Службен Гласник на Општина Илинден

Број 12

Ноември

Илинден,

бр.12 Ноември 2019 година

2019 година

Ноември 2019 година

1

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/02) 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 согласност на Финансиски извештај од
работењето на ЈКП„ Илинден“ н.Илинден за период 01.01-30.09.2019година

Се објавува Одлуката за давање согласност на Финансиски извештај од
работењето на ЈКП„ Илинден“ н.Илинден за период 01.01-30.09.2019година арх.бр.07-

2107/3 од 31.10.2019 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 28
(дваесет и осмата) редовна седница одржана на ден 31.10.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. број 08-2277/1
Од 11.11.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) и
член 11 став 1 точка 7 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 31.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „ Илинден“ н.Илинден за
периодот од 01.01.2019г до 30.09.2019 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Илинден“
Илинден за периодот од 01.01- 30.09.2019 година .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Илинден.

Архивски број:07-2107/3
Датум на донесување: 31.10.2019г.

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

бр.12 Ноември 2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/02) 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 согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП „ Илинден“ н.Илинден за период 01.0130.09.2019година

Се објавува Одлуката за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП „ Илинден“ н.Илинден за период 01.01-30.09.2019годинаарх.бр.072107/4 од 31.10.2019 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 28
(дваесет и осмата) редовна седница одржана на ден 31.10.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. број 08-2277/2
Од 11.11.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М
бр.05/02) и член 11 став 1 точка 7 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,
39/16, 64/18) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден
31.10.2019година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на
ЈКП „ Илинден“н. Илинден за периодот од 01.01-30.09.2019 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за периодот од 01.01-30.09.2019година .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Илинден.

Архивски број: 07-2107/4
Датум на донесување: 31.10.2019г.

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

бр.12 Ноември 2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/02) 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 согласност за склучување на Договор за
гаранција за квалитетно извршување на договор

Се објавува Одлуката за давање согласност за склучување на Договор за
гаранција за квалитетно извршување на договор арх.бр.07-2107/5 од 31.10.2019 година

што Советот на Општина Илинден ја усвои на 28 (дваесет и осмата) редовна
седница одржана на ден 31.10.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. број 08-2277/3
Од 11.11.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Општина Илинден со ЕМБС 05995892 како единствен основач на Јавно комунално
претпријатие „Илинден" Илинден со ЕМБС 5208238, врз основа на член 36 од Закон за
локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.5/2002) на седницата на Советот на Општина
Илинден одржана на ден 31.10.2019 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност за склучување на Договор за гаранција за квалитетно
извршување на договор
1. Се дава согласност Јавно комунално претпријатие „Илинден" н.Илинден, со ЕМБС
5208238, со седиште на ул.,,Гоце Делчев" б.б. н.Илинден, застапувано од Игор
Филиповски - овластено лице Директор, со овластена депонент банка на
претпријатието да склучи Договор за издавање на гаранција за квалитетно извршување
на договор по Јавен оглас бр.07717/2019 од 12.09.2019 година за Отворена постапка
за доделување на договор за јавна набавка на услуги за одржување на јавна чистота и
комунална хигиена во границите на ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Кичево, ТИРЗ Струга, ТИРЗ
Штип, ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2 и ТИРЗ Прилеп, на износ од 5% од вредноста на
склучениот договор со вклучен ДДВ, со важност до целосното реализирање на
договорот, односно валидна не помалку од 14 (четиринаесет) дена од денот на
целосно реализирање на договорот.
2. Се дава согласност Јавното комунално претпријатие „Илинден" Илинден, со
ЕМБС 5208238, со седиште на ул.,,Гоце Делчев" б.б. н.Илинден, застапувано од
Игор Филиповски - овластено лице Директор, да се задолжи по основ на
денарска гаранција - Наменски денарски депозит во сопственост на Јавното
комунално претпријатие „Илинден “ Илинден, заради обезбедување на
Договорот цитиран во точка 1 на оваа Одлука.
3. Се овластува лицето Игор Филиповскисо ЕМБГ 0202975450157,Директор на Јавно
комунално претпријатие „Илинден" Илинден со неограничени овластувања да го
потпише Договорот за издавање на гаранција за квалитетно извршување на
договорот по Јавен оглас бр.07717/2019 од 12.09.2019 година, во износ од 5% од
вредноста на склучениот договор со вклучен ДДВ, со важност до целосното
реализирање на договорот, односно валидна не помалку од 14 (четиринаесет) дена од
денот на целосно реализирање на договорот и Договорот за наменски денарски
депозит.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и објавување во Службен
гласник на Општина Илинден.
Арх.бр.07-2107/5
Од 31.10.2019г

