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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 избор на членови на комисија за мандатни 

прашања, избор и именување со   Арх. Број 07-683/2 од 30.04.2009 година. 
Се     прогласува Одлуката за избор на членови на комисија за мандатни прашања, 

избор и именување со Арх. Број 07-683/2 од 30.04.2009 година што    Советот   на   Општина    
Илинден     ја     донесе      на     седницата    одржана   на   ден   30.04.2009година. 
 
Архив. Број 08-719/1                                  ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 04.05. 2009 год.                                                      Градоначалник 

                                        Жика Стојановски с.р. 
 

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и член 31 
од Статутот на општина Илинден бр.07-37/2 (Сл. гласник на општина Илинден бр.02/05), Советот на 
општина Илинден на седницата одржана на ден 30.04.2009 година  донесе: 
 

О Д Л У К А 
за избор на членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања 

 
Член 1 

 Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се формира за вршење на следниве работи: 
разгледување и подготвување на предлози кои се однесуваат на мандатно имунитетните прашања, 
разгледување и подготвување на предлози за избор, именување и разрешување од надлежност на Советот 
на општината, определување плати, надоместоци  и други примања на избрани и именувани лица, дава 
предлози за висината на надоместокот за патните и дневните трошоци на членовите на Советот на 
општината и на трошоци направени во извршувањето на задачите што им ги доверлив Советот на 
општината.  

Член 2 
 Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се состои од 5 (пет) члена. 

Член 3 
 За членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се избираат лицата: 
 
 - Миле Велиновски 
 - Марија Станковска 
 - Љупчо Бошковски 
 - Надица Ѓуровска  и 

- Марјан Милошевски 
 

Член 4 
 Мандатот на членовите на Комисијата трае колку и мандатот на членовите на Советот. 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина 
Илинден. 
 
 
 
Арх. бр. 07- 683/2                                    Совет на општина Илинден 
Од 30. 04. 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 определување на членови на совет за учество во 

склучување на бракови со   Арх. Број 07-683/3 од 30.04.2009 година. 
Се     прогласува Одлука за определување на членови на совет за учество во 

склучување на бракови со   Арх. Број 07-683/3 од 30.04.2009 година што    Советот   на   
Општина    Илинден     ја     донесе      на     седницата    одржана   на   ден   30.04.2009година. 
 
Архив. Број 08-719/2                                  ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 04.05.2009 год.                                                      Градоначалник 

                                         Жика Стојановски с.р. 
 
 
 
 
Врз  основа  на  член  36  став  1  точка 15  од  Законот  за  локална  самоуправа  (Сл. Весник на 
Р.М. бр.5/02) и член 27 став 1 од Закон за семејство (Сл. Весник на Р.М. бр. 9/96.....84/08) Советот 
на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.04.2009 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за определување на членови на Совет 
за учество во склучување на бракови 

 
 

1. За членови од советот на општина Илинден за учество во склучување на бракови за 
подрачјето на месните канцеларии со седиште во н. Илинден и н.м. Миладиновци се 
определуваат следните лица: 

 
1. Валентина Додевска 
2. Виолета Ваневска 
3. Сашо Цветковски 
4. Момчило Најдовски 

 
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник 
на општина Илинден. 

 
 
 
 
Арх.број 07-683/3                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
30.04.2009 год.                                            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 усвојување на Квартален извештај за 

извршување на Буџет на Општина Илинден за прв квартал 2009 година  Арх. Број 07-683/4 
од 30.04.2009 година. 

Се     прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на 
Буџет на Општина Илинден за прв квартал 2009 година  Арх. Број 07-683/4 од 30.04.2009 
година што    Советот   на   Општина    Илинден     ја     донесе      на     седницата    одржана   
на   ден   30.04.2009 година. 
 
Архив. Број 08-719/3                                  ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 04.05.2009 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 30.04.2009god. 
ja donese slednata: 
 
 
 

O D L U K A 
za usvojuvawe na Kvartalen Izve{taj  

za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina Ilinden  
za I(прв) kvartal od 2009 godina 

 
 
 

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

I(прв) kvartal   od   2009  dostaven do Sovet na Op{tina Ilinden. 
 

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

od 2009 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 07-683/4                                  Совет на Општина Илинден 
Од 30. 04. 2009 год.                              Претседател 
                Марјан Милошевски с.р. 
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