. 38/96 , 6/02,
40/03, 49/06, 22/07) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 13.07.2009 година
донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени
на услугите за одржување на водоводната мрежа и отклонување на дефекти
од водомерите на корисниците бр. 02-101/6

Член 1
Се дава согласност на одлуката за утврдување на пресметковни цени на услугите за
одржување на водоводната мрежа и отклонување на дефекти од водомерите на корисниците
бр.02-101/6 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод н. Илинден на седницата одржана на
ден 22.05.2009 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службен гласник на
општина Илинден.
Архив. Број 07-1230/7
Од 13.07. 2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р.
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