
Slu`ben Glasnik na Op{tina Ilinden   broj 11,  01  септември        2009 godina    стр         1

 
Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За     прогласување     на   Одлуката за  согласност на финансискиот извештај на ЈКП  
„ Илинден “  н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година  бр.01-204/1 од 
15.07.2009 година  со арх.бр.07-1483/2 од 31.08.2009 година.  

 
Се  прогласува Одлуката за согласност на финансискиот извештај на ЈКП            

„ Илинден “  н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година  бр.01-204/1 од 
15.07.2009 година  со арх.бр.07-1483/2 од 31.08.2009 година  што    Советот   на   Општина    
Илинден     ја   усвои     на     седмата седница    одржана   на   ден   31.08.2009 година. 
 
 
Архив. Број 08- 1514/1                                             ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.09. 2009 год.                                                 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  став 1 точка 6 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 31.08.2009  донесе: 
 

 
О Д Л У К А 

за согласност  на Финансискиот извештај на ЈКП “Илинден“, н.Илинден за периодот од 
01.01.2009 година до 30.06.2009 година  

 
 

Член 1 
 Се дава согласност на   финансискиот извештај на ЈКП “Илинден“, н.Илинден  бр.01-204/1 
за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година. 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден. 
 
 
Арх. бр.07-1483/2                                           Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                             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: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За     прогласување     на   Одлуката за  согласност на финансискиот извештај на ЈКП  
„ Водовод  “  н.Илинден за периодот од 01.02.2009 година до 30.06.2009 година  бр.01-151/1 од 
21.07.2009 година  со арх.бр.07-1483/3 од 31.08.2009 година. 

  
Се  прогласува Одлуката за согласност на финансискиот извештај на ЈКП            

„ Водовод  “  н.Илинден за периодот од 01.02.2009 година до 30.06.2009 година  бр.01-151/1 од 
21.07.2009 година  со арх.бр.07-1483/3 од 31.08.2009 година што    Советот   на   Општина    
Илинден     ја   усвои     на     седмата седница    одржана   на   ден   31.08.2009 година. 
 

 
Архив. Број 08-1514/2                                          ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.09. 2009 год.                                               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  став 1 точка 6 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 31.08.2009  донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за  согласност   на Финансискиот извештај на ЈКП “ Водовод “, н.Илинден за периодот од 

01.02.2009 година до 30.06.2009 година  
 
 

Член 1 
 Се дава согласност на   финансискиот извештај на ЈКП  “Водовод“, н.Илинден  бр.01-151/1 
за периодот од 01.02.2009 година до 30.06.2009 година. 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
 
 
Арх. бр.07-1483/3                                      Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                      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: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За     прогласување     на   Одлука за согласносност  на Одлуката за утврдување на 
цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на индивидуални корисници – 
домаќинства бр.02-153/12  донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “  со арх.бр. 07-
1483/4 од 31.08.2009 година. 

 
Се   прогласува Одлуката  согласносност  на Одлуката за утврдување на цена на 

комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на индивидуални корисници – 
домаќинства бр.02-153/12 донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “  со арх.бр. 07-
1483/4 од 31.08.2009 година  што    Советот   на   Општина    Илинден     ја     донесе     на     
седмата   седница    одржана   на   ден   31.08.2009година. 

 
Архив. Број 08-1514/3                                                           ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.09. 2009 год.                                                 Градоначалник  
                                                                       Жика Стојановски  с.р 
                  

Врз основа на член  11 став 1 точка 5 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 
31.08.2009  година  донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга  „ снабдување со 
вода за пиење “ на индивидуалните корисници-домаќинства бр.02-153/12 од 23.07.2009 

година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод 
 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување 

со вода за пиење “ на индивидуалните корисници-домаќинства бр.02-153/12  од 23.07.2009 
година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “. 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
 
 
Арх. бр.07-1483/4                                          Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                             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: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За     прогласување     на   Одлука за  согласносност  на Одлуката за утврдување на 
цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “  на правните  субјекти  бр.02-
153/11  донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “   со арх.бр. 07-1483/5  од 31.08.2009 
година. 

 
Се     прогласува  Одлука за  согласносност  на Одлуката за утврдување на цена на 

комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “  на правни субјекти бр.02-153/11  
донесена од Управниот одбор на ЈКП  „ Водовод “    со арх.бр. 07-1483/5  од 31.08.2009 година 
година  што    Советот   на   Општина    Илинден     ја     донесе     на     седмата   седница    
одржана   на   ден   31.08.2009година. 

