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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 Завршна сметка на Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број
07-316/2 од 23.02.2009 година.
Се прогласува Завршната сметка на Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-316/2
од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден
ја
донесе
на
седницата
одржана на ден 23.02. 2009 година.
Архив. Број 08-396/1
Од 24.02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Predlaga~: Gradona~alnik na OP[TINA ILINDEN
Dipl.ma{.in`. @ika Stojanovski
Izgotvuva~: Oddelenie za finansirawe i buxet
Prestavnik: Dipl.ekonomist Sa{o Sazdovski

ZAVR[NA SMETKA
NA BUXETOT NA OP[TINA ILINDEN ZA 2008 GODINA

23 Fevruari 2009 godina
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na
R.M."br.5/2002) i ~len 20 od Statutot na Op{tina Ilinden ("Slu`ben glasnik na Op{tina
Ilinden br.2/2005), Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 23.02.2009 godina,
donese
ZAVR[NA SMETKA
NA BUXETOT NA OP[TINA ILINDEN
ZA 2008 GODINA
^len 1
Zavr{nata smetka na Buxetot na op{tina za 2008 godina se sostoi od:
Planirani
Realizirani
-Vkupno prihodi
214.560.000,00
Dano~ni prihodi
Nedano~ni prihodi
Kapitalni prihodi
Transferi
Dotacii
Prihodi od samofinansira~ki
aktivnosti
Donacii
Doma{no zadol`uvawe
Preneseno saldo od 2006 godina
-Vkupno rashodi
214.560.000,00
Utvrdeni nameni
Rezervi
-Saldo na 31-12-2008

denari
188.831.916,00 denari
92.494.874,00 denari
98.021.004,00 denari
4.090.000,00 denari
3.327.582,00 denari
14.300.000,00 denari
902.580,00 denari
25.638.754,00 denari
22.030.792,00 denari
51.163.600,00 denari
51.163.602,00 denari
2.402.360,00 denari
6.200.279,00 denari
12.000.000,00 denari

1.521.998,00 denari
5.594.225,00 denari

6.270.133,00 denari
6.270.133,00 denari
denari
167.615.012,00 denari
213.660.000,00 denari
166. 831.118,00 denari
900.000,00 denari
783.894,00 denari
21.216.904 ,00 denari

^len 2
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na osnovniot buxet vo iznos od
17.510.219,00 denari se prenesuva kako vi{ok na prihodi od prethodnata godina na osnovniot buxet
na Op{tina Ilinden za 2009 godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na namenski
dotacii vo iznos od 2.389.760,00 denari se prenesuva kako vi{ok na prihodi od prethodnata godina
na buxetot na namenski dotacii na Op{tina Ilinden za 2009 godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na samofinansira~ki
aktivnosti vo iznos od 270.713,00 denari se prenesuva kako vi{ok na prihodi od prethodnata
godina na buxetot na samofinansira~ki aktivnosti na Op{tina Ilinden za 2009 godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na donacii vo iznos
od 1.046.212,00 denari se prenesuva kako vi{ok na prihodi od prethodnata godina na buxetot na
donacii na Op{tina Ilinden za 2009 godina.
^len 3
Planiranite i ostvarenite prihodi po izvori i vidovi, odnosno planiranite i izvr{enite
rashodi po osnovni nameni se iska`ani vo bilansite na prihodi i rashodi na Zavr{nata smetka na
Buxetot na Op{tina Ilinden za 2008 godina i vo Posebniot del po programi i osnovni nameni po
ekonomska klasifikacija i toa:
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^len 4
Vo Posebniot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na Op{tina Ilinden za 2008 godina se
prika`uvaat rashodite po programi, podprogrami, po smetki i stavki.
^len 5
Op{tiot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na Op{tina Ilinden za 2008 godina se
objavuva vo Slu`beniot glasnik na Op{tina Ilinden.

