
 
 
 

   
 
 
                                  
 
 
 
 

Број 10         СЕПТЕМВРИ         2013 година 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден 
 
 

Арх.бр.08-2602/____ 
од  13.09.2013 година        

 



               

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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 

документација  со која ќе се изврши усогласување на наменa  
за место викано Крива Ливада КО Илинден 

 
 
 
 
 

 
           Се објавува Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 
документација  со која ќе се изврши усогласување на наменa за место 
викано Крива Ливада  КО Илинден, бр.07-2530/3 од 11.09.2013 година, 
што Советот на Општина Илинден ја донесе на осмата редовна седница 
одржана на ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/1                                                            Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од Закон за локална 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 12 став 1, алинеа 7 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на 
РМ бр.23/2011, бр.54/2011, бр.155/12 и бр.72/13) и член 2, став 1, алинеа 
5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Сл.весник на РМ бр.56/2011                 
и бр.162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 
11.09.2013 година,  донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација  со која ќе 
 се изврши усогласување на наменa за место викано Крива Ливада  

КО Илинден 
 
 

Член  1   
Со ова Одлука се утврдува да се донесе урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши измена на намената  на дел од Блок 
1 од  УП за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино донесен  од 
Советот на општина Илинден со Одлука бр.07-1102/7 од 27.12.2005 
година, заради вклопување на бесправно изградени објекти – семејни 
станбени куќи со намена (А1/СТ) и помошни објекти.  

 
Член  2 

Донесувањето на урбанистичко планска документација од член 1                           
е утврдена во постапката по Барања за утврдување на правен статус на 
бесправно изградениот објект - семејни станбени куќи  со намена (А1/СТ) 
и помошни објекти изградени  во место викано Крива Ливада КО 
Илинден, чија што намена не е во согласност со намената на 
земјиштето-стопанство, утврдена со Урбанистички план за село 
Илинден, Марино и дел од КО Кадино. 

 
Член 3 

  Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        
во Службениот гласник на Општина Илинден.  
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.07-2530/3                   Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година               Претседател 
                                                                          м-р Марјан Милошевски с.р. 

  
 

 
 

 
 



               

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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 

документација   со која ќе се изврши усогласување на наменa  
за КП бр.158/2 КО Миладиновци 

 
 
 
 
 

 
           Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување на наменa за                 
КП бр.158/2 КО Миладиновци, бр.07-2530/4 од 11.09.2013 година, што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на осмата редовна седница 
одржана на ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 
 

 
 
                                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/2                                                      Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                         Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               

Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од Закон за локална 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 12 став 1, алинеа 7 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на 
РМ бр.23/2011, бр.54/2011, бр.155/12 и бр.72/13) и член 2, став 1, алинеа 
5 од Правилникот за стандарди  за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Сл.весник на РМ  бр.56/2011 и 
бр.162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 
11.09.2013 година,  донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација   со која ќе 
се изврши усогласување на наменa за КП бр.158/2 КО Миладиновци 

 
 

Член  1   
Со ова Одлука се утврди да се донесе урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички 
план за село Миладиновци, донесен  од Советот на општина Илинден со 
Одлука бр.07-401/2 од 24.10.2002 година, заради вклопување на 
бесправно изграден објект – семејна станбена куќа со намена (А1/СТ).  

 
Член  2 

Донесувањето на урбанистичко планска документација од член 1                           
е утврдена во постапката по Барање бр.10-2347/1 од 01.06.2011 
поднесено од лицето Гоце Гелевски со адреса на живеење ул.6  бр.16 
Миладиновци за утврдување на правен статус на бесправно изградениот 
објект - семејна станбена куќа со намена (А1/СТ)  изградена на КП 
бр.158/2 КО Миладиновци, чија што намена не е во согласност со 
намената на земјиштето - парковско зеленило, утврдена со Урбанистички 
план за село Миладиновци. 

 
Член 3 

  Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        
во Службениот гласник на Општина Илинден.  

 
 
 
 

 
 
Арх.бр.07-2530/4                    Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                 Претседател 
                                                                          м-р Марјан Милошевски с.р. 

  
 
 
 
 



               

 
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: 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 

документација   со која ќе се изврши усогласување на наменa  
за КП бр. 923/1 КО Ајватовци 

 
 
 

  
 
           Се објавува Одлуката за  донесување на урбанистичко планска 
документација  со која ќе се изврши усогласување на наменa за                  
КП бр.923/1 КО Ајватовци,  бр.07-2530/5 од 11.09.2013 година, што 
Советот на Општина Илинден ја донесе  на осмата редовна седница 
одржана на ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/3                                                     Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               

 
Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од Закон за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 12 став 1, алинеа 7 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на 
РМ бр.23/2011, бр.54/2011,  бр.155/12 и бр.72/13) и член 2, став 1, алинеа 
5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Сл.весник на РМ  бр.56/2011                   
и бр.162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана            
на 11.09.2013 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација  со која ќе 

се изврши усогласување на наменa за КП бр. 923/1 КО Ајватовци 
 

Член  1   
Со ова Одлука се утврди да се донесе урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички 
план за село Ајватовци, донесен од Советот на општина Илинден со 
Одлука бр.07-425/3 од 12.11.2002 година, заради вклопување на 
бесправно изграден објект – семејна станбена куќа со намена (А1/СТ).  

 
Член  2 

Донесувањето на урбанистичко планска документација од член 1                           
е утврдена во постапката по Барање бр.10-4109/1 од 09.08.2011 
поднесено од лицето Дане Димовски со адреса на живеење ул.Љуба 
Ивановиќ бр.40/4-1 Скопје за утврдување на правен статус на бесправно 
изградениот објект - семејна станбена куќа со намена (А1/СТ)  изградена 
на КП бр. 923/1 КО Ајватовци, чија што намена не е во согласност со 
намената на земјиштето-стопанство, утврдена со Урбанистички план за 
село Ајватовци. 

 
Член 3 

  Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        
во Службениот гласник на Општина Илинден.  

 
 
 

 
 
Арх.бр.07-2530/5                     Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                  Претседател 
                                                                          м-р Марјан Милошевски с.р. 

 
 
 
 
 
 

 



               

 
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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 

документација  со која ќе се изврши усогласување на наменa  
за КП бр.932/1 КО Ајватовци 

 
 
 

 
 
           Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување на наменa за                  
КП бр.932/1 КО Ајватовци, бр.07-2530/6 од 11.09.2013 година, што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на осмата редовна седница 
одржана на ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/4                                                      Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



               

Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од Закон за локална 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 12 став 1, алинеа 7 од 
Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на 
РМ бр.23/2011, бр.54/2011, бр.155/12 и бр. 72/13) и член 2, став 1, алинеа 
5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација (Сл.весник на РМ  бр.56/2011 и 
бр.162/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 
11.09.2013 година,  донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација   со која ќе 

се изврши усогласување на наменa за КП бр. 932/1 КО Ајватовци 
 
 

Член  1   
Со ова Одлука се утврди да се донесе урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши промена на намена во Урбанистички 
план за село Ајватовци, донесен  од Советот на општина Илинден со 
Одлука бр. 07-425/3 од 12.11.2002 година, заради вклопување на 
бесправно изграден објект – семејна станбена куќа со намена (А1/СТ).  

 
Член  2 

Донесувањето на урбанистичко планска документација од член 1                           
е утврдена во постапката по Барање бр.10-4625/1 од 17.08.2011 
поднесено од лицето Синиша Трајановски со адреса на живеење ул.510 
бр.18 н.м.Марино за утврдување на правен статус на бесправно 
изградениот објект - семејна станбена куќа со намена (А1/СТ)  изградена 
на КП бр. 932/1 КО Ајватовци, чија што намена не е во согласност со 
намената на земјиштето-стопанство, утврдена со Урбанистички план за 
село Ајватовци. 

 
Член 3 

  Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        
во Службениот гласник на Општина Илинден.  

 
 
 
 

 
 
Арх.бр.07-2530/6                    Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                 Претседател 
                                                                          м-р Марјан Милошевски с.р. 

 
 
 
 
 



               

 
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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши усогласување на наменa  
за  КП бр.1557/1 КО Кадино 

 
 
 

 
 
           Се објавува Одлуката  за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши усогласување на наменa за                  
КП бр.1557/1 КО Кадино, бр.07-2530/7 од 11.09.2013 година, што Советот 
на Општина Илинден ја донесе на осмата редовна седница одржана на 
ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 
 

 
 
                                                                                      ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/5                                                       Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



               

 
 

Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од Закон за локална 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002)  и член 98 од  Закон за водите 
(Сл.весник на Р.М бр.87/2008, бр.6/2009, бр.161/2009, бр.83/2010,  
бр.51/2011, бр.44/2012 и бр.23/2013), Советот на Општина Илинден на 
седницата одржана на  година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе  

се изврши усогласување на наменa за  КП бр.1557/1 КО Кадино 
 

Член  1   
Со ова Одлука се утврдува потреба од донесување  урбанистичко 

планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената 
на КП бр.1557/1 КО Кадино опфатена со Урбанистички план за село 
Кадино и Мралино донесен од Советот на општина Илинден со Одлука 
бр. 07-441/4 од 30.12.1998 година,   

 
 

Член  2 
Донесувањето на урбанистичко планска документација од член 1                          

е утврдено во постапката по Барање за Одобрение за градење  на               
КП бр.1558/5 КО Кадино која е во непосредна близина на КП бр.1557/1 
КО Кадино  сопственост на ДСРМ Министерство за одбрана Скопје. 

На КП бр.1557/1 КО Кадино лоцирани се извори за 
водоснабдување на аеродромот Александар Велики и касарната Страшо 
Пинџур од тие причини потребно е да се усогласи намената и утврдат 
зоните на заштита за ваков вид на објекти со изработка на детален 
урбанистички план. 

Со донесувањето на деталниот урбанистички план ќе се изврши 
воспоставување и одржување на заштитни зони како и изградба и 
одржување  на објекти за заштита на водите од загадување. 

 
Член 3 

  Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        
во Службениот гласник на Општина Илинден.  
 

 
 
 
 
Арх.бр.07-2530/7                     Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                 Претседател 
                                                                          м-р Марјан Милошевски с.р. 

 
 
 

 



               

 
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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за утврдување на потреба за избор на 

најповолен идеен проект и изработка на основен проект за изградба 
на семејни станбени куќи во локалитет ЈАКА – општина Илинден 

 
 
 
 

 
           Се објавува Одлуката  за утврдување на потреба за избор                 
на најповолен идеен проект и изработка на основен проект за изградба 
на семејни станбени куќи во локалитет ЈАКА – општина Илинден,                  
бр.07-2530/8 од 11.09.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја 
донесе на осмата редовна седница одржана на ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/6                                                     Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 
 

Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од Закон за локална 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 70 од Закон за просторно 
и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 51/2005, бр.137/2007, 
бр.151/2007, бр.91/2009; бр.124/2010, бр.18/2011, бр.53/2011, бр.144/2012 
и бр.55/2013) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 
11.09.2013 година,  донесе: 
 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на потреба за избор на најповолен идеен проект и 
изработка на основен проект за изградба на семејни станбени куќи  

во локалитет ЈАКА – општина Илинден 
 
 

Член  1   
Со оваа Одлука се утврдува потреба за избор на најповолен идеен 

проект и изработка на основен проект за изградба на семејни станбени 
куќи во локалитет ЈАКА – општина Илинден. 
 

Член 2 
 Изборот на најповолниот идеен проект и изработката на 
основниот проект е со цел да се создаде урбанистички континуитет во 
просторот и да се зголеми  неговата вредност, односно условите за 
живот и работа на жителите на општина Илинден. 
 Просторот  за кој се утврдува потребата  за избор на најповолен 
идеен и основен проект е утврден со  планскиот опфат од Урбанистички 
план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, Блок 32 донесен со 
Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година. 

  
Член 3 

 Се врши избор на 4 (четири) најповолни идејни решенија согласно 
кои ќе се изработат  и основни  проекти, кои треба да ги содржат сите 
фази на градба. 
 Избраните решенија ќе бидат понудени на инвеститорите без 
надоместок  во постапката за издавање одобрение за градење.  
 Инвеститорите кои нема да се одлучат за избор на еден од  
понудените  проекти ќе изработат проекти  во согласно позитивната 
законска регулатива и дозволените  архитектонско- урбанистички 
параметри за своја сметка. 

Посебните услови како и критериумите за изборот и изработката 
на проектите  подетално ќе бидат содржани во објавата на конкурсот. 
 

Член 4 
 Изборот на најповолното решение ќе биде извршен од страна на 
стручни лица од страна на Комисија формирана за таа цел. Најдобро 
рангиранте учесници ќе бидат наградени со вкупен паричен фонд со 
награда од  120.000,00 денари. Наградата ќе биде обезбедена од 



               

Буџетот на општина Илинден од Програма Ф1 Урбанистичко планирање, 
ставка 426 други тековни расходи. 
 

Член 5 
Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        

во Службениот гласник на Општина Илинден.  
 
 
 

 
 
Арх.бр.07-2530/8                    Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                 Претседател 
                                                                          м-р Марјан Милошевски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               

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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за утврдување на  посебни одредби  

за спроведување на Урбанистички план за село Илинден, Марино  
и дел од Кадино, блок 32, измена и дополнување КО Марино-  

Општина Илинден, плански период 2012-2022  
 
 
 
 
 

 
           Се објавува Одлуката  за утврдување на  посебни одредби за 
спроведување на Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од 
Кадино, блок 32, измена и дополнување КО Марино- Општина Илинден, 
плански период 2012-2022, бр.07-2530/9 од 11.09.2013 година, што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на осмата редовна седница 
одржана на ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 

 
                                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/7                                                     Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 
Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од Закон за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 ) и член 70 од Закон за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.51/2005, 
бр.137/2007, бр.151/2007, бр.91/2009, бр.124/2010, бр.18/2011, 
бр.53/2011, бр.144/2012 и бр.55/2013), Советот на Општина Илинден на 
седницата одржана на 11.09.2013 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на  посебни одредби за спроведување на 

Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино, блок 
32, измена и дополнување КО Марино- Општина Илинден, плански 

период 2012-2022  
 

Член  1   
Со оваа одлука се утврдуваат посебните одредби за 

спроведување на Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од 
Кадино, блок 32, измена и дополнување КО Марино- Општина Илинден, 
плански период 2012-2022 донесен од страна на Совет на општина 
Илинден со Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година. 

 
Член 2 

Утврдувањето на посебните одредби се со цел да создадат 
урбанистички континуитет во просторот и да ја зголемат неговата 
вредност, односно условите за живот и работа на луѓето утврдени со 
урбанистичкиот план и ќе послужат во постапката за добивање на 
одобрение за градење за семејни станбени куќи во локалитетот Јака. 

 
Член 3 

Посебните услови за планирање содржат детални податоци за 
условите за градење : вид на планираната градба, нејзината намена, 
дозволена висина на градење, максимален број на спратови, висина на 
кровна конструкција, режим на градење над котата на венец, кота на 
нулта плоча во однос на нивелетата на пристапната сообраќајница, 
дефиниција на елементите на внатрешниот сообраќај, пристапи, рампи, 
паркиралишта и гараѓи, режим на градење под земја и слично. Со 
одредбите на градење во височина се заштитува на ниво на 
хомогенизирана наменска зона секој тип на домување : 

1. планирана намена – А1  домување во станбени куќи ,  
2. планирана максимална катност П+1, 
3. максимална височина до венец од 7.2м, 
4. горен или завршен венец на градбата е хоризонтална линија до 

која завршува вертикалниот фасаден ѕид од градбата поставен на 
градежната линија 

5. максималната височина до венец се одредува од лицето на 
градежната парцела, односно од страната на сообраќајниот 
пристап до градежната парцела, и за рамен терен се изразува како 
вертикално растојание помеѓу тротоарот и завршниот венец на 
градбата во должни метри, 



               

6. за терени во пад доколку тротоарот долж лицето на парцелата е 
во пад, максималната височина се одредува помеѓу висинската 
кота на тротоарот во средината на страната на површината за 
градење долж падот на теренот и завршниот венец на градбата, 

 
7. максимална височина на нултата плоча (приземната плоча) во 

однос на котата на тротоарот треба да изнесува најмногу 1.2м, и 
нултата плоча не може да се поместува под котата на тротоарот, 

8. не е дозволена изведба на поткровје, дозволено е само изведба 
на приземје и кат,  

9. максималната височина на слеме изнесува 4.5м над завршниот 
венец на градбата. Слеме е највисока точка на кровната 
конструкција или највисока хоризонтална линија на пресекот на 
накривените рамнини што го формираат покривот. Височина на 
слеме се одредува и мери од котата на горниот, односно 
завршниот венец на градбата, 

10. треба да се применуваат коси покриви, со агол од најмногу 35 
степени од завршниот венец, 

11. задолжително е да се запази процент на озеленетост во рамки на 
градежните парцели кој изнесува 20% од вкупната површина на 
градежната парцела, 

12. при изработка на Основен проект за градба да се достави 
ситуационо решение со партерно и хортикултурно уредување за 
градежната парцела 

13. при изработка на Основен проект за градба  да се предвидат, а 
при изведбата на објектите да се применат исклучиво еколошки, 
атестирани материјали за градба, со висок квалитет  и 
термоизолациони карактеристики согласно европските стандарди 
и нормативи 

14. при примена на соларна технологија, соларните колектори се 
поставуваат на покривите на објектите, со максимално 
вклопување во изгледот на објектот, според доставен проект 

15. реклами, натписи, тенди, уреди за климатизација и сл. се 
поставуваат според доставен проект 

16. во рамките на дворните места на градежните парцели, како дел од 
Основниот проект за градба, можат да се проектираат  базени, 
тремови, натстрешници, перголи, кои ќе создадат единствена 
обликовна целина со објектот, со користење на висококвалитетни 
природни материјали 

17. оградите на градежните парцели треба да се целосно 
транспарентни со максимална висина од 1.2м, проектирани од 
материјали со висок квалитет, во се според доставен проект. 

 
Член 4 

Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        
во Службениот гласник на Општина Илинден.  
 
Арх.бр.07-2530/9                     Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                  Претседател 
                                                                          м-р Марјан Милошевски с.р 



               

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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката  за определување зони на макролокација  

во општина Илинден, за утврдување на пазарната вредност 
на недвижниот имот 

 
 
 
 
 

 
           Се објавува Одлуката за определување зони на макролокација во 
општина Илинден, за утврдување на пазарната вредност на недвижниот 
имот,  бр.07-2530/10  од 11.09.2013 година, што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на осмата редовна седница одржана на ден 
11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 

 
 

 
                                                                                      ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/8                                                       Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална 
самоуправа  (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 5 од Законот за даноците 
на имот (Сл.весник 61/04,...84/12), член 16 од Методологијата за 
утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Сл.весник 
50/05,...183/11) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на 
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на 
општина Илинден на седницата одржана на ден 11.09.2013 година, 
донесе: 

О Д Л У К А 
за определување зони на макролокација во општина    

Илинден, за утврдување на пазарната вредност 
на недвижниот имот 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдуваат Зоните на макролокација на 
градежното земјиште на територијата на Општина Илинден, согласно 
Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот 
имот на следниот начин: 
 
Рб. Општина Илинден Зона на 

макро 
локација 

1. Ilinden-Zona za proizvodstvo, servisi, 
komercijalni i delovni nameni, lokalitet Karaga~; 
Zona za stopanstvo: m.v. Trnica, m.v. Karaga~ i m.v. 
Dolni \ulba{; Stopanski kompleks Ilinden  

15 
(petnaeset

ta zona) 
40 boda 

2. Grade`ni parceli koi grani~at so ul. 2, ul. 8, ul. 9 vo 
n. Ilinden i ul.500 vo N.Marino 

15 
(petnaeset

ta zona) 
40 boda 

3. Ilinden, Marino i del od Kadino (opfaten so 
generalniot urbanisti~ki plan za Ilinden, Marino 
i del od Kadino) 

16 
({esnaeset

ta zona) 
30 boda 

4. Kadino 16.1 
(podzona 

{esnaeset
ta)  

25 boda 
5. Mralino 17 

(sedumnaes
etta zona) 

15 boda 
6. Bunarxik 17.1 

(podzona 
sedumnaese

tta) 
10 boda 



               

7. Ajvatovci 17.1 
(podzona 

sedumnaese
tta) 

10 boda 
8. Miladinovci 17.1 

(podzona 
sedumnaese

tta) 
10 boda 

9. Tekija 18 
(osumnaese

tta zona) 
5 boda 

10. Deqadrovci 18 
(osumnaese

tta zona) 
5 boda 

11. Bujkovci 18 
(osumnaese

tta zona) 
5 boda 

12. Mr{evci 18 
(osumnaese

tta zona) 
5 boda 

13. Bu~inci 18 
(osumnaese

tta zona) 
5 boda 

Vrednosta na presmetkovniot bod iznesuva edno evro vo denarska 
protivvrednost. 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување                                    
во Службениот гласник на општина Илинден. 
  

