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Согласно  член   50 став 1 точка 3    од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  

Р.М. бр. 5/02) и член 36 од Статутот на опоштина Илинден( Сл.гласник бр.2/05 ) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за дополнување на Програма за изработка на урбанистички 

планови и локална урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Илинден 
за 2010 година бр.07-2150/5 од 25.12.2009 година 

 
Се објавува Програмата  за дополнување на Програма за изработка на урбанистички 

планови и локална урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Илинден 
за 2010 година бр.07-2150/5  од  година со арх.бр.07-1033/3 од  14.05.2010 година што Советот 
на општина Илинден ја усвои на 19  (  деветнаесеттата   ) седница одржана на ден  14.05.2010 
година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе е објави во Службен гласник 
на општина Илинден. 
 
Архив. Број 08-1090/1                                      ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 17.05.2010 год.                                           Градоначалник 

                                                        Жика Стојановски  с.р 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), член 20 став 1 точка 6 и 7 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина 
Илинден бр.2/2005), член 17 став 1, став 3 и став 7 и  член 50а став 5 од Закон за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на РМ бр.51/05, бр.137/07 и бр.91/2009), Советот на Општина Илинден на 
седницата одржана на ден  14.05.2010 година  донесе 
 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
 ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа Програма се врши дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички 

планови и локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година 
со арх.бр.07-2150/5 од 25.12.2009 година, донесена од Советот на Општина Илинден на седница одржана на 
ден 25.12.2009 година и објавена во Службен Гласник на Општина Илинден бр. 16 од 26 декември  2009 
година. 

2. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска 
документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, во точка 3a по редниот број 9 се додаваат  
нови редeни броеви 10, 11 и 12, кои гласат :  
 

      
Намена Начин на 

финансирање 
Ред. Урбанистички план н.м. Површина 
бр. (приближна) 

 
      
   Г2 лесна и 

незагадувачка 
индустрија со 
компатибилни 
класи на намени : 
Б1, Д2, Г3 и Г4 до 

10 Измена и дополна 
наУрбанистички план 
вон населено место 
Илинден за дел од 

стопански комплекс КО 
Илинден – УБ1 

   
Општина 
Илинден 

  
Илинден 24,80 ха 
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30% максимално 
учество и 
Е2  комунална 
супраструктура 
трафостаница 

 
      
    11 Измена и дополна на 

Урбанистички план за 
село Илинден, Марино 
и дел од КО Кадино  - 
за Урбан блок 18 

Општина 
Илинден 

Илинден 11,50ха Г-производство, 
дистррибуција и 

сервиси,  
А-домување и  
Д-зеленило и 

рекреација (спорт) 
 

      
   Г-производство, 

дистррибуција и 
сервиси и  

12 Измена и дополна на 
Урбанистички план за 
село Илинден, Марино 
и дел од КО Кадино - за 
Урбан блок 9 и Урбан 

блок 12 

Правно/ Илинден 21,3ха 
Физичко лице 

А-домување 

 
 

3. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска 
документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, во точка 3б по редниот број 4 се додава  
нов редeн број 5, кој гласи :  
  

      
Ред. Локална 

урбанистичка планска 
докуменатција  

 Катастраска/ Намена Начин на 
финансира

ње 
бр. н.м. Градежна 

парцела 
 

      
Правни/ 
Физички 
лица 

Е2-комунална 
супраструктура-
телекомуникации 
базна станица за 

мобилна 
телефонија 

Дел од    5 За Базна станица за 
мобилна телефонија 
КМН 2066 Окта/ 
Дељадровци 

КП бр. 234   
КО Дељадровци Дељадровци 

 (202,8 м2)  
    

  
 

 
4. Сите останатите одредби од Годишната Програма за изработка на урбанистички планови и 

локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, 
остануваат непроменети и истите се во примена. 
 

      5. Преодни и завршни одредби 
      Програмата за дополнување на Годишната Програма за изработка на урбанистички планови  и 

локална урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година влегува во 
сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Илинден. 
 
