Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 година
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од 28.09.2016 година
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 Програмата за изменување и дополнување на Програмата
за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден
за 2016 година

Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016
година бр.07-1861/4 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја
донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/1
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Закон за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут на
Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10), член 134
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен
гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 20 став 1 од Законот за просторно
и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15,
бр.31/16 и бр.163/16), Советот на Општина Илинден на седницата одржана
на 23.09.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички
планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година
1.Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Програмата за
изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016
година со арх.бр.07-133/4 од 22.01.2016 година.
2.Во точка 3.Предмет на програмата во Табелата, во бр.1, во колона „Населено
место“ по „Блок 22“ се додава „Блок 23“ и во колона „Површина (во хектари
приближно)“ по „5.32“ се додава „13,44“.
3.Во точка 3.Предмет на програмата во Табелата по бројот 3 се додаваат нови
броеви „4“ и „5“ кои гласат:

Б
р

Вид на Урбанистички
план

4

Урбанистички план вон
населено место Илинден
за дел од стопански
комплекс КО ИлинденУБ1, измена и дополна

5

Измена и дополна на
Урбанистички план вон
населено место за Урбан
Блок 2 од Урбанистички
план вон населено место
за дел од стопански
комплекс Илинден Урбан
блок 1,2,3 и 4 општина
Илинден

Катастарска
општина

Илинден

Илинден

Површина
(во хектариприближно)

Намена на
земјиштето

24.80

Г2-Лесна и
незагадувачка
индустрија со
компатибилни
класи на намени

7,60

Г2-Лесна и
незагадувачка
индустрија, Б1
мали комерцијални
и деловни
дејности, со
компатибилни
класи на намени:
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3.Во точка 3.Предмет на програмата во делот „Вкупно“ од Табелата „52.48
хектари“ се менува и ќе гласи: „98.32 хектари“.
4.Сите останатите одредби од Годишната програма за изработка на Урбанистички
планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година со арх.бр.07-133/4
од 22.01.2016 година остануваат непроменети и истите се во примена.
5.Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка
на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2016 година
со арх.бр.07-133/4 од 22.01.2016 година, влегува во сила од денот на објавување
во Службен гласник на општина Илинден, а во електронска форма
и во информацискиот систем е-урбанизам.

Арх.бр.07-1861/4
Од 23.09.2016г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 Одлуката за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправeн објект на КП бр.1650
КО Кадино
Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправeн објект на КП бр.1650 КО Кадино бр.07-1861/3 од
23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и
втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/2
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за
локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.5/02), согласно член 2 став 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (Сл.весник на РМ бр.56/11, бр. 162/12 и бр. 72/13) и член
12 став 1 алинеа 7 од Закон за постапување со бесправно изградени објекти
(Службен весник на РМ бр.23/11, бр.54/11, бр.155/12 бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14,
бр.115/14, бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15 и бр.31/16), Советот на
Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година ја донесе
следната
ОДЛУКА
За донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект на КП бр.1650
КО Кадино
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и влопување на
бесправно изграден објект од значење за Републиката- согласно Законот за градење
Трафостаница „Викендици Кадино” изграден надвор од планскиот опфат на н.м.Кадино.
Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на н.м Кадино за КП бр.1650 КО Кадино м.в.Крст.
Член 2
Донесување на урбанистичко планската документација од член 1 на оваа Одлука е
утврдена во постапката по Барање бр.10-287/1 од 29.01.2016 година и бр.07-1665/1 од
16.08.2016 година доставено од Министерство за транспорт и врски, за донесување
Одлука за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправно изграден објект
-Трафостаница „Викендици Кадино” изграден на КП бр.1650 КО Кадино м.в.Крст во
идната урбанистичко планска документација.
Член 3
Се задолжува Одделението за урбанизам-Општина Илинден да спроведе постапка
за донесување на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и
урбанистичко планирање.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник на
Општина Илинден.

Арх.бр.07-1861/3
Датум на донесување 23.09.2016г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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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 Одлуката за усвојување на Годишен извештај за
работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работењето на
ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година бр.07-1861/5 од
23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и
втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/3
Од 28.09.2016г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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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
23.09.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2015-2016 година

Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2015-2016 година, бр.01-60/5 од 30.08.2016 година.
Член 2
Годишниот извештај за работењето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден
за учебната 2015-2016 година, бр. 01-60/5 од 30.08.2016 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:07-1861/5
Датум на донесување: 23.09.2016г.

