Број 10 Ноември 2017 година

Илинден
Арх.бр.08-1558/6
Од 06.11.2017 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 избор на членови
на Комисијата за верификација

Се објавува Одлуката за избор на членови на Комисијата за верификација
бр.07-1514/2 од 01.11.2017 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на
првата-конститутивна седница одржана на ден 01.11.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1558/1
Од 06.11.2017 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 4 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 првата Конститутивна седница одржана на ден 01.11.2017година, ja
донесе следната

ОДЛУКА
за избор на членови на Комисијата за верификација
член 1
За членови на Комисијата за верификацијана мандатите, се избираат следните лица:
1.Александар Георгиевски,
2.Дарио Десниќ и
3.Соња Бојковска.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во
Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1514/2
Од 01.11.2017г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

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 верификација на мандатите
на членовите на Советот на општина Илинден

Се објавува Одлуката за верификација на мандатите на членовите на Советот
на општина Илинден, бр.07-1514/3 од 01.11.2017 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на првата-конститутивна седница одржана на ден 01.11.2017
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1558/2
Од 06.11.2017 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 6 став 1 и став 2 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 првата Конститутивна седница одржана на ден 01.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Илинден
Член 1
Се верификуваат мандатите на членовите на Советот на општина Илинден, кој
брои 15 (петнаесет) членови, и тоа
1.Александар Георгиевски,
2.Соња Бојковска,
3.Дарко Ангеловски,
4.Анета Давиновска,
5.Миле Стојановски,
6.Влатко Апостоловски,
7.Маргарита Блажевска,
8.Горан Гочевски,
9.Гоце Крстевски,
10.Христина Илијевска,
11.Ана- Марија Циглењак Симоновска,
12.Дарио Десниќ,
13.Даринка Каревска,
14.Македонка Андевска и
15.Ивица Стојчевски.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во
Службениот гласник на општина Илинден.
Архивски број: 07- 1514/3
Од 01.11.2017г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

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 избор на Претседател
на Советот на општина Илинден

Се објавува Одлуката за избор на Претседател на Советот на општина
Илинден, бр.07-1514/4 од 01.11.2017 година, што Советот на Општина Илинден ја
донесе на првата-конститутивна седница одржана на ден 01.11.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1558/3
Од 06.11.2017 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на Р.М. бр.05/02), член 18 став 1 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник
на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот Општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на Општина Илинден на прватаКонститутивна седница одржана на ден 01.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за избор на Претседател на Советот на општина Илинден
Член 1
За претседател на Советот на општина Илинден се избира - Александар
Георгиевски.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1514/4
Датум на донесување: 01.11.2017г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевскис.р.

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 избор на членови на Комисијата
за мандатни прашања, избори и именувања

Се објавува Одлуката за избор на членови на Комисијата за мандатни
прашања, избори и именувања, бр.07-1514/5 од 01.11.2017 година, што Советот на
Општина Илинден ја донесе на првата-конститутивна седница одржана на ден
01.11.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1558/4
Од 06.11.2017 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 31 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 првата-Конститутивна седница одржана на ден 12.04.2013
година, донесе

ОДЛУКА
за избор на членови на Комисијата за мандатни
прашања, избори и именувања
Член 1
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се формира
за вршење на следниве работи: разгледување и подготвување на предлози кои се
однесуваат на мандатно имунитетните прашања, разгледување и подготвување на
предлози за избор и именување и разрешување од надлежност на Советот на
општината, определување плати, надоместоци и други примања на избрани
и именувани лица и давање на предлози за висината на надоместокот за патните и
дневните трошоци на членовите на Советот на општината, како и на трошоци
направени во извршувањето на задачите што им ги доверлив Советот
на општината.
Член 2
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се состои од 5 (пет)
члена.
Член 3
За членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања
се избираат:
- Александар Георгиевски
- Соња Бојковска
- Дарко Ангеловски
- Миле Стојановски
- Ана Марија Циглењак Симоновска
Член 4
Мандатот на членовите на Комисијата за мандатни прашања, избори
и именувања трае колку и мандатот на членовите на Советот на општина Илинден.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1514/5
Датум на донесување: 01.11.2017г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

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 членови
од Советот на општина Илинден кои ќе учествуваат
во постапка за склучување на брак

Се објавува Одлуката за определување на членови од Советот на општина
Илинден кои ќе учествуваат во постапка за склучување на брак, бр.07-1514/6
од 01.11.2017 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на прватаконститутивна седница одржана на ден 01.11.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службениот гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1558/5
Од 06.11.2017 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 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), член 27 став 1 од Законот за семејство
(Сл.весник на Р.М. бр.80/92, бр.9/96, бр.19/2000, бр.79/01, бр.38/04, бр.60/05,
бр.33/06, бр.84/08, бр.67/10, бр.156/10, бр.39/12 и бр.44/12) 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 првата Конститутивна седница
одржана на ден 01.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за определување на членови од Советот на општина Илинден
кои ќе учествуваат во постапка за склучување на брак
Член 1
За членови од Советот на општина Илинден кои ќе учествуваат во постапка за
склучување на брак, се определуваат следните:
1. Маргарита Блажевска,
2. Соња Бојковска,
3. Горан Гочевски
4. Ана –Марија Циглењак Симоновска и
5. Македонка Андевска
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1514/6
Датум на донесување: 01.11.2017г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

СОДРЖИНА
1.Решение за објавување на Одлуката за избор на членови на
Комисија за верификација, бр.08-1558/1 од 06.11.2017 година;
2.Одлука за избор на членови на Комисија за верификација, бр.071514/2 од 01.11.2017 година;
3.Решение
за
објавување
на
Одлуката
за
верификација
на
мандатите на членовите на Советот на општина Илинден, бр.08-1558/2 од
06.11.2017 година;
4.Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на
општина Илинден, бр.07-1514/3 од 01.11.2017 г;
5.Решение за објавување на Одлуката за избор на претседател на
Советот на општина Илинден, бр.08-1558/3 од 06.11.2017 година;
6.Одлука за избор на претседател на Советот на општина Илинден, бр.071514/4 од 01.11.2017 година;
7.Решение за објавување на Одлуката за избор на членови на
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, бр.08-1558/4 од
06.11.2017 година;
8.Одлука за избор на членови на Комисијата за мандатни прашања,
избори и именувања, бр.07-1514/5 од 01.11.2017 година;
9.Решение за објавување на Одлуката за определување на членови од
Советот на општина Илинден кои ќе учествуваат во постапка за
склучување на бракови, бр.08-1558/5 од 06.11.2017 година и
10.Одлука за определување на членови од Советот на општина Илинден
кои ќе учествуваат во постапка за склучување на бракови, бр.07-1514/6 од
01.11.2017 година.