Арх.Број .07-1033/3                                                Совет на Општина Илинден 
Од 14.05.2010 година                                                    Претседател 
Илинден                            Марјан Милошевски  с.р 
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Согласно  член   50 став 1 точка 3    од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  

Р.М. бр. 5/02) и член 36 од Статутот на опоштина Илинден ( Сл.гласник бр.2/05 ) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место 
Илинден за дел од стопански комлекс КО Илинден-УБ1, измена и дополна плански опфат 

помеѓу ул.1, ул.2, ул.3 и ул.11, плански период 2010-2020 , општина Илинден 
 

Се објавува Одлуката  за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено 
место Илинден за дел од стопански комлекс КО Илинден-УБ1, измена и дополна плански 
опфат помеѓу ул.1, ул.2, ул.3 и ул.11, плански период 2010-2020 , општина Илинден со 
арх.бр.07-1033/4  од  14.05.2010 година што Советот на општина Илинден ја усвои на 19            
( деветнаесеттата   ) седница одржана на ден  14.05.2010 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе е објави во Службен гласник 
на општина Илинден. 
 
Архив. Број 08-1090/2                                 ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 17.05.2010 год.                                         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.05/2002), а во врска со член 24 став 1 и став 2 и член 26 став 6 од Закон 
за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005, бр.137/2007 и 
бр.91/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден  14.05.2010  година, ја донесе 
следната 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место Илинден  за дел од 

стопански комплекс КО Илинден – УБ1, измена и дополна, плански опфат помеѓу ул. „1“, ул. 
„2“, ул.„3“  и ул. „ 11“, плански период  2010-2020, 

општина Илинден  
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши утврдување на Нацрт на Урбанистички план вон населено место 

Илинден за дел од стопански комплекс КО Илинден – УБ1, измена и дополна, плански опфат 
помеѓу ул.„1“, ул.„2“, ул.„3“ и ул.„11“, плански период  2010-2020, општина Илинден.  

 
Член 2 

Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план, се движи по следните граници: 
- на север границата се движи по осовина на улица 3,   
- на исток границата се движи по осовина на улица 11, 
- на  југ  границата е дел од  улица 1, 
- на запад границата се движи по осовина на улица 2. 
Површината на планскиот опфат изнесува 24.80 ха. 
Со Нацртот на Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од стопански 

комплекс КО Илинден – УБ1, измена и дополна, плански опфат помеѓу            ул.„1“, ул.„2“, ул.„3“ 
и ул.„11“, плански период 2010-2020, општина Илинден, се предвидуваат зони со класа  на намена : 

- Г2 -лесна и незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намени : 
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Б1–мали комерцијални и деловни намени, Г3 – сервиси,                                     
Г4 – стоваришта и  Д2 – заштитно зеленило 

- Е2 - комунална супраструктура  - трафостаница 
 

Член 3 
Нацртот на Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс 

КО Илинден – УБ1, измена и дополна, плански опфат помеѓу            ул.„1“, ул.„2“, ул.„3“  и 
ул.„11“, плански период 2010-2020, општина Илинден,  со технички број У-13/10, изработен е од 
Друштво за просторно и урбанистички планови, инжинеринг и др. „УРБАН ГИС“ ДОО Куманово. 

 
Член 4 

Градоначалникот на општина Илинден ќе организира јавна презентација и јавна анкета на 
Нацрт на Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од стопански комплекс КО 
Илинден – УБ1, измена и дополна, плански опфат помеѓу           ул.„1“, ул. „2“, ул.„3“ и  ул.„11“, 
плански период 2010-2020, општина Илинден, со определување на времето и местото каде што ќе 
биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.  

 
Член 5 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник 
на општина Илинден. 
 
 
Арх.Бр.07-1033/4                                                    Совет на општина Илинден 
Од 14.05.2010 година                                  Претседател 
                                         Марјан Милошевски  
 

Согласно  член   50 став 1 точка 3    од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  
Р.М. бр. 5/02) и член 36 од Статутот на опоштина Илинден  ( Сл.гласник бр.2/05 ) 
Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за формирање на Локален Совет за превенција 

 
 
Се објавува Одлуката  за формирање на Локален совет за превенција со арх.бр.07-

1033/5 од  14.05.2010 година што Советот на општина Илинден ја усвои на 19           
( деветнаесеттата   ) седница одржана на ден  14.05.2010 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе е објави во Службен гласник 
на општина Илинден. 
 
