Службен Гласник на Општина Илинден

Број 4

бр.4

МАЈ

Илинден
Арх.бр.08-1471/5
од 13.05.2014 година

Мај 2014 година

2014 година

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 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 измена на член на Комисија
за општествени дејности

Се објавува Одлуката за измена на член на Комисија за општествени дејности,
бр.07-1429/2 од 08.05.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе
на осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 08.05.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1471/2
Од 13.05.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 година

Врз основа на член 20 став 1 точка 1, член 36 и член 33 од Статутот
на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 120
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ
бр.05/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.05.2014г.
година ја донесе следната
ОДЛУКА
за измена на член на Комисија за општествени дејности
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба да се измени Одлука бр. 07-1453/5 од
26.04.2013 година, објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр.4 Април
2013 година. Наместо член на Комисија за општествени дејности, Фросина
Каранфиловска, се именува Горанче Димитриевски.
Член 2
Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1429/2
Датум на донесување: 08.05.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 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 измена на член на Комисија за еднакви
можности на мажите и жените

Се објавува Одлуката за измена на член на Комисија за еднакви можности на
мажите и жените, бр.07-1429/3 од 08.05.2014 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 08.05.2014
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1471/2
Од 13.05.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 година

Врз основа на член 20 став 1 точка 1, член 36 и член 33 од Статутот
на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 120 од
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ
бр.05/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.05.2014
година ја донесе следната
ОДЛУКА
за измена на член на Комисија за еднакви можности на мажите и жените
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба да се измени Одлука бр. 07-1453/7 од
26.04.2013 година, објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр.4 Април
2013 година. Наместо член на Комисија за еднакви можности на мажите и жените,
Анита Серафимовска, се именува Горанче Димитриевски. Наместо Петседател на
Комисија за еднакви можности на мажите и жените, Фросина Каранфиловска се
именува Анита Серафимовска.
Член 2
Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1429/3
Датум на донесување: 08.05.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 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 измена на член на Комисија за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната средина

Се објавува Одлуката за измена на член на Комисија за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина, бр.07-1429/4 од 08.05.2014 година, што
Советот на Општина Илинден ја донесе на осумнаесеттата редовна седница
одржана на ден 08.05.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1471/3
Од 13.05.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 година

Врз основа на член 20 став 1 точка 1, член 36 и член 33 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 120 од Деловникот за
работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и
член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02), Советот на
Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.05.2014 година ја донесе
следната
ОДЛУКА
за измена на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба да се измени Одлука бр. 07-1453/4 од
26.04.2013 година, објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр.4 Април
2013 година. Наместо член на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита
на животната средина, Власто Ѓорѓиевски, се именува Ленче Гочевска.
Член 2
Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1429/4
Датум на донесување: 08.05.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 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 Решението за измена на Решение на членови на Управниот
одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев„- претставници на основачот

Се објавува Решението за измена на Решение на членови на Управниот одбор
на ЈОУГД “Гоце Делчев„ -претставници на основачот, бр.07-1429/5 од 08.05.2014
година, што Советот на Општина Илинден го донесе на осумнаесеттата редовна
седница одржана на ден 08.05.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1471/4
Од 13.05.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 година

Врз основа на член 20 став 1 точка 26 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) и член
114 од Законот за заштита на децата (Сл.Весник на РМ бр.23/13), Советот
на Општина Илинден на седницата одржана на ден 08.05.2014 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за измена на Решение на членови на Управниот одбор на
ЈОУГД “Гоце Делчев„- претставници на основачот

Член 1
Со ова Решение се утврдува потреба да се измени Решение бр. 07-1453/18 од
26.04.2013 година, објавена во Службен Гласник на општина Илинден бр.4 Април
2013 година. Наместо член на Управен одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев„, Фросина
Каранфиловска, се именува Горанче Димитриевски.
Член 2
Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1429/5
Датум на донесување: 08.05.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.4

Мај 2014 година

СОДРЖИНА
1.Решение за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија
за општествени дејности, бр.08-1471/1 од 13.05.2014 година;
2.Одлука за измена на член на Комисија за општествени дејности, бр.07-1429/2
од 08.05.2014 година;
3.Решение за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија
за еднакви можности на мажите и жените, бр.08-1471/2 од 13.05.2014 година;
4.Одлука за измена на член на Комисија за еднакви можности на мажите
и жените, бр.07-1429/3 од 08.05.2014 година;
5.Решение за објавување на Одлуката за измена на член на Комисија
за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, бр.08-1471/3
од 13.05.2014 година;
6.Одлука за измена на член на Комисија за урбанизам, комунални дејности
и заштита на животната средина, бр.07-1429/4 од 08.05.2014 година;
7.Решение за објавување на Решението за измена на Решение на членови на
Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев„ -претставници на основачот, бр.08-1471/4
од 13.05.2014 година;
8.Решение за измена на Решение на членови на Управниот одбор на ЈОУГД
“Гоце Делчев„ -претставници на основачот, бр.07-1429/5 од 08.05.2014 година.

