Број 8

Јули 2017 година

Илинден
Арх.бр.08-1179/24
Од 26.07.2017 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 Квартален извештај за
извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2017 година
до 30.06.2017 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување
на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2017 година до 30.06.2017
година, бр.07-1109/3 од 24.07.2017 г. што Советот на Општина Илинден ја донесе
на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1179/1
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02) 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 24.07.2017 година,
донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Квартален извештај за извршување
на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2017 година
до 30.06.2017 година

Член 1
Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Илинден, за период од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година.
Член 2
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден, за
период од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1109/3
Датум на донесување: 24.07.2017г.

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

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 Програма за измена и дополнување на Програмата за
изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за
2017 година

Се објавува Програма за измена и дополнување на Програмата за
изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2017
година, бр. 07-1109/4 од 24.07.2017г. година што Советот на Општина Илинден ја
донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/2
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

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.44/15, бр.193/15, бр.31/16 и бр.163/16),
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 24.07.2017
година, донесе

ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата за изработка на Урбанистички
планови на подрачјето на Општина Илинден за 2017 година
1.Со оваа Програма се врши измена и дополнување на Програмата за
изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за
2017 година со арх.бр.07-2370/10 од 26.12.2016 година.
2.Во точка 3.Предмет на програмата во Табелата броевите
менуваат и гласат:
Бр

3

10

Вид на
урбанистички план
Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Марино - Блок 20 и Блок 14
Измена и дополнување
на Урбанистички план
за село Марино - Блок
18 и дел од Блок 19

Катастарска
општина
Марино

Марино

Површина
(во хектариприближно)
28,37

9,53

3 и 10 се
Намена на
земјиштето
Повеќе намени

Повеќе намени

3. Во точка 3. Предмет на програмата во Табелата по бројот 11 се додава шест
нови броеви „12“, „13“, „14“, „15“, „16“ и „17“ кои гласат:

Бр

12

Вид на
урбанистички план
Измена и дополнување на
Урбанистички план за
село Илинден –Блок 29 и
Блок 34

Катастарска
општина
Илинден

Површина
(во хектариприближно)
17.88

Намена на
земјиштето

Повеќе намени

13

14

15

16
17

Урбанистички план вон
населено место
Илинден за КП 752/1, КП
752/2, КП 752/3, КП 312 и
КП 313 сите КО Илинден

Илинден

17

Г2- лесна и
незагадувачка
индустрија

Урбанистички план вон
населено место
Илинден за КП 2404/1 КО
Илинден

Илинден

9,9

Г2- лесна и
незагадувачка
индустрија

150

Д1, Д2, Д3
Парковско
зеленило
заштитно
зеленило и спорт и
рекреација

1,5

Повеќе намени

1,6

Повеќе намени

Урбанистички план вон
населено место
Миладиновци за Кп 23/1, Кп
1105/1, Кп 1104/1, Кп 1099, Миладиновци
Кп 1101/2, Кп 1098/1, Кп
448/1, Кп 1, Кп 8, Кп 11, Кп
25/1 и Кп 25/2 сите КО
Милиладиновци
Ајватовци
Измена и дополнување на
општ акт за село Ајватовци
Измена и дополнување на
општ акт за село Бунарџик

Бунарџик

4.Во точка 3.Предмет на програмата во делот „Вкупно“ од Табелата „332,97
хектари“ се менува и ќе гласи: „568,75 хектари“.
5.Средствата за активностите предвидени со ова дополнување на годишната
програма ќе се обезбедат од финансирање на физички и правни лица и од
Буџет на општина Илинден.
6.Сите останатите одредби од годишната програма за изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2017 година со
арх.бр.07-2370/10 од 26.12.2016 година остануваат непроменети и истите се во
примена.
7.Програмата за дополнување
на
Програмата
за
изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2017 година,
влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина
Илинден, а во електронска форма и во информацискиот систем е-урбанизам.

