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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 : 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за давање согласност и овластување за 

потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање serapis 
број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “ Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот 
за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона 
банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадни води“ („ Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10) и 

Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“ Службен весник на 

Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Илинден и Министерство  
за транспорт и врски на Република Македонија 

 
 

Се објавува Одлуката за давање согласност и овластување за потпишување          
на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 
помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10)  и Одлуката за распределба    
на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување 
на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010),               
меѓу Општина Илинден и Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија, бр.07-1782/2 од 04.07.2012 година, што Советот на Општина Илинден          
ја донесе на Вонредната седница одржана на ден 04.07.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 

 
 
 
 
Арх.бр.08-1802/1                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 05.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 
став 1 точка 4  од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 
05/02), член 14 став 1 точка 4 и член 20 став 1 точка 44 од Статутот на Општина 
Илинден („Службен гласник на општина Илинден“ број 15/10), Советот на Општина 
Илинден на седницата одржана на ден 04.07.2012 година, донесе  

 
ОДЛУКА 

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, 
согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република 
Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “ Водоснабдување  
и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по 

Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“ Службен весник на 
Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Илинден и Министерство 

за транспорт и врски на Република Македонија 
  

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот                  

на општина Илинден да го потпишe Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно 
Договорот за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија            
и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем 
кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за 
заем по проектот „Водоснабдување и одведување  на отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Илинден                               
и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.  

 

Член 2 
Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Илинден, да го 

потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање 
serapia број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка 
за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10) меѓу Општина Илинден                   
и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија. 

 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Илинден”.  
 
 

              Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1782/2                                                    Претседател 
Датум на донесување: 28.05.2012г.                  м-р Марјан Милошевски с.р.  
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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 : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за давање согласност и овластување   

за измирување односно пренасочување на средства  
од буџетската сметка на Општина Илинден 

  
 

 
Се објавува Одлуката за давање согласност и овластување  за измирување 

односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Илинден, 
бр.07-1782/3 од 04.07.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе                 
на Вонредната седница одржана на ден 04.07.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1802/2                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 05.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 

точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 
14 став 1 точка 4 и член 20 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Илинден 
(„Службен гласник на општина Илинден“ број 15/10, а во врска со одредбите од член 
4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08                  
и 35/11), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 04.07.2012 
година, донесе  

 

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување  за измирување односно пренасочување 

на средства од буџетската сметка на Општина Илинден 
  

Член 1 
Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа Одлука се дава 

согласност и овластување на Градоначалникот на општина Илинден за измирување 
на средства од буџетската сметка на Општина Илинден, во износ на искористените 
средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за 
финансирање Serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во 
врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и 
одведување отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10) и 
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Илинден и Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија, а во случај на непочитување на договорните услови. 
 

Член 2 
Се овластува Градоначалникот на Општина Илинден да изврши измирување 

на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените 
средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува 
Министерство за финансии на Република Македонија, со насочување на средства од 
буџетската сметка на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од 
дотациите кои треба да се распределат на Општина Илинден до износот потребен за 
наплата на побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен 
весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11). 

 
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службениот 
гласник на Општина Илинден”.  
 
 
 

               Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1782/3                                                     Претседател 
Датум на донесување: 04.07.2012г.                 м-р Марјан Милошевски с.р.  
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СОДРЖИНА 
 

 
 
 
 

1.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност и овластување за 
потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање serapis број 
2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 
“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка 
по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10)  и Одлуката за распределба    
на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување 
на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010),               
меѓу Општина Илинден и Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија,  бр.08-1802/1 од 05.07.2012 година; 

2.Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и           
за грант, согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република 
Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република 
Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.83/10)  и Одлуката за распределба    на средства согласно 
Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010),  меѓу Општина Илинден 
и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, бр.07-1782/2                 
од 04.07.2012 година; 

3.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност и овластување                              
за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на 
Општина Илинден, бр.08-1802/2 од 05.07.2012 година и 

4.Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно 
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Илинден, бр.07-1782/3 
од 04.07.2012 година. 

 


