Број 5

Април

Илинден
Арх.бр.08-973/___
од 28.04.2016 година

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:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за усвојување на Квартален извештај
за извршување на Буџетот на Општина Илинден за период
од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Квартален извештај
за извршување на Буџетот на Општина Илинден за период од 01.01.2016 година
до 31.03.2016 година, бр.07-942/3 од 28.04.2016 година што Советот на Општина
Илинден ја донесе на 47 (четриесет и седмата) редовна седница одржана на ден
28.04.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-973/1
Од 28.04.2016г.

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
28.04.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Квартален извештај за извршување
на Буџетот на Општина Илинден за период
од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година

Член 1
Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Илинден, за период од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година.
Член 2
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Илинден, за период од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година е составен дел
на оваа Одлука.
Член 3
Оваа
Одлука
влегува
во
сила
осмиот
ден
на објавувањето во Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број: 07-942/3
Датум на донесување: 28.04.2016г.

од

денот

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 утврдување на услови за начинот
на градење во село Миладиновци- Општина Илинден,
за кое нема урбанистички план

Се објавува Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење во
село Миладиновци- Општина Илинден, за кое нема урбанистички план,
бр.07-942/4 од 28.04.2016 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
47 (четриесет и седмата) редовна седница одржана на ден 28.04.2016 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде
објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-973/2
Од 28.04.2016г.

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

Врз основа на член 84 став (1), од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15,193/15 и 31/16) и член 44 од
Статутот на Општина Илинден и во врска со член 22 и 36 од Законот за Локална
самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина Илинден на
својата Седница одржана на ден 28.04.2016 година и Комисијата формирана
од Градоначалникот, со решение бр.10-1527/3 од 01.06.2015 година, го утврди
текстот на Предлог Одлуката за Општ акт за село Mиладиновци, Општина
Илинден со бр.07-3251/9 од 25.12.2014 година.
ОДЛУКA
за утврдување на услови за начинот на градење во село Миладиновци Oпштина Илинден, за кое нема урбанистички план.
Член 1
Општиот акт за село Миладиновци се изготвува согласно Годишната
програма за изработување и донесување на Општи акти за села на подрачјето на
Општина Илинден за 2014 година, донесена од Советот на општината
(Службен гласник на Општина бр. 07-08/9 oд 20.05. 2014 година).
Член 2
Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата за одобрување на Предлог
Одлука за Општ акт за село Миладиновци – Општина Илинден, назначена со
решение бр.10-1527/3 од 01.06.2015 година од Градоначалникот на Општина
Илинден и за истата е добиена Согласност од Министерството за транспорт и
врски со бр.10-50/48 oд 18.04.2016 година.
Член 3
Предлог Одлуката за Општ акт за село Миладиновци е изготвена
од правнотo лице ДПТИ “Урбан Проектинг” ДООЕЛ Велес кое поседува лиценца
согласно член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен
весник на РМ, бр. 199/14, 44/15,193/15 и 31/16).
Член 4
Општиот акт за село содржи текстуален дел - Предлог Одлука ,
нумерички дел - табеларен приказ на планираните содржини издвоени по
површина и намена на земјиштето и графички прилози :
1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ НА СЕЛОТО.................................................. М=1:
10 000
2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈАУрбанистичка документација за село Миладиновци............................

М=1:2500

3. ДИГИТАЛИЗИРАНИ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ ИЛИ АРХИВСКИ ОРИГИНАЛИ

НА

КАТАСТАРСКИ
М=1:2500

ПЛАНОВИ

...........................................................................

4. ГРАНИЦА НА ОПФАТ НА СЕЛОТО, НАМЕНСКИ ЗОНИ
И СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО ПОШИРОКОТО ОПКРУЖУВАЊЕ.......
М=1:2500
5.ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО МИЛАДИНОВЦИЗА ИНДУСТРИСКИ КОМПЛЕКС РАФИНЕРИЈА НА НАФТА “OKTA” –
МИЛАДИНОВЦИ,
ОПШТИНА
ИЛИНДЕН...........................................................................................
М=1:2500
Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е изработен на заверени
дигитализирани архивски оригинали на дигитализирани катастарски планови во
M=1:2500.
Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село Миладиновци се утврдува граница на
опфат на село Миладиновци со вкупна површина од 114,27 ha. Границата на
селото графички и текстуално е опишана со дефинирани координати на
сите прекршни точки.
Опфатот лежи на територијата која како крајни точки ги има следните
координати:
1.

. X=559292.6823 Y=644134.4550 .

2.

. X=559350.4033 Y=644095.5410 .

3.

. X=559334.4913 Y=644043.1570 .

4.

. X=559318.3293 Y=643999.9680 .

5.

. X=559288.2503 Y=643958.4220 .

6.

. X=559228.6253 Y=643876.8010 .

7.

. X=559183.6065 Y=643823.6898 .

