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Програма 
за озеленување на јавни зелени површини на територија на општина Илинден во 2017 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Јавни површини во урбаниот дел на општина Илинден 

- Покрај пешачко-велосипедските патеки, општински улици и патишта, јавните објекти, домовите на култура, училиштата, 
детска градинка и спортски терени 

 

Напомена:  

- Садниците да бидат со  минимум висина 1,30 метри 
-  Садницата да биде квалитетна, здрава и неоштетена 

 
 
 
 
 

локации бр. 20 
 

површина 60 000 м2 

 
садници / бр. 
 

1000 800  листопадни садници 
 
200  зимзелени садници 
 

тревник 10 000  м2 350 кг. Тревно семе 
временски рок март           

 



 
 

 
 Локација за 

уредување и 
озеленување 

 
Активности 

Временски 
рок 

Димензии: 
должина 

површина 

Потребен 
материјал 

бр/кг 

вид на садници учесници забелешка 

1 Пешачка патека 
Марино-Кадино 
Ул. 532  

Подготовка на 
теренот:  
-рамнење на 
површината;  
-чистење камења, 
отпадоци и сл. 

март  
8.750 м2 

  
листопадни 
(јавор, јасен, 
бреза, див костен, 
магнолија, црвена 
слива, јапонска 
цреша, каталпа) 
зимзелени 
(туја, таксус, 
смрека) 
 

о. Илинден 
Комунални 

претпријатија 
граѓани 

пензионери 
бизнис сектор 

училишта 
здружненија 

 

 

Набавка на саден 
материјал и 
засадување 

Од почеток 
на март до 
крајот на 
март 
 
 
 

 
1.750 м. 

садници 
500 

  

Подигање тревник  Од почеток 
на март до 
средина на 
април 

 
 

8.750 м2 

 
Тревно 
семе 

200 кг. 

  
 
 
 
 

 

2  Марино, ул.534 
покрај Главен 
канал 

Подготовка на 
теренот:  
-рамнење на 
површината;  
-чистење камења, 
отпадоци и сл. 

 
До крајот на 
февруари 

 
2000 м2 

  
 
 
 
 

јавор, јасен, див 
костен 

  

Набавка на саден 
материјал и 
засадување 

Од почеток 
до крајот на 
март 

 
150 м. 

садници 
70 

 
 
 
 

 



3 Локалитет 13  -
Марино  

Подготовка на 
теренот за подигање 
вегетација 

До крајот на 
февруари 

 
5.000 м2 

 јавор, јасен, 
бреза, костен, 
туја, маслинка, 

јудино дрво 

 
 
 

 

Набавка на  
саден материјал и 
засадување 

Од почеток 
на март до 
крајот на 
март 

 
150 м. 

садници 
70 

 
 
 
 

 

4 спортско 
образовен 
центар 

подигање на тревник 
зимзелени и 
листопадни садници 

март 10 000 м2     

5 ул.30 Илинден 
Плац 

Подготовка на 
теренот:  
-рамнење на 
површината;  
-чистење камења,  
уредување на канал 
-зимзелени садници 
-отстранување на 
детските реквизити 

март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5000 м2 

 

400м 

50 
зимзелени 
садници 

   

6 Илинден, 
м.в.Барутница 
ул.19 и 21  

Подготовка на 
теренот:  
-рамнење на 
површината;  
-чистење камења, 
отпадоци , 
постаување на табла 
и сл. 

март  
15.000 м2 

површинск
а земја за 
пополнува
ње 100 м3 

/   

7 Илинден дом на 
култура  

       

8 влез Кадино 
локален пат 
Марино-Кадино 
спроти млин 
Индустри Груп 

-рамнење на 
површината;  
- листопадни 
садници 

март 4000 м2 40 листопадни 
садници 

  

9 
 

Кадино 
дом на култура 

подигање на тревник 
зимзелени садници 
санирање на шахта 

март 100 м2 5 туја   



10  
Миладиновци  
-амбуланта 
-дом на култура 

подготовка на терен 
рамнење на 
површина 

март 3000 м2 150 
садници 

 
чемпрес, јавор, 

јасен, бреза, туја, 
каталпи, 

коелреутерија 

  

набавка на саден 
материјал 

март   

подигање на тревник 
 

март   

11 
 

Бунарџик 
спроти црква 
дом на култура 

подигање на тревник март 650 м2 5 кг  
туја, каталпи 
јасен, бреза 

  
зимзелени садници 
листопадни садници 

 
15 
 

12 Ајватовци 
дом на култура 
 

подигање на тревник март 50м2 2кг 
 
 
 

   

13 
 

Мралино 
спортски терени 
дом на култура 

рамнење на 
површина 
подигање на тревник 
листопадни и 
зимзелени садници 
 

март 1500м2 50 садници чемпрес, јавор, 
јасен, бреза, туја, 

каталпи, 
коелреутерија 

  

 
14 

Бујковци 
покрај спортски 
терен 
дом на култура 

рамнење на 
површина 
подигање тревник 

март 1150 м2 20 кг 
 

   

30 
листопадни 
зимзелени  
 

15 Мршевци  
дом на култура 

подготовка на терен 
рамнење на 
површина 
 

март 2000м2 10 чемпрес, јавор, 
јасен, бреза, 

  

16 Бучинци 
дом на култура 

подигање на тревник 
зимзелени садници 

март 150 м2  туја   

17 Текија 
дом на култура 
покрај канал 

подигање на тревник 
зимзелени и 
листопадни садници 

март 400 м2 10 јавор, јасен, 
бреза, туја 

  



18 Дељадровци 
дом на култура 
околу чешма 

подигање на тревник 
зимзелени и 
листопадни садници 

март 500 м2 20    

19 пречистителна 
станица 
 
-Илинден и 
Кадино 
 

Подготовка на 
теренот:  
-рамнење на 
површината;  

март  
1600 м2 

жива 
ограда 

зимзелени 
садници 

 

   

20 пречистителни 
станици 
-Марино 
 

Подготовка на 
теренот:  
-рамнење на 
површината;  

март  
1600 м2 

жива 
ограда 

зимзелени 
садници 

 

   

 вкупно   ~60 000 м2 ~1 000 
садници 

800 листопадни 
200 зимзелени 

  

 


