Службен Гласник на Општина Илинден

бр. 3

Maрт

2009 година

стр.

1

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02)
Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За прогласување на Oдлука за донесување на Урбанистички план за дел од село Марино,
дел од блок 28 Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, планки период 2008-2018 предлог
план со Арх. Број 07-464/3 од 13.03.2009 година.
Се
прогласува Oдлука за донесување на Урбанистички план за дел од село Марино, дел од
блок 28 Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, планки период 2008-2018 предлог план со
Арх. Број 07-464/3 од 13.03.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на
седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.
Архив. Број 08-519/1
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски 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 и 24/2008), Советот на Општина Илинден на
седницата одржана на ден 13.03.2009 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за донесување на Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 – Локалитет 13
измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план
член 1
Со оваа одлука се врши донесување на Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок
28 – Локалитет 13 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план.
член 2
Планскиот опфат на урбанистичкиот план зафаќа површина од 8,5ха и се однесува за
населено место Марино.
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:
- на север границата оди по осовината на новопланирана улица 4
- на запад границата оди по осовината на новопланирана улица 3
- на југ границата оди по осовината на новопланирана улица 2
- на исток границата оди по осовината на новопланирана улица 1
Со Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 –Локалитет 13 измена и
дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план се предвидуваат следните
класи на намена:
- А – домување
- А1 – семејно домување во станбени куќи
- А2 – семејно домување во станбени згради
- Б - комерцијални и деловни намени
- Б1 - мали комерцијални и деловни дејности
- Б4 - деловни дејности
- Б6 – простори за собири
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Г – производство дистрибуција и сервиси
Г3 – сервиси
Д – зеленило и рекреација
Д1 – парковско зеленило
Д3 - спорт и рекреација

член 3
Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 – Локалитет 13 измена и дополна,
општина Илинден, плански период 2008-2018 предлог план со технички број 58/09/08 изработен е
од Фирма за проектирање, инженеринг и изведба СТАН арт, доо Куманово и содржи
документациона основа и планска документација со текстуален и графички дел.
член 4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација, јавна анкета и стручна
консултација бр.10-1578/22 од 17.10.2008.
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.

Aрх. број 07-464/2
Од 13. 03. 2009 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:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Oдлука за донесување на предлог план Урбанистички план вон
населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и
дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 со Арх. Број 07-464/4 од 13.03.2009 година.
Се
прогласува Oдлука за донесување на предлог план Урбанистички план вон населено
место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна,
општина Илинден, плански период 2008-2018 со Арх. Број 07-464/4 од 13.03.2009 година што
Советот на Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 13. 03. 2009
година.
Архив. Број 08-519/2
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.
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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 и 24/2008), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 13. 03.
2009 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за донесување на Предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во
атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период
2008-2018

член 1
Со оваа одлука се врши донесување на Предлог план Урбанистички план вон населено место за
стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден,
плански период 2008-2018.

член 2
Површината на планскиот опфат, кој е предмет на изработка на урбанистичкиот план изнесува 57,63 ха.
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:
− на север границата се движи по осовина на новопланирана улица “3”
− на исток границата се движи по осовината на новопланирана улица “4”и КП 818
− на југ границата се налегнува на дел од “1”
− на запад границата се движи по осовина на дел по новопланирана улица “2”
Со Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и
УБ4 измена и дополна, општина Илинден, 2008-2018 предлог план се предвидуваат следните класи на
намена:
Г производство дистрибуција и сервиси
− Г2 лесна и незагадувачка индустрија
− Г3 сервиси
− Г4 стоваришта
Б комерцијални и деловни намени
− Б1 мали комерцијални и деловни дејности
Д зеленило и рекреација
− Д1 парковско зеленило

член 3
Предлог план Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1,
УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, општина Илинден, плански период 2008-2018 со технички број Е-