Arh. Br. 07-316/2
23.02. 2009 godina

SOVET NA OP[TINA ILINDEN
Pretsedatel
Stev~e Avramovski
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OBRAZLO@ENIE
Извршената анализа на приходите во Буџетот на општината во 2008 година, покажува
извршување на приходите во износ од 188.831.916,00 денари, односно 88,0 % од планираниот
буџет.
Од остварените приходи, реализирани се вкупнио расходи за извршувањето на функциите
на општината во износ од 167.615.012,00 денари, односно 88.76 % од остварените приходи, од
кој на капитални расходи отпаѓаат 39.90 %.
Остварени приходи на сметките на општината на ден 31.12.2008 година се следните
• Буџет на општина
127.814.451,00 ден.
• Сметка за блок дотација за образование
53.197.940,00 ден.
• Сметка за донации
5.921.057,00 ден.
• Сметка за самофинансирачки активнисти
1.898.469,00 ден.
ВКУПНО
188.831.916,00 ден.
Висината на остварените приходи во Буџетот на Општина Илинден се должи на повеќе
фактори меѓу кои позначително влијание имаат приходите од наплатата на даноците на имот,
комунални такси и надоместокот за уредување на градежно земјиште.
Капиталните расходи се направени за инвестиции во делот на изградба на фекална
канализација, изградба на спортски терени, одржување на локална патна инфраструктура,
изградба и реконструкција на улици и тротоари, реконструкции во деловната зграда на општината
и основните училишта, обезбедување на урбана опрема-автобуски постојки, уредување на
градежно земјиште околу спортската сала во н. Илинден, изградба на детска градинка, купување
на опрема и за купување на специјално возило-ровокопач во делот на надлежноста на општината
за заштита и спасување од елементарни непогоди и заштита на животната средина.
Тековно оперативните расходи се однесуваат на расходи за редовно функционирање на
општината, за комунална свера, спорт и рекреација, за редовно функционирање на основното
образование и истите подетално се искажани во извештаите за тековно оперативни и капитални
расходи по програми.
Реализацијата на приходите на буџетот на општина Илинден за 2008 година изнесуваат
188.831.916,00 денари, споредена со претходните години покажува пораст во однос на 2005 година
од 641,62 %, бидејки буџетот во 2005 година изнесуваше 29.430.358,00 денари, во 2006 година
изнесуваше 63,199,936,00 денари и во 2007 изнесуваше 88.577.712,00 денари.
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РЕАЛИЗИРАН БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ВО ПЕРИОД
ОД 2005 ДО 2008 ГОДИНА

200.000.000,00
180.000.000,00
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Буџет 2005

Буџет 2006

Буџет 2007

Буџет 2008

Zavr{nata smetka na Buxetot na Op{tina Ilinden za 2008 godina gi poka`uva ostvarenite
prihodi i rashodi koi se dvi`at vo ramkite na planiranite aktivnosti i poka`uva pozitivni
finansiski dvi`ewa i efekti soglasno buxetskoto planirawe.

OP[TINA ILINDEN
GRADONA^ALNIK
@ika Stojanovski s.r.
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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 измена и дополна на одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-316/3 од 23.02.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за измена и дополна на одлуката за извршување на Буџетот на
Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-316/3 од 23.02.2009 година што
Советот на
Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.
Архив. Број 08-396/2
Од 24.02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na
R.M." br.5/2002), ~len 23, stav 5, od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalna
samouprava("Slu`ben vesnik na R.M." br.61/2004 i 96/2004), ~len 43 od Zakonot za dr`avnite
slu`benici (Sl. Vesnik na RM br. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/04, 19/04, 69/04, 81/05,
108/05, 61/06, 36/07, 161/08
06/09), Odlukata za utvrduvawe na vrednosta na bodot na platite na
dr`avnite slu`benici za 2009 godina (Sl. Vesnik na R.M br. 11/09), ~len 7 od Zakonot za
izmenuvawe i dopolnuvawe na zakonot za isplata na platite vo R.M (Sl. Vesnik na R.M br. 121/07),
~len 3 od Zakonot za dopolnuvawe na zakonot za plati i drugi nadomestoci na pratenicite vo
sobranieto na R.M i drugite izbrani i imenuvani lica vo Republikata (Sl. Vesnik na R.M 121/07) i
~len 20 od Statutot na Op{tina Ilinden ("Slu`ben glasnik na Op{tina Ilinden br.2/2005),
Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na 23.02.2009 godina, donese

ODLUKA
za izmena i dopolna na Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Ilinden za 2009 godina
^len 1
So ovaa Odluka se vr{i izmena i dopolna na Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na
Op{tina Ilinden za 2009 godina (,,Slu`ben glasnik na Op{tina Ilinden, br. 39/08).
^len 2
Vo Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Ilinden za 2009 godina ~lenot 9 se
menuva i glasi:
„Isplatata na platite na vrabotenite }e se izvr{uva vo ramkite na obezbedenite sredstva
vo buxetot, odnosno bruto platite se utvrduvaat za: izbranite i imenuvanite lica pojdovnata
osnova za 1 koeficient iznesuva prose~no isplatenata mese~na bruto plata po vraboten vo
Republikata za prethodnata godina zaklu~no so 31.08.2009 godina, a po~nuvajki od 01.09.2009 godina
pojdovna osnova za 1 koeficient iznesuva prose~no isplatenata mese~na bruto plata po vraboten
vo Republikata za prethodnata godina zgolemena za 10%.
Za vrabotenite koi imaat status na dr`avni slu`benici vrednosta na bodot za utvrduvawe
na bruto platite iznesuva 75,30 denari zaklu~no so 31.08.2009 godina, a po~nuvajki od 01.09.2009
godina vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici iznesuva 82,83 denari”.
^len 3
Ostanatite odredbi od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Ilinden za 2009
godina br. 07-2611/2 od 26.12.2008 godina ostanuvaat nepromeneti.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina
Ilinden", a }e se primenuva od 01.01.2009 godina.
Арх.број 07-316/3
od 23.02. 2009 godina

