Број 9

Октомври

Илинден
Арх.бр.08- 1979/9
05.10.2018година

2018 година

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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 донесување на план за дополнување на
годишниот план за јавни набавки во 2018година на општина Илинден

Се објавува Одлуката за донесување на план за дополнување на
Годишниот план за јавни набавки во 2018година на општина Илинден со
арх.бр. 07-1923/3 од 28.09.2018 година што советот на општина Илинден ја
донесе на тринаесетата седницата одржана на 28.09.2018година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.број 08-1979/1
Од 05.10. 2018 год

Општина Илинден
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 10 од Статутот на Општина
Илинден (Сл.Гласник бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот на Советот
на Општина Илинден (Св.Весник 12/09) на седницата одржана на ден
28.09.2018 година Советот на Општина Илинден ја донесе следната

ОДЛУКА
за донесување на План за дополнување на Годишниот План за јавни
набавки во 2018 година на Општина Илинден
Член 1
Со ова Одлука се утврдува потреба да се донесе План за дополнување
на Годишниот План за јавни набавки во 2018 година на Општина Илинден бр.
07-1810/23 од 26.12.2017 година со предвидување на нови постапки за јавни
набавки кои треба да се спроведат во 2018 година.
Член 2
Планот за дополнување на Годишниот План за јавни набавки во 2018
година на Општина Илинден е составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во
Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-1923/3
Дата на донесување 28.09.2018г

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 План за дополнување на Годишниот план за јавни
набавки во 2018година на општина Илинден

Се објавува Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во
2018година на општина Илинден со арх.бр.07-1923/3-1 од 28.09.2018 година
што советот на општина Илинден го донесе на тринаесетата седница на
совет одржана на 28.09.2018година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.број 08-1979/2
Од 05.10. 2018 год

Општина Илинден
Градоначалник
м-рЖика Стојановски с.р

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РМ.
бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14,
180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), Советот на општина Илинден на
седницата одржана на ден 28.09.2018 година донесе:
ПЛАН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО
2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Член 1
Со овој План се врши дополнување на Годишниот план за јавни набавки
во 2018 на општина Илинден бр. 07-1810/23 од 26.12.2017 година (во
натамошниот текст-Годишниот план).
Член 2
Во Годишниот план како резултат на планираните и обезбедени
средства за јавни набавки, се вршат дополнувања со предвидување на нови
постапки за јавни набавки кои треба да се спроведат во 2018 година, согласно

табеларниот преглед даден во продолжение:

Р.б

Проценета
Очекуван вредност на
почеток на договорот/ра
постапката мковната
(месец) спогодба без
ДДВ (денари)

Предмет на договорот за јавна
набавка/рамковна спогодба

Вид на постапка

II. Договори и рамковни спогодби за јавни
набавки на услуги

Осигурување на
1.
моторни возила
2.

Набавка
агенција

на

недвижен

услуги

од

имот

и

туристичка

Октомври

296.610,00

Октомври

254.238,00

Постапка со барање за
прибирање на понуди (до 5
000 евра без ДДВ)
Постапка со барање за
прибирање на понуди (до 5
000 евра без ДДВ)

Чл.3
Овој план влегува во сила со денот на неговото донесување.

Арх.бр.07-1923/3-1
Од 28.09.2018година

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 давање на користење на недвижна стваробјект на ЈКП “Илинден” н. Илинден и ЈКП” Водовод” н. Илинден без
надомест

Се објавува Одлуката за давање на користење на недвижна ствар-објект на
ЈКП Илинден н.”Илинден” и ЈКП Водовод” н.”Илинден” со арх.бр. 07-1923/4 од
28.09.2018 година што советот на општина Илинден ја донесе на
тринаесетата седница одржана на 28.09.2018година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.број 08-1979/3
Од 05.10. 2018 год