 
 

 
 
 
Арх.бр.07-2530/10                    Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                Претседател 
                                                                         м-р Марјан Милошевски с.р. 
 

 



               

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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за утврдување на зони на градежно 
земјиште на подрачјето на општина Илинден за спроведување  

на постапки согласно Законот за градежно земјиште 
 
 
 
 
 
 

 
           Се објавува Одлуката за утврдување на зони на градежно 
земјиштена подрачјето на општина Илинден за спроведување                      
на постапки согласно Законот за градежно земјиште, бр.07-2530/11              
од 11.09.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе               
на осмата редовна седница одржана на ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 

 
                                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/9                                                              Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од 
Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) 
и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина 
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), a во врска со 
Законот за градежно земјиште (Сл.весник на Р.М. бр.17/11, бр.53/11, 
бр.144/12 и бр.25/13), Советот на општина Илинден на седницата 
одржана на ден 11.09.2013 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на зони на градежно земјиште 
на подрачјето на општина Илинден за спроведување на постапки 

согласно Законот за градежно земјиште 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдуваат зони на градежно земјиште на 

подрачјето на општина Илинден за спроведување на постапки согласно 
Законот за градежно земјиште. 

 
Член 2 

Зоните од член 1 на оваа Одлука се определуваат согласно  
Уредбата за висина на  цена на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија и висина на посебни трошоци за спроведување на 
постапките за оттуѓување и давање под закуп (Сл.весник на Р.М. 
бр.102/11, бр.169/11,  бр.171/11, бр.14/12, бр.38/12, бр.54/12, бр.63/12, 
бр.150/12 и бр.3/13). 
 

Член 3 
 Согласно Уредбата за висина на  цена на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија и висина на посебни трошоци за 
спроведување на постапките за оттуѓување и давање под закуп 
(Сл.весник на Р.М. бр.102/11, бр.169/11,  бр.171/11, бр.14/12, бр.38/12, 
бр.54/12, бр.63/12, бр.150/12 и бр.3/13) 
 
 1.За зона ЦЕНТРАЛНО ПОДРАЧЈЕ на општина Илинден се смета: 
           Границата на зоната се движи по границите на планските опфати 
утврдени со следните урбанистички планови:  
 -Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО 
Кадино донесен од Советот на општина Илинден со Одлука        бр.07-
1102/7 од 27.12.2005 година,  
 -Урбанистички план вон населено место Илинден, за 
производство, сервиси, комерцијални и деловни намени, локалитет 
Карагач донесен од Советот на општина Илинден со Одлука бр.07-432/2 
од 22.02.2008 година,  
 -Урбанистички план вон населено место Илинден за стопански 
комплекс донесен од Советот на општина Илинден со Одлука бр.07-42/7 
од 17.02.2004 година,  



               

 -Урбанистички план вон населено место, локалитет Ограѓа-1, 
донесен од Советот на општина Илинден со Одлука бр.07-1102/8 од 
27.12.2005 година,  
 -Урбанистички план вон населено место Кадино, локалитет 19 
донесен од Советот на општина Илинден со Одлука бр.07-327/4 од 
16.02.2010 година,  
 
 -Урбанистичка документација за населени места Кадино и 
Мралино, општина Илинден донесена од Советот на општина Илинден 
со Одлука бр.07-441/4 од 30.12.1998 година и  
 сите измени и дополнувања на  наведените урбанистички 
планови во рамките на утврдените плански опфати. 
 
 2.За зона НАСЕЛЕНО И ВОННАСЕЛЕНО МЕСТО на општина 
Илинден се сметаат населените места Бучинци, Мршевци, Бујковци, 
Миладиновци, Текија, Дељадровци, дел од Кадино, Бунарџик, Ајватовци 
и Мралино и понатаму границата продолжува по границите на планскиот 
опфат утврден со Урбанистички план за село Илинден, Марино и  дел од 
КО Кадино, Блок 32 донесен од Советот на општина Илинден со Одлука 
бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување,  
а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден. 

 
 
 

 
 
Арх.бр.07-2530/11                     Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                   Претседател 
                                                                          м-р Марјан Милошевски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               

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: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за енергетска ефикасност  

на општина Илинден 2013-2015 
 
  
 

 
           Се објавува Програмата за енергетска ефикасност на општина 
Илинден 2013-2015, бр.07-2530/12 од 11.09.2013 година, што Советот на 
Општина Илинден ја донесе  на осмата редовна седница одржана на ден 
11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе 
биде објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Арх.бр.08-2602/10                                                   Градоначалник 
Од 13.09.2013г.                                                          Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од 
Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден 
бр.15/10), член 132 став 1 од Законот за енергетика (Сл.весник на Р.М. 
бр.16/11, бр.136/11, бр.75/13 и 79/13) и член 134 став 2 од Деловникот             
за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина 
Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана 
на ден 11.09.2013 година, донесе 
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Програмата за енергетска ефикасност на Општина Илинден за периодот 
2013-2015 година претставува прв програмски документ на Општина 
Илинден кој се однесува на подобрувањето и унапредувањето на 
енергетската ефикасност во општината. 
 
Со оваа Програма Општина Илинден ја исполнува својата законска 
обврска да донесе тригодишна програма за подобрување на 
енергетската ефикасност и да ги спроведува мерките утврдени со 
истата. Со спроведувањето на мерките утврдени со оваа Програма 
Општина Илинден ќе придонесе кон постигнување на целта за 
енергетски заштеди во Република Македонија од најмалку 9%, до 2018 
година, во споредба со основната потрошувачка просечна потрошувачка 
измерена во периодот од 2002-20061. 
 
Програмата е донесена врз основа на членот 132 став (1) од Законот за 
енергетика  (Службен весник на РМ, бр.16/11;136/11), од страна на 
Советот на Општина Илинден, на предлог на градоначалникот на 
општината, а по претходно мислење од Агенцијата за енергетика.  
 
Програмата содржи приказ и оцена на состојбите и потребите на 
енергија и индикативни цели за заштеда на енергија на ниво на Општина 
Илинден. Со неа се определени мерките за подобрување и 
унапредување на енергетската ефикасност и утврдени се целите што 
треба да се постигнат со тие мерки. Во Програмата е направен преглед 
на можните извори за финансирање на вложувањата потребни за 
спроведување на мерките, определени се активностите и роковите за 
спроведување на мерките и предложени се носители на активностите, а 
опфатени се и други потребни податоци.   
 
Со оваа Програма се опфатени зградите или градежни единици на 
подрачјето на Општина Илинден кои се во сопственост на општината, 
како и јавното уличното осветлување во сите населени места. Во текот 
на изработката на Програмата беа обезбедени податоци на 
потрошувачката на енергија за објектите во сопственост на Општина 
Илинден. Беше направена дополнителна проверка и посета на терен и 
утврдена е фактичката состојба на самата локација на објектите, добиен 
увид на состојбата на секој објект. Добиените податоци се искористени 
за изготвување на оваа Програма. Дополнително, во согласност со 
ставите (2), (3) и (4) од член 134 од Законот за енергетика, лицата од 
јавниот сектор се должни да изготвуваат годишни анализи за 
потрошувачката на енергија и да организираат мониторинг над 
потрошувачката на енергија, да обезбедуваат енергетски контроли и 
извештаи за истите кои ќе ги доставуваат до АЕ. 
 
Во однос на јавното осветлување, беа собрани достапните податоци за 
потрошувачката на електрична енергија, во соработка со тимот назначен 
од општината, Јавното комунално претпријатие „Илинден“, а беше 
направен и увид на терен. При изготвувањето на предлог мерките беа 

                                                 
1 Прв АПЕЕ на Република Македонија 



               

земени во предвид активностите кои во овој дел веќе се спроведуваат во 
Општина Илинден со цел подобрување на енергетската ефикасност, 
како и планираните активности предвидени со Програмата за користење, 
одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина 
Илинден за 2012 година. 
 
Спроведувањето на Програмата ќе се врши врз основа на годишните 
акциски планови усвоени од Советот на општината, што претставува 
законска обврска за општината која произлегува од членот 132, став (3) 
од Законот за енергетика. 

1.1 Потреба за енергија во рамките на општина 
Илинден 

 
Во фазата на изработката на предвидувањето на енергетските потреби 
за Општина Илинден од 2013-2015 година земени се во предвид 
резултатите и предвидувањата за енергетските потреби на Република 
Македонија до 2018 година кои се изработени во согласност со 
Стратегијата за енергетска ефикасност на РМ до 2020 година. 
Последните податоци за бруто домашната потрошувачка на електрична 
енергија по месеци, е превземена од Заводот за Статистика2.  
 
Дијаграм бр.1: Бруто домашна потрошувачка на електрична енергија по 

месеци за 2010 г. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
За РМ како најголеми потрошувачи на електрична енергија во 2010 
година се јавуваат домаќинствата со 37,3%, индустриските сектори 
(енергетски сектор плус индустрија) со 25,3% и останатите сектори со 
17,7% од бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија. 
Потрошувачката на електрична енергија по сектори е прикажана на 
дијаграмот бр. 2, кој е превземен од  Заводот за статистика. 
 
Дијаграм бр.2: Потрошувачка на електрична енергија по сектори за 2010 

година 
 

                                                 
2 http://www.stat.gov.mk/pdf/2011/6.1.11.91.pdf - Биланс на електричната енергија, по месеци, 2010 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2011/6.1.11.91.pdf


               

 
За предвидување на енергетските потреби за Општина Илинден земени 
се во предвид податоците за прираст на населението кој изнесува 
просечно 1% годишно3. 
 
Вкупната потрошувачка на енергија на годишно ниво за Општина 
Илинден изнесува 2.370.202,65 kWh/год. 
Во табелата бр.1 прикажана е годишната потрошувачка на енергија во 
Општина Илинден, во објектите кои се предмет на анализа во 
изработката на Програмата за енергетска ефикасност на општината за 
периодот од 2013-2015 година. 
 
Табела бр. 1: Годишна потрошувачка на енергија во Општина Илинден 

 
 

1.2Потенцијали за заштеда на енергија на 
општината 

 

                                                 
3 Профил на Општина Илинден, jуни, 2012 година 

Р.б
р. Сектор Број на 

објекти 
Површ. 
која се 
грее м2 

Годишна 
потрошувачка 

на енергија 

Просечна 
специфична 

потрошувачка на 
енергија 

МWh/год. kWh/m2 
1.  Објекти 

1.1 
Општинска 
зграда, 
Илинден 

1 493,00 182 
 

368,12 
 

1.2 Училишта  7 6.770,03 1.264 186,78 

1.3  Детски 
градинки 1 1.024,00 204 199,29 

1.4 Култура  
9 1.167,4 1 1,18 

2.  Јавно  
             
осветлување 

/ / 719 / 

             Вкупно / / 2.370 / 



               

Во согласност со АПЕЕ за периодот од 2010-2018 година вкупната 
национална индикативна цел за енергетски заштеди од најмалку 9% од 
потрошувачката на финална енергија во земјата до 2018 година, во 
однос на просечната енергетска потрошувачка во земјата остварена во 
периодот 2002-2006, утврдувањето на потенцијалите за заштеда на 
енергија на единиците на локалната самоуправа е од особена важност. 
Потенцијалот за заштеда на енергија со примена на сите предложени 
мерки за Општина Илинден во тригодишната програма за енергетска 
ефикасност прикажан е во следната табела: 
 
Табела бр. 2: Потенцијал за заштеда на енергија со примена на мерки за 
ЕЕ со Програмата за ЕЕ за Општина Илинден 2013-2015 
 

Состојба пред мерки за ЕЕ 
Објекти 1.651,41 MWh/год. 
Јавно осветлување 718,79  MWh/год. 
ВКУПНО: 2.370,20 MWh/год. 
 
Состојба по мерки за ЕЕ 
Објекти 1.097,48 MWh/год. 
Јавно осветлување  371,75  MWh/год. 
ВКУПНО: 1.469,23 MWh/год. 
 
Заштеди  
Објекти 553,93   MWh/год. 
Јавно осветлување 347,04 MWh/год. 
ВКУПНО: 900,97  MWh/год. 

 
Потенцијалот за заштеда на енергија во Општина Илинден со примена 
на предвидените мерки со Програмата за ЕЕ до 2015 година изнесува 
900,97 MWh/год. или 0,077469 ktoe, што е намалување за 1,93%4 во 
однос на проекциите за намалување на потрошувачката на енергија во 
комеријалниот сектор за 2015 година. Земајќи ги предвид можностите за 
финансирање на мерки за ЕЕ во периодот 2013-2015 година, 
предложени се две сценарија за инвестиции во објектите во сопственост 
на општината и јавното осветлување, а во рамки на предвидениот Буџет 
од општината за оваа намена. Во табелите бр. 2 и 3, прикажани се 
предложените инвестиции во мерки за ЕЕ со Програмата за ЕЕ за 
објекти во сопственост на општината и за јавно осветлување. 
 
Табела бр. 3: Инвестиции во објектите во сопственост на општината и 
уличното осветлување за 2013-2015 според сценарио 1 
 
СЦЕНАРИО 1  
 
Инвестиција во ден. 2013 2014 2015 
Мерки за ЕЕ - објекти  4.533.165,00 3.936.184,00 5.167.045,00 
Мерки за ЕЕ - улично 396.490,00 792.980,00 0,00 
                                                 
4 Проценка за енергетски заштеди на комерцијалени услужен  сектор за 2015 год. е 4,02 ktoe според АПЕЕ 



               

осветлување 
Вкупно 4.929.655,00 4.729.164,00 5.167.045,00 
 
Табела бр. 4: Инвестиции во објектите во сопственост на општината и 
уличното осветлување за 2013-2015 според сценарио 2 
 
СЦЕНАРИО 2 
 
Инвестиција во ден. 2013 2014 2015 
Мерки за ЕЕ - објекти 4.924.305,00 4.470.866,00 4.533.165,00 
Мерки за ЕЕ - улично 
осветлување 

396.490,00 396.490,00 396.490,00 

Вкупно 5.320.795,00 4.867.356,00 4.929.655,00 
 
Заштедите добиени врз основа на овие сценарија дадени се во следната 
табела: 
 
Табела бр. 5: Приказ на енергетски и финансиски заштеди според 
сценарио 1 и 2 
 
СЦЕНАРИО 1  
 
ЕНЕРГЕТСКИ  ЗАШТЕДИ  2013 2014 2015 
Заштеди заради ЕЕ мерки во 
објекти во сопственост на 
општината (kWh/год.) 

19.040,53 253.798,68 176.338,66 

Заштеди заради ЕЕ мерки во јавно 
осветлување (kWh/год.) 115.681,33 231.362,66 0,00 

 
ВКУПНО (kWh /год.) 134.721,86 485.161,34 176.338,66 

 
ВКУПНО  796.221,86 
 
ФИНАНСИСКИ ЗАШТЕДИ  2013 2014 2015 
Финансиски заштеди со ЕЕ 
мерки во објекти (€ /год.)   1.542,16  18.538,80 15.561,13 

Финансиски заштеди заради 
ЕЕ мерки во јавно 
осветлување (€ /год.) 

16.533,96  33.067,93  0,00 

 
ВКУПНО (€ /год.)      18.076,12      51.606,73     

15.561,13 
ВКУПНО (ден/год.) 1.111.681,38 3.173.813,90 957.009,50 
  
ВКУПНО 5.242.504,78 ден. (85.243,98€) 
 
 
СЦЕНАРИО 2 
 



               

ЕНЕРГЕТСКИ  ЗАШТЕДИ  2013 2014 2015 
Заштеди во објекти во (kWh/год.) 137.121,16 397.763,57 19.040,53 
Заштеди во јавно осветлување 
(kWh/год.) 115.681,33 115.681,33 115.681,33 

 
ВКУПНО (kWh /год.) 252.802,49 513.444,90 134.721,86 

 
ВКУПНО  900.969,25 
 
ФИНАНСИСКИ ЗАШТЕДИ  2013 2014 2015 
Финансиски заштеди во 
објекти во (€/год.)   9.894,60 26.857,48 1.542,16 

Финансиски заштеди - јавно 
осветл. (€/год.) 16.533,96 16.533,96 16.533,96 

 
ВКУПНО (€/год.) 26.428,56 43.391,44 18.076,12 
ВКУПНО (ден/год.) 1.625.356,44 2.668.573,56 1.111.681,38 
 
ВКУПНО  5.405.611,38 ден. (87.896,12€) 
 
 
 
Дијаграм бр. 3: Кумулативно намалување на СО2 емисии по сценарио 1 
за период од 2013-2015 година со применети мерки за ЕЕ 
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Кумулативното намалување на јаглеродните емисии при спроведување 
на активностите од сценарио 1 за подобрување на енергетската 
ефикасност на Општина Илинден до 2015 година изнесува 293,77 t CO2. 
 
Дијаграм бр 3: Кумулативно намалување на СО2 емисии по сценарио 2 за 
период од 2013-2015 година со применети мерки за ЕЕ 
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Кумулативното намалување на јаглеродните емисии при спроведување 
на активностите од сценарио 2 за подобрување на енергетската 
ефикасност на Општина Илинден до 2015 година изнесува 314,44 t CO2. 

 
1.3Заклучок 

 
Спроведувањето на сценарио 2 за остварување на енергетски заштеди 
во Општина Илинден ќе овозможи остварување на енергетски заштеди 
на крајот од 2015 година од 900,97 MWh, односно 553,93 MWh заштеда 
во објектите кои се во надлежност на општината и 347,04 MWh заштеда 
во јавното осветлување. Сценаријата се направени врз основа на 
финансиските можности и предвидувања на активностите на општината 
и споредено со АПЕЕ во периодот од 2013 до 2015 година овозможуваат 
остварување на следните енергетски заштеди: 
 
- Во 2013 година предвидената заштеда на енергија е 252.802,49 

кWh/год., односно 0,021737 ktoe/год. што изнесува 8,69% од 
планираните 0,25 ktoe/год. енергетски заштеди предвидени со 
подобрено енергетско управување во општините. 