Архивски број 07-1109/4
Датум на донесување 24.07.2017год

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

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 Измена и дополнување на
Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од стопански
комплекс КО Илинден - УБ1- измена и дополна Општина Илинден
плански период 2016-2026

Се објавува Одлука за донесување на Измена и дополнување на
Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО
Илинден - УБ1- измена и дополна Општина Илинден плански период 2016-2026,
бр.07-1109/5 од 24.07.2017г. што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63
(шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1179/3
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон
за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.68/04, бр.23/06, бр.127/06,
бр.64/08, бр.114/09, бр.83/10, бр.140/10, бр.152/10, бр.17/11, бр.53/11, бр.6/12,
бр.23/13, бр.120/13, бр.163/13, бр.187/13, бр.42/14) а во врска со член 39 став 1
од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл.весник на РМ бр.199/14,
44/15, 193/15, 31/16, 163/16) и Согласност издадена од Министерство за
транспорт и врски бр.24-5615/2 од 23.06.2017г. Советот на општина Илинден на
седницата одржана на ден 24.07.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за донесување на Измена и дополнување на Урбанистички план
вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО
Илинден - УБ1- измена и дополна Општина Илинден
плански период 2016-2026
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Измена и дополнување на Урбанистички план
вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден - УБ1измена и дополна Општина Илинден плански период 2016-2026
Член 2
Границите на планскиот опфат се дефинирани на следниот начин:
- На север границата оди по осовината на улицата „3“,
- На запад границата оди по осовината на улицата „2“,
- На југ границата оди по осовината на улицата „1“,
- На исток границата оди по осовината на улицата „11“
Површината на планскиот опфат изнесува 24,80 ха
Член 3
Во рамките на Измената и дополнувањето на Урбанистички план вон
населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден - УБ1измена и дополна Општина Илинден плански период 2016-2026 се предвидуваат
зони со класа на намена :
-Г2-лесна и незагадувачка индустрија, со компатибилни намени: А4 до 30%, Б1 до
30%, Б2 до 30%, Б4 до 10%, В2 до 5%, Д2 до 30%, Д3 до 30%, Д4 до 30%, Г3 до
30% и Г4 до 30% со вкупно учество на компатибилните намени до 49%.
- Е2-Комунална супраструктура
Член 4
Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Илинден
за дел од стопански комплекс КО Илинден - УБ1- измена и дополна Општина
Илинден плански период 2016-2026 со технички број 069/09/16 од април 2017
година, изработен од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг “ТАЈФА
ПЛАН” – Доо Скопје.

Член 5
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за прифатени и неприфатени
забелешки од спроведена јавна анкета и јавна презентација по Урбанистички
план вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден УБ1- измена и дополна Општина Илинден плански период 2016-2026 Предлог
план со арх.бр.10-77/11 од 08.02.2017 година
Член 6
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во Службен Гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-1109/5
Датум на донесување: 24.07.2017 год.

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

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 урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши вклопување на просторот на бесправно
изградени објекти надвор од плански опфат на н.м Бучинци КО ( Бучинци)

Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши вклопување на просторот на бесправно изградени објекти
надвор од плански опфат на н.м Бучинци КО ( Бучинци), бр. 07-1109/6 од
24.07.2017г. што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета)
редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/4
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
( Сл.весник на Р.Македонија бр.05/02) а во врска со член 10 став 4 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти ( Сл.весник на РМ бр.23/11, 54/11,
155/12, 72/13, 13/13, 44/14, 115/14, 199/14, 65/15, 124/15, 217/15, 31/16) а во врска
со поднесено барање за утврдување правен статус на бесправен објект бр.107472/1 од 07.09.2011г поднесено од МПЦ-ОА-Кумановско осоговска православна
епархија Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден
24.07.2017донесе
ОДЛУКА
За донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
вклопување на просторот на бесправно изградени објекти надвор од
плански опфат на н.м Бучинци ( КО Бучинци)
Член 1
Со оваа одлука се утврдува да се донесе урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши вклопување на просторот на бесправно
изградени објекти од локално значење надвор од плански опфат на н.м Бучинци
( КО Бучинци).
Со урбанистичко планска документација од став 1 на овој член ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на н.м Бучинци ( КО Бучинци) и вклопување на
бесправно изграден објект-верски објект-Црква „Св.Троица“ н.м Бучинци
Член 2
Потребата од донесување на урбанистичко планска докуменатција од член
1 се утврдува по барање за утврдување правен статус на бесправен објект бр.107472/1 од 07.09.2011г поднесено од МПЦ-ОА- Кумановско осоговска православна
епархија за верски објект-Црква „ Св.Троица“с.Бучинци изградена на КП бр.478 КО
Бучинци.
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 со која ќе се изврши планирање на
просторот.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Илинден.
Арх.бр.07-1109/6
Од 24.07.2017г