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

бр.12 Ноември 2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/02) 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 согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден за период 01.0130.09.2019година

Се објавува Одлуката за давање согласност на Извештајот за работата и
резултатите од работењето на ЈКП „ Водовод“ н.Илинден за период 01.0130.09.2019година арх.бр.07-2107/7 од 31.10.2019 година што Советот на Општина
Илинден ја усвои на 28 (дваесет и осмата) редовна седница одржана на ден
31.10.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. број 08-2277/4
Од 11.11.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М
бр.05/02) и член 11 став 1 точка 7 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,
39/16, 64/18) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден
31.10.2019година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите од работењето на
ЈКП „ Водовод“н. Илинден за периодот од 01.01-30.09.2019 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите од
работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.01-30.09.2019година .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Илинден.

Архивски број: 07-2107/7
Датум на донесување: 31.10.2019г.

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

бр.12 Ноември 2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/02) 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 согласност на Финансиски извештај од
работењето на ЈКП„ Водовод“ н.Илинден за период 01.01-30.09.2019година

Се објавува Одлуката за давање согласност на Финансиски извештај од
работењето на ЈКП„ Водовод“ н.Илинден за период 01.01-30.09.2019година арх.бр.07-

2107/6 од 31.10.2019 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 28
(дваесет и осмата) редовна седница одржана на ден 31.10.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. број 08-2277/5
Од 11.11.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) и
член 11 став 1 точка 7 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 31.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „ Водовод“ н.Илинден за
периодот од 01.01.2019г до 30.09.2019 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“
Илинден за периодот од 01.01- 30.09.2019 година .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Илинден.

Архивски број:07-2107/6
Датум на донесување: 31.10.2019г.

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

бр.12 Ноември 2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/02) 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 согласност на Одлука за утврдување на тарифа
за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод н.Илинден за
регулиран период 2018-2020 година за населените места Миладиновци, Бујковци,
Текија и Дељадровци

Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа
за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод н.Илинден за
регулиран период 2018-2020 година за населените места Миладиновци, Бујковци, Текија и
Дељадровци арх.бр.07-2107/8 од 31.10.2019 година што Советот на Општина

Илинден ја усвои на 28 (дваесет и осмата) редовна седница одржана на ден
31.10.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. број 08-2277/6
Од 11.11.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10, бр.6/12,
бр.119/13, бр.41/14, бр.138/14,бр.25/15, 61/15 и бр.39/16 ), член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), 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
31.10.2019година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за
пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод н.Илинден за регулиран период 20182020 година за населените места Миладиновци, Бујковци, Текија и Дељадровци
Член 1
Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за
пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод н.Илинден за регулиран период 2018-2020
година за населените места Миладиновци,Бујковци, Текија и Дељадровци усвоена од
Управниот одбор на ЈКП „Водовод“, н.Илинден со бр 02-233/3 од 08.10.2019 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-2107/8
Датум на донесување: 31.10.2019г.

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

бр.12 Ноември 2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/02) 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

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот план за вработување
за 2020 година на ООУ Гоце Делчев н.Илинден арх.бр.07-2107/9 од 31.10.2019 година
што Советот на Општина Илинден ја усвои на 28 (дваесет и осмата) редовна
седница одржана на ден 31.10.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. број 08-2277/3
Од 11.11.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.
весник на Р.М бр.27/14, 199/14 , 27/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), 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 31.10.2019 година донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2020 година на ООУ ,,Гоце
Делчев” н.Илинден арх.бр.04-13/3 од 19.08.2019г

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на
Општина Илинден.

Архивски број:07-2107/9
Датум на донесување: 31.10.2019г.

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

бр.12 Ноември 2019 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на Р.М. бр. 5/02) 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

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот план за вработување
за 2020 година на ООУ Браќа Миладиновци арх.бр.07-2107/10 од 31.10.2019 година
што Советот на Општина Илинден ја усвои на 28 (дваесет и осмата) редовна
седница одржана на ден 31.10.2019 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. број 08-2277/8
Од 11.11.2019год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р
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Службен Гласник на Општина Илинден

бр.12 Ноември 2019 година

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.
весник на Р.М бр.27/14, 199/14 , 27/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), 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 31.10.2019 година донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2020 година на ООУ ,,Браќа
Миладиновци” с.Миладиновци арх.бр.04-8/4 од 14.08.2019г

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на
Општина Илинден.

Архивски број:07-2107/10
Датум на донесување: 31.10.2019г.

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

бр.12 Ноември 2019 година
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