14/08 изработен е од Агенција за планирање на просторот и содржи документациона основа и
планска документација со текстуален и графички дел.
член 4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација, јавна анкета и стручна
консултација бр.10-25/11 од 29.01.2009.
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.
Aрх.број 07-464/3
Од 13. 03. 2009 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:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Програма за изработка на урбанистички планови на подрачје на
Општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-464/5 од 13.03.2009 година.
Се
прогласува Програма за изработка на урбанистички планови на подрачје на Општина
Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-464/5 од 13.03.2009 година што Советот на Општина
Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.
Архив. Број 08-519/3
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина
Илинден бр.2/2005), член 16 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на
РМ бр. 51/2005, 137/2007 и 24/2008), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 13.
03. 2009 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден
за 2009 година се врши распределба на средства согласно Буџет на Општина Илинден за
2009 година во износ од 3.000.000,00 денари.
2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за изработка на Урбанистички
планови за село, изработка на Урбанистички планови вон населено место, како и за нивна
измена и дополна, изработка на стручни ревизии, ажурирање на геодетски подлоги,
изработка на услови за планирање на просторот и друго.
3. Со Програмата е опфатенa изработката на следните урбанистички планови:
р.
бр
1

Урбанистички план

н.м.

Урбанистички план вон Кадино
населено место Кадино
Локалитет 19

2

Урбанистички план вон Илинден
населено место – Локалитет
Карагач 1

3

Урбанистички планови вон Кадино,
населено место
Бунарџик,
Дељадровци

намена

Начин на
финансирање
Буџет
на
Производство,
општина
дистрибуција и сервиси
Комерцијални и деловни Илинден
намени
Производство,
Буџет
на
дистрибуција и сервиси
општина
Комерцијални и деловни Илинден
намени
Фарми и друг вид на Буџет
на
објекти во функција на општина
земјоделство
Илинден
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Урбанистички планови вон Миладиновци,
Ајватовци
населено место

5

Урбанистички план
населено место

6

Урбанистички план за село
Ајватовци – измена и
дополна
Урбанистички план за село
Мралино – измена и
дополна
Изменување и дополнување
на урбанистички план за
село со населени места
Кадино и Мралино –
локалитет Горна јурија 1
Изменување и дополнување
на урбанистички план за
село со населени места
Кадино и Мралино –
локалитет Долна јурија
Урбанистички план вон
населено место за стопански
комплекс ОКТА Рафинерија
на нафта АД Скопје
Урбанизација на локалитет
меѓу слободна економска
зона Бунарџик и клучка
Урбанистички план за село
Илинден, Марино и дел од
КО Кадино за стопански
комплекс Локалитет 14 и 15

7
8

9

10

11
12

вон Мралино
Ајватовци
Мралино
Кадино
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Рекреативно
центар

излетнички Буџет
на
општина
Илинден
Производство,
Буџет
на
дистрибуција и сервиси
општина
Илинден
Производство,
Буџет
на
дистрибуција и сервиси
општина
Илинден
Производство,
Буџет
на
дистрибуција и сервиси
општина
Илинден
Производство,
Физички
/
дистрибуција и сервиси
правни лица
Комерцијални и деловни
намени

Кадино

Физички
/
Производство,
правни лица
дистрибуција и сервиси
Комерцијални и деловни
намени