- Во 2014 година заштедата на енергија е 513.444,90 кWh/год, што 
претставува 0.044148 ktoe/год., т.е 12,61% од вкупно предвидените 
0,35 ktoe/год. енергетски заштеди предвидени со подобреното 
енергетско управување во општините 

- Во 2015 година заштедата на енергија изнесува 134.721,86 кWh/год, 
односно 0.011584 ktoe/год., односно 2,32% од вкупно предвидените 
0,50 ktoe/год. енергетски заштеди предвидени со подобреното 
енергетско управување во општините. 

 



               

На слика бр.1 претставени се енергетските заштеди кои би се оствариле 
преку подобреното енергетско управување во општините предвидено со 
АПЕЕ до 2018 година 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 1: Енергетски заштеди што ги произведува подобреното 
енергетско управување во општините5 

 
Нивото на очекувани заштеди до 2018 година, кај општините изнесува 
2,3ktoe. Општина Илинден со спроведување на Програмата за 
енергетска ефикасност од 2013 до 2015 година ги исполнува 
предвидувањата од Првиот национален акционен план за енергетска 
ефикасност на РМ и притоа допринесува за кумулативно намалување на 
јаглеродните емисии за 314,44 t CO2. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Прв акционен план за енергетска ефикасност на РМ до 2018 год., слика 1.2.2.7, стр. 63  



               

       

 2. 
Предговор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2010 година, 
во Република Македонија, потрошувачката на електрична енергија 
изнeсува 8.677.969 МWh од кои 83,6% се обезбедени од домашно 
производство, а 16,4% од увоз.  
 
Во согласност со членот 129 од Законот за енергетика, политиката на 
енергетската ефикасност се остварува преку: 

- мерки и активности за ефикасно користење на енергијата;  
- донесување на програми и планови за подобрување и 

унапредување на енергетската ефикасност и нивно спроведување, 
како и  

- преку исполнување на обврските на јавниот сектор во поглед на 
енергетската ефикасност и заштедата на енергија.  

 
Советот на единиците на локалната самоуправа на периоди од три 
години донесува програми за енергетска ефикасност за период од три 
години, по претходно мислење од Агенцијата за енергетика. Програмата 
треба да содржи: 

- приказ и оцена на состојбите и потребите на енергија; 
- индикативни цели за заштеда на енергија на локално ниво;  
- мерки за подобрување и унапредување на енергетската ефикасност 

и целите што треба да се постигнат со тие мерки;  
- изворите за финансирање на вложувањата потребни за 

спроведување на мерките, активности и рокови за спроведување на 
мерките;  

- носители на активностите и 
- други потребни податоци. 

 
Спроведувањето на програмата по која е добиено позитивно мислење од 
Агенцијата за енергетика, се врши со годишен план кој на предлог на 
градоначалникот, го донесува советот на единицата на локалната 
самоуправа.  Со спроведувањето на Програмата за енергетска 
ефикасност, лицата од јавниот сектор ги применуваат мерките за 
подобрување на енергетската ефикасност на зградите, градежните 
единици, уредите и постројките. Со донесувањето на тригодишни 
програми за подобрување на енергетската ефикасност и 
спроведувањето на мерките утврдени со програмата, единиците на 
локалната смоуправа ги извршуваат обврските за спроведување на 
енергетска ефикасност. Ова допринесува за спроведување на 
Политиката за ефикасно користење на енергијата која се утврдува со 
Стратегијата за енергетската ефикасност, што ја донесува Владата на 
Република Македонија. Во активности за подобрување на енергетската 
ефикасност на единиците на локалната самоуправа спаѓа: 

- изготвувањето на годишни анализи за потрошувачката на енергија и 
организирање на  мониторинг над потрошувачката на енергија;  

- обезбедувањето најмалку еднаш на секои три години, енергетски 
контроли за зградите или градежните единици кои се во 
сопственост на општината и   

- обезбедувањето на сертификат за енергетските карактеристики на 
зградите или градежните единици во сопственост на општината. 
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   3.  
цели на 
програмата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

Главни цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина 
Илинден е подобрување на енергетска ефикасност на подрачјето на 
општината преку: 
 

- зголемување на енергетската ефикасност на зградите или 
градежните единици во сопственост на Општина Илинден и на 
уличното осветлување и 

- промени во начинот на однесувањето на вработените во 
општинската администрација, јавните претпријатија и установи од 
една страна, и на граѓаните – жители на општината од друга. 

 
За постигнување на наведените цели општината: 
 

- ќе го обезбеди спроведувањето на мерките за подобрување на 
енергетска ефикасност на своите објекти утврдени со оваа 
програма и 

- ќе мобилизира значителни финансиски и други ресурси. 
 
За остварување на овие цели, покрај директното спроведување на 
инфраструктурните подобрувања кај објектите и уличното осветлување, 
неопходно е подигнување на јавната свест преку информирање на 
граѓаните за придобивните кои тие ги носат, но и со обука на тимови 
составени од персоналот во општинската администрација кои ќе бидат 
задолжени за имплементација на мерките за енергетска ефикасност и 
промоција на истите. 
 
Покрај реализацијата на конкретни мерки за подобрување на ЕЕ, 
неопходно е и спрведување на правилен енергетски менаџмент кај 
јавните објекти со цел понатамошно подобрување на енергетската 
ефикасност во објектите на општините. 
 
Се очекува предложените мерки и активности да придонесат кон 
подобрување на енергетската ефикасност и обезбедувањето на 
повисоки стандарди за користење на јавните објекти и на уличното 
осветлување, како и да го промовираат користењето на обновливите 
извори на енергија. На тој начин Општина Илинден ќе се вклучи во 
реализацијата на националните политики за ефикасно користење на 
енергијата неопходна за задоволување на различните потреби во 
градежните објекти и инсталации во кои или со кои се извршуваат 
јавните функции на општината. 
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вовед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 
 
 
 

4.1Податоци за општината 
 
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Општината Илинден е формирана со Законот за територијална поделба 
на Република Македонија („Службен весник на РМ„ бр. 49/96). 
Подрачјето на општината ги опфаќа следните населени места: Илинден, 
Марино, Кадино, Мралино, Бунарџик, Ајватовци, Миладиновци, Вујковци, 
Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровце. Општината спаѓа во редот на 
руралните општини затоа што сите населени места во општината имаат 
статус на село. На сликата бр.2 на која е претставена територијалната 
организација по oпштини на Република Македонија, видлива е 
поставеноста на општината. 
 
 

 
 
 

Слика бр. 2: Tериторијалната организација по oпштини на Република 
Македонија и Општина Илинден 

Извор: ЛЕАП на Oпштина Илинден 2006-2012 година 
 

Општина Илинден се наоѓа на 10-15 km од потесното градско подрачје 
на градот Скопје и зафаќа површина од 106,7км2. Од западната страна 
се граничи со Општина Гази Баба, од северозапад со Општина 
Арачиново, од североисток со Куманово, а од исток и југ со Општина 



               

Петровец. Територијата на Oпштина Илинден се протега на 80% 
рамничарски терен и 20% малку ридест дел во северната и источната 
зона односно на терен со надморска височина од 230 до 550 м.н.в. 
Општината е со скромна хидрографија, односно нема постојани 
природни водотеци. Сливот на Сува Река го сочинуваат две помали 
реки, кои во поголемиот дел од годината се пресушени. На територијата 
на општината постои мала вештачка акумулација на Сува Река кај н.м. 
Бучинци, со површина од околу 2 ха и длабочина 3-4м. 
 
КЛИМА 
 
Климата е суптропска со карактеристични топли и суви лета и влажни и 
понекогаш остри зими. Средната годишна температура на воздухот 
изнесува 12,5°С. Апсолутната максимална температура изнесува 41,5°С, 
а апсолутниот минимум изнесува минус 25,6°С. Во летните месеци 
средниот месечен максимум изнесува 30,9°С, а дневниот 35,8°С. 
Минимални температури се регистрираат во јануари со средно месечен 
просек од +0,2° С и среден месечен минимум од минус 3,4°С. Висината 
на атмосферските врнежи се движи околу 500 мм годишно, а средно 
годишната релативна влажност на воздухот изнесува 70%. Врнежите, 
главно, се застапени со дожд, додека снежната покривка се задржува 
просечно 25 дена во годината. Има просечно 63 дена со магла,а 
годишната инсолација изнесува просечно 2.102 сончеви часови. Ветрови 
се јавуваат од сите правци и меѓуправци, а преовладува Вардарецот кој 
дува од северозападен правец. Средната брзина на ветерот е скоро иста 
во сите правци и се движи од 6 до 8м/сек, а максималната брзина е 
измерена од североисточен правец и изнесува 23 м/сек.6 
 
НАСЕЛЕНИЕ 
 
Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова 
димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се 
формира населението, неговиот работен контингент (работна сила) и 
домаќинствата и како треба да придонесат кон сестрано согледување на 
идната состојба на населението како производен дел, потрошувач и 
управувач-креатор.  
 
Република Македонија според официјалните податоци од Пописот 2002 
година, има  2.022.547 жители во 564.296 домаќинства со просечен 
годишен пораст од 9.577 жители во периодот 1994 - 2002 година или со 
просечна годишна стапка од 0,6%. Последниот Попис од 2002 година во 
Република Македонија забележа вкупно население од 2.022.547, од кои 
21% е младо население (под 15 годишна возраст), додека 10,5% припаѓа 
на старо население (на возраст од 65 години и повеќе), што покажува 
тренд на стареење.  
 

                                                 
6Превземено од ЛЕАП на Општина Илинден 2006-2012 година 
 



               

Пописот во 2002, спроведен пред повеќе од 10 години, за Општина 
Илинден покажува дека вкупниот број жители изнесува 15.894, кои 
живеат во 4.298 домаќинства или, просечно по 3,7 членови во 
домаќинство. Густината на населеност изнесува 150 жители/km2. Во 
состав на Општина Илинден влегуваат 12 населени места и тоа: 
Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, 
Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровци.  
 
Последните десет години природниот прираст на населението во 
Општина Илинден изнесува просечно 1% годишно. 
 
Според податоците пак од Државниот завод за статистика кои датираат 
од 31.12.2010, бројот на жители во Општина Илинден изнесува 16.576 од 
кои 8.457 мажи и 8.119 жени. Бројот на домаќинства изнесува 4.482, со 
густина на население 156 жители/km2.  
 
Во табелата подолу даден е преглед на вкупниот број на домаќинства и 
станови во општината според Пописот во 2002 година, кој е последниот 
спроведен попис во Република Македонија. 
 
Табела бр. 6: Вкупен број на жители според населени места, 
домаќинства и станови во Општина Илинден според резултатите од 
Пописот во 2002 година 
 

 
 
Според националната припадност, на територијата на Општина Илинден 
живее претежно македонско православно население и тоа 13.959 жители 
(87,82%); Срби 912 (5,73%); Роми 428 (2,69%); Албанци 352 (2,01%); 
Турци 17 (0,10%) и други 226 (1,41%). Според половата застапеност има 
8.180 мажи или 51,5%, а 7.714 се жени или 48,5%. 
 

4.2 ОПРЕДЕЛБА, ВИЗИЈА и стратегија за развој на 
општината 

 



               

Општината Илинден изготви Стратегија за ЛЕР за периодот 2012-2016 
година. Стратегијата за локален економски развој општината ја гради врз 
база на принципите на одржливост. Оваа стратегија прецизно ги 
дефинира стратешките цели на општината за следниот период. 
 
Стратешките области, каде локалната самоуправа ги пронаоѓа своите 
најголеми потенцијали за развој се: 7 
 
Област 1: Инфраструктура и урбанизам  

• Подобрување на транспортна, комунална, енергетска и 
гасификациона инфраструктура 

• Континуирано системско просторно планирање и 
урбанизација 
 

Област 2: Економија  
• МСП, индустрија, иновации 
• Можности за општинско финансирање 
• Земјоделство и рурален развој 
• Туризам и развојни можности 

 
Област 3: Човечки капитал 

• Образование, едукација, доживотно учење 
• Здравство и социјална заштита 
• Подобрување на квалитетот на живот (спорт, рекреација, 

паркови и зеленило) 
 

Област 4: Заштита на животната средина 
• Намалување на загадувањето 
• Примена на мерки за енергетска ефикасност 
• ИПА можности 

 
Оттука произлегуваат и стратешките цели на општината по области и тоа 
за: 
 
Област 1: Инфраструктура и урбанизам 

Подобрување на водоводната, комуналната мрежа и изградба 
на прочистителни станици, подобрување на патната 
инфраструктура, осовременување на електроенергетската 
мрежа, урбанистичко и просторно планирање во функција на 
локалниот економски развој, подобрување на условите и 
стандардите за квалитет на живеење преку отворање и 
уредување на зони за спорт и рекреација; 

 
Област 2: Економија 

Привлекување на домашни и странски инвестиции и поддршка 
на постојните, проширување на можностите за општинско 
финансирање, намалување на невработеноста, гасификација, 
развојни можности за туризам, поддршка на земјоделието; 

                                                 
7 Стратешки план за ЛЕР на општина Илинден 2012-2016 



               

 
Област 3: Човечки капитал 

Мерки за намалување на невработеноста, подобрување на 
здравствената, социјалната и предучилишна грижа за 
населението, осовременување и подобрување на воспитно – 
образовниот процес во општината, осовременување и развој на 
ИКТ технологиите, развој и промоција на културните домови и 
отворање на општинска библиотека; 

 
Област 4: Заштита на животната средина 

Интегрирано и одржливо управување и третман на комунален 
отпад, подигање на еколошката свест, примена на 
алтернативни (обновливи) извори на енергија, решавање на 
проблемот со загадувачите, функционирање на каналскиот 
систем за прифаќање на атмосферски и подземни води. 

 
Визијата на Општина Илинден за 2016 година е „...препознатлива, 
потврдена, економски силна, урбана општина со современи услови за 
живеење и стопанисување, каде образованието, знаењето и ИКТ се 
императив за растечкиот стандард на човечкиот капитал...“ 
 
Стратешките цели за чија имплементација е изработен Акциски 
план, заедно со Визијата на Општина Илинден се во согласност со 
целите на Програмата за енергетска ефикасност на Општина 
Илинден. Клучна цел на Програмата е намалување на трошоците за 
енергија во општината и тоа кај јавните објекти и кај јавното 
осветлување. Со спроведување мерки и активности за енергетска 
ефикасност, се очекува енергетските трошоци во општината да се 
намалат за 37%.  
 
Акцискиот план за сите четири стратешки области со конкретните цели, 
програми, временската рамка, индикаторите, изворите на информации, 
како и проценетите ризици ќе го иницира придвижувањето на Општината 
кон визијата, за која цел во општината е преземено формирање на 
работни групи за секоја стратегиска област и именување на нејзин 
координатор. Задача на работните групи е да се изработи детален план 
на проектни задачи, кои ќе придонесат да се постигне посакуваната цел. 
Во спроведувањето на акциониот план неопходна е соработка на 
општинската администрација со локалното население, локалниот бизнис 
сектор и јавните претпријатија, надлежните национални институции, 
домашните, европски и светски бизнис и друг вид здруженија и 
асоцијации. 
 
Освен објектот во кој се сместени органите на општината и општинската 
администрација, Општина Илинден поседува и објекти во кои се 
извршуваат надлежностите на општината од секторот на основното 
образование (основни училишта), културата (домови за култура), 
детската заштита (детска градинка), спорт и рекреација (спортски терени, 
спортска сала, игралишта) и комуналните дејности (јавно осветлување, 
јавни тоалети).  



               

 
Општина Илинден е една од локалните самоуправи во Република 
Македонија кои веќе превзеле чекори за подобрување на енергетската 
ефикасност на објектите во надлежност на општината како и во однос на 
јавното осветлување. Со планирање на активности за подобрување на 
енергетската ефикасност на јавните објекти се дава пример кој ќе 
поттикне превземање акции и во комерцијалниот и резиденцијалниот 
сектор.   
 
Со подобрувањето на енергетската ефикасност на јавните објекти и 
јавното осветлување, не само што ќе се намалат трошоците за енергија, 
туку значително се подобрувааат услугите во општината и квалитетот на 
живеење на граѓаните. Локалното население е тоа кое директно ќе ги 
почувствува придобивките во поглед на подобрувањето на удобноста на 
престојот и комфорот во објектите, како и во поглед на здравјето на 
луѓето. 
 
Со изработката на Програмата за енергетска ефикасност на општината, 
порационално и поефикасно ќе се користи расположивата енергија и на 
тој начин за периодот 2013-2015 во буџетот ќе се оствари заштеда од 
8,95% во однос на ставката стоки и услуги од која се врши исплатата на 
комуналните услуги и греењето. 
За реализација на Програмата за енергетска ефикасност, општината 
треба да изготвува годишни акциони планови. 

. 

4.3 Применет метод за детална обработка на 
програмата за енергетска ефикасност за 
општината 

 
За изработката на оваа програма беа собрани, анализирани и сумирани 
податоци за објектите во општината, се изготви методологија, се 
идентификуваше потенцијалот за подобрување на енергетската 
ефикасност и намалување на потрошувачката на енергија кај објектите 
во општината. Во таа насока, а во однос на остварување најзначајни 
резултати, се даваат препораки за идни чекори, со акцент на 
приоритетни објекти за спроведување на активности за подобрување на 
енергетската ефикасност. 
 

Објекти опфатени со програмата 
 
Со оваа програма се опфатени вкупно 18 постоечки објекти кои се во 
надлежност на Општината Илинден и тоа: 

- 1 општинска зграда; 
- 7 основни училишта од кои 4 подрачни; 
- 1 детска градинка 
- 9 домови на културата 

 
Табела бр. 7: Постоечки објекти во надлежност на Општина Илинден по 
сектори и нивната вкупна греена површина  



               

 

Р.бр. Тип/Име на објект Површина која 
се грее (м2) 

Административни објекти 
1. Општинска зграда, Илинден 493,00 
 Вкупно - административни објекти 493,00 

 
Образование 

2. ОУ „Гоце Делчев“, Илинден 2.603,00 
3. ОУ „Ристо Крле“, Кадино 2.298,00 
4. ПОУ „Ристо Крле“, Бунарџик 300,08 
5. ПОУ „Ристо Крле“, Мралино 209,95 
6. ОУ „Браќа Миладиновци“, Миладиновци 1.019,00 
7. ПОУ „Браќа Миладиновци“, Мршевци 180,00 
8. ПОУ „Браќа Миладиновци“, Текија 160,00 
 Вкупно – образование 6.770,03 

 
Социјална заштита и заштита на деца 

9. ЈОУГД „Гоце Делчев“, Илинден8 1.024,00 

 Вкупно - Социјална заштита и заштита на 
деца 1.024,00 

 
Култура 

10. Дом на култура, Кадино 230,98 
11. Дом на култура, Мралино 273,37 
12. Дом на култура, Мршевци 99,16 
13. Дом на култура, Текија 45,14 
14. Дом на култура, Дељадровци 192,80 
15. Дом на култура, Ајватовци 92,90 
16. Дом на култура, Бујковци 79,65 
17. Дом на култура, Бучинци 66,70 
18. Дом на култура, Бунарџик 86,70 

 Вкупно – Култура 1167,40 
 
Модуларното училиште и домот на култура Илинден, се нови модерни 
објекти кои се изградени по принципите на енергетска ефикасност. 
Покрај овие објекти во надлежност на општината се и повеќе спортски 
терени, игралишта и спортска сала и тоа: 4 тениски игралишта, 
10 повеќенаменски игралишта, 10 игралишта за голем фудбал,                     
1 спортска сала, 5 спортски терени за кошарка, детски игралишта итн.  
 
Спортските објекти и терени се воглавно потрошувачи на електрична 
енергија за осветлување.  
 
