Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

Број 10

Септември

Илинден
Арх.бр.08-2590/13
од 24.09.2014 година

2014 година

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 Измена и дополнување на
Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина
Илинден, плански период (2014-2024)

Се објавува Одлуката за давање согласност на Предлог - Измена и
дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19,
општина Илинден, плански период (2014-2024) бр. 07-2486/3 од 22.09.2014 година,
што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна
седница одржана на ден 22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/2
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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.10-1633/45 од 11.09.2014 година издадена од Министерството за транспорт и
врски, Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014
година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за донесување на Предлог - Измена и дополнување на Урбанистички план
вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански
период (2014-2024)
Член 1
Со оваа Одлука се врши донесување на Предлог -Измена и дополнување на
Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден,
плански период (2014-2024).
Член 2
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план е дефинирана преку
следните граници:
-север-осовина на регулација на канал за одведување на вода
-исток-осовина на ул.“532“
-југ-осовина на ул.“1“ и
-запад-осовина на ул.“4“
Површината на планскиот опфат изнесува 10. 51 ха.
Со Предлог -Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено
место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански период (2014-2024) се
предвидуваат зони со класа на намена:

Намена на земјиште

површина
ha
m²

процент
%

Г - Производ ство, д истрибуц ија и сервиси
Г2 - Лесна и незагад увачка инд устрија

77058

7,71 73,33%

Д - Зеленило и рекреац ија
Д2 - Заштитно зеленило

11316

1,13 10,77%

Е - Инфраструктура
Е1 - Комунална инфраструктура
Е2 - Комунална супраструктура

16708

1,67 15,90%

Вкупно

105082

10,51

100%

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

Член 3
Предлог-Урбанистички план вон населено место Кадино-Локалитет 19,
измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година,
со технички број У01-06/14-2 од август 2014 година, изработен е од Друштво
за производство, трговија и услуги „ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ Сашко Иванов
ДООЕЛ Битола.
Член 4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација и јавна
анкета по планот, бр.10-1633/37 од 22.08.2014 година.

Член 5
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен Гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/3
Од 22.09.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 работа на ОУ „Гоце Делчев”
н.Илинден за учебната 2013/2014 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работа
на ОУ „Гоце Делчев” н.Илинден за учебната 2013/2014 година бр.07-2486/4 од
22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и
четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/3
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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
22.09.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2013/2014 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден
за учебната 2013/2014 година, бр.01-146/4 од 27.08.2014 година.
Член 2
Годишниот извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната
2013/2014 година, бр.01-146/4 од 27.08.2014 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/4
Од 22.09.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 на ОУ „Гоце Делчев” н.Илинден
за учебната 2014/2015 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма на ОУ „Гоце
Делчев” н.Илинден за учебната 2014/2015 година бр.07-2486/5 од 22.09.2014 година,
што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна
седница одржана на ден 22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/4
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11, бр.51/2011,
бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13 и бр.41/14), Советот на општина Илинден
на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден
за учебната 2014/2015 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната
2014/2015 година, бр.01-146/1 од 27.08.2014 година.
Член 2
Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната 2014/2015
година, бр.01-146/1 од 27.08.2014 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/5
Од 22.09.2014г.

денот

на

нејзино

објавување

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 ОУ „Ристо Крле”- Кадино
за учебната 2013/2014 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата
на ОУ „Ристо Крле”- Кадино за учебната 2013/2014 година бр.07-2486/6 од
22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и
четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/5
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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
22.09.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино
за учебната 2013/2014 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино
за учебната 2013/2014 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната
2013/2014 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Арх.бр. 07-2486/6
Од 22.09.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 ОУ „Ристо Крле” - Кадино
во учебната 2014/2015 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа
на ОУ „Ристо Крле” - Кадино во учебната 2014/2015 година бр.07-2486/7 од
22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и
четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/6
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11, бр.51/2011,
бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13 и бр.41/14), Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишната програма за работа
на ОУ „Ристо Крле“ -Кадино во учебната
2014/2015 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ -Кадино
во учебната 2014/2015 година, бр.01-272/2 од 27.08.2014 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ОУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната
2014/2015 година бр.01-272/2 од 27.08.2014 година, е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/7
Од 22.09.2014г.

денот

на

нејзино

објавување

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 ОУ „Браќа Миладиновци” с.Миладиновци
во учебната 2013/2014 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за реализацијата на
годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци” с.Миладиновци во
учебната 2013/2014 година бр.07-2486/8 од 22.09.2014 година, што Советот на
Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на
ден 22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/7
Од 22.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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
22.09.2014 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишен извештај за реализацијата на
годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за реализацијата на годишната програма
за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014
година.
Член 2
Годишниот извештај за реализацијата на годишната програма за работата
на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014
година
е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/8
Од 22.09.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 ОУ „Браќа Миладиновци” с.Миладиновци
во учебната 2014/2015 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа
на ОУ „Браќа Миладиновци” с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година
бр.07-2486/9 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на
дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/8
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11, бр.51/2011,
бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13 и бр.41/14), Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна програма за работа
на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци
во учебната 2014/2015 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци
во учебната 2014/2015 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/9
Од 22.09.2014г.