 
 

Архив. Број 08-1514/4                                                ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.09. 2009 год.                                                 Градоначалник 
                                                                         Жика Стојановски с.р 
 

Врз основа на член  11 став1 точка 5 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  
31.08.2009  година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „снабдување 

со вода за пиење“ на правните субјекти  бр.02-153/11 од 23.07.2009 година донесена од 
Управниот одбор на ЈКП  Водовод   

 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување 

со вода за пиење “ на правните субјекти бр.02-153/11 од 23.07.2009 година донесена од 
Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден. 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
 
Арх. бр.07-1483/5                                               Совет на општина Илинден 
Од 31.08.2009г.                                                 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: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
За     прогласување     на   Одлука  за  согласност на Одлуката за утврдување на 

пресметковни цени на услуги за одржување, реконструкција и проширување на 
водоводната мрежа  бр.02-153/10 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод  со арх.бр. 
07-1483/6 од 31.08.2009 . 

 
Се   прогласува   Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на 

пресметковни цени на услуги за одржување, реконструкција и проширување на 
водоводната мрежа  бр.02-153/10 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод  со арх.бр. 
07-1483/6 од 31.08.2009   што    Советот   на   Општина    Илинден     ја     усвои    на     
седмата  седница    одржана   на   ден   31.08.2009година. 

 
 

Архив. Број 08-1514/5                                 ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од  01.09. 2009 год.                                                Градоначалник 
                                                                      Жика Стојановски с.р 
   
                 

Врз основа на член  11 став 1 точка 5 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  
31.08.2009  година  донесе: 
 

О Д Л У К А 
За  согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени на услуги за одржување , 
реконструкција и проширување на водоводна мрежа бр.12-153/10  од 23.07.2009 година 

донесена од  Управниот одбор  на ЈКП  Водовод 
 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени на услуги за 

одржување, реконструкција и проширување на водоводна мрежа бр.02-153/10 од 23.07.2009 
година донесена од  Управниот одбор  на  ЈКП „ Водовод “ н.Илинден. 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
 
Арх. бр.07-1483/6                                         Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                            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: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За     прогласување     на   Одлука  за  согласност на Одлуката за утврдување на 

надоместок за приклучување на физички субјекти ( домаќинства ) на водоснабдителен 
систем  бр.02-153/9  донесена од Управниот одбор  на ЈКП Водовод  со арх.бр. 07-1483/7  од 
31.08.2009 година. 

 
Се   прогласува   Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок 

за приклучување на физички субјекти   ( домаќинства ) на водоснабдителен систем  бр.02-
153/9  донесена од Управниот одбор  на ЈКП Водовод  со арх.бр. 07-1483/7  од 31.08.2009 
година  што    Советот   на   Општина    Илинден     ја     усвои    на     седмата  седница    
одржана   на   ден   31.08.2009 година. 

 
 

Архив. Број 08-1514/6                                            ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од  01.09. 2009 год.                                                Градоначалник 
                                                                     Жика Стојановски  с.р 
         

Врз основа на член  11 став 1 точка 5 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 
31.08.2009  година  донесе: 

 
О Д Л У К А 

 за   согласност на Одлуката за утврдување на  надоместок за приклучување на физички  
субјекти ( домаќинства ) на водоснабдителниот систем бр.02-153/9 од 23.07.2009 година 

донесена од Управниот одбор на ЈКП  Водовод    
 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување на  надоместок за приклучување на 

физички  субјекти ( домаќинства ) на водоснабдителниот систем бр.02-153/9 од 23.07.2009 година 
донесена од Управниот одбор на ЈКП  „ Водовод “  н.Илинден. 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
 
Арх. бр.07-1483/7                                           Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                              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: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За     прогласување     на   Одлука  за  согласност на Одлуката за утврдување на 

надоместок за приклучување на правни  субјекти  на водоснабдителен систем  бр.02-153/8  
донесена од Управниот одбор  на ЈКП Водовод  со арх.бр. 07-1483/8   од 31.08.2009 година. 

 
Се   прогласува   Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок 

за приклучување на правни  субјекти  на водоснабдителен систем  бр.02-153/8  донесена од 
Управниот одбор  на ЈКП Водовод  со арх.бр. 07-1483/8   од 31.08.2009 година   што    Советот   
на   Општина    Илинден     ја     усвои    на     седмата  седница    одржана   на   ден   
31.08.2009 година. 
 
