
 

 

 
 
 

   
 
 
                                  
 
 
 
 

Број 8                Јули       2016 година 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден 
 

Арх.бр. 08-1581/5 
                                                    од  27.07.2016 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: 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за усвојување на Квартален извештај  
за извршување на Буџетот на Општина Илинден за период  

од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година 
 
 
 
 

 
 Се објавува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2016 година до 30.06.2016 
година, бр.07-1506/2 од 26.07.2016 година што Советот на Општина Илинден  ја 
донесе на 50 (педесетата) редовна седница одржана на ден 26.07.2016 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 

 
Арх.бр.08-1581/1 

           Од 27.07.2016г.  
 
 
 

                                                                                                      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 26.07.2016 година, 
донесе: 

                                         
ОДЛУКА 

за усвојување на Квартален извештај за извршување 
 на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2016 година 

 до 30.06.2016 година 
 
 

 
Член 1 

 Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Илинден, за период од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година. 

 
Член 2 

 Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Илинден, за 
период од 01.01.2016 година до 30.06.2016 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: 07-1506/2                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.07.2016год.                              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: 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за активностите на општина Илинден во 

областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2016 
година 

 
 
 

Се објавува Програмата за активностите на општина Илинден во областа 
на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2016 година, бр.07-
1506/3 од 26.07.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 50 
(педесетата) редовна седница одржана на ден 26.07.2016 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 

 
 

 
Арх.бр.08-1581/2 

           Од 27.07.2016год.  
 
 
 

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



 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот 
на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен 
гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 9 од Законот за заштита и 
спасување („Сл.весник на  РМ“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), 
Советот на Општина  Илинден на седницата одржана на ден 26.07.2016 година,  
донесе  
  

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Илинден во областа на заштитата и 

спасувањето и противпожарната заштита во 2016 година 
 

Со ова Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во 
областа на заштитата и спасувањето во противпожарната заштита, Општинскиот 
доброволните противпожарни друштва, општинскиот противпожарен сојуз, 
дирекцијата за заштита и спасување, центарот за управување со кризи, 
полициската станица и други организации и институции кои остваруваат 
активности од јавен интерес. Според законските одредби Општина Илинден во 
2016 година овие активности ќе ги остварува, насочува и координира преку  : 

 
 Советникот за заштита и спасување; 

 Општинскиот штаб за заштита и спасување; 

 Комисија за процена на штети од елементарни и други несреќи на 
територијата на Општина Илинден; 

 Доброволните противпожарни друштва, општинскиот противпожарен сојуз 
и други субјекти и институции зависно од видот на активноста што ќе се 
реализира. 

1. Цели 
 Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни 

непогоди и други несреќи, пожари во населените места, во шуми, отворени 
простори и други опасности,                                   

 Заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, 
природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното 
наследство од природни непогоди и други несреќи во мирновремени, 
вонредни, воени и други изменети несекојдневни состојби; 

 Создавање услови и можности за организирано остварување и 
реализирање на заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните 
добра; 

 Обезбедување на услови за навремено известување за опасноста, 
благовремено откривање и елементирање на причините за настанувањето 
и ублажување, локализирање и елиминирање на  опасноста;  



 

 

 Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, 
опременост и координација на силите за заштита и спасување за 
справување со опасностите со кои ќе биде зафатена општината во 
координација со надлежните институции. 

 

Основна цел на програмата: 
 Основна цел на оваа програма е да се обезбедат основни средства за 

превентивно делување на подрачјето на Општина Илинден. 

  Да се врши едукација и подготовка за превентивно делување. 

  Дооформување на Доброволните противпожарни друштва и нивно 
дооопремување и обука. 

 Организирање на предавања во училиштата и градинките на тема 
превентива и заштита од пожари и други природни катастрофи.  

 Теориска едукација и практични показни вежби за евакуација при 
катастрофи во соработка со Подрачното одделение заштита и спасување и 
Подрачното одделение за управување со кризи . 

 
2. Вид и обем на работите  
2.1 Мерки за спречување на настанување на поплави  

На територија на Општина Илинден постои систем за одводнување, кој 
прифаќа дел од подземната и атмосферска вода и ја одведува од подрачјето. 
Овој систем е регионален и ги собира и одведува отпадните од општините: 
Арачиново, Гази Баба, Илинден и Петровец. Со постојаната пумпна станица 
лоцирана во месноста Таор овие води се испуштаат во реката Вардар. 

Од тие причини потребно е редовно чистење и одржување за одводнување 
што се влеваат во реката Вардар што е во надлежност на Ј.П. Водостопанство 
,,Скопско поле‘‘- Скопје. 

