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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 основање на Јавна општинска установа за деца
Детска градинка – Гоце Делчев во општина Илинден со
Арх. Број 07-1079/2 од
23.06.2009 година.
Се
прогласува Одлука за основање на Јавна општинска установа за деца Детска
градинка – Гоце Делчев во општина Илинден со Арх. Број 07-1079/2 од 23.06.2009 година
што Советот на Општина Илинден ја донесе
на четвртата седница одржана
на ден 23.06.2009година.
Архив. Број 1108/1
Од 24.06. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за Локалната самоуправа (Сл. весник на
Република Македонија бр.05/02) а во врска член 69 став 2 од Законот за заштита на деца (Сл.
весник на Република Македонија бр.98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08), Советот на
општина Илинден на седницата одржана на ден 23.06.2009 година донесе:

ОДЛУКА
за основање на Јавна општинска установа за деца Детска градинка Гоце Делчев во општина Илинден
Член 1
Со оваа Одлука се основа Јавна општинска установа за деца Детска градинка – Гоце
Делчев, општина Илинден.
Основач на Детската градинка е општина Илинден со седиште на ул.“9“, бб нас.Илинден.
Член 2
Називот на Јавната установа гласи: „Јавна општинска установа за деца Детска градинка –
Гоце Делчев, општина Илинден“. (во натамошниот текст - Детска градинка).
Скратен назив на детската градинка е “ЈОУДГ Гоце Делчев - општина Илинден “.
Јавната установа е со седиште е на Улица „534“ бр.25 с.Марино.
Член 3
Дејноста на Детска градинка е: згрижување и воспитание на деца од предучилишна
возраст која се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование,
спортско рекреативни, културно забавни активности, мерки и активности за подобрување и
зачувување на здравјето и за потикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот,
менталниот и социјалниот развој на децата.
Дејноста Детската градинка ќе ја остварува преку Основите на програмата за воспитнообразовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки како и други
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програми кои ги изработува научна установа односно специјализирана стручна установа или
институција, а со акт ги донесува министерот.
Член 4
Средствата за основање и почеток со работа на Детската градинка се обезбедени од
Буџетот на општина Илинден.
Член 5
Средствата за непречено и нормално функционирање односно за вршење на дејноста на
Детската градинка ќе се обезбедат од Буџетот на општина Илинден, Буџетот на Република
Македонија преку блок дотации, од надоместокот на корисниците на услугата, донации и др.
извори на финансирање согласно закон.
Член 6
Основачот на Детската градинка ги има сите права и обврски спрема Детската градинка
кои произлегуваат од Законот и други прописи.
Член 7
Меѓусебните права и обврски помеѓу Детската градинка и основачот се уредува со
посебен Договор кој го склучуваат Директорот на Детската градинка и Градоначалникот на
општина Илинден.
Член 8
Детската градинка се основа на неопределено време.
Член 9
Детската градинка има својство на правно лице кое ќе го стекне со упис во Централниот
регистар на Република Македонија.
Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка во рамките на
дејноста која е запишана во Централниот регистар на Република Македонија.
За обврските превземени во свое име и за своја сметка Детската градинка одговара со
целиот свој имот.
Член 10
Дејноста на Детската градинка се организира и остварува во еден објект и тоа:
- Објект „Гоце Делчев“ со седиште на ул. “534“ бр.25 с.Марино.
Член 11
Внатрешната организација на Детската градинка се уредува со акт за организација и
систематизација на работата на Детската градинка кој го донесува Управниот одбор на Детската
градинка, а согласност дава Советот на Општина Илинден.
Член 12
Орган на управување во Детската градинка е Управниот одбор.
Управниот одбор го сочинуваат 7 (седум) члена, и тоа: тројца преставници од основачот,
еден претставник од Детската градинка, двајца претставници од родителите на децата и еден
преставник од Министерството.
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Преставниците на основачот на Детската градинка ги именува и разрешува Советот на
општината.
Претставникот на Детската градинка го именува и разрешува стручниот совет на Детската
градинка,.
Претставниците од родителите на децата ги именува и разрешува Советот на родители на
Детската градинка.
Претставникот на Министерството го именува и разрешува министерот.
Член 13
Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува 4 (четири) години.
Член 14
За извршување на подготовките за отпочнувње со работа на Детската градинка се
формира комисија во состав:
- Катерина Бојковска - претседaтел
- Дејанче Богдановски - член
- Разменка Дејаноска Василевска - член
Член 15
Формирањето на управниот одбор, донесувањето на статутот и именувањето односно
избор на директор на јавната установа Детска градинка ќе се изврши во рок од 60 дена од денот
на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.
Член 16
Лицето Ивица Трипуновски со ЕМБГ 0403985450002 се именува да ги врши работите на
Детската градинка до нејзиното конституирање.
Член 17
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за основање
на јавна установа за згрижување и воспитување на деца Детска градинка – Гоце Делчев,
н.Илинден бр.07-1356/6 донесена од Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден
27.07.2007 година.
Член 18
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен Гласник на Општина
Илинден.