За одржувањето на јавното осветлување во Општина Илинден е 
ангажирано Ј.К.П „Илинден“. Ова претпријатие е основано во 1998 
година за вршење на дејности од јавен интерес, односно со цел 

                                                 
8 Во склоп на градинката влегува и просторот од припоеното и адаптирано училиште „Гоце Делчев“ 



               

организирано и квалитетно вршење на комунални дејности и 
стопанисување на објекти на комуналната инфраструктура од локален 
карактер, кои се протегаат или служат за давање на комунални услуги на 
подрачјето на општина Илинден9. Покрај дејноста одржување на јавно 
осветлување, ова претпријатие врши и собирање на смет, чистење на 
јавни површини, уредување на паркови, зеленило, парк-шуми, садење на 
ниска и висока вегетација, како и одржување на патишта и улици. 

Возила во сопственост на Општина Илинден и јавните комунални 
претпријатија 

Возила кои Општина Илинден ги користи за сопствени потреби се: 4 
патнички возила, 1 товарно возило (комбе) и 2 автобуса.  

За потребите на ЈКП Илинден се користат: 2 цистерни за чистење на 
фекален отпад, 1 подигнувач на контејнери за смет, 5 специјални возила 
за собирање и транспортирање на комунален отпад, 1 градежна машина 
“Skip” и 3 патнички возила. 

Возила кои се користат за потребите на ЈКП Водовод се: 1 теренско 
возило, 1 градежна машина “Skip” и 1 патничко возило. 

Методологија 
 
Програмата за енергетска ефикасност на општината беше изработена од 
тимот на ЦеПроСАРД, кој за таа цел спроведе повеќе активности: 
теренска посета, интервјуа, снимање на постоечката состојба, собирање 
на неопходни податоци за објектите кои се во надлежност на Општина 
Илинден и општинските услуги кои ги спроведува општината како 
уличното осветление. По евидентирањето на податоците за 
потрошувачка на електрична енергија истите беа сублимирани во база 
на податоци. Базата која ги опфаќа релевантните фактори, а кои ја 
креираат енергетската состојба на објектите и можностите за делување 
врз истата, опфати податоци за: трошоците за електрична енергија, 
трошоците за топлинска енергија, општи податоци за објектот, неговата 
состојба, дотраеност, поставеност и ориентација, анализа на составот на 
градежните елементи (ѕидови, подови, кров, надворешна столарија...) 
итн. 
 
Достапните податоци беа собрани во соработка со надлежните служби 
од општинската администрација на Општина Илинден, како и со 
одговорните лица за предметните објекти. Податоците за потрошувачка 
на електрична и топлинска енергија беа добиени преку трошоците за 
електична енергија и сите останати користени енергенси за последната 
година. 
 
Клучни критериуми при подготовката на Програмата се: висина на 
специфична потрошувачка на енергија, број на корисници на објектот, 

                                                 
9 Профил на општина Илинден 



               

загревна површина (големина на објектот) и состојба на објектот 
(дотраеност). Во табелата бр. 8 прикажан е критериумот за рангирање на 
објектите во сопственост на општината. 
 
Табела бр. 8: Рангирање на објектите според приоритет за 
спроведување мерки за енергетска ефикасност 
 
 Критериум за рангирање на  објект  Влијание (%) 

1. Висина на специфична 
потрошувачка на енергија 

70 

2. Број на корисници  10 
3, Загревна површина (големина) 10 
4. Состојба на дотраеност  10 

 
Врз основа на горенаведените критериуми и приоритети, ќе се врши 
следење на евентуалните промени на податоците од базата на податоци 
како и нејзино редовно ажурирање, со цел, доколку се интервенира во 
одреден објект да се види ефектот од интервенцијата преку следење и 
анализирање на мерењата на потрошувачката на енергија и добиените 
резултати. Одредување на приоритет на објект за спроведување на 
мерки за енергетска ефикасност (реконструкција на згради) ќе се врши 
според следната формула на тежински фактори: 
 
 
         ВСП                    ВБК                            ГП                              СД              
 Xi = -------- x (70%) + -------- x (10%) + --------- x (10%) + --------- x (10%) 
         НСП                         НБК                    НГП                            НСД 
 
Каде што: 
 

− Xi - висина на приоритет на објект i за спроведување на мерки за 
енергетска ефикасност (0 - 100%) 

− ВСП – вкупна специфична потрошувачка на енергија во објект 
− НСП – најголема специфична потрошувачка на енергија од објект 

во сектор или целна група 
− ВБК – вкупен број на корисници во објект 
− НБК –  највисок број на корисници во објект во сектор или целна 

група 
− ГП – грејна површина на објект 
− НГП – најголема грејна површина на објект во сектор или целна 

група 
− СД – степен на дотраеност на објект (10 за максимално дотраен, 0 

за нов или 
реновиран објект до 1 година) 
НСД– објект со најголем степен на дотраеност 
 

Во согласност со методологијата, рангирањето на објектите во Општина 
Илинден е претставено во табела бр. 9: 
 
Табела бр. 9: Рангирање на објектите 



               

 

Р.б
р Тип/Име на објект 

Специфичн
а 

потрошува
чка на 

енергија во 
објект 

(kwh/m2god
) 

Вкупен 
број на 

корисни
ци 

Површи
на која 
се грее 

(м2) 

степен на 
дотраенос

т 
Xi 

              Административни објекти 

1. Општинска зграда, 
Илинден 368,12 80 493,00 5 0 

 
Вкупно - 
административн
и објекти 

368,12 80 493,00  / 0 

              Образование 

2. ОУ „Гоце Делчев“, 
Илинден 125,36 900 2.603,00 5 0,59 

3. ОУ „Ристо Крле“, 
Кадино 174,11 244 2.298,00 7 0,66 

4. ПОУ „Ристо Крле“, 
Бунарџик 141,57 30 300,08 6 0,46 

5. ПОУ „Ристо Крле“, 
Мралино 195,82 36 209,95 8 0,63 

6. 
ОУ „Браќа 
Миладиновци“, 
Миладиновци 

167,18 500 1.019,00 4 0,59 

7. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“, 
Мршевци 

240,50 80 180,00 7 0,74 

8. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“, 
Текија 

265,77 80 160,00 8 0,82 

 Вкупно - 
образование 157,49 1.870 6.770,03 / 0,64 

              Социјална заштита и заштита на деца 

11. ЈОУГД „Гоце 
Делчев“, Илинден 199,29 96 1.024,00 4 0 

 
Вкупно - 
Социјална 
заштита и 
заштита на деца 

199,29 96 1.024,00 4 0 

 
За реализација на предложените мерки и активности неопходно е 
вклучување на сите активни субјекти кои директно можат да допринесат 
во имплементацијата на истите: локалната самоуправа со општинската 
администрација, граѓаните, стручната јавност, централната власт и 
националните институции, во блиска соработка со невладиниот сектор, 
бизнис секторот, снабдувачите со конвенционални и неконвенционални 
енергенси итн. 
 
Покрај спроведувањето на мерките, неоходно е редовно следење на 
состојбата на потрошувачката на енергија, редовно спроведување на 
енергетски контроли и анализа и планирање на можностите за 
снабдување во согласност со потребите. 
 



               

Со овие мерки, освен што директно ќе се влијае на намалување на 
трошоците за енергија преку остварување на заштеди, ќе се придонесе 
кон намалување на загадувањето на животната средина и одржлив 
локален економски развој на општината. Намалувањето на трошоците за 
енергија директно ќе придонесе за подобро планирање на буџетот и 
пренасочување на заштедите во други проекти значајни за општината, 
додека со намалување на загадувањата во животната средина се 
подобрува комфорот и здравјето на населенито, се подобрува 
општинската инфраструктура како во однос на јавните објекти, така и во 
однос на сообраќајната мрежа. На тој начин се подобрува квалитетот на 
живот во општината воопшто. 
 

4.4Правна рамка 
 
Релевантна законска регулатива на Европската Унија: 
 

- Директива 92/75/ЕЦЦ на покажувањето со етикетирање и 
стандардни информации на производот за потрошувачка на 
енергија кај апаратите за домаќинство; 

- Директива 2006/32/ЕЗ за енергетска ефикасност кај крајните 
корисници и енергетските сервиси; 

- Директива 93/76/ЕEЦ за ограничувањето на емисиите на јаглерод 
двооксид со подобрување на енергетската ефикасност (SAVE);  

- Директива 2010/31/EЗ за енергетските карактеристики на зградите; 
- Директива 2001/77/EC (OJ L 283, 27.10.2001) на Европскиот 

парламент и на Советот за пpомоција на електричната енергија 
произведена од обновливи извори на енергија на внатрешниот 
пазар;  

- Директива 2003/30/EC (OJ L 123, 17.5.2003) на Европскиот 
парламент и на Советот за промоција на користењето на биогорива 
или други горива од обновливи извори во сообраќајот;   

- Директива 2009/28/EC (OJ L 140, 5.6.2009) на Европскиот парламент 
и на Советот за промоција на користењето на енергија од 
обновливи извори и  

- Директива 2004/101/ЕС за воспоставување шема за тргување со 
емисиите стакленички гасови во согласност со Протоколот од Кјото. 

 
Правната рамка за изработка и донесување на оваа Програма е 
утврдена во следните закони: 

- Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ, бр.52/02); 
- Законот за енергетика (Сл.весник на РМ, бр.16/11;136/11); 
- Законот за градење (Службен весник на РМ, 

бр.130/09;124/10;18/11;36/11; 54/11;13/12); 
- Закон за животната средина (Сл. весник на РМ, бр. 53/2005, 

81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010 и 124/2010); 
- Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.61/04;96/04;67/07;156/09;47/11);  
 



               

Подзаконската регулатива во оваа област е недоволна и засега се во 
важност: 
 

- Правилник за обновливите извори на енергија (Службен весник на 
Република Македонија бр.113/11);  

- Правилник за начинот и постапката за издавање и регистрација на 
гаранции за потекло на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија (Службен весник на Република 
Македонија бр.127/08); 

- Правилник за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија (Сл. весник бр.18/12); 

- Правилник за означување на енергетска ефикасност на уредите за 
домаќинствата (Службен весник на Република Македонија бр. 
85/07); 

- Правилник за високоефикасни комбинирани постројки (Службен 
весник на Република Македонија бр.128/11); 

- Одлука за инсталирана моќност на постројката за стекнување 
статус на повластен производител на електрична енетгија 
произведена од обновливи извори на енергија (Службен весник на 
Република Македонија бр. 123 /2009); 

 
Во согласност со законската регулатива на Република Македонија, 
општините донесуваат Програма за енергетска ефикасност која треба да 
биде во согласност со Националната Стратегија за унапредување на 
енергетската ефикасност во РМ. 

 



 

Корелација со релевантни планови и програми/плански документи 
Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030година (Сл. весник на Р М бр. 61 
/10) 

− Детална дијагностика на клучните проблеми кои го оптоваруваат енергетскиот сектор во 
РМ. 

− Предлага оптимални решенија за надминување на слабостите преку користење на домашни 
ресурси, диверзификација на снабдување со енергенси и децентрализирано производство на 
енергија. 

− Исполнување на конкретни цели: намалување на емисиите на стакленичките гасови од 
развиените земји за 20%; зголемување на енергетската ефикасност за 20%; зголемување на 
уделот на обновливите извори на енергија до 20%; зголемување на учеството на биогоривата 
во транспортот на 10%. 

Националната стратегија за одржлив развој 
− Енергетската политика на Република Македонија претставува дел од Националната 

стратегија за одржлив развој . 
− НСОР на РМ обезбедува интегрииран пристап на планирање на сите политики и  стратегии 

во различни области и дава силни меѓу секторски врски ид суштинско значење за одржливиот 
развој. 

Националната стратегија за механизмот за чист развој 
− Спроведување на механизам за чист развој, преку намалување на емисиите на стакленички 

гасови (промовирање на обновлива енергија, енергетска ефикасност, подобрување на 
управувањето со отпадот, пошумување и други активности со кои се заробуваат емисиите 
на стакленички гасови). 

Енергетска политика на Република Македонија 
− Дефинирање на целите и инструментите со кои Владата на РМ треба да придонесе за развој 

на енергетскиот сектор во однос на континуирано снабдување со енергија, заштита на 
животната средина, правата на сопственост, пазарната економија, инвестиции, ЕЕ, ОИЕ, 



               

поврзување со регионот и пошироко, социјална политика. 

Стратегија и акционен план за имплементација на Архуската конвенција 
− Заштита на правото на граѓаните за здрава животна средина, преку развој на сеопфатна и 

добро развиена законска рамка во РМ, која опфаќа постоење на прописи кои се однесуваат на: 
пристапот до информации за животната средина, обврската на властите да собираат, 
соодветно да обработуваат и да овозможуваат достапност на информациите за јавноста, 
вклучување на јавноста во процедурите за оценка на влијанието врз животната средина, 
постапки со кои се гарантираат правата пред суд или друго независно тело и слично. 

Стратегија за унапредување на енергетска ефикасност на Република Македонија до 2020година(Сл. весник 
на РМ бр.143 /10) 

− Рационално користење на енергија во индустријата, транспортот и другите сектори. 
− Конечната цел на оваа стратегија е остварување на 9% заштеда до 2018 година во споредба 

со просечната потрошувачка во периодот од 2002-2006 
Прв акционен план за енергетска ефикасност на Република Македонија 2010-2018 

− Овој план е изработен во согласност со обврските на РМ за пристап кон Ергетската заедница 
− мерките кои се предвидени во Акциониот план во целост се усогласени со Стратегијата за 

енергетска ефикасност 
Уредба за индикативни цели за заштеда на енергија во РМ (Сл.Весник 112/2011) 

− Очекуваните заштеди на енергија во 2020 се претпоставува да бидат 237 ktoe (14,5 % 
заштеда од просечната потрошувачка во периодот од 2002-2006 

Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република Македонија до 
2020година(Сл. весник на РМ бр. 125 /10) 

− Планирано искористување на ОИЕ до 2020 и до 2030 
− Преглед на релевантните ОИЕ за РМ и определување на цел за ОИЕ 
− Можности за смалување на емисиите на стакленичките гасови со искористување на ОИЕ 



               

Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина 
− Подигање на јавната свест за животната средина,  подобрување на комуникацијата во 

животната средина, подобрување на комуникацијата меѓу заинтересираните страни во 
областа на управување со животната средина 

Стратегија за демографски развој на РМ 
− Одржлив демографски развој на населението во Република Македонија преку подобрување на 

квалитетот на човечкиот капитал, намалаување на разликите по разни основи и зголемување 
на социјалната кохезија. 
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5.1 Приказ и оцена на сегашната состојба на 
потрошувачка на енергија во општината 
 

Производство и снабдување со енергија 
Снабдувањето со електрична енергија на објектите во надлежност на 
Општина Илинден се врши преку електроенергетскиот систем на 
Република Македонија. Во Општина Илинден состојбата на електричната 
мрежа е следна: 
 

1. Трафостаница 110/20 kV- Бунарџик 
2. Трафостаница ТС Илинден 35/10 kV – Илинден  

 
Во општината има 72 трафостаници 10/04 kV, воздушнo водени има 75 
km 10 kV далноводи, подземни далноводи 32 km од 10 kV и 16 km 20 kV 
воздушно водени далноводи. Има вкупно 5.600 регистрирани корисници 
на електрична енергија10. 
 
Општината како правен субјект не е производител на енергија меѓутоа во 
општината постојат повеќе извори за производство на енергија. 
Општината Илинден има исклучително поволна положба и голем број 
сончеви денови кои нудат можност за искористување на сончевата 
енергија, односно за користење и развој на системи кои користат сончева 
енергија како обновлив извор на енергија. 
Треба да се напомене дека на територијата на општината во моментот 
на подготовката на оваа Програма постојат три компании кои 
произведуваат електична енергија од ОИE:  
 

- Сието Звонко и др. ДОО Скопје 
(фотонапонска електроцентрала с.Кадино), 10,67 MWh 

- Гео-Линк Гроуп дооел Скопје;  
(фотонапонска електроцентрала во Илинден), 64,794 MWh; и  

- Петро М доо Скопје –  
(фотонапонска електроцентрала во Илинден), 70,70 MWh .  

 
Овие компании произведената електична енергија ја продаваат на 
националниот електроенергетски систем. 
 
Дека Општина Илинден се залага за што поголема промоција на 
инвестиции во областа на ОИЕ, покажува и фактот дека во населеното 
место Ајватовци на површина од 20.000м2, ќе се гради нова соларна 
централа со моќност од 1 мегават. Соларната централа ќе биде 
изградена на КП 289/7, КП 289/6  и дел на КП 289/5  сите во КО 
Ајватовци. Локацијата е во согласност со Деталниот урбанистички план 
на локалната самоуправа заведена под тех.бр.9/10 од 30.04.2012 година. 
Во Кадино пак, компанијата Сието која веќе инвестирашен во еден 
соларен парк на територијата на Општина Илинден, до крајот на 
годината планира да пушти во употреба уште еден нов соларен парк. 
                                                 
10 Профил на општината Илинден 



               

Соларната централа ќе биде со капацитет од 34 kW, но ќе произведува 
струја како централа со моќност од 45 kW, и годишно треба да 
произведува околу 55 мегават-часови струја. Христов Електро дооел, 
предвидено е да постави фотонапонска централа во село Бунарџик на 
КП 260/2 КО Бунарџик. 
 
За снабдувањето со топлинска енергија во општината нема централен 
дистрибутивен систем. Загревањето на објектите најчесто се врши со 
индивидуални централни системи или пак индивидуално по простории, 
за што, најчесто се користат нафтени деривати од различни снабдувачи, 
електрична енергија, дрва или пак комбинација од два од наведените 
енергенси. 
Во повеќето објекти, системите за загревање се прилично застарени и 
неопходна е нивна реконструкција или замена со цел подобрување на 
енергетската ефикасност.  
 
Општината Илинден, во согласност со европските регулативи но и со 
националното законодавство, веќе ги презеде првите чекори за 
подобрување на состојбата во овој сектор и досега инвестираше во 
системи за греење и ладење со користење на обновливи извори енергија 
(геотермални пумпи) во четири јавни општински установи во населбата 
Илинден: Основното училиште „Гоце Делчев“ во Илинден, детската 
градинка „Гоце Делчев“ и Основното училиште „Браќа Миладиновци“ во 
Миладиновци, како и во новоизграденото модуларно училиште во 
населбата Илинден. Покрај овие објекти со Буџетот на Општина 
Илинден за 2012 систем за греење и ладење со обновливи извори на 
енергија предвиден е и во новоизградениот Дом на култура „Илинден“.11  
Покрај тоа општината превзема и конкретни чекори за реконструкција на 
повеќе постојни објетки со цел подобрување на енергетската ефикасност 
на истите.  
Јавните објекти се единствената категорија на објекти каде мерките за 
енергетска ефикасност можат и мораат да се „наметнат“. Се очекува 
дека лидерската улога на јавниот сектор преку давање пример ќе 
поттикне акции и во комерцијалниот сектор. Активностите на општината 
треба да бидат насочени кон потенцијалите за големи енергетски 
заштеди без или со мал трошок, како што се поттикнување на промени 
во однесувањето преку образование, обука и информативни кампањи12. 
 
Анализите кои се спроведени за целите на оваа програма укажуваат 
дека можноста за остварување на заштеди во јавните објекти се движи 
од 38-67% во зависност од состојбата на конкретните објекти, а 
предложените инвестиции за остварување на овие заштеди се движат од 
12.669,00–872.869,50 денари. Периодот на повраток на инвестицијата е 
различен кај поединечните случаи и во зависност од предложените 
мерки, се движи од 0,71–47,8 години. 
 