Sovet na Op{tina Ilinden
Pretsedatel
Stev~e Avramovski 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 Статут на ЈКП „Водовод“ н. Илинден со
Арх. Број 07-316/4 од 23.02.2009 година.
Се прогласува Одлуката за усвојување на Статут на ЈКП „Водовод“ н. Илинден со Арх.
Број 07-316/4 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден
ја
донесе
на
седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.
Архив. Број 08-396/3
Од 24.02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М
бр. 38/96, 40/03, 49/06, 22/07) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.
05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на Статутот на ЈКП Водовод, н.Илинден

Член 1
Се дава согласност на Статутот на Јавното комунално претпријатие Водовод, н.Илинден бр.
01-9/1 од 29.01.2009 година донесен од страна на Управниот одбор на претпријатието.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден.

Арх. бр. 07-316/3
Од 23.02. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски 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 Извештајот за работата и резултатите
од работењето на ЈКП „Илинден“за 2008 година бр. 01-81/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/5 од
23.02.2009 година.
Се прогласува Одлуката за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП „Илинден“за 2008 година бр. 01-81/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/5 од
23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана
на ден 23.02. 2009 година.
Архив. Број 08-396/4
Од 24.02. 2009 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) 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 23.02.2009 год. ја донесе
следната:
ОДЛУКА
за давање согласност на Извештајот
за работата и резултатите од работењето
на Ј.К.П. „Илинден“ за 2008 година

Член 1
Се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на Ј.К.П.
„Илинден“ за 2008 година Арх. Бр. 01-81/1 од 04.02. 2009 година што Управниот Одбор на Ј.К.П.
„Илинден“ го усвои на седницата одржана на ден 06.02.2009 год.
Член 2
Извештајот за работа и резултатите од работењето на Ј.К.П. „Илинден“ за 2008 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 .
Бр.07- 316/4
Од 23.02.2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски 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 Годишна сметка на ЈКП „Илинден“за
2008 година бр. 01-82/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/6 од 23.02.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за давање согласност на Годишна сметка на ЈКП „Илинден“за
2008 година бр. 01-82/1 од 04.02.2009 год. со Арх. Број 07-316/6 од 23.02.2009 година што Советот на
Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.

Архив. Број 08-396/5
Од 24.02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за Јавни претпријатија
(Сл. Весник на Р.М. бр.
38/96, бр.6/02 и 40/03) и чл.20 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл. Гласник на
Општина Илинден бр.02/05) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден
23.02.2009 год. ја донесе следната:

ОДЛУКА
за давање согласност на Годишна сметка
на Ј.К.П. Илинден за 2008 година

Член 1
Се дава согласност на Годишната сметка на Ј.К.П. Илинден за 2008 година Арх. Бр. 01-82/1
од 04.02.2009 год. усвоена од Управниот Одбор на Ј.К.П. Илинден на седницата одржана на ден
06.02.2009 година.
Член 2
Годишната сметка на ЈКП Илинден за 2008 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.07-316/5
Од 23.02. 2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски 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 одобрување на финансиски средства од буџет на општина
Илинден за ЈКП Илинен н. Илинден со Арх. Број 07-316/7 од 23.02.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства од буџет на општина
Илинден за ЈКП Илинен н. Илинден со Арх. Број 07-316/7 од 23.02.2009 година што Советот на
Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.
Архив. Број 08-396/6
Од 24.02. 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
Одлука за делегирање на вршење на комунална услуга бр. 07-281/5 од 28.06.2005 година, Советот
на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства од Буџет на општина Илинден
за ЈКП „Илинден“ н. Илинден
Член 1
Советот на општина Илинден одобрува од Буџетот на општина Илинден да се
трансферираат финансиски средства во висина од 12.000.000 денари (кои ќе бидат исплатени на 12
месечни рати) на сметка на Јавното комунално претпријатие „Илинден“, за следната намена
Комунална услуга собирање на смет од индивидуални корисници (домаќинства).
Член 2
Износот на финансиските средства кои ќе се трансферират на сметка на ЈКП „Илинден“
обезбедени се во Буџетот на општината во
ПРОГРАМА
СТАВКА
ПОДСТАВКА

