Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Број 11

Септември

Илинден
Арх.бр.08-2483/11
од 25.09.2015 година

2015 година

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 донесување на Предлог Урбанистички
план за село Марино, со разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9
и Блок 12, плански период 2014-2024 година,
општина Илинден

Се објавува Одлуката за донесување на Предлог Урбанистички план за село
Марино, со разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и Блок 12, плански период
2014-2024 година, општина Илинден, бр.07-2429/3 од 24.09.2015 година, што
Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет и деветтата редовна седница
одржана на ден 24.09.2015 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/1
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), и согласно член 25
став 4 и став 5 а во врска со член 26 став 6 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање
(Службен весник на РМ бр.51/05, б р . 137/07,
б р . 91/09, б р . 124/10, б р . 18/11, б р . 53/11, бр.144/12, б р . 55/13, бр.163/13 и
бр.42/14), и Согласноста бр. 24-12442/2 од 16.09.2015 година издадена од
Министерството за транспорт и врски, Советот на Општина Илинден на
седницата одржана на ден 24.09.2015 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за донесување на Предлог Урбанистички план за село Марино, со
разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и Блок 12, плански период 20142024 година, општина Илинден
Член 1
Со оваа Одлука се врши донесување на Предлог Урбанистички план за
село Марино, со разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и Блок 12, плански период
2014-2024 година, општина Илинден.
Член 2
Границите на планскиот опфат на Урбанистички план за село Марино, со
разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и Блок 12, плански период 2014-2024 година,
општина Илинден, се поклопува со планскиот опфат на претходно усвоената
урбанистичка документација за селото.
Површината на планскиот опфат изнесува 204,39 ха.
Со Предлог Урбанистички план за село Марино, со разработка на Блок 4,
Блок 6, Блок 9 и Блок 12, плански период 2014-2024 година, општина Илинден се
предвидуваат зони со класа на намена :
- А - домување
- Б - комерцијални и деловни намени
- В - јавни институции
- Г - производство, дистрибуција и сервиси
- Г2 - лесна и незагадувачка индустрија
- Г3 - сервиси
- Г4 - стоваришта
- Д - зеленило и рекреација
- Е - инфраструктура
Член 3
Предлог Урбанистички план за село Марино, со разработка на Блок 4, Блок
6, Блок 9 и Блок 12, плански период 2014-2024 година, општина Илинден со
технички број
У01-12/14 од 08/2015 година изработен од Друштво за
производство, трговија и услуги Иванов инженеринг – Битола.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Член 4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од спроведена јавна
презентација и јавна анкета по Урбанистички план за село Марино, со разработка
на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и Блок 12, плански период 2014-2024 година, општина
Илинден со бр. 10-175/44 од 18.05.2015 година.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен Гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/3
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 одобрување долгорочно задолжување
на Општина Илинден

Се објавува Одлуката за одобрување долгорочно задолжување на Општина
Илинден, бр.07-2429/4 од 24.09.2015 година, што Советот на Општина Илинден ја
донесе на триесет и деветтата редовна седница одржана на ден 24.09.2015
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/2
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 11 став 5 и член 36 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.5/02) и член 20 став 2 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М
бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07 и бр.156/2009) и член 4 од Законот за јавен долг
(Сл.весник на Р.М бр.62/05 и бр.88/08), Советот на Општина Илинден
на седницата одржана на ден 24.09.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за одобрување долгорочно задолжување на Општина Илинден
Член 1
Се одобрува долгорочното задолжување на Општина Илинден за
“Изградба на инфраструктура и инфраструктурни објекти на општинските
јавни установи за забрзан одржлив економски развој“
Член 2
Долгорочното задолжување на општината е од општ јавен интерес и има
економско финансиска оправданост.
Максималниот износ на долгорочното задолжување изнесува 70.000.000,00
денари.
Член 3
Рокот на отплата на задолжувањето е 5 (пет) години.
Годишното отплаќање на долгот за долгорочно задолжување не може да
надмине 30 % од вкупните приходи на тековнооперативниот буџет на општината
од претходната фискална година во годината на задолжувањето.
Член 4
Постапката за задолжување ќе отпочне по претходна согласност на
Министерството за финансии.
Општината е должна да потпише Договор за заем и истиот заедно со
амортизационен план да го достави во рок од 10 (десет) работни дена од денот на
неговото потпишување до Министерството за финансии.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/4
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 усвојување на Годишен извештај за работењето
на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2014-2015 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работењето на
ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2014-2015 година, бр.07-2429/5
од 24.09.2015 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет
и деветтата редовна седница одржана на ден 24.09.2015 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/3
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина
Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) 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
24.09.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2014-2015 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2014-2015 година, бр.01-118/1 од 24.08.2015 година.
Член 2
Годишниот извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден
за учебната 2014-2015 година, бр.01-118/1 од 24.08.2015 година е составен дел на
оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување
Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/5
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