8.

. X=559180.5665 Y=643817.9708 .

9.

. X=559175.0565 Y=643809.4128 .

10.

. X=559170.5215 Y=643803.2668 .

11.

. X=559164.8555 Y=643796.8578 .

12.

. X=559158.5985 Y=643791.5168 .

13.

. X=559150.4015 Y=643788.1088 .

14.

. X=559149.8845 Y=643782.3608 .

15.

. X=559142.3795 Y=643776.5878 .

16.

. X=559139.9095 Y=643768.8278 .

17.

. X=559135.0835 Y=643764.6318 .

18.

. X=559135.4025 Y=643759.6368 .

19.

. X=559128.2455 Y=643749.5948 .

20.

. X=559120.4895 Y=643738.7878 .

21.

. X=559119.1225 Y=643734.9038 .

22.

. X=559096.4275 Y=643715.7348 .

23.

. X=559081.0535 Y=643690.7718 .

24.

. X=559122.9635 Y=643659.2768 .

25.

. X=559129.0415 Y=643657.0138 .

26.

. X=559225.1445 Y=643582.8868 .

27.

. X=559265.6575 Y=643602.8138 .

28.

. X=559418.7945 Y=643520.1918 .

29.

. X=559413.9615 Y=643481.4908 .

30.

. X=559438.8055 Y=643471.7368 .

31.

. X=559451.4135 Y=643466.7718 .

32.

. X=559464.8725 Y=643461.7988 .

33.

. X=559518.4115 Y=643445.4778 .

34.

. X=559548.7665 Y=643437.0678 .

35.

. X=559556.3725 Y=643434.6078 .

36.

. X=559564.7775 Y=643430.7998 .

37.

. X=559551.6885 Y=643410.7048 .

38.

. X=559626.0645 Y=643389.6728 .

39.

. X=559643.7537 Y=643414.6330 .

40.

. X=559692.1508 Y=643512.2984 .

41.

. X=559722.5442 Y=643561.9453 .

42.

. X=559752.9242 Y=643601.5637 .

43.

. X=559779.3808 Y=643609.7912 .

44.

. X=559789.3054 Y=643622.6626 .

45.

. X=559789.4772 Y=643648.5796 .

46.

. X=559821.1908 Y=643699.7578 .

47.

. X=559852.0456 Y=643762.8213 .

48.

. X=559882.3986 Y=643826.1757 .

49.

. X=559908.7205 Y=643880.7027 .

50.

. X=559938.2047 Y=643942.4773 .

51.

. X=559963.5500 Y=644004.8850 .

52.

. X=560012.8126 Y=644127.0724 .

53.

. X=560052.3224 Y=644257.9827 .

54.

. X=560070.1476 Y=644261.8663 .

55.

. X=560075.4854 Y=644280.3812 .

56.

. X=560070.3497 Y=644286.7215 .

57.

. X=560076.0950 Y=644304.2353 .

58.

. X=560078.4153 Y=644318.9227 .

59.

. X=560092.9671 Y=644349.2670 .

60.

. X=560104.0973 Y=644396.5026 .

61.

. X=560103.6158 Y=644423.1981 .

62.

. X=560112.4627 Y=644481.8374 .

63.

. X=560134.2517 Y=644586.7670 .

64.

. X=560149.1941 Y=644621.1175 .

65.

. X=560151.2720 Y=644671.3975 .

66.

. X=560177.2908 Y=644800.3857 .

67.

. X=560245.0690 Y=644954.9093 .

68.

. X=560261.4293 Y=645003.3156 .

69.

. X=560294.5595 Y=645058.2628 .

70.

. X=560310.0923 Y=645092.9425 .

71.

. X=560306.1575 Y=645098.4418 .

72.

. X=560302.0165 Y=645093.9468 .

73.

. X=560301.4545 Y=645104.6398 .

74.

. X=560298.9985 Y=645112.1538 .

75.

. X=560273.1335 Y=645132.6928 .

76.

. X=560255.3755 Y=645143.2278 .

77.

. X=560236.6705 Y=645159.3378 .

78.

. X=560217.9435 Y=645203.1738 .

79.

. X=560202.8195 Y=645216.8828 .

80.

. X=560188.8525 Y=645235.6348 .

81.

. X=560165.5095 Y=645286.1038 .

82.

. X=560128.7155 Y=645309.2338 .

83.

. X=560121.5565 Y=645309.6558 .

84.

. X=560111.4495 Y=645319.2768 .

85.

. X=560095.8905 Y=645344.9358 .

86.

. X=560065.4565 Y=645371.9988 .

87.

. X=560064.9655 Y=645375.7208 .

88.

. X=560059.3505 Y=645383.1658 .

89.

. X=560054.1565 Y=645376.4938 .

90.

. X=560050.3915 Y=645374.4338 .

91.