                                                 
11 Буџет на општина Илинден за 2012 година 
12 Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија 
до 2020 година 



               

Во Стратегијата за локален развој на Општина Илинден за 2014-2016, 
прецизно се наведени конкретните акциони чекори за наведениот период 
кои се однесуваат на подобрување на енергетскиот сектор, ЕЕ во 
општината и развој и воспоставување системи кои користат ОИЕ и тоа: 
 
Во област 1: Инфраструктура и урбанизам 

 1.5. Осовременување на електо-енергетската мрежа, во 
периодот 2012-2014 г. 
 
Во област 4: Заштита на животна средина 
    4.3. Примена на алтернативни (обновливи) извори на енергија, 
во периодот од 201-2016 година, во кои мерки межу другото спаѓа и 
изработката на оваа програма за енергетска ефикасност 
 
Покрај овие директни акциски чекори за ЕЕ и ОИЕ, во Акциониот план се 
предвидени и други чекори кои опфаќаат заштита на животната средина, 
третман на отпадот, рекострукција на училишта, кампањи за подигање на 
јавната свест во оваа област итн. 
 
Меѓу најзначајните ризици при реализација на мерките за енергетската 
ефикасност во општината спаѓаат следните: 

- Недостаток на доволен број стручен кадар во општинската 
администрација за креирање соодветен тим за енергетска 
ефикасност во општината кој ќе располага со доволно ресурси и 
капацитет за спроведување на мерките за енергетска ефикасност, и 
ќе работи на развој на проекти и привлекување инвестиции во 
обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во 
општината; 

- Недостаток на доволен број стручни лица кои во општината ќе 
работат исклучиво на конкретната проблематика; 

- Мал број планирани долгорочни активности во областа на ЕЕ и ОИЕ 
во општината; 

- Доста ограничен буџет за спроведување на мерки за заштеда на 
енергија – досегашните проекти за реконструкција не опфаќаат 
доволно мерки за постигнување позначителни заштеди, честопати 
реконструкцијата е парцијална; 

- Недоволно користење на можностите за финансирање на проекти 
за ЕЕ и ОИЕ од различни надворешни фондови; 

- Неможност за независно задолжување на локалните самоуправи кај 
финансиските институции со цел реализација на ваков тип проекти, 
без согласност на централната власт; 

- Високи каматни стапки за кредитирање. 
 

5.1.2 База на податоци и извори на информации 

За утврдување и спроведување на програмата за подобрување на 
енергетска ефикасност во општината, од особена важност е прибирање 
и ажурирање на  податоците за потрошувачката на енергија на 
општинските објекти со изработка на база, или користење на постоечка 
база на податоци која ќе може континуирано да се следи. 



               

При изработката на оваа програма, тимот на ЦеПроСАРД во соработка 
со општинската администрација делумно или целосно (во зависност од 
достапноста) ги собра потребните податоци за јавните објекти и за 
уличното осветлување и тоа за последните три години (2009, 2010 и 
2011 година).  

Во моментот од буџетот на општините во Република Македонија се 
издвојуваат значителни средства за покривање на трошоците за 
енергија. Ова пак кај општините предизвика заинтересираност за 
можностите за систематизирање на податоците за овие трошоци со цел 
анализа и следење на овие податоци заради поефикасно управување и 
користење на системите и објектите. За таа цел, во рамките на проектот 
„Намалување на климатските промени преку имплементациоја на мерки 
за ЕЕ во градежниот сектор”  се изработи софтвер наречен External 
Climate and Inventory Tool for Energy Efficiency (ExCITE). Софтверот е 
достапен на  http://eeopstini.mk/Login.aspx и претставува алатка која ги 
содржи климатолошката база на податоци за нашата држава и 
инвентарот на јавни објекти  под надлежност на општините. ExCITE ги 
поврзува внесувањето на податоци за јавните објекти, уличното 
осветлување, потрошувачката на енергија и соодветните трошоци од 
една страна и климатолошките податоци потребни за пресметки 
поврзани со енергетска ефикасност од друга страна. Во периодот 
ноември-декември 2010 г., енергетските тимови номинирани од самите 
општини беа обучени за користење на софтверот. EXCITE софтверот e 
поставен за употреба на 1 јули 2011. Сите општини имаат пристап 
(корисничко име и лозинка) за користење на софтверот. 

Софтверот претставува значајна врска меѓу централната власт и ЕЛС, 
но и алатка за исполнување на обврските кои општините ги имаат со 
новиот Закон за енергетика. Софтверот воедно нуди и стандардизиран 
формат на изестување за потрошувачката на енергија во јавните згради 
до владините институции. Целта во користењето на оваа алатка е да се 
направат анализи со кои ќе се оцени енергетската ефикасност на 
објектите и ќе се предвидат мерки за енергетски заштеди. 

Податоците собрани во процесот на изработка на оваа Програма, треба 
да се искористат за да се ажурира постојната база на ExCITE од страна 
на тимот за енергетска ефикасност на Општина Илинден. Неопходно е 
овој тим да продолжи и понатаму редовно да ја дополнува оваа база, со 
цел да се добиваат релевантни податоци за ефикасноста во 
користењето на енергијата во општината, да се прават анализи за можни 
мерки за инвестирање во енергетска ефикасност, нивната исплатливост, 
можните енергетски заштеди, временскиот период на повраток на 
инвестицијата итн.  
 

5.1.3 Објекти и потрошувачка на енергија во 
општината 

 
Вкупната потрошувачка на енергија на годишно ниво на општината како 
корисник, пресметана е како потрошувачка од секторите од услужниот 

http://eeopstini.mk/Login.aspx


               

сектор со подсекторите (општинска администрација, образование, 
социјална заштита и заштита на деца, јавно осветлување и култура) и 
изнесува 2.370 MWh/год. За секој подсектор во услужниот  сектор 
податоците за потрошувачка на енергија дополнително се поделени на 
потрошувачка на електрична и топлинска енергија. На ниво на Република 
Македонија енергетската потрошувачка во овој сектор ја сочинуваат 
електричната енергија со 43% и нафтените производи (масло за греење 
„Д2” гориво и ТНГ) со 42% учество во 2006 година.13 Во табела бр. 10 е 
прикажана потрошувачката на енергија кај објектите од подсекторот 
јавна администрација, образование и социјална заштита и заштита на 
деца (основни училишта и детска градинка) според општинската 
категоризација14. Секторот образование е сектор со најголем број јавни 
објекти во Општина Илинден, кој воедно има и најголема вкупна 
потрошувачка на енергија. 
 
Табела бр. 10: Потрошувачка на топлинска и електрична енергија кај 
објектите од подсекторите: јавна администрација, образование и 
секторот социјална заштита и заштита на деца 
 

Р.бр. Тип/Име на објект 
Површ. 
која се 

грее  

Потрошувачка на енергија пред мерки 
за ЕЕ 

електрична топлинска вкупна 
            Административни  
            објекти м2 kWh/год. 

1 Општинска зграда, 
Илинден 493,00 65.182,00 116.300,00 181.482,00 

  
Вкупно - 
административни 
објекти 

493,00 65.182,00 116.300,00 181.482,00 

             Образование м2 kWh/год. 

2. ОУ „Гоце Делчев“, 
Илинден 2.603,00 59.412,00 465.200,00 524.612,00 

3. ОУ „Ристо Крле“, 
Кадино 2.298,00 74.459,15 325.640,00 400.099,15 

4. ПОУ „Ристо Крле“, 
Бунарџик 300,08 2.009,00 40.474,00 42.483,00 

5. ПОУ „Ристо Крле“, 
Мралино 209,95 638,00 40.474,00 41.112,00 

6. 
ОУ „Браќа 
Миладиновци“, 
Миладиновци 

1.019,00 89.411,60 80.948,00 170.359,60 

7. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“, 
Мршевци 

180,00 2.816,00 40.474,00 43.290,00 

8. ПОУ „Браќа 
Миладиновци“, Текија 160,00 2049,00 40.474,00 42.523,00 

 Вкупно – образование 6.770,03 230.794,75 1.033.684,00 1.264.478,75 
              Социјална заштита и заштита на деца 

9. ЈОУГД „Гоце Делчев“, 
Илинден15 1.024,00 28.751,80 175.326,25 

 
204.078,05 

 
                                                 
13 Прв АПЕЕ на РМ до 2018год 
14 според ExCITE, училиштата и градинките се категоризираат во истиот сектор - образование 
15 Во склоп на градинката влегува и просторот од припоеното и адаптирано училиште „Гоце Делчев“ 



               

 
Вкупно - Социјална 
заштита и заштита 
на деца 

 
1.024,00 

 
28.751,80 175.326,25 

 
204.078,05 

 
 

             Вкупно за сите објекти 7.675,03 324.728,55 1.325.310,25 1.650.038,80 
             Вкупно (електрична и топлинска енергија)                                      1.650.038,80 
 
Вкупната потрошувачка на трите подсектори: јавна администрација, 
образование и социјална заштита и заштита на деца има вкупна 
потрошувачка на енергија од 1.650.038,80 kWh/год., односно 1.650 
МWh/год. 
  
Објектите од културата имаат вкупна потрошувачка од 1.373 kWh/год., 
односно 1 МWh/год. 
 
Вкупната потрошувачка на електрична енергија за улично осветлување 
изнесува 718.790,85 kWh/год., односно 719 МWh/год. 
 
Табела бр. 11: Вкупна потрошувачка на енергија 

 
 
Потрошувачката на енергија во Општина Илинден по сектори е 
прикажана во графикот подолу. 
 
График бр. 1: Потрошувачка на енергија во Општина Илинден по сектори 

Р.бр. Сектор Број на 
објекти 

Површ. 
која се 
грее м2 

Годишна 
потрошувачка на 

енергија 

Просечна 
специфич. 

потрошувачка 
на енергија 

kWh/год. % kWh/m2 
3. Објекти 

1.1 
Општинска 
зграда, 
Илинден 

1 493,00 
 

181.482,00 
 

8 
 

368,12 
 

1.2 Училишта  7 6.770,03 1.264.478,75 53 186,78 

1.3  Детски 
градинки 1 1.024,00 204.078,05 9 199,29 

1.4 Култура 9 1.167,40 1.373,00 / 1,18 
4. Јавно  

                осветлување 1.507 / 718.790,85 30 / 

                Вкупно / / 2.370.202,65 100 / 



               

училишта 1.264МW/g детски градинки 204MWh/g
домови на култура 1MWh/g општинска администрација 182MWh/g
јавно осветлување 719MWh/g

 
 
Од добиениот график на потрошувачка на енергија во општината, 
очигледно е дека најголеми потрошувачи се училиштата, а веднаш потоа 
јавното осветлување. Тоа се два подсектори каде може со директно 
вложување во подобрувањето на енергетската ефикасност да се 
постигнат најголеми заштеди на енергија.  
 
За потребите на локалната самоуправа се користи и една општинска 
зграда за која е добиена специфична потрошувачка на енергија од 368,12 
(kWh/m2год.) и една детска градинка чија специфична потрошувачка на 
енергија изнесува 199,29 (kWh/m2год.). И во овие два објекти може да се 
предвиди намалување на потрошувачката на енергија и остварувањето 
на заштеди.  
 
График бр. 2: Потрошувачка на енергија во проценти 
 

Општинска зграда, Илинден 8% Училишта  53%
Детски градинки 9% Јавно осветлување 30%

 
 



               

Просечна специфична потрошувачка на енергија за објектите кои се во 
надлежност на општината изразена во kWh/m2 претставена е на 
следниот график: 
График бр. 3: Просечна специфична потрошувачка на енергија по 
сектори изразена во kWh/m2 
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Во Анекс бр. 2 дадени се податоци за вкупната реактивна енергија 
потрошена во 2011 година во ЕЛС Илинден. 
 
Табела бр. 12: потрошувачка на нафта, дрва и струја кои се користат за 
греење на објектите во општината.  
 

 

5.2 Приказ и оцена на потребите за енергија во 
општината во периодот од 2013 до 2015 година           

5.2.1Предвидување на енергетските потреби на 
општината во периодот од 2013 до 2015 година 

 
Како почетни показатели во предвидувањето на енергетските потреби за 
периодот од 2012 до 2015 година користени се податоците за 
непосредната потрошувачка на енергија за 2011 година прикажани за 
објектите кои се во сопственост на општината, како и порастот на 

Р.бр. Вид на потрошувачка на 
енергија наменета  за греење 

Број на 
објекти 

Површ. која 
се грее во 

м2 
количина 

1. Потрошувачка на нафта за 
греење – образование и други 
објекти    

4 6.418,00 84 t/год. 

  2 Потрошувачка на дрва за 
греење – образование и други 
објекти    

6 2.893,03 170 м3/год. 

  3.  Потрошувачка на електрична 
енергија образование и други 
објекти  

1 493,00 5.760 
kWh/год 



               

населението за Општина Илинден према податоците добиени од 
„Профилот на Општина Илинден“ објавен во јуни 2012 година. 
Параметри на кои се темелат предвидувањата на енергетските потреби 
се: 
 

- Специфична годишна потрошувачка на топлинска енергија (kWh/m2) 
за поединечни подсектори на објекти 

- Специфична годишна потрошувачка на електрична енергија 
(kWh/m2) за поединечни подсектори на објекти 

- Специфична површина (m2/корисник) за поединечни подсектори на 
објекти 

- Површина (m2/корисник) за поединечни подсектори 
 

Во предвидувањето на порастот на енергетската потрошувачка земени 
се во предвид пазарните законитости и навиките на потрошувачите, без 
примена на мерки за енергетска ефикасност, но по претпоставка дека 
вообичаена е примената на нови, технолошки напредни производи кои 
со текот на времето се појавуваат на пазарот. Во тој смисол претставена 
е состојба “Business as usual”, односно состојба без превземање на 
посебни мерки за подобрување на енергетската ефикасност. 
 
Во градбата на нови објекти посебно во јавниот сектор предвидувањата 
се темелат на претпоставката дека сите нови згради во потполност ги ќе 
ги задоволуваат европските и светски стандарди кои се однесуваат на 
топлинската заштита, па специфичната годишна потрошувачка на 
топлинската енергија за потребите за греење на просторот за нови 
згради, предвидено е 70 kWh/m2. 
 

5.2.2 Предвидување на енергетските потреби на 
јавните објекти кои се во сопственост на 
Општина Илинден 

 
Предвидувањата на енергетските потреби на јавните објекти кои се во 
сопственост на општината се поделени на следните категории на 
објекти: 
 

- Згради кои припаѓаат на општинската администрација 
- Згради кои се користат за образование (училишта) 
- Згради кои се користат за социјална заштита и заштита на деца 

(детски градинки) 
- Културни центри 
- Центри за спорт и рекреација 
- Јавни комунални претпријатија во надлежност на општината 

 
Претпоставките користени при изработка за поединечни категории на 
згради се следните: 
 

- До 2015 година се предвидува развој во општината, а со тоа и 
зголемување на бројот, односно површината на објектите на 
локалната самоуправа; 



               

- Развојот на индустријата и комерцијалниот сектор предвидува 
вработувања на локално население, млади луѓе кои ќе изградат 
семејства на територијата на општината. Во рамките на општината 
не се очекува миграција на младата популација. Според пораст на 
населението за 10 години од 1% во општината, возможно е да се 
појави потреба од изградба на нови училишта и градинки до 2015 
година. Иако бројот на училиштата е зголемен на територијата на 
општината и во 2012 започнува со работа училиште за средно 
образование-модуларното училиште, градинката Гоце Делчев веќе 
е проширена и во учебната 2012 - 2013 година започнува со работа 
на поголема површина, се предвидува пораст на површината  во 
овој подсектор со изградба на ново училиште; 

- Во согласност со порастот на вкупната површина по бројот на 
жители на населението во Општина Илинден, претпоставка е дека 
до 2015 година ќе се  изградат и нови домови на културата во 
општината. Нов објект е  домот за култура во населено место 
Илинден за чија изградба се претпоставува дека ги задоволува 
повеќето законски прописи за топлинска заштита. Сите градби  на 
нови објекти ќе бидат изграден по принципите на енергетски 
ефикасени објект и нема да предизвика голема промена во 
предвидената потрошувачка на енергија за планскиот период 2013-
2015година; 

- Во комерцијалниот и индустрискиот сектор се очекува пораст за кои 
потребно е да се очекува поголема потреба за енергија која ќе биде 
покриена од самите корисници. Во овие сектори очекувана е 
примена на НДТ и енергетски ефикасна градба на објектите.  

 

5.2.3 Предвидување на енергетските потреби на 
секторот за јавно осветлување 

 
Поради очекуван пораст во индустријата, комерцијалниот и услужниот 
сектор во општината ќе се јави потреба од подобрување на јавното 
осветлување на локалните патишта помеѓу населените места.  
 
Предвидувањата за енергетските потреби на подсекторот за јавно 
осветлување се темелат на претпоставката дека зголемувањето на 
енергетската ефикасност на јавното осветлување ќе се должи на: 
 

- вградување на светилки со подобрената конструкција, со што 
резултира со помала потреба на инсталирана моќност на 
светилките, подобри светлечки параметри на светилките и 
задоволување на високи еколошки стандарди; 

- зголемување на бројот на светилките поради потребата од 
проширување на мрежата за јавно осветлување во општината. 

 
Проширувањето на мрежата за јавно осветлување предвидено е да се 
изведува со поставување на штедливи светилки. 

 
За сите подсектори со кои управува општината: 



               

 
1. Општинска администрација; 
2. Образование и социјална заштита и заштита на деца; 
3. Култура и  
4. Јавно осветлување 

 
предвидувањата се дека ќе дојде до промена на потрошувачката на 
енергија за 5-10% до 2015 година во однос на 2011 година. 
Предвидената стапка на пораст на потрошувачката на енергија на 
годишно ниво без примена на мерки за енергетска ефикасност е 
најмалку 2%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

6. 
 
Индикативни  
Цели за  
заштеда  на 
енергија по 
сектори до 2015 
 
 
 
 
 
 
 



               

 

6.1Проценка за големината на заштеда на енергија 
со мерки за енергетска ефикасност 

 
При одредувањето на целта за заштеда на енергија во општината земен 
е во предвид НАПЕЕ во согласност со кој вкупната национална 
индикативна цел е да се оствари заштеда во износ од 9% од просечната 
потрошувачка регистрирана во периодот од последните пет години 
(2002-2006) до 2018 година со континуитана промоција на енергетската 
ефикасност, следење и верификација до 2020 година.  
 
Потрошувачката на електрична енергија во општината се предвидува да 
оствари континуиран пораст за следниот плански период од 2%. Оваа 
проценка е направена на основа на прираст на население од 1% поради 
што се очекува зголемување на  потрошувачка на енергија во 
училиштата и градинката, изградба на нова градинка, како и пораст на 
потребите за енергија во индустрискиот сектор.  
 
Проценката за потрошувачка на топлинска и електрична енергија за 
периодот опфатен со оваа тригодишна Програма е даден во дијаграмот 
подолу: 
 
Дијаграм бр. 4: Проценета потрошувачка на топлинска и електрична 
енергија  
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Потенцијалот за заштеда на енергија во Општина Илинден е значителен. 
Во периодот од 2011 и 2012 година евидентни се преземените напори за 
подобрување на енергетската ефикасност на јавните објекти во 
надлежност на општината. 
 
 
 
Вкупно заштедената енергија со превземање на предвидените мерки за 
заштеда според препорачаното сценарио 2 во општината изнесуваат 
900,97  MWh/год, што е еднакво на 0,077469 ktoe.  
Ова претставува намалување за 1,93%16 во однос на проекциите за 
намалување на потрошувачката на енергија во комеријалниот сектор за 
2015 година.  
 