Во рамничарскиот дел постои мрежа од одводни отворени земјени канали со 
вкупна должина од преку 120 км. од кои: 

- Главна,секундарна и терцијална  каналска мрежа во надлежнист на ЈП 
Водостопанство ,,Скопско Поле‘‘ во должина од 55.515 км. 

- Останатата каналска мрежа до 120 км се ендеци и шанци. 
- Единствена река во Општина Илинден е Сува река. Таа се формира од две 

притоки, од кои едната минува низ населените места Бучинци каде има 
изградено акумулација за собирање на поголем доток на вода со вграден 
испуст (меѓутоа долгогодишното неодржување на истата може да биде еден 
од факторите кои ќе доведат до поплава) при што водата истекува кон 
населените места Мршевци и Бујковци со должина од 6000 м., а другата 
поминува низ н.м.Дељадровци, Текија и Миладиновци со должина од 4000 
м. и продолжува кон Петровец со должина од 5000 м., одводнувајќи ги овие 
подрачја. На одредени делници од течението, речното корито е 



 

 

недефинирано поради што доаѓа до излевање на водата при поголеми 
врнежи.  

 
 

 Бидејќи каналите за одводнување, вклучувајќи ја и Сува Река, се 
единствениот расположив транспортен пат на сите води кон главниот 
реципиент реката Вардар, наведената состојба доведува до застој (лежење 
на водите на површина), при што постои опасност од поплавување и 
замочурување на површините, дополнително подигање на нивото на 
подземните води и нивно загадување, како и до дополнително нарушување 
на квалитетот на животната средина. 
 
За да може регионалниот систем за одводнување на Скопската котлина да 

ја исполнува својата функција, да го намалува нивото на подземните води и со тоа 
да го штити земјиштето од замочурување и поплавување, како најприфатливо 
решение за општините на чија територија се протега овој систем, се наметнува 
потребата од редовно чистење и одржување на постојаната каналска мрежа и 
објектите на системот, како и доизградба на дополнителни дренажни канали. 

За одржување на каналската мрежа на територија на општина Илинден  
што спаѓа во рамките на системот ХМС „Скопско Поле“во Буџетот на Oпштина 
Илинден за 2016 година се предвидени финансиски средства за одводнување од 
индивидуалните водокорисници на територија на Општина Илинден  во 
Програмата за одржување на јавна чистота на територија на Општина Илинден за 
2016 година. 
Превентивни и оперативни мерки за заштита од поплави: 

- Навремено чистење на водотеците 
- Регулација на коритата и поројниците и одржување на регулационите 

делови од речните корита 
- Годишно континуирано одржување на каналската мрежа со машинско и 

рачно чистење  
- Нивелирање на каналската мрежа 
- Зголемување на капацитетите на пумпите во Таор 
- Изградба на заштитни насипи на речните корита, особено на места каде се 

евидентирани чести излевања 
- Запознавање на населението за опасностите од појава на поплави,  

  
2.2. Мерки за спречување на настанување на пожари во шумски 

подрачја и урбани средини  
 
 А. Мерки што се однесуваат на сите степени на загрозеност  

  Б. Мерки што се однесуваат за првиот и вториот степен на загрозеност 
(многу голема и голема загрозеност)   

А. Мерки што се однесуваат на сите степени на загрозеност   

 Заради заштита на шумите од  I и II степен на загрозеност од пожари се 
превземаат следните мерки: 



 

 

 се организира набљудувачка и известителна служба;  
 се обезбедуваат технички средства и алатки за гаснење на пожари и 

се одржуваат во исправна состојба;  
 се поставуваат знаци за забрана и предупредување на опасност од 

појава на шумски пожари на видни места на влезовите во шумата, на 
јавни сообраќајници, на шумски патишта, на места за одмор и 
рекреација и на други места каде што има движење на луѓе;  

 се формираат и оспособуваат мобилни групи од вработените за 
гаснење на шумски пожари;  

 се работи на развивањето на безбедносната култура и се врши јавно 
информирање за опасноста од пожари; 

Б. Мерки што се однесуваат за првиот и вториот степен на загрозеност (многу 
голема и голема загрозеност)  

 се поставуваат набљудувачи за брзо откривање на шумски пожари;  
 се отвораат просеки во шуми;  
 се создаваат безбедносни појаси во шумите и шумските култури низ  кои 

минуваат јавни сообраќајници, далноводи и покрај земјоделски комплекси;  
 се формираат појаси од листопадни видови на дрвја, при подигање на нови 

култури од иглолисни видови на дрвја;  
 се зајакнува контролата на движење на луѓе во шумите во периоди на 

зголемена опасност од појава на пожари (високи температури, ниска 
релативна влажност на воздухот, влажност на шумската    простирка, 
подолготрајна суша и др.) 