. X=560045.9695 Y=645380.4738 .

92.

. X=559898.9912 Y=645188.1138 .

93.

. X=559745.4311 Y=644992.2042 .

94.

. X=559623.6216 Y=644836.3796 .

95.

. X=559479.2418 Y=644644.6853 .

96.

. X=559304.0913 Y=644415.2765 .

97.

. X=559221.6198 Y=644311.6600 .

98.

. X=559177.5670 Y=644264.5820 .

99.

. X=559168.0903 Y=644256.0909 .

100.

. X=559129.0319 Y=644226.5376 .

101.

. X=559216.7135 Y=644186.1148 .

102.

. X=559231.2785 Y=644172.4178 .

103.

. X=559231.2785 Y=644172.4178 .

104.

. X=559231.2785 Y=644172.4178 .

Границата на опфатот е прикажана со линија која ги поврзува сите
прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 104, а за секоја точка
табеларно се дадени параметрите по х и у координати.
Член 7
Со општиот акт се утврдуваат групите на класи на намени во рамките
на опфатот со име за секоја наменска зона пооделно согласно член 28 од
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен
весник на Р.М. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16).

Во рамките на опфатот на село Миладиновци се утврдени повеќе групи на
класи на намена:
A- Домување:
A0 - Домување во станбени куќи со посебен режим
A1- Домување во станбени куќи
А3 - Групно домување
Б- Комерцијални и деловни намени:
Б4 – Деловни простори
В- Јавни институции:
В1- Образование и наука
В2- Здравство и социјална заштита
В3- Култура
В4- Државни институции
Г- Производство, дистрибуција и сервиси:
Г2- Лесна индустрија
Г3- Сервиси
Г4- Стоваришта
Д- Зеленило и рекреација:
Д2 - Заштитно зеленило
Д3 - Спорт и рекреација
Е- Инфраструктура:
Е1- Комунална инфраструктура (сообраќајна инфраструктура )
E2- Комунална супраструктура (железница и трафостаници)
Воден тек
Заштитен појас на автопат
Заштитен појас на железница
Член 8
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Миладиновци се дефинирани
сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна
поврзаност со поширокото опкружување.
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Миладиновци се дефинира
пристапот до градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај,
кој треба да е во согласност со член 58 и 59 од Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр.142/15,
217/15, 222/15 228/15 и 35/16).

Доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако
инвеститорот не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат услови за
градба.
Член 9
Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на утврдените
наменски зони во графичкиот приказ, се врши според конкретните услови на
лице место, одредбите на оваа одлука, законот за просторно и урбанистичко
планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон.
Член 10
Формирањето на градежната парцела, површината за градба, висината
на објектите , процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се
во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Службен весник на Р.М. бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15).
При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат
имотно правните односи, односно една или повеќе катастарски парцели да
преставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се протега во рамки на една или
повеќе катастарски парцели, при што минималното растојание од површината за
градење до границата на парцелата кон постоечката сообраќајница не треба
да е помало од три (3) метри, согласно член 83 од Правилникот за изменување
и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Службен весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15).
Член 11
При реализација на општиот акт во целост да се почитуваат одредбите од
текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната
инфраструктурна мрежа ( далековод, гасовод, траса на железница.....),
водотеците и за природните и вештачки водени површини што се во рамките на
опфатот.
Член 12
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Миладиновци се дефинира
просторната организација и условите за градење во селско -стопански двор .
Во рамките на градежните парцели со Основна класа на намена А1
(домување во станбени куќи - селско -стопански дворови) освен објектот за
домување, можат да се предвидат и помошни градби во функција на селско стопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и слично).
Член 13
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Миладиновци се дефинира
начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби.

Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика)
да овозможи да се приклучи на мрежата секој објект со основна група на класи
на намена А – домување, Б - комерцијални и деловни намени и В - јавни
институции.
За објектите од Г-производство, дистрибуција и сервиси како класа на намена,
доколку капацитетите на постојната инфраструктура не задоволуваат, се
изработува Проект за инфраструктура.
Проект за инфраструктура се изработува согласно член 52 од Законот за
просторно
и урбанистичко
планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14,
44/15,193/15 и 31/16).
Член 14
Општиот акт за село содржи табели со билансни споредбени показатели во
кои се прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските
зони, во однос на постојните изградени површини.
Член 15
Сите параметри за уредување на просторот во опфатот кои не се
опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот од овој
Општ Акт, мора да бидат во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр.142/15,
217/15, 222/15 и 228/15).
Член 16
Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Градоначалникот на Oпштина Илинден и се
доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите
од областа на уредување на просторот во електронски формат.
Член 17
Одредбите на оваа
Урбанистички план за село.

Одлука

се

применуваат

до

донесување

на

Член 18
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-942/4
Датум на донесување: 28.04.2016г.
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Претседател
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