Во графикот подолу прикажана е потрошувачка на енергија во објектите 
кои се во сопственост на општината и кај јавното осветлување пред да 
се спроведат мерките за заштеда на енергија и по спроведување на 
предложените мерки за заштеда на енергија. 
 
График бр 4: Потенцијал за енергетска ефикасност на објектите кои се во 
сопственост   на општината и јавното осветлување 
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Табела бр.13: Приказ на состојба со потрошувачката на енергија пред 
мерките за ЕЕ, по мерките за ЕЕ и заштедите кај објектите и јавното 
осветлување според сценарио 2. 
 

Состојба пред мерки за ЕЕ 
Објекти 1.651,41 MWh/год. 
Јавно осветлување 718,79  MWh/год. 
ВКУПНО: 2.370,20 MWh/год. 
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Состојба по мерки за ЕЕ 
Објекти 1.097,48 MWh/год. 
Јавно осветлување  371,75  MWh/год. 
ВКУПНО: 1.469,23 MWh/год. 
 
Заштеди  
Објекти 553,93 MWh/год. 
Јавно осветлување 347,04 MWh/год. 
ВКУПНО: 900,97 MWh/год. 

 
 

6.2 Потенцијал за енергетска ефикасност во 
општината 

 
Потенцијалот за подобрување на енергетската ефикасност во однос на 
мерките може да се класифицира во следните категории: 

- Реконструкција на објектите; 
- Подобрување на ефикасноста на инсталираните системи за греење 

и осветлување; и 
- Замена на неефикасните светилки на јавното осветлување со 

ефикасни. Во Општина Илинден за сите подрачни училишта каде за 
греење се употребуваат дрва, мерките за подобрување на 
енергетската ефикасност нема да ги намалат трошоците за 
енергија, ниту ќе допринесат за намалување на емисиите на 
стакленички гасови. Со вложувањата во овие објекти доаѓа до 
подобрување на конфорот во нив. 

 

6.2.1 Реконструкција на објекти 
 
Во оваа категорија спаѓаат мерките со кои се подобруваат топлинските 
карактеристики на објектите со цел намалување на трошоците за 
греење, и тоа: изолација на надворешните ѕидови, замена на 
постоечката дотраена надворешна столарија со нова, со понизок 
коефициент на пропусливост на топлина, изолација на кровните и 
таванските површини, изолација на подовите (доколку е економски 
оправдано), изолација на внатрешни ѕидови и меѓукатни конструкции кои 
разграничуваат простори кои се загреваат и кои не се загреваат и сл. 
Во следните табели (табела бр. 14, 15, 19 и 17) прикажани се објектите 
од секторот образование каде се предложени мерки за подобрување на 
енергетската ефикасност со Програмата за енергетска ефикасност, 
потребната инвестиција и заштедите во енергија односно финансиските 
заштеди кои ќе се постигнат доколку се превземат овие мерки. 
 
Табела бр. 14: Приказ на количеството на заштедена енергија како и 
финансиските заштеди во однос на висината на инвестицијата кај 
објектите од секторот образование, социјална заштита и заштита на 
деца и административни објекти, доколку се превземат мерки за 



               

подобрување на енергетската ефикасност преку топлинска изолација на 
надворешните ѕидови 
 

мерка 
 
Топлинска изолација на надворешните ѕидови 
 

Р.бр. Тип/Име на 
објект 

Површи-
на на 

фасада 
на 

објектот 

Заштедa на 
енергија 

Заштеда 
во 

споредба 
со 

сегашна 
состојба 

Инвестициј
а 

Финан-
сиска 

заштед
а 

м2 kWh/год. % € €/год. 
                  Административни објекти 

1. 
Општинска 
зграда, 
Илинден  

500,00 55.017,38 2,32 9.000,00 3.547 
,00 

 
Вкупно 
администра-
ција 

500,00 55.017,38 2,32 9.000,00 3.547,00 

                  Образование 

2. 
ОУ „Гоце 
Делчев“, 
Илинден 

1.815,00 160.834,66 6,79 32.670,00 14.193,0
0 

3. ОУ „Ристо 
Крле“, Кадино 1.960,00 132.181,51 5,58 35.280,00 10.706,0

0 

4. 
ПОУ „Ристо 
Крле“, 
Бунарџик 

226,71 8.768,71 0,37 4.080,78 208,00 

5. 
ПОУ „Ристо 
Крле“, 
Мралино 

193,04 8.847,70 0,37 3.474,72 217,00 

6. 

ОУ „Браќа 
Миладиновци“
, 
Миладиновци 

746,00 66.855,27 2,82 13.428,00 791,00 

7. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“
, Мршевци 

256,00 11.875,75 0,50 4.608,00 277,00 

8. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“
, Текија 

235,00 13.043,08 0,55 4.230,00 309,00 

 Вкупно 
образование 5.431,75 402.406,68 16,98 97.771,50 26.701,0

0 
                 Социјална заштита и заштита на деца 

9. 
ЈОУГД „Гоце 
Делчев“, 
Илинден  

460,00 19.774,57 0,83 8.280,00 959,00 

 
Вкупно 
социјална 
заштита 

460,00 19.774,57 0,83 8.280,00 959,00 

СЕ ВКУПНО 6.391,75 477.198,63 20,13 115.051,50 31.207,0
0 

 
Во табелата се прикажани површините на фасадите на објектите кои 
треба топлински да се изолираат, како поединечно така и вкупно. 
 



               

Од табелата може да се забележи дека модуларното училиште не е 
разгледувано поради тоа што се работи за нова градба реализирана во 
текот на 2012 година.Овој објект се карактеризира со добри топлински 
карактеристики. Фасадата е изработена од фасадни панели тип FTV-100 
GS со исполна од минерална волна д=10см. Надворешната оплата на 
овие панели е поцинкуван, плитко профилиран боен челичен лим со 
д=5мм, а од внатрешната страна оплатата е од поцинкуван, мазен и 
боен челичен лим со д=5мм. 
 
Може да се заклучи дека со подобрување на фасадата на овие oбјекти 
вкупната заштеда на енергија во однос на сегашната потрошувачка би 
изнесувала 477.198,63 kWh/год, или 20,13% во однос на потрошувачката 
за 2011 година. 
 
Табела бр. 15:  Приказ на количеството на заштедена енергија и 
финансиските заштеди во однос на висината на инвестицијата кај 
објектите од секторот администрација, образование, социјална заштита 
и заштита на деца, доколку се превземат мерки за подобрување на ЕЕ 
преку замена на надворешната столарија – прозорци и врати 
 

мерка 
 
Замена на прозори и врати 
 

Р.бр. Тип/Име на 
објект 

Површи-
на на 

прозорц
и на 

објектот 

Заштедa на 
енергија 

Заштеда 
во 

споредба 
со 

сегашна 
состојба 

Инвестиц
ија 

Финан-
сиска 

заштеда 

м2 kWh/год. % € €/год. 
                 Административни објекти 

1. 
Општинска 
зграда, 
Илинден  

136,10 25.897,51 1,09 17.693,00 1.668,00 

 
Вкупно 
администра-
ција 

136,10 25.897,51 1,09 17.693,00 1.668,00 

                 Образование 

2. 
ОУ „Гоце 
Делчев“, 
Илинден 

394,98 15.504,00 0,65 51.347,00 1.368,00 

3. ОУ „Ристо 
Крле“, Кадино 567,00 19.040,53 0,80 73.710,00 1.542,00 

4. 
ПОУ „Ристо 
Крле“, 
Бунарџик 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
ПОУ „Ристо 
Крле“, 
Мралино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

ОУ „Браќа 
Миладиновци“
, 
Миладиновци 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“
, Мршевци 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



               

8. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“
, Текија 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Вкупно 
образование 961,98 34.544,53 1,46 125.057,00 2.910,00 

  Социјална заштита и заштита на деца 

9. 
ЈОУГД „Гоце 
Делчев“, 
Илинден  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Вкупно 
социјална 
заштита 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СЕ ВКУПНО 1.098.08 60.442,04 2,55 142.750,00 4.578,00 

 
Во табелата се прикажани површините на фасадните отвори на 
објектите кај кои треба да се направи замена со нова надворешна 
столарија, како поединечно така и вкупно. 
Модуларното училиште не е разгледувано поради тоа што се работи за 
нова градба реализирана во текот на 2012 година. Вратите кај овој објект 
се со алуминиумски рамки и алуминиумска исполна. Прозорците се од 
ПВЦ профили, застаклени со изолациско, матирано двослојно стакло со 
д=4+16+4 мм и истите се опремени со ПВЦ ролетни. 
 
Исто така не се земени предвид и училиштата кај кои во изминатиот 
период е направена замена на надворешната столарија со нова која има 
изолациско стаколо. 
Тоа се училиптето Браќа Миладиновци во Миладиновци, Ристо Крле во 
Мралино и Ристо Крле во Бунарџик, прозорците се заменети со нови со 
ПВЦ рамка и изолациско стакло.Промена на прозорците направена е и 
во Текија и Мршевци. 
 
Вкупна можна заштеда на енергија со остварена преку промена на 
столаријата изнесува 60.442,04 kWh/год., што претставува 2,55% во 
однос на потрошувачката на енергија за 2011 година. 
 
Табела бр. 16: Заштедена енергија и финансиски заштеди во однос на 
висината на инвестицијата кај објектите од секторот образование, 
социјална заштита и заштита на деца и административни објекти, 
доколку се превземат мерки за подобрување на EE преку топлинска 
изолација на таванскиот простор 
 

мерка 
 
Изолација на таван 
 

Р.бр. Тип/Име на 
објект 

Површи-
на таван 

на 
објектот 

Заштедa на 
енергија  

Заштеда 
во 

споредба 
со 

сегашна 
состојба 

Инвестиц
ија 

Финан-
сиска 

заштеда 

м2 kWh/год. % € €/год. 
                  Административни објекти 

1. Општинска 290,00 40.648,26 1,17 2.030,00 2.618,00 



               

зграда, 
Илинден  

 
Вкупно 
администра-
ција 

290,00 40.648,26 1,17 2.030,00 2.618,00 

                 Образование 

2. 
ОУ „Гоце 
Делчев“, 
Илинден 

1.490,00 91.195,44 3,85 10.430,00 8.047,00 

3. ОУ „Ристо 
Крле“, Кадино 1.321,00 94.114,23 3,97 9.247,00 7.623,00 

4. 
ПОУ „Ристо 
Крле“, 
Бунарџик 

345,09 12.496,75 0,53 2.415,63 297,00 

5. 
ПОУ „Ристо 
Крле“, 
Мралино 

241,44 16.691,61 0,70 1.690,08 409,00 

6. 

ОУ „Браќа 
Миладиновци“
, 
Миладиновци 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“
, Мршевци 

230,00 10.737,93 0,45 1.610,00 250,00 

8. 
ПОУ „Браќа 
Миладиновци“
, Текија 

210,00 8.683,99 0,37 1.470,00 206,00 

 Вкупно 
образование 3.837,53 233.919,95 9,87 26.862,71 16.832,00 

  Социјална заштита и заштита на деца 

9. 
ЈОУГД „Гоце 
Делчев“, 
Илинден  

1.127,00 59.103,61 2,49 7.889,00 2.867,00 

 
Вкупно 
социјална 
заштита 

1.127,00 59.103,61 2,49 7.889,00 2.867,00 

СЕ ВКУПНО 5.254,53 333.671,82 13,53 36.781,71 22.316,54 

 
Во табелата се прикажани таванските површините на објектите кои треба 
топлински да се изолираат, како поединечно така и вкупно. 
 
Модуларното училиште не е разгледувано поради тоа што се работи за 
нова градба реализирана во текот на 2012 година. Кровната конструкција 
на ова училиште е изведена од кровен панел SNVs-100 кој се состои од 
надворешна оплата од поцинкуван, ребрест и боен челичен лим со 
д=0,6мм, изолациска изполна од минерална волна со д=2х5,0см и 
внатрешна оплата од поцинкуван, плитко профилиран и боен челичен 
лим со д=0,5мм.  
Таванот исто така е изолиран со минерална волна со д=2х5,0см во 
надворешна оплата од поцинкуван, мазен лим со д=0,6мм и внатрешна 
оплата од OSB табли со д=1,0см. 
Во училиштето Браќа Миладиновци во Миладиновци таванот е изолиран. 
 



               

Вкупната можна заштеда на енергија со примена на третата мерка 
изнесува 333.671,82 kWh/год., што претставува 13,53% во однос на 
потрошувачката на енергија за 2011 година. 
 
Вкупни можни заштеди со примена на мерките за реконструкција и 
рехабилитација на зградите со кои управува општината, во однос на 
вкупната потрошувачка годишна на енергија од 2.370.202,65 kWh/год 
прикажана е во табела бр. 17: 
 
Табела бр. 17: Вкупни можни заштеди со примена на мерките за 
реконструкција и рехабилитација на зградите со кои управува општината 
 

мерка kWh/год % 

Изведба на фасада 477.198,63 20,13 

Промена на столарија 60.442,04 2,55 

Изолација на таванска  
конструкција 333.671,82 13,53 

Вкупна заштеда на 
енергија во однос на 
2011год. 

871.312,49 36,21 

 
Вкупно заштедана енергија од предвидените мерки на реконструкција и 
рехабилитација на зградите изнесува 871.312,49 kWh/год или 871,31 
МWh/год, односно 36,21% во однос на потрошената енергија за 2011 
година. Изведбата на фасадата со подобрена изолација во согласност со 
критериумите за енергетска ефикасност допинесува за остварување на 
најголема заштеда на енергија и учествува со 20,13%. 
 

6.2.2 Мерки во однос на системите за греење и 
осветлување 

 
Една од клучните мерки кои се однесуваат на потенцијалот за 
подобрување на енергетската ефикасност на објектите во Општина 
Илинден опфатени со оваа Програма се однесува и на подобрување 
и/или замена на постоечките системи за греење, со што не само што се 
остваруваат исклучителни заштеди, туку и во значителна мера се 
подобруваат условите за престој на корисниците, што директно влијае на 
нивниот комфор и здравје. 
 

6.2.3 Јавно осветлување 
 
Една од позначајните комунални дејности кои се во надлежност на 
општината е и јавното осветлување. Вообичаено локалните самоуправи 
ангажираат правни лица за одржување на јавното осветлување. Во 
Општина Илинден за оваа активност одговорно е јавното комунално 
претпријатие „Илинден“. Предноста кај оваа мерка за пообрување на 



               

енергетската ефикасност е брзиот ефект односно краткиот период на 
видливост на резултатите, односно повраток на инвестициите, што е од 
исклучително значење во целокупниот процес на подигање на јавната 
свест за значењето на енергетските заштеди. Со замена на постоечките 
живини светилки со нови енергетски ефикасни светилки, покрај 
директната заштеда на електрична енергија за јавно осветлување, 
значително се помали и трошоците за одржување на истото. 
 
Според НАППЕ, очекуваните заштеди до 2018 год. изнесуваат 3,77 ktoe 
кумулативно. Во дијаграмот бр. 5 прикажано е нивото на енергетски 
заштеди во Република Македонија и предвидената динамика 
 
Дијаграм бр. 5: Енергетски заштеди што ги предизвикува проектот за 
јавно осветлување17 
 
 

 
 
 
Општина Илинден веќе делува во насока на подобрувањето на 
енергетската ефикасност во делот на јавното осветлување и има 
донесено Програма за користење, одржување и изградба на јавно 
осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2012 година, со која, 
се врши распределба на дел од средствата од Буџетот на Општина 
Илинден, и со која, покрај средства за тековна потрошувачка на 
електрична енергија издвоени се и средства за одржување 
(реконструкција) која опфаќа и вградување на штедливи светилки, како и 
изградба на јавно осветлување на територијата на општината. 
Распределбата на средствата на оваа Програма е дадена во табелата 
бр. 18. 
 
Табела бр. 18: Распределба на средствата за јавно осветлување на 
подрачјето на Општина Илинден за 201218 
 
Р.бр

. Активност износ  
(во денари) 

1 Трошоци за потрошена електрична 5.000.000,00 

                                                 
17 Прв Акционен План за енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018 
година 
18 Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на општина Илинден 
за 2012 



               

енергија  
за јавно осветлување 

2 Одржување  (реконструкција) -  
вградување на штедливи улични 
светилки  

2.000.000,00 

3 Изградба на јавно осветлување 1.000.000,00 
   
               Вкупно : 8.000.000,00 
 
Бројот на светилки (моментална состојба) во Општина Илинден е 
прикажан во табела бр. 1919 
 
Табела бр. 19: Број на светилки од уличното осветлување по населени 
места на територијата на Општина Илинден20 
 

Р.б. Населено место Број на улични 
светилки 

Должина на линија-
улично 

осветлување (м) 
1 Илинден 385 20.390 
2 Марино 381 18.260 
3 Кадино 151 8.010 
4 Мралино 75 4.100 
5 Бунарџик 48 2.700 
6 Ајватовци 33 1.890 
7 Миладиновци 138 6.860 
8 Бујковци 42 1.950 
9 Бучинци 22 800 
10 Мршевци 85 3.540 
11 Дељадровци 49 2.760 
12 Текија 34 1.500 
            Вкупно 1.443 72.760 

 
 
Во последните 3 години со мерките за енергетска ефикасност кои 
веќе се превземаат, приближно 650 од постоечките 1.443 живини 
светилки кај уличното осветлување се заменети со штедливи.  
 
Преглед на постоечката состојба во однос на потрошувачката кај 
уличното осветлување со постоечки стари светилки е даден во табела 
бр. 20 
 
Табела бр. 20: Преглед на постоечка состојба кај уличното осветлување 
со постоечки стари светилки во Општина Илинден и годишната 
потрошувачка на енергија21 
 
                                                 
19 650 живини светилки во изминатите 3 години веќе се заменети со штедливи светилки од 30W 
20 Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина 
Илинден за 2012 
21 Во табелата бр. 18 е прикажана состојбата на делот од јавното осветлување во кој сеуште се користи 
застарен тип на светилки.  



               

Р.бр
. Тип на светилка Ед. мерка 125 W 

1. Број на светилки бр. 79322 
2. Животен век год. 2 
3. Потрошувачка W 139 
4. Осветлување (флукс) lm 6.200 
5. Вкупна потрошувачка kWh 110 

6. Бр. на раб. часови 
просечно/год h 4.015 

             Вкупно потрошена 
енергија kWh/год 442.561 

 
Потрошувачката на 650 нови штедливи светилки на годишно ниво 
изнесува 78.293 kWh/год. 
 
Вкупната потрошувачка на електрична енергија за улично 
осветлување изнесува 520.854 kWh/год.  
 
Покрај горенаведените живини светилки од 125 W за улично 
осветлување, на повеќе локации со новоизградени терени за спорт и 
рекреација во повеќе населени места во Општина Илинден (тениски 
игралишта, фудбалски игралишта, повеќенаменски, детски игралишта), 
инсталирани се и други типови на светилки, и тоа од 1.000 W (метал-
халогени) и од 400 W и од 250 W чија вкупна просечна годишна 
потрошувачка изнесува 197.936,85 kWh/год. 
 
Вкупната потрошувачка на енергија во 2011 година за јавно осветлување 
вклучително и горенаведеното осветлување кај игралиштата, спортските 
терени и игралиштата во состав на подрачните училишта изнесува 
718.790,85 kWh/год, односно 719 MW/год. 
 