во

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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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 Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година бр.07-1861/6 од
23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и
втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/4
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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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, бр.145/15, бр.30/16, и бр.127/16), Советот
на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2016/2017 година

Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2016/2017 година, бр.01-60/9 од 31.08.2016 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден
за учебната 2016/2017 година, бр. 03-60/9 од 31.08.2016 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1861/6
Датум на донесување: 23.09.2016 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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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 Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за
работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“
н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на
Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина
Илинден во учебната 2015/2016 година бр.07-1861/7 од 23.09.2016 година што
Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна
седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/5
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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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
23.09.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско
стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден
во учебната 2015/2016 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на Средното општинско
стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната
2015/2016 година, бр.01-72/1 од 26.08.2016 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во учебната 2015/2016 година
бр. 01-72/1 од 26.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1861/7
Датум на донесување: 23.09.2016г.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски

12
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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 Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
Средното општинско стручно училиште„ИЛИНДЕН“н.м.Марино, oпштина
Илинден за учебната 2016/2017 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
Средното општинско стручно училиште„ИЛИНДЕН“н.м.Марино, општина Илинден
за учебната 2016/2017 година за учебната 2016/2017 година бр.07-1861/8 од
23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и
втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/6
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски

13

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 средното 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, бр.145/15,бр.30/16, и бр.127/16),
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година,
донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишна програма за работа на Средното општинско
стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден
за учебната 2016/2017 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на Средното општинско стручно
училиште„ИЛИНДЕН“н.м.Марино, општина Илинден за учебната 2016/2017година,
бр.01-72/3 од 26.08.2016 година.
Член 2
Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден за учебната 2016/2017 година, бр. 0172/3 од 26.08.2016 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.
Архивски број: 07-1861/8
Датум на донесување: 23.09.2016год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работaта
на ООУ „Ристо Крле“н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016
година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работaта на
ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016 година
бр.07-1861/9 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/7
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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
23.09.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за работaта на ООУ „Ристо Крле“
н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016 година

Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“
н.м.Кадино-општина Илинден за учебната 2015/2016 година, бр.01-143/3 од
30.08.2016 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино-општина
Илинден за учебната 2015/2016 година, бр. 01-143/3 од 30.08.2016 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: 07-1861/9
Датум на донесување: 23.09.2016г.

во

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година бр.07-1861/10 од
23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и
втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/8
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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, бр.145/15, бр.30/16 и бр.127/16), Советот
на општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо Крле“
-Кадино во учебната 2016/2017 година

Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино
во учебната 2016/2017 година, бр.01-143/4 од 30.08.2016 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната
2016/2017 година, бр. 01-143/4 од 30.08.2016 година е составен дел на оваа
Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1861/10
Датум на донесување: 23.09.2016 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата
на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ н.м.Марино,општина Илинден во воспитната
2015/2016 година
Се објавува Одлуката за усвојување Годишен извештај за работата на
ЈОУДГ „Гоце Делчев“ н.м.Марино,општина Илинден во воспитната 2015/2016
година бр.07-1861/11 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја
донесе на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/9
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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
23.09.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“
н.м.Марино,општина Илинден во воспитната 2015/2016 година

Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година, бр.02-77/3
од 14.09.2016 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, н.м.Марино,
општина Илинден во воспитната 2015/2016 година, бр. 02-77/3 од 14.09.2016
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: 07-1861/11
Датум на донесување:23.09.2016г.

во

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 Одлуката за усвојување на Годишна програма за
работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“-н.м.Марино, општина Илинден во
воспитната 2016/2017 година

Се објавува Одлуката за усвојување Годишна програма за работа на ЈОУДГ
„Гоце Делчев“-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година
бр.07-1861/12 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на 52 (педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/10
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 23.09.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година

Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година, бр.02-77/4
од 14.09.2016 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,-н.м.Марино,
општина Илинден во воспитната 2016/2017 година, бр.02-77/4 од 14.09.2016
година, е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1861/12
Датум на донесување: 23.09.2016 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 Решение за именување на член на Управниот одбор на
ЈОУГД “Гоце Делчев„ претставник на совет на родители

Се објавува Решение за именување на член на Управниот одбор на ЈОУГД
“Гоце Делчев„ претставник на совет на родители бр.07-1861/13 од 23.09.2016
година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората)
редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/11
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 година

Врз основа на член 20 став 1 точка 26 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 114 став 6 од Законот за заштита на децата (Сл.Весник на РМ
бр.23/13), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.09.2016
2016 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за именување на член на Управниот одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев„
претставник на совет на родители
Член 1
Со ова Решение лицето Венета Бостанџиевска се именува за член на
Управен одбор на ЈОУГД “Гоце Делчев„н.м Марино општина Илинден.
Член 2
Овa Решение влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на Општина Илинден.