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

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 ослободување од плаќање на надоместок за
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на МПЦ-ОАКумановско-Осоговска Епархија
Се објавува Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за
утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти на МПЦ-ОАКумановско-Осоговска Епархија, бр. 07-1109/7 од 24.07.2017г. што Советот на
Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на
ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/5
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.Македонија бр.05/02) а во врска со член 20 од Законот за
постапување со бесправно изградени објекти ( Сл.весник на РМ бр.23/11, 54/11,
155/12, 72/13, 13/13, 44/14, 115/14, 199/14, 65/15, 124/15, 217/15, 31/16)
постапувајки по поднесено барање од МПЦ-ОА-Кумановско осоговска
православна епархија бр.07-1087/2 од 11.07.2017г Советот на Општина Илинден
на седницата одржана на ден 24.07.2017донесе
ОДЛУКА
За ослободување од плаќање на надоместок за утврдување на правен
статус на бесправно изградени објекти на МПЦ-ОА-Кумановско-Осоговска
Епархија
Член 1
Со оваа одлука Советот на Општина Илинден ја ослободува МПЦ-ОАКумановско-Осоговска Епархија од плаќање надоместок за утврдување правен
статус на бесправно изграден објекти за сите објекти на МПЦ-ОА-КумановскоОсоговска Епархија кои се изградени на територија на Општина Илинден а се во
постапка за легализација по поднесени барања :
-

Црква Света Троица-с.Бучинци – барање бр.10-7472 од 07.09.2011г
( површина на објект 38м2)
Црква Свети Илија –с.Миладиновци – барање бр.10-7473 од 07.09.2011г
( површина на објекти 273м2)
Црква Свети Спас –с.Мршевци – барање бр.10-7474 од 07.09.2011г
(површина на објект 120м2)
Црква Успение на Света Богородица-с.Бујковци –барање бр.10-7475 од
07.09.2011г(површина на објекти 195м2)

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Илинден.
Арх.бр.07-1109/7
Од 24.07.2017г

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на општина Илинден
Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на општина Илинден н.Илинден бр. 07-1109/8 од
24.07.2017г. што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета)
редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/6
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на
општина Илинден н.Илинден арх.бр.04-586 од 30.03.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/8
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на Јaвно комунално претпријатие ,,Илинден”
н.Илинден
Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на Јaвно комунално претпријатие ,,Илинден”
н.Илинден бр. 07-1109/9 од 24.07.2017 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/7
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2017 година на Јaвно
комунално претпријатие ,,Илинден” н.Илинден арх.бр.04-201/1 од 03.07.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/9
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на Јaвно комунално претпријатие ,,Илинден“
н.Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на Јaвно комунално претпријатие ,,Илинден“
н.Илинден бр. 07-1109/10 од 24.07.2017 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/8
Од 26.07.2017г.

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

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на Јaвно
комунално претпријатие ,,Илинден“ н.Илинден арх.бр.04-201/2 од 03.07.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.
Арх.бр.07-1109/10
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на Јaвно комунално претпријатие ,,Водовод”
н.Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на Јaвно комунално претпријатие ,,Водовод”
н.Илинден бр. 07-1109/11 од 24.07.2017 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/9
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2017 година на Јaвно
комунално претпријатие ,,Водовод” н.Илинден арх.бр.04-115/1 од 11.07.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/11
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на Јaвно комунално претпријатие ,,Водовод”
н.Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на Јaвно комунално претпријатие ,,Водовод”
н.Илинден бр. 07-1109/12 од 24.07.2017 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/10
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на Јaвно
комунално претпријатие ,,Водовод” н.Илинден арх.бр.04-115/2 од 11.07.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/12
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност Годишниот План за
вработување за 2017 година на ООУ ,,Браќа Миладиновци” с.Миладиновци