Во табелата бр. 19 е направен преглед на предложените мерки кај 
уличното осветлување. Предложено е сценарио за подобрување на 
енергетската ефикасност во овој сектор, преку замена на старите 
светилки од 125W кај уличното осветлување во Општина Илинден. Ова 
сценарио е направено во согласност со Програмата за користење, 
одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина 
Илинден за 2012 година, како и во согласност со буџетот кој Општина 
Илинден планира да го инвестира за мерки за подобрување на 
енергетска ефикаснот во периодот 2013-2015 година за објектите на 
општината и општинските установи. 
 
Табела бр. 21: Приказ на предложената мерка за подобрување на 
енергетската ефикасност кај уличното осветлување преку замена на 
старите светилките со нови 
 
Р.бр

. Тип на светилка Ед. 
мерка 

125 W 
замена со штедлива 30 W 

                                                 
22 Во оваа бројка не се вклучени 650 од вкупно 1.443 улични светилки кои се веќе заменети со штедливи 



               

1. Број на светилки бр. 793 
2. Животен век год. 10 
3. Потрошувачка W 30 
4. Осветлување (флукс) lm 1.940 
5. Вкупна потрошувачка kWh 23,8 

6. Бр. на раб. часови 
просечно/год h 4.015 

7. Годишна потрошувачка kWh/го
д 95.517 

             Вкупно потрошена 
енергија 

kWh/го
д 95.517 

 
Со предвиденото сценарио за замена на старите светилки од 125W со 
нови од 30W, ќе се направи заштеда од 347.044 kWh годишно, односно 
3.050.517 денари, што за овие светилки изнесува 78%. Во вкупната 
потрошувачка на енергија за јавно осветлување од 718.790,85 kWh 
замената на овие светилки би значела заштеда од 48,3% 
 
Вкупно потрошена енергија со предвидената мерка за промена на 
светилките со штедливи светилки изнесува 371.746,85 кWh/год, односно 
51,7% во однос на потрошената енергија за 2011 година. 
 
Разликата во трошоците за електрична енергија при замена на старите 
светилки за улично осветлување е прикажана во табела бр. 22 
 
Табела бр.22 – Приказ на економските параметри, односно разликата во 
трошоци за електрична енергија при инсталирање на нови светилки за 
улично осветлување. 
 

1. Цена на kWh (со ДДВ) ден/го
д 8,7923 

2. Заштеда на енергија ден/го
д 347.044 

             Разлика во трошоци за  
             потрошена енергија  

ден/го
д 3.050.517 

 
Поради подолгиот животен век на штедливите светилки, значително се 
намалувааат и трошоците за одржување и персонал. Овие трошоци 
изнесуваат приближно 15% од трошоците за електрична енергија. Со 
Програмата за користење, одржување и изградба на јавно осветлување 
на подрачјето на Општина Илинден за 2012 година, предвидени се 
вкупно 8.000.000 денари за оваа намена, распределени по активности 
(табела 16). Во табелата бр. 23 прикажана е инвестицијата за замена на 
старите улични светилки со нови и периодот на повраток на 
инвестицијата 
                                                 
23 Согласно на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулиран 
максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи на ЕВН Mакедонија АД Скопје за 2012 година, УП1 – 74/1 0д 30.12.2011 
година од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија  објавена во „Службен весник 
на Република Македонија “ бр. 95/2012 година цената на активната електрична енергија за категорија 
Група јавно осветлување изнесува 5,59 ден по kWh 



               

 
Табела бр.23: Инвестиција за замена на светилките кај уличното 
исветлување и период на повраток на инвестицијата 
 
Р.бр

. Тип на светилка  замена со штедлива 30 W 

1. Единечна цена на светилка ден. 500 
2. Монтажа ден. 1000 

3. Вкупно за замена на 
светилки  ден. 1.189.500 

             Разлика во трошоци за  
             Улично осветлување  

ден/го
д 3.050.517 

Период на враќање на 
инвестицијата год. 0,39 

 

6.2.4 Кампања и формирање центри за ЕЕ во 
општината 

 
Мерките за енергетска ефикасност кои ги превзема општината се од 
исклучитено значење особено кога станува збор за активности поврзани 
со подигање на јавната свест кај локалното население. Општината 
Илинден веќе ги има согледано потенцијалот на мерките за 
подобрување на ЕЕ и искористување на ОИЕ и во изминатиот период 
активно работи во оваа насока. Резултатите од овие активности веќе 
може да се согледаат во повеќе сектори: 
 

- Изградба на новото модуларното училиште; 
- Изградба на домот на култура „Илинден“; 
- Адаптација, проширување на капацитетот и подобрување на 

енергетската ефикасност на објектот на детската градинка „Гоце 
Делчев“; 

- поставени се геотермални пумпи за греење и ладење во 4 објекти; 
- во тек е спроведување на акцијата за реконструкција на 10 културни 

домови со цел подобрување на енергетската ефикасност (замена 
на прозорци, осветлување, поставување изолација и сл.)  

- активности за замена на уличните светилки со нови со цел 
подобрување на енергетската ефикасност кај јавното осветлување 
итн. 

 
За изградбата и реконструкцијата на објектите општината има 
изработено содветна проектна документација каде особен акцент е 
даден на намалување на потрошувачката на енергија. Така, за 
изградбата на ново модуларно училиште, со Буџетот на Општина 
Илинден за 2012 година предвидени се 97.000.000,00 денари за негова 
изградба како и 7.000.000 денари за внатрешно опремување. За 
енергетската ефикасност во јавните општински установи – ОУ „Гоце 
Делчев“, Детската градинка и Домот на култура „Илинден“, со 
воведување на нов систем на греење и ладење со алтернативни, 
обновливи извори на енергија предвидени се 13.000.000 денари. За 



               

образовни потреби во образовниот процес, за функционирање на 
основните училишта во општината обезбедени се 87.536.000,00 денари. 
Во Буџетот за 2012 година предвидени се средства од 29.100.000 ден. за 
целосна реализација на проектот „10 Домови на Култура“, вклучувајќи 
внатрешно опремување и пуштање во употреба на Домот на Култура 
„Илинден“, а за активностите за подобрување на енергетската 
ефикасност кај уличното осветлување, Општина Илинден донесе 
Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на 
подрачјето на Општина Илинден за 2012 за чија реализација се 
предвидени 8.000.000 милиони денари24. 
 

6.2.5 Енергетско управување и енергетски контроли 
 
Начинот на енергетското управување во ЕЛС, односно во Општина 
Илинден ќе се спроведува во согласност со „Првиот акционен план за 
енергетска ефикасност на Република Македонија до 2018“. Бидејќи во 
првиот АПЕЕ на РМ на краткоточен план фокусот е ставен на јавниот 
сектор кој ќе ја има водечката улога и преку давање пример ќе поттикне 
акции и во комерцијалниот и останатите сектори, активностите на 
општината треба да бидат насочени кон потенцијалите за големи 
енергетски заштеди без трошок или со мал трошок, како што се 
поттикнување на промени во однесувањето преку образование, обука и 
информативни кампањи.  
 
На сликите бр. 3 и бр. 4 претставени се очекуваните енергетски и 
финансиски заштеди што ги создаваат информативните кампањи. 
 

      
 

                  
 

                                                 
24 Буџет на општина Илиндн за 2012 година 



               

    Слика бр. 3: Енергетски заштеди што ги создаваат информативните 
кампањи25           
    Слика бр. 4: Финансиски заштеди што се должат на информативните 
кампањи26 
 
 
Во општината се основа работна група-тим за енергетско 
управување кој ќе ја следи состојбата во општината во однос на 
подобрување на енергетската ефикасност и ќе иницира и спроведува 
активности за подобрување на состојбата во оваа област. 
 
Во општината ќе се воведе редовно користење на софтверски пакет 
External Climate and Inventory Tool for Energy Efficiency (ExCITE) за 
спроведување на енергетско управување коишто е поддржан со алатки 
за мониторинг и посочување. Целта на користењето на овој софтвер е да 
се направат анализи преку кои ќе се оцени енергетската ефикасност на 
објектите и ќе се предвидат мерки за енергетски заштеди. Софтверот 
наречен External Climate and Inventory Tool for Energy Efficiency (ExCITE) 
е достапен на  http://eeopstini.mk/Login.aspx. ExCITE ги поврзува 
внесувањето на податоци за јавните објекти, уличното осветлување, 
потрошувачката на енергија и соодветните трошоци од една страна и 
климатолошките податоци потребни за пресметки поврзани со 
енергетска ефикасност од друга страна.  
 
Примената на критериумите за енергетска ефикасност во јавните 
набавки на општината ќе овозможат побрзо продирање на производите 
и технологиите за енергетска ефиканост, со што ќе се намалат нивните 
цени и ќе се поттикне поголемо користење на истите. Во согласност со 
Законот за енергетика (Службен весник на РМ, бр.16 од 10.02.2011 
година), член 134, став 8, по прибавеното мислење од Бирото за јавни 
набавки, Агенцијата за енергетика на Република Македонија го донесе 
Упатството за примена на мерките за енергетска ефикасност и 
заштеда на енергија при определување на карактеристиките на 
стоките и услугите што се предмет на јавните набавки, и примена на 
критериумите што се однесуваат на енергетската ефикасност и 
заштедата на енергија при избор на најповолен понудувач, чија 
изработка е поддржана од ЦеПроСАРД – проектот Агроенергија и кое 
треба да се следи во постапките на Јавните набавки во областа на ЕЕ. 
 
Енергетските контроли на објектите кои се во сопственост на 
општината ќе се спроведуваат по усвојување на подзаконските акти во 
оваа област, а задолжен за спроведување на овие активности ќе биде 
тимот за енергетско управување во општината. 
 

                                                 
25 Прв АПЕЕ на РМ до 2018 стр.61 Слика 1.2.2.5. 
26 Прв АПЕЕ на РМ до 2018 стр.61 Слика 1.2.2.6. 

http://eeopstini.mk/Login.aspx


               

6.2.6 Мерки во однос на системите за греење и 
осветлување 
 

Општината Илинден инвестираше во системи за греење и ладење со 
користење на обновливи извори енергија (геотермални пумпи) во четири 
јавни општински установи во населбата Илинден:  
 

• основното училиште „Гоце Делчев“ во Илинден,  
• детската градинка „Гоце Делчев“, 
• основното училиште „Браќа Миладиновци“ во Миладиновци и  
• модуларно училиште во населбата Илинден.  

 
Покрај овие објекти со Буџетот на Општина Илинден, систем за греење и 
ладење со обновливи извори на енергија предвиден е и во Дом на 
култура „Илинден“.27  
Предвидена е промена на светилките во секторот јавно осветлување 
светилки би значела заштеда од 48,3%, односно заштеда од 347,04 
MWh/год. Промената на светилките со штедливи во објектите 
дополнително ќе оствари заштеда на електрична енергија. 
 

6.2.7 Вкупен потенцијал за енергетска ефикасност 

 
Табела бр. 24: Вкупен потенцијал за енергетска ефикасност 
 
Вид на потрошувачка на 

енергија 
Состојба пред 

мерки за ЕЕ 
Состојба по 
мерки за ЕЕ 

Заште
ди 

Единица мерка MWh/год. MWh/год % 
Потрошувачка на енергија 
во јавни објекти 

1.651,41 1.097,48 33,54 

Потрошувачка на енергија 
во јавно осветлување 

718,79 371,75 48,28 

Вкупно 2.370,20 1.469,23 38,01 
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 7. 
 
 
 
 
 

програма за  
енергетска  
ефикасност 
 
(предлог мерки за енергетска ефикасност по сектори) 



               

7.1 Активности и временски распоред 
 
Врз основа на собраните податоци за објектите кои се во надлежност на 
општината, како за и јавното осветлување, беа разгледани можностите 
за спроведување на конкретни активности. Предложени се две групи на 
предлог мерки и активности (сценарија) за чие имплементирање постојат 
реални можности, земајќи ги предвид можностите на општината во однос 
на човечки и инфрастуктурни капацитети.  
При тоа, во двете групи на предлог мерки и активности, како основа е 
земено финансиското ограничување, односно средствата кои за оваа 
намена можат да бидат издвоени од општинскиот буџет.  
Во таа насока, а во согласност со последниот актуелен Буџет на 
Општина Илинден, предвидено е општината да издвои 5.000.000,00 
денари/год. за инвестиции во мерки за енергетска ефикасност. 
 

7.1.1 Објекти  
 
Двете групи на разработени предлог мерки за енергетска ефикасност за 
јавните објекти во надлежност на Општина Илинден, го земаат предвид 
финансиското ограничување на средствата кои општината за таа намена 
може да ги издвои од буџетот.  
 
При планирањето на мерките се внимаваше инвестициите да бидат 
приближно еднакви на годишно ниво, за сите години поединечно. 
 
Во табелата 22 и табелата 23 даден е планот на активности за 
реализација на двете групи на предложени мерки и активности по години 
за периодот опфатен со оваа Програма. 
 
 
 

Легенда 
 

Мерка ознака 
Замена на надворешна столарија  

Изолација на таван  
Изолација на фасада  
Замена на светилки  



                 Табела бр. 25: План на активности за реализација на 1-ва група на предлог мерки и активности  
                                                                           за периодот 2013-2015 
 

1-ва група 
предлог мерки 2013 2014 2015 

р.б. мерка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ОУ Ристо 
Крле - 
Кадино 
Мерка: замена 
на надв. 
столарија 
567м2 

                                    

2 Улично 
осветлување 
Мерка: замена 
на 1/3 од улични 
светилки од 
125W 

                                    

3 Општинска 
зграда 
Мерка: замена 
на надв. 
столарија 136 
м2 

                                    

4 Општинска 
зграда 
Мерка: 
изолација 
таван 290 м2 

                                    

5 Општинска                                     



               

зграда 
Мерка: 
изолација 
фасада 500 м2 

6 ОУ Ристо 
Крле - 
Кадино 
Мерка: 
изолација на 
фасада 1960 м2 

                                    

7 Улично 
осветлување 
Мерка: замена 
на 2/3 од улични 
светилки од 
125W 

                                    

8 ОУ Гоце 
Делчев - 
Илинден 
Мерка: замена 
на надв. 
столарија 395 
м2 

                                    

9 ОУ Гоце 
Делчев - 
Илинден 
Мерка: 
изолација на 
фасада 1815 м2 

                                    

 



               

                                     Табела бр. 26: План на активности за реализација на 2-ра група на предлог мерки и  
                                                                             активности за периодот 2013-2015 
 

2-ра 
група 
предлог 
мерки 

2013 2014 2015 

Р.б. мерка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Општинска 
зграда 
Мерка: замена на 
надв. столарија 136 
м2 

                                    

2 Општинска 
зграда 
Мерка: изолација 
таван 290 м2 

                                    

3 Општинска 
зграда 
Мерка: изолација 
фасада 500 м2 

                                    

4 ОУ Гоце Делчев 
– Илинден 
Мерка: замена на 
надворешна 
столарија 395 м2 

                                    

5 Улично 
осветлување 
Мерка: замена на 
1/3 од улични 

                                    



               

светилки од 125W 

6 ЈОУГД Гоце 
Делчев 
Мерка:изолација на 
таван 1127 м2 

                                    

7 ЈОУГД Гоце 
Делчев 
Мерка: изолација на 
фасада 460 м2 

                                    

8 ОУ Браќа 
Миладиновци – 
Миладиновци 
Мерка: изолација на 
фасада 746 м2 

                                    

9 ОУ Гоце Делчев 
– Илинден 
Мерка: изолација на 
таван 1490 м2 

                                    

10 ОУ Гоце Делчев 
– Илинден 
Мерка: изолација на 
фасада 1815 м2 

                                    

11 Улично 
осветлување 
Мерка: замена на 
1/3 од улични 
светилки од 125W 

                                    

12 ОУ Ристо Крле - 
Кадино 
Мерка: замена на 
надв. столарија 567 

                                    



               

м2 

13 Улично 
осветлување 
Мерка: замена на 
1/3 од улични 
светилки од 125W 

                                    



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.10  Септември    2013 година 

 

7.1.2 Јавно осветлување. 
Во однос на јавното осветлување, Општина Илинден има изготвено Програма за 
користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина 
Илинден за 2012 година со која е извршена распределба на средства што на 
Општина Илинден и припаѓаат согласно Закон за комунални такси и од Буџет на 
Општина Илинден.  
Уличните светилки од уличното осветлување општината планира да ги замени со 
штедливи, до крајот на годината. Од буџетот за 2012 година се планира да издвојат 
средства во висина од 8.000.000,00 денари за активности поврзани со јавното 
осветлување. Планираната распределба на средства по активности е дадена во 
табела бр.2428 (Анекс 3 во документот). 
 
Табела бр. 24: Распределба на средства за користење, одржување и изградба на 
јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2012 година по активности. 
 
Р.
б. 

Активност износ (во денари) 

1. Трошоци за потрошена електрична 
енергија  
за јавно осветлување 

5.000.000,00 

2. Одржување  (реконструкција) -  
вградување на штедливи улични светилки 

2.000.000,00 

3. Изградба на јавно осветлување 1.000.000,00 
ВКУПНО: 8.000.000,00 

 

 7.2 Инвестиции 
 
Инвестициите предвидени со Програмата се движат во рамки на планираните 
15.000.000 денари за периодот од 2013-2015 година, односно по 5.000.000,00 денари 
кои Општина  Илинден планира да ги издвои од Буџетот на годишно ниво за 
инвестиции во мерки за ЕЕ.  
 
Инвестициите кои реално можат да се остварат во рамки на планираните буџетски 
средства кои општината може да ги издвои за реализација на мерки за ЕЕ се 
разработени во сценаријата 1 и 2. Општината се поттикнува да изнаоѓа и други 
извори на финансирање со што би се овозможило зголемување на инвестициите со 
дополнителни мерки за ЕЕ. 
 
Предложените сценарија се направени врз основа на приоритетните објекти за 
инвестирање посочени од општинската администрација, како и во согласност со 
рангирањето на објектите според приоритет за спроведување мерки за енергетска 
ефикасност направено врз основа на податоците и документацијата за објектите 
вклучително и потрошувачката на енергенсите обезбедени од надлежните лица од 
општината, како и врз основа на дополнителна проверка и посета на терен од страна 
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на тимот на ЦеПроСАРД, при што е добиен увид на состојбата на секој објект. Во 
табелите бр.25, 26 и 27 е прикажано Сценариото 1 за периодот 2013-2015 година. 
 
Табела бр. 27, 28 и 29: Сценарио 1 и предложени мерки за ЕЕ за периодот 2013-2015 
год. 
 

Сценарио 1 – 2013 
година 

инвестиција енерг. 
заштеди 

финан. 
заштед

и 
ппс нам. на СО2 

ден. € kWh/год €/год. год. t CO2 
1.  ОУ Ристо Крле - 

Кадино 
Мерка: замена на надв. 
столарија 

4.533.1
65 73.710 19.040,53 1.542,1

6 
47,8

0 5,33 

2.  Улично 
осветлување 
Мерка: замена на 1/3 од 
улични светилки од 
125W 

396.49
0 6.447 115.681,3

3 
16.533,

96 0,39 61,31 

ВКУПНО: 4.929.6
45 80.157 134.721,8

6 
18.076,

12 4,43 66,64 

 
Сценарио 1 – 2014 
година 

инвестиција енерг. 
заштеди 

финан. 
заштед

и 
ппс нам. на СО2 

ден. € kWh/год €/год. год. t CO2 
1.  Општинска зграда 

Мерка: изолација 
фасада, замена на надв. 
столарија, изолација 
таван 

1.766.4
64 28.723 121.617,1

6 
7.832,8

0 3,67 18,13 

2.  ОУ Ристо Крле - 
Кадино 
Мерка: изолација на 
фасада 

2.169.7
20 35.280 132.181,5

2 
10.706,

00 3,3 37,01 

3.  Улично 
осветлување 
Мерка: замена на 2/3 од 
улични светилки од 
125W 

792.98
0 12.894 231.362,6

6 
33.067,

93 0,39 122,62 

ВКУПНО: 4.729.1
64 

*76.89
7 

485.161,3
4 

51.606,
73 1,49 177,76 

 
* Дополнителни 4.404 € (270.835 ден.) од Буџетот се предвидени во согласност со 
приоритетите на општината за инвестирање во Дом на култура во Илинден. 
 