Арх. бр.07- 1079/2
Од 23.06.2009год.

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 надоместок за поставување натписи и
рекламни табли во заштитен појас на опшински пат
со
Арх. Број 07-1079/3 од
23.06.2009 година.
Се
прогласува Одлуката за утврдување надоместок за поставување натписи и
рекламни табли во заштитен појас на опшински пат
со Арх. Број 07-1079/3 од
23.06.2009година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на четвртата
седница одржана на ден 23.06.2009 година
Архив. Број 1108/2
Од 24.06. 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.054/02) а
во врска член 55 став 1 точка 4 и член 62 од Законот за јавните патишта (Сл. весник на Р.М
бр.84/08, 52/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.06.2009 година
донесе:

ОДЛУКА
за утврдување на надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли
во заштитен појас на општински пат
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува надоместкот за поставување на натписи и рекламни табли во
заштитен појас на општински пат, за општинските патишта на подрачјето на општина Илинден.
Член 2
При поставуавњето на натписите и рекламните табли од членот 1 на оваа Одлука треба да
се обезбеди оддалеченост од најмалку 5 метри од крајната точка на патниот појас без да се
попречува прегледноста и да се загрозува безбедноста на сообраќајот на патот.
Член 3
Висината на надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитен појас
изнесува:
- 400,00 денари за м2 за 7 (седум) дена;
- 700,00 денари за м2 за 30 (триесет) дена;
- 1.500,00 денари за м2 за 1 (една) година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден
Арх. бр.07- 1079/3
Од 23.06.2009год.

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 Одлуката за разрешување на членови на Партиципативно тело
за обезбедување на стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичкото
планирање на територијата на општина Илинден со Арх. Број 07-1079/4 од 23.06.2009
година.
Се прогласува Одлуката за разрешување на членови на Партиципативно тело за
обезбедување на стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичкото
планирање на територијата на општина Илинден со Арх. Број 07-1079/4 од 23.06.2009
година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на четвртата седница
одржана на ден 23.06.2009година.
Архив. Број 1108/3
Од 24.06. 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.5/02),
член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М бр.51/05, 137/07,
24/08) и член 20 од Статутот на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден
бр.2/05), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.06.2009 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за разрешување од должност член на Партиципативно тело за обезбедување стручност и
јавност во процесот на просторното и урбанистичкото планирање на територијата на
општина Илинден
Член 1
Се разрешува Тони Здравковски од должноста член на партиципативно тело за
обезбедување стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичкото планирање на
територијата на општина Илинден, поради престанок на мандатот како член на Советот на
општина Илинден.
Член 2
Се разрешува Васе Ѓорѓиевски од должноста член на партиципативно тело за
обезбедување стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичкото планирање на
територијата на општина Илинден, поради истек на мандатот како член на Советот на општина
Илинден.
Член 3
Се разрешува Стојадин Ѓорѓиевски од должноста член на партиципативно тело за
обезбедување стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичкото планирање на
територијата на општина Илинден, поради неучество во работата на партиципативното тело.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
опшина Илинден.
Арх. бр.07- 1079/4
Од 23.06. 2009год.

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 Одлуката за именување на членови на Партиципативно тело за
обезбедување на стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичкото
планирање на територијата на општина Илинден со Арх. Број 07-1079/5 од 23.06.2009
година.
Се прогласува Одлуката за именување на членови на Партиципативно тело за
обезбедување на стручност и јавност во процесот на просторното и урбанистичкото
планирање на територијата на општина Илинден со Арх. Број 07-1079/5 од 23.06.2009
година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на четвртата седница
одржана на ден 23.06.2009година.
Архив. Број 1108/4
Од 24.06. 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.5/02),
член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М бр.51/05, 137/07,
24/08) и член 20 од Статутот на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден
бр.2/05), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.06.2009 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за именување на член на Партиципативно тело за обезбедување стручност и јавност во
процесот на просторното и урбанистичкото планирање
на територијата на општина Илинден
Член 1
За член на Партиципативното тело заради обезбедување стручност и јавност во процесот
на просторното и урбанистичкото планирање на територијата на општина Илинден, се именува
Љупчо Бошковски како член на Советот на општина Илинден.
Член 2
За член на Партиципативното тело заради обезбедување стручност и јавност во процесот
на просторното и урбанистичкото планирање на територијата на општина Илинден, се именува
Момчило Најдовски како член на Советот на општина Илинден.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден.
Арх. бр.07- 1079/5
Од 23.06. 2009год.