Согласно член 69 од Законот за заштита и спасување единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите 
имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна 
опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати според 
пропишаните стандарди.  

Согласно член 70 од Законот за заштита и спасување инвеститорот во 
проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши 
реконструкција-пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи во кои се наведени постапките за заштита и 
спасување во евентуална појава на пожар и на видни места да ги истакне 
броевите од Противпожарната бригада и Брзата помош. 

 
 

НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
Набљудувањето на територијата на Општина Илинден е организирано со редовна 
контрола и дежурства на терен од страна на членовите на Доброволните 
Противпожарни Друштва,членовите на Штабот за заштита                      
и спасување при Општина Илинден  и локалното население кои при евентуална 
појава на пожар веднаш ја  известуваат Противпожарната Бригада на Град Скопје  
и одговорните лица од Општина Илинден - Советникот за заштита и спасување, 
Командантот на Штабот за заштита и спасување се излегува на терен, се 
известува Противпожарната Бригада (доколку не е известена), се пристапува кон 



 

 

гаснење на пожарот, се прави записник за локацијата на пожарот, причинетата 
штета и зафатено подрачје. Наведените служби и субјекти, сознанијата од 
теренот ги пренесуваат преку  телефонски врски, до објектот од каде што 
информацијата се усмерува во повеќе правци и тоа:  
 Штаб за заштита и спасување на Опшина Илинден; 
   Противпожарен сојуз на Општина Илинден ; 
   Дирекцијата за Заштита и спасување; 
 Центарот за управување со кризи; 
 Бригада за противпожарна заштита; 
 Министерство за одбрана и  
 МВР.   

 

 

Табела на телефони за контакт во случај на пожар: 
 

 

 

 

 ПОЛИЦИЈА  192 

 ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА  
193 

02/3175 - 375 
 БРЗА ПОМОШ  194 

 
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО КРИЗИ 

 
 

195 

 АМСМ - помош на патишта  196 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ                                        02/3165 – 708 
ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

                                                                             02/3222 – 817 
 
ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА  ГАЗИ БАБА 

                                                                                 02 /3223-490 
   

МАКЕДОНИЈА ПАТ            Телефон 02 / 3138 - 724 

Тел. факс 02 / 3138 - 736 
Дисп. Служба 02 / 2561- 502 

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 02/ 2449 - 284 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 02/3115-267 

 
 
 
 
МЕРКИ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРИ ПОЈАВА НА ПОЖАРИ 
 

Во зависност од интензитетот, јачината и зафатеноста на пожарот  
одговорното стручно лице, заедно со реонските шумо - чувари, се упатува на 



 

 

местото на опожарувањето, каде се врши проценка на сили и средства кои се 
потребни за гаснење на пожарот и веднаш се пристапува кон обезбедување на 
потребните сили и средства и нивното ставање во функција. 

  

 За ефикасно и навремено откривање на пожарите потребно е организирано 
дејствување на Доброволните Противпожарни Друштва, односно нивно 
доопремување со Противпожарна опрема. 

 Организирање и реализирање на Обука за пожарникари за добивање на 
Сертификат за пожарникари. 

 Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за 
пожарникарство (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.55 од 16.04.2013 година) 
Територијални противпожарни единици можат да формираат и општините 
чие седиште е оддалечено повеќе од 20 километри од општините, поради 
ова територијата на Општина Илинден е покриена со ПП Бригада на Град 
Скопје. 
 

 Мерките за дејствување кои се превземаат при појава на пожари се детално 
обработени во Измената и дополната на Планот за заштита и спасување 
донесен на Советот на Општина Илинден во 2012 година. 

 
2.3.  Активности 

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, 
активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на 
максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на 
противпожарната заштита и доброволната противпожарна организација како и 
заштита и спасувањето во услови на разни други видови непогоди, кризни појави 
и други несреќи во мир. Во ова насока активностите претежно ќе бидат насочени 
кон обезбедување на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки 
реализирана активност. Општина Илинден преку оваа Програма за 2016 година во 
рамките на своите материјални можности ќе обезбеди средства потребни за 
квалитетна и техничко стручна подготвена единица за противпожарната заштита, 
која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина 
Илинден и другите општини и развој за зајакнување на доброволната 
противпожарна организација на својата територија како и непречено 
функционирање на останатите субјекти од областа на заштитата и спасувањето 
од просторот на општината. 