во

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 усвојување на Годишна програма за работа
на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015/2016 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа
на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015/2016 година, бр.07-2429/6
од 24.09.2015 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет
и деветтата редовна седница одржана на ден 24.09.2015 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/4
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник
на Р.М. бр.103/08, бр.48/09, бр.53/09, бр.82/09, бр.88/09, бр.33/10, бр.116/10,
бр.156/10, бр.18/11, бр.42/11, бр.51/11, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13, бр.41/14,
бр.116/14, бр.135/14, бр.10/15, бр.98/15 и бр.145/15), Советот на општина Илинден
на седницата одржана на ден 24.09.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2015/2016 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2015/2016 година, бр.01-118/2 од 24.08.2015 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден
за учебната 2015/2016 година, бр.01-118/2 од 24.08.2015 година и Програмата за
реализација на ученички екскурзии и излети бр.08-121/1 од 31.08.2015 година
е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/6
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 усвојување на Годишниот извештај за работата
на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина
Илинден во учебната 2014/2015 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на
Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина
Илинден во учебната 2014/2015 година, бр.07-2429/7 од 24.09.2015 година,
што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет и деветтата редовна
седница одржана на ден 24.09.2015 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/5
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина
Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) 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
24.09.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско
стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден
во учебната 2014/2015 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на Средното општинско
стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната
2014/2015 година, бр.02-52/1 од 25.08.2015 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2014/2015 година
бр.02-52/1 од 25.08.2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/7
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 усвојување на Годишна програма за работа
на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино,
општина Илинден за учебната 2015/2016 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа
на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина
Илинден за учебната 2015/2016 година, бр.07-2429/8 од 24.09.2015 година,
што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет и деветтата редовна
седница одржана на ден 24.09.2015 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/6
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 29 став 6 од Законот за средно образование
(Сл.весник на Р.М. бр.44/95, бр.16/96, бр.24/96, бр.34/96, бр.82/99, бр.41/01,
бр.29/02, бр.40/03, бр.42/03, бр.78/03, бр.67/04, бр.51/05, бр.55/05, бр.113/05,
бр.3/06, бр.35/06, бр.30/07, бр.49/07, бр.81/08, бр.92/08, бр.88/09, бр.33/10,
бр.116/10, бр.156/10, бр.18/11, бр.42/11, бр.51/11, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13,
бр.41/14, бр.116/14, бр.135/14, бр.10/15, бр.98/15 и бр.145/15), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.09.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна програма за работа на Средното општинско
стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден
за учебната 2015/2016 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на Средното општинско стручно
училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден за учебната 2015/2016
година, бр.02-52/2 од 25.08.2015 година.
Член 2
Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден за учебната 2015/2016 година,
бр.02-52/2 од 25.08.2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/8
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 усвојување на Годишен извештај за работaта
на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден
за учебната 2014/2015 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работaта на
ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2014/2015 година,
бр.07-2429/9 од 24.09.2015 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на
триесет и деветтата редовна седница одржана на ден 24.09.2015 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/7
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 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
24.09.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работaта на ООУ „Ристо Крле“
н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2014/2015 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“
н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2014/2015 година, бр.01-143 од
27.07.2015 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина
Илинден за учебната 2014/2015 година, бр.01-143 од 27.07.2015 година е составен
дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување
Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/9
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

