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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

 

Арх.бр.10-3170/4 

Од 28.03.2022 година   
 

Градоначалникот на Општина Илинден, решајќи по барање на Друштво за 
проектирање, ревизија и надзор – ЗУМ ПРОЕКТ Скопје со бр.14/22-У од Март 2022 
година, а врз основа на Член 44 Став 7 од Законот за урбанистичко планирање 
(СЛ Весник на РМ бр.32/20) го донесува следното: 

       
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 

 
Се одобрува Проектната програма за изработка на Урбанистички проект 

согласно Член 58 Став 6 вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – 
Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 869, КП 868/4 и КП 867, 

КО Мршевци, Општина Илинден, иницирана и изработена од Друштво за 
проектирање, ревизија и надзор – ЗУМ ПРОЕКТ Скопје со бр.14/22-У од Март 2022 
година. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
Друштво за проектирање, ревизија и надзор – ЗУМ ПРОЕКТ Скопје со 

бр.14/22-У од Март 2022 година поднесе барање за одобрување на Проектна 
програма за изработка на Урбанистички проект согласно Член 58 Став 6 вон 
опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани 
поставени на земјиште на КП 869, КП 868/4 и КП 867, КО Мршевци, Општина 

Илинден со бр.14/22-У од Март 2022 година. 
 
Со Барањето ја достави следната документација: 
- Предлог проектна програма 
- Полномошна од сопствениците на земјиштето 
- Пошроко просторно опкружување (.pdf запис) 
- Ажурирана геодетска подлога (.pdf и .dwg запис) 

 
Комисијата за урбанизам при Општина Илинден донесе позитивно мислење 

за одобрување на проектна програма со бр.10-3170/3 од 25.03.2022 година. 
 
Врз основа на Мислењето од Комисијата за урбанизам, а согласно Член 44 

Став 7 од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РМ бр.32/20) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе Решение како во диспозитивот. 
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УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: 

Против ова Решение, барателот може да изјави жалба бо рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на приемот на одобрението до министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
уредувањето на просторот. 

Жалбата се таксира со 250,00 денари административна такса 

Градоначалник на Општина Илинден: 
м-р Александар Георгиевски 
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