Архив. Број 08-1514/7                                             ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од  01.09. 2009 год.                                                Градоначалник 
                                                                      Жика Стојановски с.р 
  
                      

Врз основа на член  11 став1 точка 5 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 
31.08.2009 година  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за   согласност на Одлуката за утврдување на  надоместок за приклучување на правни 
субјекти на водоснабдителниот систем  бр.02-153/8 од 23.07.2009 година донесена од 

Управниот одбор на ЈКП  Водовод  
 

 
Член 1 

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на  надоместок за приклучување на правни 
субјекти на водоснабдителниот систем бр.02-153/8 од 23.07.2009 година донесена од Управниот 
одбор на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден. 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
 
 
Арх. бр.07-1483/8                                            Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                              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: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За     прогласување     на   Одлука за  согласносност  на Одлуката за утврдување на 
цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “  на правните  субјекти кои 
користат вода преку приклучок на индивидуални корисници  бр.02-153/7   донесена од 
Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “   со арх.бр. 07-1483/9  од 31.08.2009 година. 

 
Се     прогласува  Одлука за  согласносност  на Одлуката за утврдување на цена на 

комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “  на правните  субјекти кои користат вода 
преку приклучок на индивидуални корисници  бр.02-153/7   донесена од Управниот одбор 
на ЈКП „ Водовод “   со арх.бр. 07-1483/9  од 31.08.2009 година  што    Советот   на   Општина    
Илинден     ја     донесе     на     седмата   седница    одржана   на   ден   31.08.2009година. 

 
 

Архив. Број 08-1514/8                                            ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 01.09. 2009 год.                                                 Градоначалник 
                                                                       Жика Стојановски  с.р 

 
                                      

Врз основа на член  11 став 1 точка 5 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  
31.08.2009 година  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за  согласност на Одлуката за утврдување на цена на комуналната услуга  „снабдување со 

вода за пиење “ на правните субјекти кои користат вода преку  приклучок на 
индивидуални корисници бр.02-153/7 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на 

ЈКП Водовод 
 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цена на комуналната услуга „ 

снабдување со вода за пиење “ на правните субјекти кои користат вода преку  приклучок на 
индивидуални корисници бр.02-153/7 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП 
Водовод, н.Илинден. 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
Арх. бр.07-1483/9                                         Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                           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: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За     прогласување     на   Одлука  за  согласност на Одлуката за утврдување на 

надоместок за одвојување на водоводен приклучок бр.02-153/6  донесена од Управниот 
одбор на ЈКП Водовод  со арх. бр.07-1483/10  од 31.08.2009 година. 

 
Се   прогласува Одлуката за  согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за 

одвојување на водоводен приклучок бр.02-153/6  донесена од Управниот одбор на ЈКП 
Водовод  со арх. бр.07-1483/10  од 31.08.2009 година што Советот   на   Општина    Илинден     
ја     усвои    на     седмата  седница    одржана   на   ден   31.08.2009 година. 

 
 

Архив. Број 08-1514/9                                          ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од  01.09. 2009 год.                                              Градоначалник 
                                                                     Жика Стојановски с.р 
                    

                                                            
Врз основа на член  11 став 1 точка 5 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  
31.08.2009 година  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за согласност на Одлуката за утврдување надоместок за одвојување на водоводен 

приклучок бр.02-153/6 од 23.07.2009 година  донесена од Управниот одбор на ЈКП   Водовод  
 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување надоместок за одвојување на водоводен 

приклучок  бр.02-153/6 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП  „ Водовод “ 
н.Илинден. 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
 
Арх. бр.07-1483/10                                         Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                            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: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 За     прогласување     на   Одлуката за   согласност на Одлуката за утврдување на 

цени за издавање на хидротехнички услови бр.02-153/5 донесена од Управниот одбор на 
ЈКП  Водовод  со арх. бр.  07-1483/11  о д 31.08.2009 година. 

 
Се   прогласува Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на цени за 

издавање на хидротехнички услови бр.02-153/5   донесена од Управниот одбор на ЈКП  
Водовод  со арх. бр. 07-1483/11 од 31.08.2009 година што Советот   на   Општина    Илинден     
ја     усвои    на     седмата  седница    одржана   на   ден   31.08.2009 година. 

 
 

Архив. Број 08-1514/10                           ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од  01.09. 2009 год.                                          Градоначалник 
                                                                Жика Стојановски с.р 
 
                                                                     

Врз основа на член  11 став 1 точка 5 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 
31.08.2009 година  донесе: 
 

О Д Л У К А 
За  согласност на Одлуката за утврдување на  цени за издавање на  хидротехнички услови  

бр.02-153/5 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП  Водовод  
 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката за утврдување на  цени за издавање на  хидротехнички 

услови  бр.02-153/5  од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ 
н.Илинден. 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден.  
 
 
 
Арх. бр.07-1483/11                                         Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                           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: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 За     прогласување     на  Решение за именување на членови на Управниот одбор   на 

ЈОУДГ  „Гоце Делчев “, општина Илинден – претставници на основачот со  арх.бр. 07-
1483/12 од 31.08.2009 година. 