Општина Илинден
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02) и член член 20 став 1 точка 30 од
Статуот на Општина Илинден бр.15/10) Советот на општина Илинден на
седницата одржана на ден 28.09.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање на користење на недвижна ствар - објект на
ЈКП„Илинден“н.Илинден и ЈКП „ Водовод“ н.Илинден
без надомест
Член 1
Објектот - зграда изградена на КП бр.2438/29 КО Илинден сопственост
на општина Илинден запишана во Имотен лист бр.11241 како објект бр.4,
намена на зграда Г2-1, влез 1, кат-приземје со површина од 409м2 се дава на
користење на ЈКП„Илинден“ н.Илинден и ЈКП„ Водовод“ н.Илинден без
надомест.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 се дава на користење на ЈКП „ Илинден“
н.Илинден и ЈКП „ Водовод“ н.Илинден без надомест заради обавување на
нивната основна дејност .
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-1923/4
Датум на донесување: 28.09.2018г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и
вклопување на бесправен објект на КП бр.70/10 КО Кадино

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправен објект на КП бр.70/10 КО Кадино со арх.бр.07-1923/5 од
28.09.2018година , што советот на општина
Илинден ја донесе на
тринаесетата седница на совет одржана на 28.09.2018година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.број 08- 1979/4
05.10.2018год.
Општина Илинден
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02 ), согласно член 2 став 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко
планска документација (Сл.весник на Р.М. бр. 56/11, бр.162/12, бр.95/13, бр.109/14,
бр.64/15, бр.217/15 и бр.52/16) и член 12 став 1 алинеа 7 од Законот за постапување
со бесправно изградени објекти (Сл.весник на Р.М. бр.23/11, бр.54/11, бр.155/12,
бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14, бр.115/14, бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15,
бр.31/16 и бр.190/17), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден
28.09.2018 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект
на КП бр. 70/10 КО Кадино
Член 1
Со ова Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправно изграден објект од локално значење согласно со Законот за градење и
објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена
заштита кои се изградени без одобрение за градење или спротивно на одобрението за
градење, како и делови (доградби и надградби) на објектите од значење за
Републиката и од локално значење и на објектите на здравствените установи за
примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, кои се изградени без
одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење, во и надвор од
плански опфат.
Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши
проширување на планскиот опфат на н.м.Кадино за земјиштето КП бр.70/10 КО
Кадино, во приватна сопственсот на барателот.
Член 2
Потребата од донесување на урбанистичко планската документација од член 1
на оваа Одлука е утврдена во постапка по барања за утврдување правен статус на
бесправен објект по поднесено барањe бр.10-55/1 од 22.01.2016 година, заради
вклопување на бесправно изграден објект со намена А1-1 – станбени куќи со дворови
самостојни, изграден на земјиштето 70/10 КО Кадино, кое е поднесено од страна на
лицето Страшко Ташевски со адреса на живеење ул.Никола Тесла бр.16 Кратово.
Член 3
Се задолжува одделението за урбанизам-Општина Илинден да спроведе
постапка за донесување на урбанистичко планска документација согласно Законот за
просторно и урбанистичко планирање.
Член 4
Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување
во
Службениот гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 07- 1923/5
Од 28.09.2018 година

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и
вклопување на бесправен објект на КП бр.70/4 КО Кадин
Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправен објект на
КП бр.70/4 КО
Кадино со арх.бр.07-1923/6 од
28.09.2018година , што советот на општина
Илинден ја донесе на
тринаесетата седница на совет одржана на 28.09.2018година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.
Арх.број 08-1979/5
05.10.2018г