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на ООУ ,,Браќа Миладиновци” с.Миладиновци бр.
07-1109/13 од 24.07.2017 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/11
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2017 година на ООУ
,,Браќа Миладиновци” с.Миладиновци арх.бр.04-16/7 од 13.07.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/13
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност Годишниот План за
вработување за 2018 година на ООУ ,,Браќа Миладиновци” с.Миладиновци

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на ООУ ,,Браќа Миладиновци” с.Миладиновци бр.
07-1109/14 од 24.07.2017 што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63
(шеесет и трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/12
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на ООУ
,,Браќа Миладиновци” с.Миладиновци арх.бр. 04-16/4 од 31.03.2017г.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/14
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност Годишниот План за
вработување за 2017 година на ООУ ,,Гоце Делчев” н.Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на ООУ ,,Гоце Делчев” н.Илинден, бр. 07-1109/15 од
24.07.2017г. што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета)
редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/3
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2017 година на ООУ
,,Гоце Делчев” н.Илинден арх.бр.04-2/2 од 30.03.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/15
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност Годишниот План за
вработување за 2018 година на ООУ ,,Гоце Делчев” н.Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на ООУ ,,Гоце Делчев” н.Илинден, бр. 07-1109/16 од
24.07.2017 што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета)
редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/14
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на ООУ
,,Гоце Делчев” н.Илинден арх.бр.04-2/5 од 06.07.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/16
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на ООУ ,,Ристо Крле” с.Кадино

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на ООУ ,,Ристо Крле” с.Кадино бр. 07-1109/17 од
24.07.2017 година ,што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и
трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-1179/15
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2017 година на ООУ
,,Ристо Крле” с.Кадино арх.бр.04-44/1 од 30.03.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/17
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на ООУ ,,Ристо Крле” с.Кадино

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на ООУ ,,Ристо Крле” с.Кадино бр.07-1109/18 од
24.07.2017 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и
трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/16
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на ООУ
,,Ристо Крле” с.Кадино арх.бр.04-44/2 од 11.04.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.
Арх.бр.07-1109/18
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на Средно општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“–Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година
на Средно општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“–Илинден бр.07-1109/19 од 24.07.2017година,што Советот на Општина
Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден
24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/17
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2017 година на
Средно општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“–Илинден арх.бр.03-1/32 од
05.07.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/21
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на Средно општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“–Илинден

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година
на Средно општинско стручно училиште
„ИЛИНДЕН“–Илинден бр. 07-1109/20 од 24.07.2017 година, што Советот на
Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на
ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/18
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на
Средно општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“–Илинден арх.бр.03-1/33 од
05.07.2017г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/20
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на ЈОУДГ Гоце Делчев н.м Марино

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2017 година на ЈОУДГ Гоце Делчев н.м Марино бр. 07-1109/21 од
24.07.2017 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и
трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/19
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2017 година на ЈОУДГ
Гоце Делчев н.м Марино арх.бр.02-59/3 од 29.07.2016г
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.
Арх.бр.07-1109/21
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на ЈОУДГ Гоце Делчев н.м Марино

Се објавува Одлуката за давање на согласност на Годишниот План за
вработување за 2018 година на ЈОУДГ Гоце Делчев н.м Марино бр.07-1109/22 од
24.07.2017 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и
трета) редовна седница одржана на ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/20
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 20-б став 1 точка 3 од Законот за вработените во
јавниот сектор (Сл. весник на Р.М бр.27/14, 199/14 и 27/16), член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20
став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),
Советот на
општина Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017 година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност на Годишниот План за вработување за 2018 година на
ЈОУДГ Гоце Делчев н.м Марино арх.бр.02-41/1 од 29.03.2017г.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1109/22
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност

