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Согласно  член   50 став 1 точка 3    од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  

Р.М. бр. 5/02) и член 36 од Статутот на опоштина Илинден ( Сл.гласник бр.2/05 ) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на 

општина Илинден за I ( прв ) квартал од 2010 година 
 

 
Се објавува Одлуката за усвојување на Квартелен извештај за извршување на Буџетот 

на општина Илинден за I ( прв ) квартал од 2010 година  со арх.бр.07-868/3 од 27.04.2010 
година што Советот на општина Илинден ја усвои на 18  ( осумнаесеттата  ) седница одржана 
на ден  27.04.2010 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе е објави во Службен гласник 
на општина Илинден. 

 
 
Архив. Број 08-951/1                                  ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 28.04.2010 год.                                         Градоначалник 
                                                                  Жика Стојановски с.р  

 
Vrz osnova na ~len 32 stav 4 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata 

samouprava (Sl. Vesnik na na R.M. br.61/04) i ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava 
(Sl. Vesnik na R.M. br. 05/02) Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 
27.04.2010 godina  ja donese slednata: 
 

O D L U K A 
za usvojuvawe na Kvartalen Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Ilinden za I 

(прв) kvartal od 2010 godina 
 

~len 1 
Se usvojuva Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina   Ilinden   

za   I (прв) kvartal   od   2010 godina   dostaven do Sovetot  na Op{tina Ilinden. 
 
 

~len 2 
Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina Ilinden  za I (прв) 

kvartal  od 2010  godina 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 07-868/3                                                    Совет на Општина Илинден 
Од 27.04.2010 год.                                                   Претседател 
                                          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. 5/02) и член 36 од Статутот на опоштина Илинден( Сл.гласник бр.2/05 ) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за измена и дополнување на распоредот на средствата во Буџетот на 

општина Илинден за 2010 година  
 
 
Се објавува  Одлуката за измена и дополнување на распоредот на средствата во 

Буџетот на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-868/4  од 27.04.2010 година што 
Советот на општина Илинден ја усвои на 18  ( осумнаесеттата  ) седница одржана на ден 
27.04.2010 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе е објави во Службен гласник 
на општина Илинден. 
 

 
Архив. Број 08-951/2                                        ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 28.04.2010 год.                                              Градоначалник 
                                                                     Жика Стојановски  с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Службен  Гласник на Општина Илинден      бр.5        Април        2010 година            стр.3    
 

Согласно  член   50 став 1 точка 3    од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  
Р.М. бр. 5/02) и член 36 од Статутот на опоштина Илинден ( Сл.гласник бр.2/05 ) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за измена и дополнување –проширување на средствата во Буџетот 

на општина Илинден за 2010 година  
 
 
Се објавува  Одлуката за измена и дополнување –проширување на средствата во 

Буџетот на општина Илинден за 2010 година  со арх.бр.07-868/5  од 27.04.2010 година што 
Советот на општина Илинден ја усвои на 18  ( осумнаесеттата  ) седница одржана на ден 
27.04.2010 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе е објави во Службен гласник 
на општина Илинден. 

 
 

 
Архив. Број 08-951/3                                      ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 28.04.2010 год.                                              Градоначалник 
                                                                      Жика Стојановски  с.р  
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Согласно  член   50 став 1 точка 3    од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  

Р.М. бр. 5/02) и член 36 од Статутот на опоштина Илинден ( Сл.гласник бр.2/05 ) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за измена и дополна на Одлуката за извршување на Буџетот на 

општина Илинден за 2010 година  
 
 
Се објавува  Одлука за измена и дополна на Одлуката за извршување на Буџетот на 

општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-868/5  од 27.04.2010 година што Советот на 
општина Илинден ја усвои на 18  ( осумнаесеттата  ) седница одржана на ден 27.04.2010 
година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе е објави во Службен гласник 
на општина Илинден. 
 
 
Архив. Број 08-951/4                                         ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 28.04.2010 год.                                             Градоначалник 
                                                                     Жика Стојановски  с.р 

Vrz osnova na ~len 36, 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), a vo vrska so ~len 42 i 43 od Zakonot za 
dr`avnite slu`benici (Sl. Vesnik na RM br. 59/00...114/09), ~len 1 od Odlukata za utvrduvawe na 
vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici za 2010 godina ("Slu`ben vesnik na R.M." 
br.7/2010), ~len 29-b stav 1 od Zakonot za plata i drugi nadomestoci na pratenicite vo Sobranieto 
na Republika Makedonija i drugi izbrani i imenuvani lica vo Republikata (Sl. Vesnik na RM br. 
36/09, Ispr.44/90, Ispr.11/91, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09 i 42/2010) 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 27.04. 2010 godina , donese 
 

O D L U K A 
Za izmena i dopolna na Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Ilinden za 2010 godina 

 
^len 1 

 So ovaa Odluka se vr{i izmena i dopolna na Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na 
Op{tina Ilinden za 2010 godina (,,Slu`ben glasnik na Op{tina Ilinden, broj 16/2009).   
 

^len 2 
Vo ~len 9 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Ilinden za 2010 godina brojot 

„75,3”  se zamenuva so brojot „73,85”. 
Vo ~len 10 od Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Ilinden za 2010 godina 

procentot „84%”  se zamenuva so „50%”. 
             

^len 3  
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina 

Ilinden", a }e se primenuva od 01.04.2010 godina. 
 

                                                              
Br.07-868/5                                                                                Sovet na Op{tina Ilinden                      
od 27.04.2010 godina                                                                  Pretsedatel 
                                            Marjan Milo{evski  с.р 
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