Општина Илинден
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02 ), согласно член 2 став 2
од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко планска документација (Сл.весник на Р.М.
бр. 56/11,
бр.162/12, бр.95/13, бр.109/14, бр.64/15, бр.217/15 и бр.52/16) и член 12 став 1
алинеа 7 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти
(Сл.весник на Р.М. бр.23/11, бр.54/11, бр.155/12, бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14,
бр.115/14, бр.199/14, бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.190/17),
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 28.09.2018година,
ја донесе следната
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен
објект
на КП бр. 70/4 КО Кадино
Член 1
Со ова Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат
и вклопување на бесправно изграден објект од локално значење согласно со
Законот за градење и објекти на здравствени установи за примарна,
секундарна и терцијална здравствена заштита кои се изградени без одобрение
за градење или спротивно на одобрението за градење, како и делови (доградби
и надградби) на објектите од значење за Републиката и од локално значење и
на објектите на здравствените установи за примарна, секундарна и терцијална
здравствена заштита, кои се изградени без одобрение за градење или
спротивно на одобрението за градење, во и надвор од плански опфат.
Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се
изврши проширување на планскиот опфат на н.м.Кадино за земјиштето на КП
бр.70/4 КО Кадино, во приватна сопственсот на барателот.
Член 2
Потребата од донесување на урбанистичко планската документација од
член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапка по барања за утврдување
правен статус на бесправен објект по поднесено барањe бр.10-56/1 од
22.01.2016 година, заради вклопување на бесправно изграден објект со
намена А1-1 – станбени куќи со дворови самостојни и А5-4 – останати помошни
објекти изградени на земјиштето КП бр.70/4 КО Кадино, поднесено од лицето
Страшко Ташевски со адреса на живеење со адреса на живеење ул.Никола
Тесла бр.16 Кратово.
Член 3

Се задолжува одделението за урбанизам-Општина Илинден да спроведе
постапка за донесување на урбанистичко планска документација согласно
Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 4
Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување
Службениот гласник на Општина Илинден.
Арх.бр. 07-1923/6
Од 28.09.2018 година

во

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и
вклопување на бесправен објект со намена А1- 5 –куќи во селски
стопански дворови изграден на КП бр.491 КО Бунарџик

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправен објект на КП бр.70/4 КО Кадино со арх.бр.07-1923/6 од 28.09.2018
година , што советот на општина Илинден ја донесе на тринаесетата седница
на совет одржана на 28.09.2018година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.број 08-1979/6
Од 05. 10. 2018 год

Општина Илинден
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
( Сл.весник на Р.Македонија бр.05/02) а во врска со член 10 став 4 од Законот
за постапување со бесправно изградени објекти ( Сл.весник на РМ бр.23/11,
54/11, 155/12, 72/13, 13/13, 44/14, 115/14, 199/14, 65/15, 124/15, 217/15,
31/16,190/17) а во врска со поднесено барање за утврдување правен статус на
бесправен објект бр.10-6/1 од 30.01.2018г поднесено од Иван Пехчевски и
Петар Пехчевски со адреса на живеење ул.Даме Груев бр.4/19 Скопје, Советот
на Општина Илинден на седницата одржана на ден
28.09.2018 година
донесе:
ОДЛУКА
За донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен
објект со намена А1-5-/куќи во селски стопански дворови изграден на КП
бр.491 КО Бунарџик
Член 1
Со оваа одлука се утврдува да се донесе урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши вклопување на просторот на бесправно
изградени објекти од локално значење надвор од плански опфат на н.м
Бунарџик
( КО Бунарџик).
Со урбанистичко планска документација од став 1 на овој член ќе се
изврши проширување на планскиот опфат на Бунарџик ( КО Бунарџик) и
вклопување на бесправно изграден објект—семејна станбена куќа изградена на
КП бр.491 КО Бунарџик
Член 2
Потребата од донесување на урбанистичко планска докуменатција од
член 1 се утврдува по барање за утврдување правен статус на бесправен
објект бр.10-6/1 од 30.01.2018г поднесено од Иван Пехчевски и Петар
Пехчевски со адреса на живеење ул.Даме Груев бр.4/19 Скопје за објектсемејна станбена куќа изградена на КП бр.491 КО Бунарџик.