Се објавува Одлуката за давање на согласност за формирање на
паралелки со помал број ученици во ООУ “Ристо Крле“ с.Кадино, во учебната
2017/2018 годинa, бр. 07-1109/23 од 24.07.2017 година што Советот на Општина
Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден
24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/21
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 41 став 5 од Законот за основното образование (Сл.
весник на Р.М бр.103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16
и127/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник
на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за
работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден
бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017
година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во ООУ
“Ристо Крле“ с.Кадино, во учебната 2017/2018 година и тоа:
-Прво одделение во с. Кадино со 21 ученици
-Прво одделение во ПУ с. Мралино со 10 ученици.
-Второ одделение во ПУ с. Мралино со 7 ученици
-Второ одделение во ПУ с. Бунарџик со 6 ученици
-Трето одделение во с. Кадино со 23 ученици
-Трето одделение во ПУ с. Мралино со 10 ученици
-Трето одделение во ПУ с. Бунарџик со 4 ученици
-Четврто одделение во с. Кадино со 21 ученици
-Четврто одделение во ПУ с. Мралино со 12 ученици
-Четврто одделение во ПУ с. Бунарџик со 4 ученици
-Пето одделение во с. Кадино со 20 ученици.
-Пето одделение во ПУ с. Мралино со 10 ученици
-Пето одделение во ПУ с. Бунарџик со 7 ученици
-Шесто – а одделение во с. Кадино со 18 ученици.
-Шесто – б одделение во с. Кадино со 19 ученици.
-Седмо –а одделение во с. Кадино со 18 ученици.
-Седмо – б одделение во с. Кадино со 17 ученици.
-Осмо одделение во с. Кадино со 21 ученици.
-Девето- б одделение во с. Кадино со 22 ученици
Член 2
Согласноста од членот 1, се дава, врз основа на поднесеното Барање од
страна на ООУ “Ристо Крле“ с.Кадино бр.03-94/2 од 11.07.2017 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.
Арх.бр.07-1109/23
Од 24.07.2017 год.

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

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 давање на согласност

Се објавува Одлуката за давање на согласност за формирање на
паралелки со помал број ученици во ООУ“Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци,
во учебната 2017/2018 годинабр. 07-1109/24 од 24.07.2017 година, што Советот на
Општина Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на
ден 24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр. 08-1179/22
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 41 став 5 од Законот за основното образование (Сл.
весник на Р.М бр.103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и
127/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник
на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за
работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден
бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 24.07.2017
година донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во ООУ
“Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци, во учебната 2017/2018 година и тоа:
-Прво одделение во ПООУ с. Мршевци со 8 ученици.
-Прво одделение во ПООУ с. Текија со 7 ученици
-Прво одделение во ООУ с. Миладиновци со 21 ученици.
-Второ 1 одделение во с. Миладиновци со 18 ученици.
-Второ 2 одделение во с. Миладиновци со 16 ученици
-Четврто одделение во с. Миладиновци со 20 ученици.
-Шесто 1 одделение во с. Миладиновци со 23 ученици.
-Шесто 2 одделение во с. Миладиновци со 24 ученици.
-Седмо 1 одделение во с. Миладиновци со 18 ученици.
-Седмо 2 одделение во с. Миладиновци со 18 ученици.
-Девето 1 одделение во с. Миладиновци со 20 ученици.
-Девето 2 одделение во с. Миладиновци со 22 ученици.
Член 2
Согласноста од членот 1, се дава, врз основа на поднесеното Барање од
страна на ООУ “Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци бр.08-25/7 од 10.07.2017
година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот
гласник на општина Илинден.
Арх.бр.07-1109/24
Од 24.07.2017 год.

