Број 6

ЈУНИ

Илинден
Арх.бр.08-1454/4
29.06.2018година

2018 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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:

РЕШЕНИЕ

за објавување Одлука за финансиско учество на Општина Илинден во
реализација на Подпроектот „ Спортско-рекреативен парк-Илинден
-крајпатна инфраструктура за посетители и развој на спортски и
рекреативен туризам “

Се објавува Одлука за финансиско учество на Општина Илинден во
реализација на Подпроектот „ Спортско-рекреативен парк-Илинден-крајпатна
инфраструктура за посетители и развој на спортски и рекреативен туризам “
бр.07-1291/3 од 21.06.2018 година што Советот на Општина Илинден ја
донесе на 10 (десета) редовна седница одржана на ден 21.06.2018 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1454/1
Од 29.06.2018год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р

OI 03 - F 7.5/1-12

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Илинден
(Сл.Гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за
работа на Советот на Општина Илинден (Сл.Гласник на Општина Илинден бр.12/09),
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 21.06.2018 г, донесе
О Д Л У К А
за финансиско учество на Општина Илинден во реализација на
Подпроектот „ Спортско-рекреативен парк-Илинден
-крајпатна инфраструктура за посетители и развој на спортски и рекреативен
туризам “
Член 1
Со оваа Одлука се одобруваат средства за финансиско учество на Општина
Илинден за реализирање на Подпроектот „Спортско-рекреативен парк-Илинден
крајпатна инфраструктура за посетители и развој на спортски и рекреативен туризам“
бр.LRCP-1/18, во рамките на Проектот „Локална и регионална конкурентност“
имплементиран од канцеларијта на Светска банка во РМ, финансиран од Европската
унија и Министерство за финансии на Република Македонија за инвестиции на
подгрантови во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзување на
дестинациите.
Член 2
Вкупната вредност на подпроектот изнесува 55.350.000,00 денари.
Општина Илинден ќе учествува во реализирање на проектот со 6.150.000,00
денари вредност на проектот на проектот, кои се обезбедени од Буџетот на Општина
Илинден за 2018 година, од подпрограма LA0-спорт и рекреација, ставка 482-Други
градежни објекти и подставка 482920-изградба на други објекти.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Илинден да ја спроведе оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен Гласник на
Општина Илинден.
Архивски бр.07-1291/3
Дата на донесување 21.06.2018 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

Издание 1 2010/03/29
1/1

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање на согласност на Одлука за
утврдување на цени за продажба на селектиран отпад

Се објавува Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување
на цени за продажба на селектиран отпад бр.07-1291/4 од 28.06.2018 година
што Советот на Општина Илинден ја донесе на 10 (десета) редовна седница
одржана на ден 21.06.2018 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1454/2
Од 29.06.2018год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

ОИ 03 - Ф 7.5/1-12

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) а во врска со член 11 став 1
точка 5 од Законот за јавните претпријатија ( Сл.весник на РМ бр.39/96,
06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден
21.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност на Одлука за утврдување на цени за
продажба на селектиран отпад
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување
на цени за продажба на селектиран отпад донесена од Управниот одбор
на ЈКП„Илинден“ н.Илинден со арх.бр.02-176/5 од 11.05.2018година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.
Архивски број:07-1291/4
Датум на донесување: 28.06.2018г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање на согласност на Одлука за
утврдување на поголем број на деца од законски утврдениот број во
хомогени групи во Јавна општинска установа за деца Детска градинка
„Гоце Делчев“-Општина Илинден

Се објавува Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на
поголем број на деца од законски утврдениот број во хомогени групи во Јавна
општинска установа за деца Детска градинка „Гоце Делчев“-Општина Илинден
бр.07-1291/5 од 28.06.2018 година што Советот на Општина Илинден ја
донесе на 10 (десета) редовна седница одржана на ден 21.06.2018 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1454/3
Од 29.06.2018год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

ОИ 03 - Ф 7.5/1-12

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) а во врска со член 64 став 5 од
Законот за заштита на децата ( Сл.весник на РМ бр.23/2013) Советот на
општина Илинден на седницата одржана на ден 21.06.2018 година,
донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Одлука за утврдување на поголем број
на деца од законски утврдениот број во хомогени групи во Јавна
општинска установа за деца Детска градинка „Гоце Делчев“Општина Илинден
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на
поголем број на деца од законски утврдениот број во хомогени групи во
Јавна општинска установа за деца Детска градинка „Гоце Делчев“Општина Илинден донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ„Гоце Делчев„
Општина Илинден со арх.бр.02-77/3 од 30.05.2018година
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.
Архивски број: 07-1291/5
Датум на донесување: 28.06.2018г.

СОДРЖИНА
1. Решение за објавување на Одлука за финансиско учество на општина
Илинден во реализациja на Подпроект “ Спортско-рекреативен парк –Илинденкрајпатна инфраструктура за посетители и развој на спортски рекреативен туризам”
бр.08-1454/1 од 29.06.2018 год.
2. Одлука за финансиско учество на општина Илинден во реализациja на
Подпроект“Спортско-рекреативен
парк–Илинден-крајпатна
инфраструктура
за
посетители и развој на спортски рекреативен туризам” ,бр.07-1291/3 oд 21.06.2018 год.
3. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за
утврдување на цени за продажба на селектиран отпад бр.08-1454/2 од 29.06.2018 год.
4. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цени за
продажба на селектиран отпад, бр.07-1291/4 oд 21.06.2018 год.
5. Решение за објавување на Одлука за давање на согласност на Одлука за
утврдување на поголем број на деца од законски утврдениот број во хомогени групи
во Јавна општинска установа за деца Детска градинка „Гоце Делчев“-Општина
Илинден бр.08-1454/3 од 29.06.2018 год.
6. Одлука за давање на согласност на Одлука за утврдување на поголем број на
деца од законски утврдениот број во хомогени групи во Јавна општинска установа за
деца Детска градинка „Гоце Делчев“-Општина Илинден, бр.07-1291/5 oд 21.06.2018
год.