денот

на

нејзино

објавување

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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
Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН”-н.Илинден во учебната
2013/2014 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на
Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН”-н.Илинден во учебната
2013/2014 година бр.07-2486/10 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден
22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/9
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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
22.09.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно
училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно
училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година, бр.02-19/14 од
15.07.2014 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година, бр.02-19/14 од 15.07.2014
година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/10
Од 22.09.2014г.

денот

на

нејзино

објавување

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 Годишната програма за работа на
Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН”-н.Илинден
за учебната 2014/2015 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на
Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН”-н.Илинден за учебната
2014/2015 година бр.07-2486/11 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден
22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/10
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 29 став 6 од Законот за средно образование (Сл.весник
на Р.М. бр.44/95, бр.24/96, бр.34/96, бр.35/97, бр.29/02, бр.40/03, бр.42/03, бр.67/04,
бр.55/05, бр.113/05, бр.35/06, бр.30/07, бр.49/07, бр.81/08, бр.92/08, 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 и бр.116/14), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден
22.09.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната програма за работа на Средното општинско
стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден
за учебната 2014/2015 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на Средното општинско стручно
училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година.
Член 2
Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година, е составен дел на оваа
Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/11
Од 22.09.2014г.

денот

на

нејзино

објавување

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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
Детска градинка „Гоце Делчев” н.м.Марино, општина Илинден
во воспитната 2013/2014 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на
Детска градинка „Гоце Делчев” н.м.Марино, општина Илинден во воспитната
2013/2014 година бр. 07-2486/12 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден
22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/11
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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
22.09.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“
н.м.Марино,општина Илинден во воспитната 2013/2014 година
Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година, бр.02-53/3
од 22.08.2014 година.
Член 2
Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, н.м.Марино,
општина Илинден во воспитната 2013/2014 година, бр.02-53/3 од 22.08.2014 година,
е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/12
Од 22.09.2014г.

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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
Детска градинка „Гоце Делчев”, н.м.Марино, општина Илинден
во воспитната 2014/2015 година
Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
Детска градинка „Гоце Делчев”, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната
2014/2015 година бр.07-2486/13 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден
22.09.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-2590/12
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 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 22.09.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година
Член 1
Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година, бр.02-53/4
од 22.08.2014 година.
Член 2
Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино,
општина Илинден во воспитната 2014/2015 година, бр.02-53/4 од 22.08.2014 година,
е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со
во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/13
Од 22.09.2014г.

денот

на

нејзино

објавување

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

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

СОДРЖИНА
1.Решение за објавување на Одлука за донесување на Предлог -Измена и
дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19,
општина Илинден, плански период (2014-2024);
2.Одлука за донесување на Предлог -Измена и дополнување на Урбанистички
план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански период
(2014-2024);
3.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работа на ОУ „Гоце Делчев“, н.Илинден за учебната 2013/2014 година;
4.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“,
н.Илинден за учебната 2013/2014 година;
5.Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“, н.Илинден за учебната
2013/2014 година;
6.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма на
ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден во учебната 2014/2015 година;
7.Одлука за усвојување на Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден
во учебната 2014/2015 година;
8.Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден во учебната 2014/2015
година;
9.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работата на ОУ „Ристо Крле“, Кадино за учебната 2013/2014 година;
10.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ОУ „Ристо
Крле“, Кадино за учебната 2013/2014 година;
11.Годишен извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“, Кадино за учебната
2013/2014 година;
12.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за
работа на ОУ „Ристо Крле“ -Кадино во учебната 2014/2015 година;
13.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ Кадино во учебната 2014/2015 година;
14.Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ -Кадино во учебната
2014/2015 година;
15.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“
с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година;
16.Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализацијата
на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во
учебната 2013/2014 година;
17.Годишен извештај за реализацијата на годишната програма за работата на
ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година;
18.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за
работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година;
19.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Браќа
Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година;
20.Годишна програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во
учебната 2014/2015 година;

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

21.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во
учебната 2013/2014 година;
22.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Средното
општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година;
23.Годишен извештај за работата на Средното општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година;
24.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишната програма за
работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за
учебната 2014/2015 година;
25.Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Средното
општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година;
26.Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година;
27.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за
работата на Детска градинка „Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во
воспитната 2013/2014 година;
28.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Детска градинка
„Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година;
29.Годишен извештај за работата на Детска градинка „Гоце Делчев“
н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година;
30.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за
работа на Детска градинка „Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во
воспитната 2014/2015 година;
31.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на Детска градинка
„Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година и
32.Годишна програма за работа на Детска градинка „Гоце Делчев“, н.м.Марино,
општина Илинден во воспитната 2014/2015 година.

