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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-Урбанистички план вон населено
место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 20072017-64,78 ха општина Илинден со Арх. Број 07-433/2 од 22. 02. 2008 година.
Се прогласува Одлуката за донесување на Предлог-Урбанистички план вон населено несто
Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-201764,78 ха општина Илинден со Арх. Број 07-433/2 од 22. 02. 2008 година што Советот на Општина
Илинден ja донесе на седницата одржана на ден 22. 02. 2008 година.
Архив. Број 08-510/1
Од 25.02. 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 Законот за Локална Самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 22.02.2008 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за донесување на Предлог -Урбанистички план вон населено место Илинден
за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет
Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден
Член 1
Со оваа Одлука се врши донесување на Предлог -Урбанистички план вон населено место Илинден
за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина
Илинден .
Член 2
Со донесувањето на Предлог -Урбанистички план вон населено место Илинден за производство,
сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден се
опфаќа простор во површина од 64,66ха со следните граници на урбан опфат: на север оди по постоен
одводен канал , на исток оди по постоен одводен канал, на југ оди по патен правец М4 скопјеМиладиновци и на запад оди по постоен локален пат и по постојната граница на Урбанистички план за
село за населени места Илинден, марино и дел од КО Кадино.
Намената на урбаното подрачје се предвидува да биде:
Г-Производство, дистрибуција и сервиси и
Б-Комерцијални и деловни намени
Член 3
Урбанистичкиот план е изработен од СТАН АРТ ДООЕЛ друштво за градежништво и
проектирање трговија и услуги-Куманово со технички број 73/07 и содржи текстуален дел, графички дел и
основни параметри за уредување на просторот.
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. 10-1670/22 од 20.12.2007 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 Одделението за Урбанизам, комунални дејности и заштита на животната
средина на општина Илинден
Член 6
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Илинден.
Арх. Број 07-433/2
Од 22.02.2008 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 Одлука за утврдување на Нацрт план Урбанистички план за село
Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа-општина Илинден изменување и
дополнување 2007-2017 со Арх. Број 07-433/3 од 22. 02. 2008 година
Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт план Урбанистички план за село Илинден,
Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа-општина Илинден изменување и дополнување
2007-2017 со Арх. Број 07-433/3 од 22. 02. 2008 година што Советот на Општина Илинден ja
донесе на седницата одржана на ден 22. 02. 2008 година.
Архив. Број 08-510/2
OP[TINA ILINDEN
Од 25.02. 2008 год.
Gradona~alnik
@ika Stojanovski с.р.
Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 22.02.2008 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт план Урбанистички план за село
Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет
Ограѓа –општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017
Член 1
Со оваа Одлука се врши утврдување на нацрт план-Урбанистички план за село Илинден, Марино и
дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017
Член 2
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:
- на север – улица 1
- на исток до КП 1213/1
- на југ новопланирана улица 3
- на запад новоланирана улица 2
Површината на планскиот опфат изнесува 5,97 ха
Земјиштето на подрачјето на планскиот опфат е неизградено земјиште со тенденција да с егради,
заради поволностите кои ги дава локалитетот.
Со урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа општина
Илинден изменување и дополнување 2007-2017 се предвидуваат зони со класа на намена:
- А - домување
- А3 - групно домување
- Б - комерцијални и деловни намени
- Б2 - големи трговски единици
- Б6 - простор за собири
- В - јавни институции
- В1 - образование и наука
- В2 - здравствени и социјални институции
- Д - зеленило и рекреација
- Д1 - парковско зеленило
- Д3 - спорт и рекреација
Член 3
Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа –
општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017 со технички број 97/07 изработен е од Дрштвото
за планирање, проектирање и инженеринг Простор ДОО Куманово.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гланик на Општина
Илинден.
Арх. Број 07-433/3
Совет на Општина Илинден
Од 22.02.2008 година
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 Решение за разрешување на член на Совет на Општина Илинден
pretstavnik во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со
Арх. Број 07-433/4 од 22. 02. 2008 година.

Се прогласува Решение за разрешување на член на Советот на Општина Илинден во
органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07433/4 од 22. 02. 2008 година што Советот на Општина Илинден ja донесе на седницата
одржана на ден 22. 02. 2008 година.
Архив. Број 08-510/3
Од 25.02. 2008 год.

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

Согласно член 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 05/02), член
57 , член 96 став 3 од Законот за Основно образование (Сл. Весник на Р.М. бр. 63/04), Советот на
Општина Илинден на сеницата одржана на ден 22.02.2008 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за разрешување на член
на Совет на Општина Илинден pretstavnik
во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“

Член 1
Се разрешува Сања Јакимовска pretstavnik od sovetot na op{tina Ilinden која
учествуваше во работата на органите на управување во О.У. Браќа Миладиновци од
с. Миладиновци.

Член 2
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Илинден.

Арх. Број 07-433/4
Од 22.02.2008 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 Решение за именување на член на Советот на Општина Илинден
во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број
07-433/5 од 22. 02. 2008 година .
Се прогласува Решение за именување на член на Советот на Општина Илинден во
органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх.број 07433/5 од 22. 02. 2008 година

што Советот на Општина Илинден ja
02. 2008 година.

донесе

Архив. Број 08-510/4
Од 25.02. 2008 год.

на седницата одржана на ден 22.

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

Согласно член 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 05/02),
член 57 , член 96 став 3 од Законот за Основно образование (Сл. Весник на Р.М. бр. 63/04),
Советот на Општина Илинден на сеницата одржана на ден 22.02.2008 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за именување на член
на Совет на Општина Илинден
во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“

Член 1
Се именува членот на Совет Драге Серафимовски да учествува во работата на органите на
управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ од с. Миладиновци.

Член 2
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Илинден.

Арх. Број 07-433/4
Од 22.02.2008 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.
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