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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02)
Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
RE[ENIE
За прогласување на Odluka za usvojuvawe na Kvartalen Izve{taj za izvr{uvawe na
Buxetot za Op{tina Ilinden za IV(четврт) kvartal od 2007 godina Арх.број 07-102/2 од 23.01.2008
година.
Се прогласува Odlukaта za usvojuvawe na Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe na
Buxetot za Op{tina Ilinden za IV(четврт) kvartal od 2007 godina Арх.број 07-102/2 од 23.01.2008
година што Советот на Општина Илинден ja донесе на седницата одржана на ден 23. 01.
2008 година.
Архив. Број 08-187/1
Од 28.01. 2008 год.

OP[TINA ILINDEN
Gradona~alnik
@ika Stojanovski с.р.

Vrz osnova na ~len 32 stav 4 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata
samouprava (Sl. Vesnik na na R.M. br.61/04) i ~len 36 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.
Vesnik na R.M. br. 05/02) Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 23.01. 2008
god. ja donese slednata:

ODLUKA
za usvojuvawe na Kvartalen Izve{taj
za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina Ilinden
za IV(четврт) kvartal od 2007 godina
~len 1
Se usvojuva Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina
IV (четврт) kvartal od 2007 dostaven do Sovet na Op{tina Ilinden.

Ilinden

za

~len 2
Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot za Op{tina Ilinden za IV (четврт)
kvartal od 2007 godina e sostaven del na ovaa Odluka.

~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben Glasnik na
Op{tina Ilinden.
Arh. Br. 07- 102/2
Od 23.01. 2008 god.

Sovet na Op{tina Ilinden
Pretsedatel
Stev~e Avramovski с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02)
Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
RE[ENIE
За прогласување на Одлука за утврдување на Урбанистички план вон населено место
Илинден за Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5 општина Илинден - изменување и
дополнување 2007-2017 – Нацрт план Арх.број 07-102/3 од 23.01.2008 година.
Се прогласува Одлуката за утврдување на Урбанистички план вон населено место
Илинден за Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5 општина Илинден - изменување и
дополнување 2007-2017 – Нацрт план Арх.број 07-102/3 од 23.01.2008 година што Советот на
Општина Илинден ja донесе на седницата одржана на ден 23. 01. 2008 година.
Архив. Број 08-187/2
Од 28.01. 2008 год.

OP[TINA ILINDEN
Gradona~alnik
@ika Stojanovski с.р.
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Soglasno ~len 22 stav 1 to~ka 1 i ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakon za Lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br.5/2002) i ~len 22 i ~len 28 od Zakon za prostorno i urbanisti~ko
planirawe (Slu`ben vesnik na RM br.51/2005 и 137/2007), Sovetot na Op{tina Ilinden na
sednicata odr`ana na den 23.01.2008 godina ja donese slednata

ODLUKA
за утврдување на Урбанистички план вон населено место Илинден
за Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5
општина Илинден - изменување и дополнување 2007-2017 – Нацрт план

~len 1
So ovaa odluka se vr{i utvrduvawe na Урбанистички план вон населено место Илинден за
Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5 општина Илинден - изменување и дополнување 2007-2017
– Нацрт план.

~len 2
Планскиот опфат na Урбанистички план вон населено место Илинден е дел од Стопанскиот
комплекс "Белимбегово".
Границата на планскиот опфат се движи :
− на север - земјен пат со КП бр.2845
− на исток – по осовина на одводен канал
− на југ – земјен пат со КП бр.172
− на запад до каналот за одводнување
Vo ramkite na navedenата granicа povr{inata na planskiot opfat iznesuva 15,95 ha.
Namenata na urbanoto podra~je se predviduva da bide една урбана целина, односно комплекс со
следните намени :
−

V - Javni institucii
V1 - Оbrazovanie и наука - високо образование
− D - Zelenilo i rekreacija
D2 - Заштитно зеленило

~len 3
Урбанистичкиот план вон населено место Илинден за Стопански комплекс "Белимбегово" –
Блок 5 општина Илинден - изменување и дополнување 2007-2017 – Нацрт план е изработен од Друштво
за планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО Куманово и содржи документациона основа и
планска документација со текстуален и графички дел.

~len 4
Ovaa Odluka stapuva vo sila od denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben Glasnik
na Op{tina Ilinden.

Арх.бр.07-102/3
Од 23.01. 2008г.