Архив. Број 08-1090/3                          ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 17.05.2010 год.                                   Градоначалник 
                                                            Жика Стојановски  с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр. 5/2002), а во врска со член 11 став 3 и член 25 став 3 од Законот за полиција (Сл.весник на Р.М. 
бр. 114/06 и бр. 6/09), Советот на општина Илинден на седница одржана на ден  14.05.2010  година, ја 
донесе следната  
 

О Д Л У К А 
за формирање на Локален совет за превенција  

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се формира Локален совет за превенција како советодавно и координативно тело, 
заради оставарување на соработка и зацврстување на влијанието на јавноста во работата на полицијата. 
 

Член 2 
 Целта на Локалниот совет за превенција на подрачјето на општина Илинден е изградба на заеднички 
препораки за подобрување на јавната безбедност на подрачјето на општина Илинден, како и градење на 
доверба и партнерски односи во превенирањето на појавите кои влијаат на јавната безбедност и безбедноста 
на сообраќајот на патиштата.. 

 
Член 3 

 Локалниот совет за превенција на подрачјето на општина Илинден е составен од преставници на 
локалната и централната власт, како и од преставници на други владини и невладини организации. 
 

Член 4 
 Со Локалниот совет за превенција заседава Градоначалникот на општина Илинден Жика 
Стојановски.  
 

Член 5 
Преставници на Локалниот совет за превенција се: 
 
1. Жика Стојановски – Градоначалник на општина Илинден 
2. Наде Станчевска - Пратеник  во Собранието на Р.Македонија 
3. Марјан Милошевски - Претседател на Советот на општина Илинден 
4. Марјан Спасовски – Преставник од месни заедници 
5. Бранко Јовановски – Преставник  од полициска станица Гази Баба 
6. Слободан Митревски – Инспектор за превенција од полициска станица Гази Баба 
7. Александар Митровски – Преставник  од основни училишта 
8. Емануел Зографски  – Преставник  од Здравствени Установи 
9. Саше Цветковски  – Преставник од Советот на општина Илинден 
10. Ненад Стојановски – Преставник од МПЦ 
11. Ацо Андевски - Преставник од Советот на општина Илинден 
12. Марина Георгиевска  - Преставник од АТВ телевизија 
13. Влатко Аневски  – Преставник од Министерство за одбрана 
14. Рафет Максути– Преставник од ромската заедница 
15. Славица Милошевска– Преставник од Одделението за инспекциски надзор 
 

Член 6 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 
општина Илинден. 
 
 
Арх.бр. 07-1033/5                                                                                        Совет на општина Илинден 
Од  14.05.2010г.                                                                                                       Претседател 
Илинден                                                                                                         Марјан Милошевски  с.р 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.Македонија  
бр.05/02)  Градоначалникот  донесе  

 
 

О Д Л У К А 
за работа секоја прва сабота во месецот 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува секоја прва сабота во месецот да  биде работна за вработените 

во општина Илинден  
Се утврдува  работно време од  8 часот и 30 минути до 16 часот и 30 минути. 
 

Член 2 
Секоја прва сабота од месецот ќе работат вработените во следните Одделенија :  

      - Одделение за поддршка на Градоначалникот  
- Одделение за човечки ресурси, нормативно-правни и општи работи 
- Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 
- Одделение за администрирање на даноци 
- Одделение за финансирање и буџет 
- Одделение за инспекциски надзор 
- Одделение за локален економски развој 

Вработените во Одделенијата наведени во член 2 став 1 од Одлуката ќе  ги обезбедуваат на 
граѓаните сите видови на услуги од доменот на нивната надлежност. 
 

Член 3 
Вработените во  општина Илинден кои ќе работат секоја прва сабота во месецот нема да 

добиваат дополнителни приходи односно еден ден од наредната работна недела ќе им биде 
слободен ден по претходно добиена согласност од раководителот на соодветното Одделение 
односно претпоставениот и Одделението за човечки ресурси, нормативно-правни и општи работи. 

  
Член 4 

Оваа одлука да се достави до Одделенијата во општина Илинден, со цел спроведување на 
истата. 
 

Член 5 
Одлуката ќе се објави во Службен гласник на општина Илинден, а ќе започне  да се 

применува од  5 јуни 2010 година. 
 
 
 
Арх.бр.04-1185/1                            ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од  02.06.2010 г.                        Градоначалник 
                       Жика  Стојановски  с.р 
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