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 Одлуката за формирање на Комисија за еднакви можности на
мажите и жените со Арх. Број 07-1079/6 од 23.06.2009 година.
Се прогласува Одлуката за формирање на Комисија за еднакви можности на мажите
и жените со Арх. Број 07-1079/6 од 23.06.2009 година што
Советот на Општина
Илинден ја донесе
на четвртата седница одржана на ден 23.06.2009година.
Архив. Број 1108/5
Од 24.06. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр. 5/02)
и член 16 од Законот за еднакви можности на жените и мажите (Сл.весниик на РМ бр.66/06),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.06.2009 година донесе:

ОДЛУКА
за формирање на Комисија за еднакви можности на мажите и жените

Член 1
Со оваа Одлука се формира Комисија за еднакви можности на жените и мажите во сите
сфери на општествениот живот на општината.
Комисијата ќе дејствува на полето на половата рамноправност (еднакви можности на
мажите и жените) како еден од сегментите за развој и демократизација на општеството.
Член 2
Комисијата за еднакви можности на мажите и жените се состои од 5 ( пет ) члена.
Член 3
За членови на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените се избираат лицата:
- Валентина Додевска;
- Марија Станковска;
- Виолета Ваневска;
- Надица Ѓуровска и
- Марјан Цветковски.
Член 4
Мандатот на членовите на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените трае
колку и мандатот на членовите на советот.
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Член 5
За координатор за еднакви можности на мажите и жените кој ќе учествува во
подготвувањето на националниот план за акција за еднакви можности на жените и мажите во
делот кој се однесува на единиците на локалната самоуправа согласно Законот за еднакви
можности на жените и мажите (Сл. весник на Р.М бр.66/06), се именува Слаѓинка Илиевска,
вработена во администрацијата на општина Илинден.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден.
Арх. бр.07- 1079/6
Од 23.06. 2009год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р.

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 на согласност на финансискиот извештај на
ЈКП „ Водовод “ н.Илинден за период од 01.02.2009 година до 31.03.2009 година со
бр.01-102/1 од 20.05.2009 година со Арх. Број 07-1079/7 од 23.06.2009 година.
Се прогласува Одлуката за давање на согласност на финансискиот извештај на ЈКП
„ Водовод “ н.Илинден за период од 01.02.2009 година до 31.03.2009 година со бр.01-102/1 од
20.05.2009 година со Арх. Број од година со Арх. Број 07-1079/7 од 23.06.2009 година од
година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на четвртата седница
одржана на ден 23.06.2009година.
Архив. Број 1108/6
Од 24.06. 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 11 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.06.2009 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Водовод“, н.Илинден за
периодот од 01.02.2009 година до 31.03.2009 година бр.01-102/1 од 20.05.2009 година

Член 1
Се дава согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Водовод“, н.Илинден за периодот
од 01.02.2009 година до 31.03.2009 година бр.01-102/1 од 20.05.2009 година.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден.
Арх. бр.07- 1079/7
Од 23.06. 2009год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р.

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 Одлуката за давање на согласност на финансискиот извештај
на ЈКП „ Илинден “ н.Илинден за период од 01.01.2009 година до 31.03.2009 година со
бр.01-102/1 од 20.05.2009 година со Арх. Број 07-1079/8 од 23.06.2009 година од година.
Се прогласува Одлуката за давање на согласност на финансискиот извештај на ЈКП
„ Илинден “ н.Илинден за период од 01.01.2009 година до 31.03.2009 година со бр.01-102/1
од 20.05.2009 година со Арх. Број од година со Арх. Број 07-1079/8 од 23.06.2009 година
од година што Советот на Општина Илинден
ја
донесе
на
четвртата
седница одржана на ден 23.06.2009година.
Архив. Број 1108/7
Од 24.06. 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 11 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.06.2009 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Илинден“, н.Илинден за
периодот од 01.01.2009 година до 31.03.2009 година бр.01-151/1 од 22.05.2009 година
Член 1
Се дава согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Илинден“, н.Илинден за периодот
од 01.01.2009 година до 31.03.2009 година бр.01-151/1 од 22.05.2009 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден.
Арх. бр.07- 1079/8
Од 23.06. 2009год.

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 Одлуката за давање на согласност на Извештајот на
Комисијата за процена на штета при елементарни непогоди со Арх. Број 07-1079/9 од
23.06.2009 година.
Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Извештајот на Комисијата за
процена на штета при елементарни непогоди со Арх. Број 07-1079/9 од 23.06.2009 година
што
Советот на Општина
Илинден
ја
донесе
на
четвртата седница
одржана на ден 23.06.2009година.
Архив. Број 1108/8
Од 24.06. 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
Единствената методологија за процена на штетите од елементарни и други непогоди ( Сл.весник
на Р.М бр.75/2001), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.06.2009
година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на извештајот на Комисијата за процена на штета при елементарни
непогоди

Член 1
Се усвојува Извештајот за проценета штета на територија на општина Илинден бр.081075/8 на Комисијата за процена на штета при елементарни непогоди.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на
општина Илинден.

Арх. бр.1079/9
Од 23.06. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р
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