Арх.бр. 07-1861/13
Од 23.09.2016 година

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 Септевмври 2016 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 Одлуката за усвојување на Годишен извештај за
реализацијата на годишната програма за работата на ОOУ „Браќа
Миладиновци“н.м.Миладиновци во учебната 2015/2016 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за реализацијата
на годишната програма за работата на ОOУ „Браќа Миладиновци“ н.м.
Миладиновци во учебната 2015/2016 година бр.07-1861/14 од 23.09.2016 година
што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52 (педесет и втората) редовна
седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/12
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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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
23.09.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување за усвојување на Годишен извештај за работaта на ООУ
„Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци, општина Илинден во учебната
2015/2016 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај на ООУ „Браќа Миладиновци“
н.м.Миладиновци во учебната 2015/2016 година, бр.02-11/23 од 24.08.2016
година.
Член 2
Годишниот извештај за реализацијата на годишната програма за работата
на ОУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци во учебната 2015/2016 година,
бр.02-11/23 од 24.08.2016 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: 07-1861/14
Датум на донесување: 23.09.2016г.

во

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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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 Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ОOУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
ОOУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.071861/15 од 23.09.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 52
(педесет и втората) редовна седница одржана на ден 23.09.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1933/13
Од 28.09.2016г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски
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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.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11,
бр.51/2011, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13, бр.41/14, бр.10/15, бр.98/15, бр.145/15,
бр.30/16, и бр.127/16), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 23.09.2016 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишна програма за работа на ОOУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година

Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на OОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.02-11/24 од 24.08.2016 година.
Член 2
Годишната програма за работа на OОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.02-11/24 од 24.08.2016 година е
составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1861/15
Датум на донесување:23.09.2016 год.

денот

на

нејзино

објавување

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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СОДРЖИНА
1.Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина
Илинден за 2016година бр.08-1933/1 од 28.09.2016 година
2.Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2016година бр.071861/4 од 23.09.2016 година
3. Решение за објавување на Одлука за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат
и вклопување на бесправен објект на КП.1650 КО Кадино бр.08-1933/2 од
28.09.2016 година
4.Одлука за донесување на урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен
објект на КП.1650 КО Кадино бр.07-1861/3 од 23.09.2016 година
5. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работeњето на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година
бр.08-1933/3 од 28.09.2016 година
6.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работeњето
на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2015-2016 година бр.07-1861/5 од
23.09.2016 година
7. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма
за работа на ООУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година бр.081933/4 од 28.09.2016 година
8.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Гоце
Делчев“ н.Илинден за учебната 2016/2017 година бр.07-1861/6 од 23.09.2016
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 2015/2016 година бр.08-1933/5 од 28.09.2016
година
10.Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното
општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“ н.м.Марино, општина Илинден во
учебната 2015/2016 година бр.07-1861/7 од 23.09.2016 година
11. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишната
програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“Илинден за учебната 2016/2017 година бр.08-1933/6 од 28.09.2016 година
12. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Средното
општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“- Илинден за учебната 2016/2017 година
бр.07-1861/8 од 23.09.2016 година
13. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај
за работата на ООУ „Ристо Крле“ н.м.Кадино- општина Илинден за учебната
2015/2016 година бр.08-1933/7 од 28.09.2016 година
14.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Ристо
Крле“ н.м.Кадино- општина Илинден за учебната 2015/2016 година бр.07-1861/9
од 23.09.2016 година
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15. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма
за работа на ООУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година07-1861/10
од 23.09.2016 година бр.08-1933/8 од 28.09.2016 година
16.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Ристо
Крле“-Кадино во учебната 2016/2017 година бр.07-1861/10 од 23.09.2016 година
17.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај
за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во воспитната
2015/2016 година бр.08-1933/9 од 28.09.2016 година
18.Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ
„Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2015/2016 година
бр.07-1861/11 од 23.09.2016 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
2016/2017 година бр.08-1933/10 од 28.09.2016 година
20.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Гоце
Делчев“-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2016/2017 година бр.071861/12 од 23.09.2016 година
21. Решение за објавување на Решение за именување на член на Управен
одбор на ЈОУДГ Гоце Делчев претставник на совет на родители бр.08-1933/11
од 28.09.2016 година
22.Решение за именување на член на Управен одбор на ЈОУДГ Гоце
Делчев претставник нас овет на родители бр.07-1861/13 од 23.09.2016 година
23. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај
за работата на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци за учебната
2015/2016 година бр.08-1933/12 од 28.09.2016 година
24.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ „Браќа
Миладиновци“ н.м.Миладиновци за учебната 2015/2016 година бр.07-1861/14 од
23.09.2016 година
25. Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма
за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ н.м.Миладиновци во учебната 2016/2017
година бр.08-1933/13 од 28.09.2016 година
26.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ООУ „Браќа
Миладиновци“ н.м.Миладиновци во учебната 2016/2017 година бр.07-1861/15 од
23.09.2016 година
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