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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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За     прогласување     на   Програма за дополна на програмата за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден со   Арх. Број 07-938/3 од 
02.06.2009 година. 

Се     прогласува Програмата за дополна на програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден со   Арх. Број 07-938/3 од 
02.06.2009 година  што    Советот   на   Општина    Илинден     ја     донесе      на     втората 
седницата    одржана   на   ден   02.06.2009година. 
 
Архив. Број 08-972/1                                  ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 03.06. 2009 год.                                                    Градоначалник 

                                         Жика Стојановски с.р. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на 
Р.М бр.5/02), член 20 точка 6 и 7 од Статутот на општина Илинден (Сл. Гласник на општина 
Илинден бр.2/05) и член 16 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на 
Р.М бр.51/05, 137/07 и 24/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 
02.06.2009 година донесе: 
 

ПРОГРАМА  
ЗА ДОПОЛНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2009 ГОДИНА  
 
 
 1. Со оваа програма се врши дополна на Програмата за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на општина Иинден за 2009 година бр.07-464/4. 
 
 
 2. Во точка 3 од Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
општина Илинден за 2009 година бр.07-464/4 се додава: 
Реден бр. Урбанистички план н.м намена Начин на 

финансирање 
13. Урбанистички план за село 

Илинден, Марино и дел од 
Кадино за локалитет Ограѓа 
– измена и дополна – 

Илинден Спорт и 
рекреација 

Буџет на општина 
Илинден 

 
 
 3. Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзино донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Илинден. 
 
 
Арх. бр. 07-938/3                                            Совет на општина Илинден 
Од 02.06. 2009год.                                  Претседател 
                         Марјан Милошевски 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За     прогласување     на   Одлука за утврдување на нацрт урбанистички план за село 

Илинден, Марино и дел од КО  Кадино за локалитет Ограѓа-измена и дополнување 2009-
2019 6,0ха-општина Илинден со   Арх. Број 07-938/4 од 02.06.2009 година. 

Се   прогласува Одлука за утврдување на нацрт урбанистички план за село Илинден, 
Марино и дел од КО  Кадино за локалитет Ограѓа-измена и дополнување 2009-2019 6,0ха-
општина Илинден со   Арх. Број 07-938/4 од 02.06.2009 година што    Советот   на   Општина    
Илинден     ја     донесе      на     втората седницата    одржана   на   ден   02.06.2009година. 
 
Архив. Број 08-972/2                                  ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 03.06. 2009 год.                                                    Градоначалник 

                                        Жика Стојановски с.р. 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 26 
став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М бр.51/05, 137/07, 
24/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 02.06.2009 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на Нацрт – Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО 

Кадино за локалитет Ограѓа – измена и дополнување  
 2009-2019 – 6.0ха – општина Илинден  

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши утврдување на Нацрт – Урбанистички план за село Илинден, 
Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа – измена и дополнување – 2009-2019 – 6,0ха – 
општина Илинден. 

Член 2 
 Граници на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи: 
 - на север – по осовина на улица со КП 2831, 
 - на исток – осовина на КП 1212/ до КП 1213/2, 
 - на југ – осовина на КП 1219/2, 
 - на запад – по осовина на улица КП 1614. 
 Површината на планскиот опфат изнесува 6.0 ха. 
 Земјиштето на подрачјето на планскиот опфат е неизградено земјиште со тенденција да се 
гради заради поволностите кои ги дава локалитетот. 
 Со Нацрт – Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за 
локалитет Ограѓа – изменување и дополнување – 2009-2019 – 6,0 ха – општина Илинден се 
предвидуваат зони со класи на намена: 
 - А - ДОМУВАЊЕ 
 - А3 – групно домување 
 - Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ  
 - Б2 – големи трговски единици 
 - Б6 – простори за собири 
 - В – ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
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 - В1 – образование 
 - В2 – објекти од здравство 
 - Д – ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 
 - Д1 – парковско зеленило 
 - Д3 – спорт и рекреација 
 - Е – ИНФРАСТРУКТУРА 
 - Е1 – комунална инфраструктура. 
 

Член 3 
 Со Нацрт – Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за 
локалитет Ограѓа – измена и дополнување – 2009-2019 – 6,0ха – општина Илинден се врши 
измена на намената на градежната парцела ГП 1.7 од намена Б2 големи трговски единици во 
намена Д3 спорт и рекреација. 
 Останатите урбанистичко архитектонски параметри остануваат непроменети. 
 

Член 4 
 Нацрт – Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет 
Ограѓа – измена и дополнување – 2009-2019 – 6,0ха – општина Илинден со технички број 44/09 
изработен е Друштво за планирање, проектирање и инжинеринг Простор ДОО Куманово и 
содржи документациона основа и планска документација со текстуален и графички дел. 
 

Член 5 
 Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа Одлука.  
 

Член 6 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објaви во Службениот 
гласник на општина Илинден. 
 
Арх. бр.07-938/4                                  Совет на општина Илинден 
Од 02.06. 2009год.                                                            Претседател 
                                                   Марјан Милошевски 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: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За     прогласување     на   Одлука за формирање на Комисија за проценка на штета 

со   Арх. Број 07-938/5 од 02.06.2009 година. 
Се     прогласува Одлуката за формирање на Комисија за проценка на штета со   Арх. 

Број 07-938/5 од 02.06.2009 година што    Советот   на   Општина    Илинден     ја     донесе      
на     втората седницата    одржана   на   ден   02.06.2009година. 
 
Архив. Број 08-972/3                         ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 03.06. 2009 год.                                         Градоначалник 

                                         Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.05/02 ),  
член 24 од Статутот на општина Илинден  бр.07-37/2 ( Сл.гласник на општина Илинден бр.02/05) 
и Уредбата за начинот на работа на Комисиите за процена и утврдување на висината на штета 
настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи  бр.19-
4079/1 ( Сл.весник на РМ бр.98/05 ), Советот на општина Илинден на седницата одржана  на ден 
02.06.2009 година донесе  

О Д Л У К А 
За формирање на Комисија за процена на штета при елементарни непогоди 

 
 

Член 1 
Комисијата  за процена на штета се формира  за утврдување на видот и големината на 

штетите во физички и вредносни показатели, по територии, средства и други блага, време и 
причини за настанување на штетите и тоа по корисници и сопственици. 

Резултатите од процената се користат за утврдување на конкретни мерки за отстранување 
настанатите штети како и за утврдување на големината на загубите . 

 
Член 2 

Процената на штета  се организира на целото подрачје  што ја претрпело штетата од 
елементарни и други непогоди . 

 
Член 3 

Комисијата за процена на штета е должна да изработи збирен извештај за проценетите 
штети на територија на општина Илинден и да го достави до Советот на општина Илинден. 

 
Член 4 

Комисијата за процена на штета при елементарни и други непогоди се состои од  
претседател и 4  (четири ) члена од кои  двајца претставници на подрачното одделение на 
Министерство за  земјоделие,  шумараство и водостопанство – Гази Баба. 

 
Член 5 

За  претседател  на комисијата се избира лицето 
 Миле Велиновски 
       За  членови на Комисијата за процена на штета  се избираат  : 

1. Марјан Паневски 
2. Јовче Ангеловски 
3. Горан Треневски 
4. Марјанчо Мојсов 

Член 6 
Мандатот на Комисијата за процена на штета трае колку и мандатот на членовите на 

Советот. 
Член 7 

Оваа Одлука влегува во сила  со денот на  нејзиното донесување . 
 
 
Арх.бр. 07-938/5              Совет на општина Илинден 
Од 02.06.2009 год.                Претседател 
                        Марјан Милошевски с.р. 
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