Член 3
Се задолжува Одделението за урбанизам-Општина Илинден да
спроведе постапка за донесување на урбанистичко планска документација

согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање со која ќе се изврши
планирање на просторот.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Илинден.
Арх.бр. 07- 1923/8
Од 28.09. 2018г

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и
вклопување на бесправни објекти- објект 1 со намена А4- 3/СТ-викенд
куќи и објект 2 со намена А5-3/П- шупи изградени на земјиштето
КП бр.114/2 КО Кадино

Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправен објекти- објект 1 со намена А4-3/СТ- викенд куќи и објект 2 со
намена А5-3/П-шупи изградени на земјиштето КП бр.114/2 КО Кадино со
арх.бр.07-1923/8 што советот на општина Илинден ја донесе на тринаесетата
седница на совет одржана на 28.09.2018 година , што советот на
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.број 08-1979/7
Од 05.10.2018 год

Општина Илинден
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

ОИ 03 - Ф 7.5/1-12

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02 ), член 12 став 1 алинеа 7
од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на Р.М.
бр.23/11, бр.54/11, бр.155/12, бр.53/13, бр.72/13, бр.44/14, бр.115/14, бр.199/14,
бр.124/15, бр.129/15, бр.217/15, бр.31/16 и бр.190/17) и член 2 став 2
од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти
во урбанистичко планска документација (Сл.весник на Р.М. бр. 56/11, бр.162/12,
бр.95/13, бр.109/14, бр.64/15, бр.217/15 и бр.52/16), Советот на Општина Илинден на
седницата одржана на ден 28.09.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти- објект 1
со намена А4-3/СТ-викенд куќи и објект 2 со намена
А5-3/П-шупи изградени на земјиштето КП бр.114/2 КО Кадино
Член 1
Со ова Одлука се утврдува потреба да се донесе урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат
и вклопување на бесправни објекти-објект 1 со намена А4-3/СТ-викенд куќи
и објект 2 со намена А5-3/П-шупи изградени на земјиштето
КП бр.114/2
КО Кадино.
Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член
ќе се изврши проширување на планскиот опфат на н.м.Кадино за земјиштето
КП бр.114/2 КО Кадино.
Член 2
Потребата од донесување на оваа Одлука е утврдена во постапка
по барањe бр.10-6131/1 од 29.08.2011 година, поднесено од лицето Павле
Мержаноски со адреса на живеење ул.Тоне Томшиќ бр.25/1-10 Скопје-Кисела Вода, за
утврдување на правен статус на бесправно изградени објектиобјект 1 со
намена А4-3/СТ-викенд куќи и објект 2 со намена А5-3/П-шупи, изградени на
земјиштето КП бр.114/2 КО Кадино кое се наоѓа надвор од плански опфат на
важечкиот Урбанистички план за село Кадино со разработка на блок 2,3,12,16,17,19
донесен од страна на Советот на општина Илинден со Одлука бр.07-2310/3 од
11.09.2015 година.
Член 3

Се задолжува одделението за урбанизам-Општина Илинден да спроведе
постапка за донесување на урбанистичко планска документација согласно Законот за
просторно и урбанистичко планирање.
Член 4
Овaa Oдлука влегува во сила со
во Службениот гласник на Општина Илинден.

Арх.бр. 07-1923/8
Од 28.09.2018 година

денот

на

нејзиното

објавување

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р.

ОИ 03 - Ф 7.5/1-12

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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 Програма за изменување и дополнување на програмата за
изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за
2018година

Се објавува Програмата за изменување и дополнување на програмата за изработка
на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2018година , со
арх.бр. 07-1923/3 од 28.09.2018 година што советот на општина Илинден ја донесе
на тринаесетата седницата одржана на 28.09.2018година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.број 08-1979/8
Од 05.10. 2018 год

Општина Илинден
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

ОИ 03 - Ф 7.5/1-12

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Закон за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут
на Општина
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа
на Советот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09), член 20 став 1 и
член 83-а став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.
бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.90/17, бр.64/18 и бр.168/18), Советот на
Општина Илинден на седницата одржана на ден 28.09.2018 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ИЛИНДЕНЗА 2018 година
1.Со оваа Програма се врши изменување и дополнување на Програмата за изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година со арх.бр.07-1810/9
од 26.12.2017 година.
2.Во точка 3.Предмет на Програмата во Табелата под број „15“ се додава нов број „16“ кој
гласи:
Бр.
1