Sovet na Op{tina Ilinden
Pretsedatel
Stev~e Avramovski с.р.
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
RE[ENIE
За прогласување на Одлука за донесување на Предлог на план Измена и дополна на
Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет
Дом на култура 2007 – 2017 Арх.број 07-102/4 од 23.01.2008 година .
Се прогласува Одлуката за донесување на Предлог на план Измена и дополна на
Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет
Дом на култура 2007 – 2017 Арх.број 07-102/4 од 23.01.2008 година што Советот на Општина
Илинден ja

донесе

на седницата одржана на ден 23. 01. 2008 година.

Архив. Број 08-187/3
Од 28.01. 2008 год.

OP[TINA ILINDEN
Gradona~alnik
@ika Stojanovski с.р.

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 член 26 од Закон за просторно и урбанистичко планирање
(Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на Општина Илинден на седницата
одржана на ден 23.01.2008 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за донесување на Предлог на план
Измена и дополна на Урбанистички план за село
(за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино)
локалитет Дом на култура 2007 – 2017
член 1
Со оваа одлука се врши донесување на Предлог на план - Измена и дополна на
Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет
Дом на култура 2007 – 2017.
член 2
Со донесувањето на Предлог на план - Измена и дополна на Урбанистички план за село
(за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет Дом на култура 2007 –
2017, се опфаќа простор во површина од 6,67 ха, со следните граници на урбан опфат : на запад
границата оди по постојната колска улица, на север границата оди по постојната улица 9, собирна
улица што поминува покрај Домот на култура и Општина Илинден, на исток границата оди
покрај постојната колска улица, на југ границата оди по постојната колска улица. Намената на
урбаното подрачје се предвидува да биде :
А домување :
- А1 семејно домување во станбени куќи
Б Комерцијални и деловни намени :
- Б1 мали комерцијални и деловни единици
В Јавни институции :
- В3 култура – Дом на култура
- В4 државни институции
Г Производство, дистрибуција и сервиси :
- Г5 инфраструктура

Slu`ben Glasnik na Op{tina Ilinden

br. 26

Januari

2008 godina

стр.

4

член 3
Urbanisti~kiot plan e izraboten od Институт za urbanizam, сообраќај и екологија
ИН-ПУМА - Skopje so tehni~ki broj 237/2006 i sodr`i tekstualen del, grafi~ki del i
osnovni parametri za ureduvawe na prostorot.
I TEKSTUALEN DEL :
- Dokumentaciona osnova-prilog na planot
- Planiran razvoj
- Numeri~ki del
- Op{ti uslovi za gradewe
II GRAFI^KI DEL :
- Dokumentaciona osnova
- Planska dokumentacija
член 4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за текот на спроведување на јавната
презентација, јавна анкета и стручна консултација на Нацрт план- Измена и дополна на
Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет
Дом на култура 2007-2017 бр.10-717/21 од 06.09.2007 година.
член 5
Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се
чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина на општина Илинден.
член 6
Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Илинден.

Арх. Бр.07-102/4
Од 23.01. 2008 година

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
RE[ENIE
За прогласување на Odluka за донесување на Предлог – Урбанистички план за дел од
село Кадино – измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и
ул. "2" на југ -2007-2017 -3,56 ха – општина Илинден Арх.број 07-102/5 од 23.01.2008 година.
Се прогласува Odlukaта за донесување на Предлог – Урбанистички план за дел од
село Кадино – измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и
ул. "2" на југ -2007-2017 -3,56 ха – општина Илинден Арх.број 07-102/5 од 23.01.2008
година што Советот на Општина Илинден ja донесе на седницата одржана
на ден 23. 01. 2008 година.
Архив. Број 08-187/4
Од 28.01. 2008 год.

OP[TINA ILINDEN
Gradona~alnik
@ika Stojanovski с.р.