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

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 превземање на водоснабдителен систем од
ОКТА- Рафинерија на нафта Акционерско друштво –Скопје и предавање на
ЈКП Водовод н.Илинден
Се објавува Одлуката за превземање на водоснабдителен систем од
ОКТА- Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје и предавање на ЈКП
Водовод н.Илинденбр. 07-1109/25 од 24.07.2017 година, што Советот на Општина
Илинден ја донесе на 63 (шеесет и трета) редовна седница одржана на ден
24.07.2017 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.
Арх.бр. 08-1179/23
Од 26.07.2017г.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статуот на општина Илинден (Сл.гласник
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 седница одржана 24.07.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за превземање на водоснабдителен систем од ОКТА- Рафинерија на нафта
Акционерско друштво –Скопје и предавање на ЈКП Водовод н.Илинден
Член 1
Со оваа Одлука водоснабдителниот систем кој ОКТА го има изградено за
сопствени потреби и потребите на населените места Миладиновци, Бујковци,
Текија и Дељадровци се предава на трајно користење и управување на ЈКП
Водовод.
Член 2
Управувањето и стопанисувањето со системот од член 1 на оваа Одлука ќе
биде уредено со посебен договор кој ќе се склучи помеѓу општина Илинден
ОКТА-Рафинерија на нафта Акционерско друштво Скопје и Јавно комунално
претпријатие Водовод од населба Илинден.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Илинден да ја спроведе оваа
Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: ________/____
Датум на донесување: ______________г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски
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14.Одлука за согласност на Годишен План за вработување за 2017година на
Јавно комунално претпријатие Илинден н.Илинден бр.07-1109/9 oд 24.07.2017г
15.Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2018 година
на Јавно комунално претпријатие Илинден
н.Илинден
16.Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2018 година на
Јавно комунално претпријатие Илинден н.Илинден бр.07-1109/10 oд 24.07.2017г
17.Решение за објавување на Одлука за согласност на Годишен План за
вработување за 2017година на Јавно комунално претпријатие Водовод
18.Одлука за согласност на Годишен План за вработување за 2017година на
Јавно комунално претпријатие Водовод н.Илинден бр.07-1109/11 oд 24.07.2017г
19.Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2018 година
на Јавно комунално претпријатие Водовод
н.Илинден
20.Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2018 година на
Јавно комунално претпријатие Водовод н.Илинден бр.07-1109/12 oд 24.07.2017г
21.Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2017 година на ООУ Браќа Миладиновци с. Миладиновци
22. Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2017 година на
ООУ Браќа Миладиновци с. Миладиновци бр.07-1109/13 oд 24.07.2017г
23.Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2018 година на ООУ Браќа Миладиновци с. Миладиновци
24.Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2018 година на
ООУ Браќа Миладиновци с. Миладиновци бр.07-1109/14 oд 24.07.2017г
25. Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2017 година на О.О.У Гоце Делчев н.Илинден
26.Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2017 година на
О.О.У Гоце Делчев н.Илинден бр.07-1109/15 oд 24.07.2017г
27. Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2018 година на О.О.У Гоце Делчев н.Илинден
28.Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2018 година на
О.О.У Гоце Делчев н.Илинден бр.07-1109/16 oд 24.07.2017г
29.Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2017 година на О.О.У Ристо Крле с. Кадино
30. Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2017 година на
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32.Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2018 година на
О.О.У Ристо Крле с. Кадино бр.07-1109/18 oд 24.07.2017г
33.Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2017 година на Средно општинско училиште Илинден
н.Илинден

34.Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2017 година на
Средно општинско училиште Илинден н.Илинден бр.07-1109/19 oд 24.07.2017г
35.Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
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Средно општинско училиште Илинден н.Илинден бр.07-1109/20 oд 24.07.2017г
37.Решение за објавување на Одлука за Согласност на Годишен План за
вработување за 2017 година на ЈОУДГ Гоце Делчев
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40.Одлука за Согласност на Годишен План за вработување за 2018 година на
ЈОУДГ Гоце Делчев н.м Марино бр.07-1109/22 oд 24.07.2017г
41.Решение за објавување на Одлука за давање на согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во учебната 2017/2018 година во ООУ Ристо
Крле с.Кадино
42.Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на
ученици во учебната 2017/2018 година во ООУ Ристо Крле с.Кадинобр.07-1109/23
oд 24.07.2017г
43.Решение за објавување на Одлука за давање на согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во учебната 2017/2018 година во ООУ Браќа
Миладиновци с.Миладиновци
44..Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број
на ученици во учебната 2017/2018 година во ООУ Браќа Миладиновци
с.Миладиновци бр.07-1109/24 oд 24.07.2017г
45.Решение за објавување на Одлука за превземање на управување и трајно
користење на водоснабдителен систем од Окта Рафинерија на нафта
Акционерско друштво-Скопје на ЈКП Водовод н.Илинден
46..Одлука за превземање на управување и трајно користење на
водоснабдителен систем од Окта Рафинерија на нафта Акционерско друштвоСкопје на ЈКП Водовод н.Илинден бр.07-1109/25 oд 24.07.2017г