 
Се  прогласува  Решението  за именување на членови на Управниот одбор   на 

ЈОУДГ  „Гоце Делчев “, општина Илинден – претставници на основачот со  арх.бр. 07-
1483/12 од 31.08.2009 година што Советот   на   Општина    Илинден     ја     усвои    на     
седмата  седница    одржана   на   ден   31.08.2009 година. 

 
Архив. Број 08-1514/11                           ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од  01.09. 2009 год.                                            Градоначалник 
                                                                Жика Стојановски  с.р  
 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.5/02) и 
член 96 од Законот за заштита на децата (Сл. весник на Р.М бр.98/00, 17/03, 113/05, 65/04, 98/08, 
107/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден  31.08.2009 година  донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
за именување на членови во Управниот одбор на ЈОУДГ Гоце Делчев, општина Илинден 

 
Член 1 

 Со оваа Решение се врши именување на членови во Управниот одбор на Јавната 
општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден - претставници на 
основачот, основана со Одлука на Советот на општина Илинден бр.07-1079/2 од 23.06.2009 
година. 

Член 2 
 За членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа Детска градинка Гоце 
Делчев, општина Илинден, се именуваат: 
 
 -  Миле  Велиновски 
 
 -  Ацо  Андевски       и 
 
 -  Љупчо Бошковски 

Член 3 
 Мандатот на именуваните членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа 
Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден, изнесува 4 (четири) години.  
 

Член 4 
 Ова Решение влегува во сила со денот на негово објавување во Службениот гласник на 
општина Илинден. 
 
Арх. бр.07-1483/12                                               Совет на општина Илинден 
Од 31.08. 2009г.                                                    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: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 За     прогласување     на  Решение за именување на в.д Директор  на ЈОУДГ  „Гоце 

Делчев “, општина Илинден  со  арх.бр. 04-1416 од 04.04.2009 година. 
 
Се  прогласува  Решение за именување на в.д Директор  на ЈОУДГ  „Гоце Делчев “, 

општина Илинден  со  арх.бр. 04-1416 од 04.04.2009 година. 
 

Архив. Број  08-1514/12                                     ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од  01.09.2009г.                                                     Градоначалник 
                                                                Жика Стојановски  с.р  
 
 

Врз основа на член 100 став 9 од Законот за заштита на деца ( Сл. Весник на РМ бр.98/00, 
17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08) Градоначалникот на општина Илинден,  донесе  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на в.д  Директор на ЈОУДГ  Гоце Делчев, општина Илинден 

 
Член 1 

Лицето Катерина Бојковска се именува  за вршител на должност – Директор на Јавната 
општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден.  

 
Член 2 

Именуваната должноста ќе ја врши до избор на Директор на Јавната општинска установа 
Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден, но не повеќе од 6 ( шест ) месеци. 

 
 

Член 3 
Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во Службениот 

гласник на општина Илинден. 
 
 

                         ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.04-1416                              Градоначалник 
Од 04.08.2009 г.                                   Жика  Стојановски 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: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  За     прогласување     на  Решение за за разрешување од должност Директор со 
ограничено овластување на Јавна општинска установа за деца Детска градинка Гоце 
Делчев, општина Илинденсо  арх.бр. 04-1422 од 04.04.2009 година. 
 

Се  прогласува  Решение за за разрешување од должност Директор со ограничено 
овластување на Јавна општинска установа за деца Детска градинка Гоце Делчев, општина 
Илинденсо  арх.бр. 04-1422 од 04.04.2009 година. 

 
 

Архив. Број  08-1514/13                                  ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од  01.09.2009 г.                                         Градоначалник 
                                                                Жика Стојановски  с.р  
 
 

Врз основа на член 100 став 8 од Законот за заштита на деца ( Сл. Весник на РМ бр.98/00, 
17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08) и член 16 од Одлуката за основање на Јавна општинска 
установа за деца Детска градинка- Гоце Делчев во општина Илинден со арх.бр 07-1079/2 од 
23.06.2009, Градоначалникот на општина Илинден донесе  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување од должност Директор со ограничено овластување на Јавна општинска 

установа за деца Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден 
 

 
Член 1 

 
Лицето Ивица Трипуновски се разрешува од должноста Директор со ограничени 

овластувања на Јавната општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден.  
 

Член 2 
 

Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во Службениот 
гласник на општина Илинден. 

 
                   ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

Арх.бр.04-1422                          Градоначалник 
Од 04.08.2009 г.                               Жика  Стојановски с.р 
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