Вид на урбанистички план
Изменување и
дополнување на Општ акт
за село Миладиновци

Катастарска
општина
Миладиновци

Површина
(во хектари)
0,21

Намена на
земјиште
В2-Здравство и
социјална заштита

3.Во точка 3.Предмет на Програмата во делот „вкупно“ од Табелата „928,33 хектари“ се менува
и ќе гласи : „928,54 хектари“.
4.Сите останати одредби од Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето
на Општина Илинден за 2018 година со арх.бр.07-1810/9 од 26.12.2017 година остануваат
непроменети и истите се во примена.
5.Програмата за изменување и дополниување на Програмата за изработка на Урбанистички
планови на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година со арх.бр.07-1810/9 од 26.12.2017
година, влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Илинден, а во
електронска форма и во информацискиот систем е-урбанизам.
Арх.бр.07-1923/9
Од 28.09.2018г.

Совет на Општина Илинден
Претседател
м-р Александар Георгиевски с.р

СОДРЖИНА
1.Решение за објавување на Одлука за донесување на План за дополнување на

планот за јавни набавки во 2018 година,на општина Илинден, со арх.бр.08-1979/1 од
05.10.2018 год.
2.Одлука за донесување на План за дополнување на Годишниот план за јавни
набавки во 2018 година, на општина Илинден со арх.бр.07-1923/3 од 28.09.2018 г,
3.Решение за објавување на План за дополнување на Годишниот план за јавни
набавки во 2018година на општина Илинден со арх.бр.08-1979/2 од 05.10.2018 год.
4. План за дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2018година на
општина Илинден со арх.бр.07- 1923/3-1 од 28.09.2018 г.
5.Решение за објавување на Одлука за давање на користење на недвижна стваробјект на ЈКП Илинден н.Илинден и ЈКП Водовод н.Илинден без надомест со
арх.бр.08-1979/3 од 05.10.2018 год.
6. Одлука за давање на користење на недвижна ствар-објект на ЈКП Илинден
н.Илинден и ЈКП Водовод н.Илинден без надомест , арх.бр.07-1923/4 од 28.09.2018 г;
7.Решение за објавување на Одлука за донесување на урбанистички планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправен објект со намена А1-станебни куќи со дворови самостојни изграден на КП
бр.70/10 КО Кадино со арх.бр.08- 1979/4 од 05.10.2018 год.
8. Одлука за донесување на урбанистички планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект со
намена А1-станебни куќи со дворови самостојни изграден на КП бр.70/10 КО Кадино
со арх. 07-1923/5 од 28.09.2018година,
9.Решение за објавување на Одлука за донесување на урбанистички планска
документација со која ќе се изврши проширување напланскиот опфат и вклопување на
бесправен објект на КП бр.70/4 КО Кадино со арх.бр.081979/5 од 05.10 .2018година.
10. Одлука за донесување на урбанистички планска документација со која ќе се
изврши проширување напланскиот опфат и вклопување на бесправен објект на КП
бр.70/4 КО Кадино со арх.бр.071923/6 од 28.09.2018година.
11. Решение за објавување на Одлука за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправен објект со намена А1-5-/куќи во селски стопански дворови изграден на КП
бр.491 КО Бунарџик, со арх бр.08-1979/6 од 05.10.2018година.
12. Одлука за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект со
намена А1-5-/куќи во селски стопански дворови изграден на КП бр.491 КО Бунарџик,
со арх бр.07-1923/8 од 28.09.2018 година.
13. Решение за објавување на Одлука за донесување на урбанистички планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправни објекти-објект 1 со намена А4-3/СТ виќенд куќа и објект 2 со намена А5-3/П
шупи изграден на КП бр.114/2 КО Кадино,со арх.бр.
08-1979/7 од 05.10.2018година.
14. Одлука за донесување на урбанистички планска документација со која ќе се
изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти-објект
1 со намена А4-3/СТ виќенд куќа и објект 2 со намена А5-3/П шупи изграден на КП
бр.114/2 КО Кадино,со арх.бр.07-1923/8 од 28.09.2018година.
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