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 член 26 од Закон за просторно и урбанистичко планирање
(Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на Општина Илинден на седницата
одржана на ден 23.01.2008 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за донесување на Предлог – Урбанистички план за дел од село Кадино
– измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и ул. "2" на југ 2007-2017 -3,56 ха – општина Илинден

член 1
Со оваа одлука се врши донесување на Предлог – Урбанистички план за дел од село Кадино –
измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и ул. "2" на југ -20072017 -3,56 ха – општина Илинден.
член 2
Со донесувањето на Предлог – Урбанистички план за дел од село Кадино – измена и
дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и ул. "2" на југ -2007-2017 -3,56 ха
– општина Илинден, се врши измена на планираното сообраќајно решение на дел од
Урбанистичкиот план за село Кадино и Мралино усвоен од страна на Совет на општина Илинден
со Одлука бр.07-441/4 од 30.12.1998 година. Површината на планскиот опфат изнесува 3,6 ха.
Границата на планскиот опфат на просторот кој е предмет на утврдување се движи по : на јужна
страна по осовина на постојна сообраќајница (КП 385), на западна страна по осовина на постојна
сообраќајница (КП 1639), на северна страна по северните меѓи од КП 383/2, 383/3, 383/4 и
северна меѓа од градежна парцела на постојниот млин (дел од КП 383/1), источна страна по
осовина на постојна сообраќајница (КП 1631).
член 3
Измена и дополна на Урбанистички план за село за населени места Кадино и Мралино - за
дел од село Кадино 2007-2017 е изработен од АД за урбанизам, архитектура и инженеринг
ЗУАС Скопје со технички број 1337/2004 и содржи текстуален дел, графички дел и основни
параметри за уредување на просторот.
I ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ :
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- Вовед
- Плански опфат на планот
- Регионална ситуираност на с.кадино и податоци за природни чинители
- Согледување на степенот на истражување на просторот
- Цел на изработка на планот
- Анализа на постојна состојба
- Комунален фонд
II ГРАФИЧКИ ДЕЛ :
- Извод од просторен план
- Граници на атар и урбан опфат
- Извод од УДНМ – 1998
- Синтезен план – намена на површини и инфраструктура
член 4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за текот на спроведување на јавната
презентација, јавна анкета и стручна консултација на Нацрт планот бр.10-895/17 од 07.09.2007
година.
член 5
Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се
чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина на општина Илинден.
член 6
Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Илинден.
Арх. Бр.07-102/5
Од 23. 01. 2008 година

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
RE[ENIE
За прогласување на Odluka за определување на надоместок за поставување
инсталации во трупот на патот и патниот појас на локалните патишта и улици на
подрачјето на Општина Илинден Arh. Broj 07-102/6 od 23.01.2008 godina.
Се прогласува Odlukaта за определување на надоместок за поставување инсталации
во трупот на патот и патниот појас на локалните патишта и улици на подрачјето на
Општина Илинден Arh. Broj 07-102/6 od 23.01.2008 godina.
што Советот на Општина Илинден ja донесе на седницата одржана на ден
23. 01. 2008 година.
Архив. Број 08-187/5
Од 28.01. 2008 год.

OP[TINA ILINDEN
Gradona~alnik
@ika Stojanovski с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Закон за локална самоуправа (Службен
Весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 12 од Статутот на Општина Илинден (Службен Гласник
на Општина Илинден бр.2/2005) и член 104 став 1 од Закон за јавни патишта (Службен Весник на
РМ бр.26/96, 40/99, 96/2000, 29/2002, 68/2004, 31/2006, 30/2007 и 137/2007) Советот на Општина
Илинден на седницата одржана на 23. 01. 2008 година донесе:
ОДЛУКА
за определување на надоместок за поставување инсталации во трупот
на патот и патниот појас на локалните патишта и улици
на подрачјето на Општина Илинден
член 1
Со оваа Одлука се врши определување на надоместокот за поставување инсталации во
трупот на патот и патниот појас на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина
Илинден.
Надоместокот ќе се уплаќа на сметка на Општина Илинден при добивање на Согласност
или Одобрение за градење. Барателот е должен по завршувањето на поставување инсталации во
трупот на патот и патниот појас на локални патишта и улици, истите да ги доведе во првобитна
состојба, согласно со даденото техничко решение од органот што го издал одобрението.
член 2
Врз основа на член 104 став 1 од Законот за јавни патишта, се утврдува висината на
надоместокот за поставување инсталации во трупот на патот и патниот појас во износ од:
за поставување инсталации во трупот на патот 8 EUR од м` од должината на
инсталацијата која е планирана да се постави
за поставување инсталации во патниот појас 1 EUR од м` од должината на
инсталацијата која е планирана да се постави
член 3
Средствата остварени по основ на надоместокот за поставување инсталации во трупот на
патот и патниот појас се приход на Буџетот на општината, а се наменети за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина
Илинден.
член 4
Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-102/6
23.01.2008 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