Миладиновци,
Бујковци

Производство,
дистрибуција и сервиси

Илинден

Комерцијални и деловни Буџет на РМ
намени

Марино,
Кадино

Буџет на РМ
Производство,
дистрибуција и сервиси
Комерцијални и деловни
намени

Правен
субјект

Границата на планскиот опфат на Урбанистичките планови ќе се утврди согласно Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.78/06, 140/07 и
12/09), при што треба да се совпаѓа или да ги следи природните и создадените линеарни
зададености на теренот (граница на катастарска парцела, пат, оска на улица, граница на подрачје со
иста намена, рељеф, водени токови и друго).
4. Динамика на извршување на програмата
Оваа програма ќе се реализира во зависност од приливот на финансиските средства во Буџет
на Општина Илинден за 2009 година.
5. Преодни и завршни одредби
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за
2009 година влегува во сила од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. Број 07-464/4
13. 03. 2009 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:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на
О.У. „Гоце Делчев“ н. Илинден со Арх. Број 07-464/6 од 13.03.2009 година.
Се прогласува Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Гоце
Делчев“ н. Илинден со Арх. Број 07-464/6 од 13.03.2009 година што
Советот на Општина
Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.
Архив. Број 08-519/4
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Soglasno ~len 36 to~ka 9 od Zakon za Lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br.5/2002) i ~len 20 od Statutot na Op{tina Ilinden (Sl. Glasnik broj 02/05) Sovetot na
Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 13. 03. 2009 godina ja donese slednata:

ODLUKA
za davawe soglasnost na Zavr{na smetka za 2008 godina
na O.U. „Goce Del~ev“ od n. Ilinden

~len 1
Se dava soglasnost na Zavr{nata smetka Br. 01-9/4 na O.U. „Goce Del~ev“od n.
Ilinden donesena od U~ili{niot Odbor na sednicata odr`ana na den 20.02.2009 godina.

~len 2
Zavr{nata Smetka za 2008 godina na O.U. „Goce Del~ev“od n. Ilinden e sostaven
del na ovaa Odluka.

~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
Slu`ben Glasnik na Op{tina Ilinden.

Arhiv. Broj 07-464/6
Od 13. 03. 2009 god.

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:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на
О.У. „Ристо Крле“ с. Кадино со Арх. Број 07-464/7 од 13.03.2009 година.
Се прогласува Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Ристо
Крле“ с. Кадино со Арх. Број 07-464/7 од 13.03.2009 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе
на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.
Архив. Број 08-519/5
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Soglasno ~len 36 to~ka 9 od Zakon za Lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br.5/2002) i ~len 20 od Statutot na Op{tina Ilinden (Sl. Glasnik broj 02/05) Sovetot na
Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 13.03. 2009 godina ja donese slednata:

ODLUKA
za davawe soglasnost na Zavr{na smetka za 2008 godina
na O.U. „Ристо Крле“ od s. Кадино

~len 1
Se dava soglasnost na Zavr{nata smetka na O.U. „Ристо Крле“ od s. Кадино Br.
02-90/2 donesena od U~ili{niot Odbor na sednicata odr`ana na den 17.02.2009 godina.

~len 2
Zavr{nata Smetka za 2008 godina na O.U. „Ристо Крле“ od s. Кадино e sostaven
del na ovaa Odluka.

~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
Slu`ben Glasnik na Op{tina Ilinden.

Arhiv. Broj 07-464/7
Od 13. 03. 2009 god.

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:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на
О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-464/8 од 13.03.2009 година.
Се прогласува Одлука за усвојување на завршна сметка за 2008 година на О.У. „Браќа
Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-464/8 од 13.03.2009 година што
Советот на
Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 13. 03. 2009 година.
Архив. Број 08-519/6
Од 18.03.2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Soglasno ~len 36 to~ka 9 od Zakon za Lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM
br.5/2002) i ~len 20 od Statutot na Op{tina Ilinden (Sl. Glasnik broj 02/05) Sovetot na
Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 13.03. 2009 godina ja donese slednata:

ODLUKA
za davawe soglasnost na Zavr{na smetka za 2008 godina
na O.U. „Браќа Миладиновци“ od s. Миладиновци

~len 1
Se dava soglasnost na Zavr{nata smetka na O.U. „Браќа Миладиновци“
s. Миладиновци Br. 03-69 donesena od U~ili{niot Odbor na sednicata odr`ana na den
05.03.2009 godina.

~len 2
Zavr{nata Smetka za 2008 godina na O.U. „Браќа Миладиновци“
e sostaven del na ovaa Odluka.

s. Миладиновци

~len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den od denot na donesuvaweto i }e se objavi vo
Slu`ben Glasnik na Op{tina Ilinden.

Arhiv. Broj 07-464/8
Od 13. 03. 2009 god.

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