во

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 усвојување на Годишна програма за работа
на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2015/2016 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ООУ „Ристо Крле“-Кадино во
учебната 2015/2016 година, бр.07-2429/10
од 24.09.2015 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет
и деветтата редовна седница одржана на ден 24.09.2015 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/8
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник
на Р.М. бр.103/08, бр.48/09, бр.53/09, бр.82/09, бр.88/09, бр.33/10, бр.116/10,
бр.156/10, бр.18/11, бр.42/11, бр.51/11, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13, бр.41/14,
бр.116/14, бр.135/14, бр.10/15, бр.98/15 и бр.145/15), Советот на општина Илинден
на седницата одржана на ден 24.09.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо Крле“
-Кадино во учебната 2015/2016 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино
во учебната 2015/2016 година, бр.01-164 од 31.08.2015 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната
2015/2016 година, бр.01-164 од 31.08.2015 година е составен дел на оваа
Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/10
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 усвојување на Годишна програма за работа
на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден
во воспитната 2015/2016 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016
година, бр.07-2429/12 од 24.09.2015 година, што Советот на Општина Илинден
ја донесе на триесет и деветтата редовна седница одржана на ден 24.09.2015
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/9
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 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
24.09.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“
н.м.Марино,општина Илинден во воспитната 2014/2015 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година, бр.02-72/3
од 14.09.2015 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, н.м.Марино,
општина Илинден во воспитната 2014/2015 година, бр.02-72/3 од 14.09.2015
година, е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување
Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/11
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

во

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

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 усвојување на Годишна програма за работа
на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден
во воспитната 2015/2016 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016
година, бр.07-2429/12 од 24.09.2015 година, што Советот на Општина Илинден
ја донесе на триесет и деветтата редовна седница одржана на ден 24.09.2015
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2483/10
Од 25.09.2015г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010) 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 24.09.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година, бр.02-72/4
од 14.09.2015 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино,
општина Илинден во воспитната 2015/2016 година, бр.02-72/4 од 14.09.2015
година, е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-2429/12
Датум на донесување: 24.09.2015 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.11 Септември 2015 година

СОДРЖИНА
1.Решение за објавување на Одлука за донесување на Предлог
Урбанистички план за село Марино, со разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и
Блок 12, плански период 2014-2024 година, општина Илинден, бр.08-2483/1 од
25.09.2015 година.
2.Одлука за донесување на Предлог Урбанистички план за село Марино, со
разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и Блок 12, плански период 2014-2024 година,
општина Илинден, бр.07-2429/3 од 24.09.2015 година.
3.Решение за објавување на Одлука за одобрување долгорочно
задолжување на Општина Илинден, бр.08-2483/2 од 25.09.2015 година.
4.Одлука за одобрување долгорочно задолжување на Општина Илинден,
бр.07-2429/4 од 24.09.2015 година.
5.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2014-2015 година,
бр.08-2483/3 од 25.09.2015 година.
6.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ООУ „Гоце
Делчев“ н.Илинден за учебната 2014-2015 година, бр.07-2429/5 од 24.09.2015
година.
7.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за
работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за
учебната 2015/2016 година,
бр.08-2483/4 од 25.09.2015 година.
8.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце
Делчев“ н.Илинден за учебната 2015/2016 година, бр.07-2429/6 од 24.09.2015
година.
9.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај
за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино,
општина Илинден во учебната 2014/2015 година, бр.08-2483/5 од 25.09.2015
година.
10.Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното
општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во
учебната 2014/2015 година, бр.07-2429/7 од 24.09.2015 година.
11.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма
за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино,
општина Илинден за учебната 2015/2016 година, бр.08-2483/6 од 25.09.2015
година.
12.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на Средното
општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден
за учебната 2015/2016 година, бр.07-2429/8 од 24.09.2015 година.
13.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај
за работaта на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден за учебната
2014/2015 година, бр.08-2483/7 од 25.09.2015 година.
14.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работaта на ООУ „Ристо
Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2014/2015 година, бр.07-2429/9
од 24.09.2015 година.
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15.Решение за објавување на Одлуката за усвојување на Годишна
програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2015/2016 година,
бр.08-2483/8 од 25.09.2015 година.
16.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо
Крле“-Кадино во учебната 2015/2016 година, бр.07-2429/10 од 24.09.2015
година.
17.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма
за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната
2015/2016 година, бр.08-2483/9 од 25.09.2015 година.
18.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце
Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година,
бр.07-2429/12 од 24.09.2015 година.
19.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма
за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната
2015/2016 година, бр.08-2483/10 од 25.09.2015 година и
20.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце
Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година,
бр.07-2429/12 од 24.09.2015 година.