Ј4
421
421 130

ѓубретарина

Член 3
Финансиските средства обезбедени се во Буџетот на општина Илинден согласно
Програмата за одржување на јавна чистота на територија на општина Илинден за 2009 година бр.
07-2577/7 од 17.12.2008 година , донесена од Советот на општина Илинден.
Член 4
За реализација на оваа Одлука, Градоначалникот на општина Илинден ќе склучи договор со
ЈКП „Илинден“ за вршење на комунална услуга собирање на смет во кој ќе бидат дефинирани
начинот и условите на плаќање.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник на
општина Илинден.
Архив. Број 07-316/6
Од 23.02.2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски 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 определување назив на улица во н.м. Марино-општина
Илинден со Арх. Број 07-316/8 од 23.02.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за определување назив на улица во н.м. Марино-општина
Илинден со Арх. Број 07-316/8 од 23.02.2009 година што Советот на Општина Илинден
ја
донесе
на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.

Архив. Број 08-396/7
Од 24.02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на рМ 02/05) и член
20 точка 25 од Статутот на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр. 2/05),
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.02.2009 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за определување на назив на улица
во населено место Марино-општина Илинден

Член 1
Во населено место Марино-Општина Илинден се определува назив на следната улица:
Улица 537
Улицата започнува од улица 532, а завршува кај каналот кој ја одделува од улица 500.
Улица 537 е со должина од 200 метри и граничи со Улица 526 од лева страна и улица 527 од
десна страна.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен Гласник
на Општина Илинден.

Арх. Број 07-316/7
Од 23.02.2009 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Претседател
Стевче Аврамовски 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 Извештај за реализирани активности за
период 2005година-2008 година Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за реализирани активности за период
2005година-2008 година Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година што
Советот на Општина
Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 23.02. 2009 година.

Архив. Број 08-396/7
Од 24.02. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na R.M. br.5/2002) i ~len 20 od Statutot na Op{tina Ilinden (Slu`ben glasnik na
Op{tina Ilinden br.2/2005), Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den
23. 02. 2009 godina, donese

ODLUKA
za usvojuvawe na Извештај
за реализирани активности за период 2005година-2008 година

~len 1
Se usvojuva
Извештајoт за
реализирани
активности
2005 година - 2008 година dostaven do Sovet na Op{tina Ilinden.

за

период

~len 2
Извештајoт e sostaven del na ovaa Odluka.

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

Архив. Број 07-316/8
Од 23. 02. 2009 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски 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
прогласување на Одлука за за определување на места за истакнување на изборни
плакати Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за за определување на места за истакнување на изборни
плакати Арх. Број 07-316/9 од 23.02.2009 година.
што Советот на Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден
23.02. 2009 година.
За

Архив. Број 08-396/9
Од 24. 02. 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) и член 78
од Изборниот законик (Сл. весник на Р.М бр. 40/06, 136/08), Советот на општина Илинден на
седницата одржана на ден 23.02.2009година донесе:

ОДЛУКА
за определување на места за истакнување на изборни плакати

Член 1
Со оваа Одлука се определуваат местата за истакнување на изборните плакати по повод
одржување на локалните и претседателските избори закажани за 22.03.2009 година.
Член 2
Изборни плакати без надоместок ќе се постават на огласни паноа со димензии 2м x 1м на
следниве места:
1. н.м Илинден
- на огласно пано на ул.9 кај паркингот на општината
- на огласно пано на ул.9 кај спортската сала “Гоце Делчев“
2. н.м Кадино
- на огласно пано на ул.1 место викано “Барутница“
3. н.м Бунарџик
- на огласно пано кај спортски центар “Роберт Петковски
4. н.м Миладиновци
- на огласно пано кај Угостителски објект “Мацко“
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5. н.м Марино
- на огласно пано на ул.500 кај раскрсницата “ким“
6. н.м Мралино
- на огласно пано спроти стоматолошката ординација
7. н.м Ајватовци
- на огласно пано кај последната автобуска станица
8. н.м Бујковци
- на огласно пано на ул.2 кај спортското игралиште
9. н.м Мршевци
- на огласно пано кај игралиштето
10. н.м Бучинци
- на огласно пано кај последната автобуска станица
11. н.м Текија
- на огласно пано на ул.3
12. н.м Дељадровци
- на огласно пано кај спортското игралиште
Член 3
Изборните плакати може да се поставуваат и на станбени и на други приватни објекти со
претходна согласност од сопственикот на објектот
Член 4
Уништување на изборните плакати или лепење на плаката врз плаката
организатори на изборната кампања е забрането.

на други

Член 5
Организаторот на изборната кампања должен е во рок од 30 дена по завршување на
изборите да го острани сметот од плакатите.
Член 6
Согласно оваа Одлука да се изготви Објава и истата да се истакне на јавни места.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на
општина Илинден.

Арх. бр. 07-316/9
Од 23.02.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.
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