 
 3.  Финансирање 
Финансирањето на активностите од областа на заштита и спасување, 
дејствувањето Општинскиот штаб за заштита и спасување, Општинскиот 
противпожарен сојуз, Доброволните противпожарни друштва (со посебна 
програма), утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од : 
 

 Средства од буџетот на Општина Илинден, 
 Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, домашни 

и странски фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување 
на заштита од пожари, доброволно противпожарно организирање и за друг 
вид несреќи; 



 

 

Финансирање на Програмата: 
 
 Оваа Програма дава поддршка за реализирање на целите на  заштита и 

спасување од пожари на територија на Општина Илинден, противпожарна 
заштита и зајакнување на доброволната противпожарна организација и 
други активности за заштита и спасување, доброволната противпожарна 
организација и спроведување на други обуки и мерки за заштита и 
спасување на населението и на материјалните добра за побезбеднa 
општина; 

 За горенаведените активности се предвидува да се обезбедат финансиски 
средства во износ од 150.000,00 денари  

 
4. Други форми и активности за побезбедна општина со здружување и 
помагање на субјектите од заштитно-спасувачката организираност на 
територијата на општината: 

- Активности на Штабот за заштита и спасување, Општинскиот 
противпожарен сојуз, Доброволните противожарни друштва, освен со 
финансиски средства,  

- Учество на средби и настани организирани од страна на ТППЕ и 
Општинскиот противпожарен сојуз поврзани со квизови, натпревари, вежби, 
прослави и други настани; 

- Подршка и учество во проектни и друг вид на активности. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзино донесување а ќе се 
објави во Службен гласник на општина Илинден. 

 
 

 

 
Архивски број: 07-1506/3                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.07.2016год.                                 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: 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за давање на согласност 

 
 

  Се објавува Одлуката за давање на согласност, бр.07-1506/4 од 
26.07.2016 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 50 
(педесетата) редовна седница одржана на ден 26.07.2016 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,  а ќе биде 
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 

 
 

 
Арх.бр.08-1581/3 

           Од 27.07.2016год.  
 
 
 

                                                                                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 26.07.2016 година донесе:  
 
 

О Д Л У К А  
за давање на согласност  

 
 

Член 1  
Се дава согласност за поделба на комбинираната паралелка од второ и трето 
одделение одделение со вкупен број од 21 ученици во подрачното училиште во 
с.Мралино на две посебни паралелки.  
 

Член 2  
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот 
гласник на општина Илинден.                                           
 
 
 
 
Арх.бр.07-1506/4 
Од 26.07.2016 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: 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за давање на согласност 

 
 

  Се објавува Одлуката за давање на согласност,  бр.07-1506/5 од 
26.07.2016 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 50 
(педесетата)  редовна седница одржана на ден 26.07.2016 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,  а ќе биде 
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 

 
 

 
Арх.бр.08-1581/4 

           Од 27.07.2016год.  
 
 
 

                                                                                                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 26.07.2016 
година донесе:  

 
О Д Л У К А  

за давање на согласност  
 
                                                                Член 1  
Се дава согласност за формирање на паралелки во  ООУ  “Ристо Крле“ с.Кадино,  
со помал број ученици од законскиот минимум кој изнесува 24 (дваесет и четири) 
ученици и тоа: 
     -Прво одделение во ПУ с.Мралино со 7 ученици 
     -Прво одделение во ПУ с.Бунарџик со 7 ученици 
     -Второ одделение во с.Кадино со 23 ученици 
     -Трето одделение во с.Кадино со 21 ученици 
     -Четврто одделение во с.Кадино со 19 ученици 
     -Пето одделение во с.Кадино со 19 ученици 
     -Шесто-а одделение во с.Кадино со 19 ученици 
     -Шесто-б одделение во с.Кадино со 18 ученици 
     -Седмо одделение во с.Кадино со 21 ученици 
     -Осмо-а одделение во с.Кадино со 23 ученици 
     -Осмо-б одделение во с.Кадино со 22 ученици 
     -Девето-а одделение во с.Кадино со 20 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.07-24/37 од 25.07.2016 година. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот 
гласник на општина Илинден.                                       
Арх.бр.07-1506/5 
Од 26.07.2016год.  
                                                                                     Совет на Општина Илинден 
                                                                                                Претседател 

                                                                              м-р Марјан Милошевски с.р. 
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