Сценарио 1 – 2015 
година 

инвестиција енерг. 
заштеди 

финан. 
заштед

и 
ппс нам. на СО2 

ден. € kWh/год €/год. год. t CO2 
1.  ОУ Гоце Делчев - 

Илинден 
Мерка: изолација на 
фасада, замена на надв. 

5.167.0
45 84.017 176.338,6

6 
15.561,

13 5,40 49,37 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.10  Септември    2013 година 

 

столарија 
ВКУПНО: 5.167.0

45 84.017 176.338,6
6 

15.561,
13 5,40 49,37 

 
Табела бр. 30: Вкупни заштеди за периодот 2013-2015 година според Сценарио 1 
 
СЦЕНАРИО 1  
 
ЕНЕРГЕТСКИ  ЗАШТЕДИ  2013 2014 2015 
Заштеди заради ЕЕ мерки во 
објекти во сопственост на 
општината (kWh /год.) 

19.040,53 253.798,68 176.338,66 

Заштеди заради ЕЕ мерки во јавно 
осветлување (kWh /год.) 115.681,33 231.362,66 0,00 

 
ВКУПНО (kWh /год.) 134.721,86 485.161,34 176.338,66 

 
ВКУПНО  796.221,86 
 
Табела бр. 31, 32 и 33: Сценарио 2 и предложени мерки за ЕЕ за периодот 2013-2015 
год. 
 

 
Сценарио 2 – 2013 
година 

инвестиција енерг. 
заштеди 

финан. 
заштед

и 
ппс нам. на СО2 

ден. € kWh/год €/год. год. t CO2 
1.  Општинска зграда 

Мерка: изолација 
фасада, замена на надв. 
столарија, изолација 
таван 

1.766.4
65 28.723 121.617,1

6 
8.526,4

7 3,67 28,18 

2.  ОУ Гоце Делчев – 
Илинден 
Мерка: замена на 
надворешна столарија 

3.157.8
40 51.347 15.504,00 1.368,1

3 
37,5

3 4,34 

3.  Улично 
осветлување 
Мерка: замена на 1/3 од 
улични светилки од 
125W 

396.49
0 6.447 115.681,3

3 
16.533,

96 0,39 61,31 

ВКУПНО: 5.320.7
95 86.517 252.802,4

9 
26.428,

56 3,27 93,83 

 
 

Сценарио 2 – 2014 
година 

инвестиција енерг. 
заштеди 

финан. 
заштед

и 
ппс нам. на СО2 

ден. € kWh/год €/год. год. t CO2 
1.  ОУ Гоце Делчев – 

Илинден 
Мерка: изолација на 
фасада, изолација на 
таван 

2.650.6
50 43.100 252.030,1

0 
22.240,

41 1,94 70,57 

2.  ЈОУГД Гоце Делчев 994.394 16.169 78.878,19 3.825,8 4,23 22,09 
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Мерка: изолација на 
фасада, изолација на 
таван 

2 

3.  ОУ Браќа 
Миладиновци – 
Миладиновци 
Мерка: изолација на 
фасада 

825.822 13.428 66.855,28 791,25 16,9
7 0,00 

4.  Улично 
осветлување 
Мерка: замена на 1/3 од 
улични светилки од 
125W 

396.49
0 6.447 115.681,3

3 
16.533,

96 0,39 61,31 

ВКУПНО: 4.867.3
56 79.144 434.566,7

1 
43.391,

44 1,82 153,97 

 
*Дополнителни 2.156 € (132.594 ден.) од Буџетот се предвидени во согласност со 
приоритетите на општината за инвестирање во Дом на култура во Илинден. 
 

 
Сценарио 2 – 2015 
година 

инвестиција енерг. 
заштеди 

финан. 
заштед

и 
ппс нам. на СО2 

ден. € kWh/год €/год. год. t CO2 
1.  ОУ Ристо Крле - 

Кадино 
Мерка: замена на надв. 
столарија 

4.533.1
65 73.710 19.040,53 1.542,1

6 
47,8

0 5,33 

2.  Улично 
осветлување 
Мерка: замена на 1/3 од 
улични светилки од 
125W 

396.49
0 6.447 115.681,3

3 
16.533,

96 0,39 61,31 

ВКУПНО: 4.929.6
55 80.157 134.721,8

6 
18.076,

12 4,43 66,64 

 
 
 
Табела бр. 34: Вкупни заштеди за периодот 2013-2015 година според Сценарио 2 
 
 
СЦЕНАРИО 2  
 
ЕНЕРГЕТСКИ  ЗАШТЕДИ  2013 2014 2015 
Заштеди заради ЕЕ мерки во 
објекти во сопственост на 
општината (kWh /год.) 

137.121,16 397.763,57 19.040,53 

Заштеди заради ЕЕ мерки во 
јавно осветлување (kWh /год.) 115.681,33 115.681,33 115.681,33 

 
ВКУПНО (kWh /год.) 252.802,49 513.444,90 134.721,86 

 
ВКУПНО  900.969,25 
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7.3 Финансиски придобивки 
 
Табела бр. 35: Финансиски придобивки и збирни податоци 

 
СЦЕНАРИО 1  
 
ФИНАНСИСКИ ЗАШТЕДИ  2013 2014 2015 
Финансиски заштеди со ЕЕ мерки 
во објекти (€ /год.)   1.542,16  18.538,80 15.561,13 

Финансиски заштеди заради ЕЕ 
мерки во јавно осветлување (€ 
/год.) 

16.533,96  33.067,93  0,00 

 
ВКУПНО (€ /год.)      18.076,12      51.606,73     15.561,13 
ВКУПНО (ден/год.) 1.111.681,38 3.173.813,90 957.009,50 
  
ВКУПНО 5.242.504,78 ден. (85.243,98€) 
 
                                                                                                                                                                               
СЦЕНАРИО 2  
 
ФИНАНСИСКИ ЗАШТЕДИ  2013 2014 2015 
Финансиски заштеди заради ЕЕ 
мерки во објекти (€ /год.)   9.894,6 26.857,48 1.542,16 

Финансиски заштеди заради ЕЕ 
мерки во јавно осветлување (€ 
/год.) 

16.533,96 16.533,96 16.533,96 

 
ВКУПНО (€ /год.) 26.428,56 43.391,44 18.076,12 
ВКУПНО (ден/год.) 1.625.356,44 2.668.573,56 1.111.681,38 
 
ВКУПНО  5.405.611,38 ден. (87.896,12€) 
 
 
СЦЕНАРИО 1  
 

Збирни податоци 
инвестици

и 
заштеди 

ден. kWh ден. ппс tCO2 
 
Општински објекти 
 

13.636.394,0
0 

449.177,8
7 

2.191.988,5
4 6,22 109.84 

 
Јавно 
осветлување 

1.189.470,00 347.044,0
0 

3.050.516,2
4 0,39 183,93 
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Вкупно 
 

14.825.864,0
0 

796.221,8
7 

5.242.504,
78 2,83 293,77 

 
СЦЕНАРИО 2  
 

Збирни податоци 
инвестици

и 
заштеди 

ден. kWh ден. ппс tCO2 
 
Oпштински објекти 
 

13.928.336,0
0 

553.925,2
6 

2.355.095,
76 8,02 130,50 

 
Jавно 
осветлување 
 

1.189.470,00 347.044,
00 

3.050.516,
76 0,39 183,93 

      
 
Вкупно 
 

15.117.806,0
0 

900.969,
26 

5.405.611,
38 2,80 314,43 

 
 

7.4 Влијание врз животната средина 
 
Со реализација на програмата за енергетска ефикасност, односно со примената на 
мерките предвидени во неа се делува врз подобрување на квалитетот на животната 
средина. Намалената потрошувачка на електрична енергија индирекно делува врз 
намалувањето на емисијата на штетни гасови во атмосферата. Со намалувањето на 
фосилното гориво (лесното масло за греење) дирекно се намалува емисијата на 
стакленички гасови. 
 
СЦЕНАРИО 1  
 
Во следните табели се претставени намалените емисии на јаглероден двооксид на 
годишно ниво, а истите се пресметани во согласност со заштеденото гориво и 
топлинската енергија. 
 
Табела бр. 36: Намалување на СО2  емисии во период од 2013-2015 година по сценарио 1 
 
   Сценарио 1 - Намалување на СО2  емисии 2013 2014 2015 

Намалување  заради ЕЕ мерки во објекти во 
сопственост на општината (t CO2) 5,33 55,14 49,37 

Намалување  заради ЕЕ мерки во јавно 61,31 122,62 0,00 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.10  Септември    2013 година 

 

осветлување               (t CO2) 

Намалување на емисии на јаглероден 
двооксид   по години во (t CO2) 66,64 177,76 49,37 

ВКУПНО во (t CO2) 293,77 
 
 
Кумулативната вредност на намалената емисијата на СО2, претставена е во табела и 
соодветен дијаграм во кои се претставени смалените емисии на објектите и уличното 
осветлување кое е во надлежност на општината. Намалувањето на емисијата на СО2 
по превземање на мерки според сценарио 1, изнесува 293,77 t CO2. 
 
Табела бр. 37: Кумулативно намалување на СО2 емисии во период од 2013-2015 година 
по сценарио 1 
 
   Сценарио 1 -   Кумулативно намалување 
на СО2  емисии 2013 2014 2015 

Намалување  заради ЕЕ мерки во објекти во 
сопственост на општината (t CO2) 5,33 60,47 109,84 

Намалување  заради ЕЕ мерки во јавно 
осветлување               (t CO2) 61,31 183,93 183,93 

  Намалување на емисии на јаглероден 
двооксид   по години во (t CO2) 66,64 244,40 293,77 

ВКУПНО во (t CO2) 293,77 
 
 
Дијаграм бр. 6: Кумулативно намалување на СО2  емисии по сценарио 1 за период од 
2013-2015 година со применети мерки за ЕЕ 
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Намалувањето на емисијата на СО2 по превземање на мерки според сценарио 1, 
изнесува 293,77 t CO2. 
 
СЦЕНАРИО 2  
 
Табеларно се претставени годишните кумулативни емисии на јаглероден двооксид по 
превземените мерки според сценарио 2. 
 
Табела бр. 38: Намалување на СО2  емисии по сценарио 2, во период од 2013-2015 година 
 
 Сценарио 2 - Намалување на СО2  емисии 2013 2014 2015 

Намалување  заради ЕЕ мерки во објекти во 
сопственост на општината (t CO2) 32,52 92,66 5,33 

Намалување  заради ЕЕ мерки во јавно 
осветлување               (t CO2) 61,31 61,31 61,31 

 Намалување на емисии на јаглероден 
двооксид   по години во (t CO2) 93,83 153,97 66,64 

ВКУПНО во (t CO2) 314,44 
 
Табела бр. 39: Кумулативно намалување на СО2  емисии по сценарио 2, во период од 
2013-2015 година 

(t 
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   Сценарио 2 - Кумулативно намалување на 
СО2  емисии 2013 2014 2015 

Намалување  заради ЕЕ мерки во објекти во 
сопственост на општината (t CO2) 32,52 125,18 130,51 

Намалување  заради ЕЕ мерки во јавно 
осветлување               (t CO2) 61,31 122,62 183,93 

  Намалување на емисии на јаглероден 
двооксид   по години во (t CO2) 83,78 247,8 314,44 

ВКУПНО во (t CO2) 314.44 
 
Во следниот дијаграм претставено е предвиденото намалување на емисии на 
јаглерод двооксид каи објектите во надлежност на општината, уличното осветлување 
и збирните емисии на СО2 воколку се применат мерките за енергетска ефикасност по 
сценарио 2. 
 
Дијаграм бр. 7: Кумулативно намалување на СО2 емисии по сценарио 2 за период од 2013-
2015 година со применети мерки за ЕЕ 
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  8. 
 
 
ФИНАНСИРАЊЕ НА  
ВЛОЖУВАЊАТА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МЕРКИТЕ ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ И 
УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЕЕ 
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8.1 Финансиска шема 
 
Финансирањето на мерките за подобрување и унапредување на енергетската 
ефикасност во општината е суштинско прашање кое заслужува посебно внимание.  
 
Имено, за реализација на предвидените мерки за подобрување и унапредување на 
енергетската ефикасност во Општина Илинден за наредните три години планирани 
се индикативни финансиски средства од 15.000.000,00 денари. Кон ова треба да се 
додаде и фактот дека реализација на овие мерки треба да придонесе за 
постигнување на  финансиски заштеди од околу 5.405.611,38 ден. (87.896,12€) 
денари според сегашните цени на енергијата на пазарот. Тоа подразбира дека е 
неопходно да се изнајдат извори за финансирање на вложувањата за спроведување 
на мерките за подобрување и унапредување на енергетската  ефикасност 
 
Основни извори на финансирање на општината се:  

- сопствените извори на приходи (локалните даноци, такси и надоместоци 
утврдени со закон; приходи од сопственост, донации и парични казни утврдени 
со закон; приходи од самопридонес и другите приходи утврдени со закон).  

- дотациите на средства од Буџетот на Република Македонија; 
- дотациите на средства од буџетите на фондовите; 
- краткорочно и долгорочно задолжување29 на општината во земјата и странство; 

и  
- краткорочно и долгорочно задолжување на Јавното комунално претпријатие 

„Илинден“ во согласност со закон30.  
 
Со Буџетот на Општина Илинден се планираат приходите, другите приливи и 
одобрени средства на општината на годишно ниво. Буџетот ги вклучува основниот 
буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на 
самофинансирачки активности.  
 
Развојниот дел на Буџетот го содржи планот на програмите за развој на општината за 
наредните три години. Советот на општината, при утврдувањето на развојниот дел на 
Буџетот за наредната година ќе го употреби методот за комбинирање на различни 
извори на финансирање (сопствените извори на приходи, капитални дотации на 
средства од Буџетот на Република Македонија; долгорочно задолжување; донации) 
за остварување на развојниот дел на Буџетот кој се однесува на реализацијата на 
мерките од оваа Програма. 
 
Најпристапен вид на финансирање на капиталните проекти од енергетска 
ефикасност со кои ќе се изврши значителна реконструкција на зградите31 се: 

- Заемите и кредитни линии од финансиските институции; 

                                                 
29 Општината може долгорочно да се задолжува за финансирање на капитални проекти и инвестиции 
30 Јавните претпријатија основани од општината можaт да се задолжат само по претходно издадена гаранција од советот на 
општината за што Советот донесува одлука. 
31 Кога вкупната вредност на реконструцијата е поголема од 25% од вредноста на зградата, не 
сметајќи ја вредноста на земјиштето на кое е изградена зграда и трошоците за уредување на 
градежното земјиште или кога повеќе од 25% од плоштината на обвивката на зградата е предмет на 
реконструкцијата 
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- Грантовите (домашни и странски) 
 
Најпристапен вид на финансирање на мерките за енергетската ефикасност кои се 
однесуваат на: изготвувањето на годишни анализи за потрошувачката на енергија; 
организирање на мониторинг над потрошувачката на енергија; обезбедување на 
редовни енергетски контроли за зградите или градежните единици; обезбедување на 
сертификати за енергетските карактеристики за зградите или градежните единици 
што се во сопственост на општината; и вградување на сончеви колектори за топла 
вода, се: 

- Сопствените приходи на општината; 
- Грантовите (домашни и странски) 

 
За користење на заеми и кредитни линии, се препорачуваат институциите кои 
обезбедуваат долг период на враќање, ниска каматна стапка, вклучен грејс период, 
како што се:   

- Светската Банка (World Bank); 
- Eвропската инвестициона банка (European Investment Bank, EIB), Eвропската 

банка за обнова и развој (ЕБОР); 
- Зелен фонд за раст за Југоисточна Европа (The Green for Growth Fund, Southeast 

Europe). 
 
Голем избор и на грантови даваат следните организации: 

- УНДП Македонија – Програма за развој на Обединетите нации 
- Механизамот за чист развој (CDM) 
- Европската агенција за реконструкција (ЕАР) 
- УСАИД Македонија 
- Претпристапни фондови на ЕУ 
- ГЕФ Програма за мали грантови 
- Донаторски средства од страна на странски амасади присутни во РМ. 

 
Табела бр.40: Буџет на Општина Илинден за 2012 година32 
 
I ВКУПНИ ПРИХОДИ 413.170,00 
 Даночни приходи 93.756,00 
 Неданочни приходи 8.593,00 
 Капитални приходи 198.500,00 
 Приходи од дотации 73.011,00 
 Трансфери 28.560,00 
 Приходи од донации 10.750,00 
II ВКУПНИ РАСХОДИ 428.910,00 
 Од утврдени намени 427.910,00 
 Резерви 1.000,00 
III ДЕФИЦИТ -15.740,00 
IV ФИНАНСИРАЊЕ 15.740,00 
 Прилив 26.740,00 
 Домашни приливи 26.740,00 
 Приливи од странски заем 0 

                                                 
32 Буџет на општината Илинден за 2012 година 
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 Одлив 11.000,00 
 Отплата на главница 11.000,00 
 
 
Анализата на приходите и расходите на општината во буџетот за минатите години се 
земени како основа во проектирањето на Буџетот на Општина Илинден за 2012 
година со развојна компонента. 
 
Најголемиот дел од приходите во Буџетот на Општина Илинден за 2012 година се од 
капиталните приходи како и од даночни приходи и приходи од дотации. Расходите 
пак се најголеми во делот на капиталните расходи. 
 
Во согласност со Буџет на Општина Илинден за 2012 година, предвидено било 
општината да издвои 54.470.000,00 денари за инвестиции во мерки за енергетска 
ефикасност, распределени по програми и потставки и тоа на следниот начин: 
 

• ЈЗО – јавно осветлување 
424390 – Одржување на други градби............... ..........................
 2.000.000,00 

• ЈА0 – Изградба на јавно осветлување 
482920 – Изградба на други објекти............................................ 1.000.000,00 

• КА – Културни манифестации и творештво (капитални трошоци) 
480160 – Купување на опрема за греење и климатизација........ 7.000.000,00 
482930 – Изградба на други објекти............................................ 6.000.000,00 
482930 – Реконструкција на други објекти...................................4.000.000,00 

• НА – Обрзование (капитални расходи) 
482920 – Изградба на други објекти...........................................21.230.000,00 
480160 – Купување на опрема за греење и климатизација...... 13.240.000,00 

 

8.2 Финансиски извори 
 
Финансирањет на проектите може да се врши од повеќе финансиски извори. Преглед 
на финансиските ивори е даден во тследната листа: 
 

• Буџет на Општина Илинден  - Сопствени средства 
• ЕСКО модел - Сопствени средства/приватен капитал 
• МБПР - Заем/Сопствени средства 
• ИПА 1 компонента - Неповратни средства/удел во вкупните трошоци 
• ИПА 2 Прекугранична соработка - Неповратни средства/удел во вкупните 

трошоци 
• Транснационална програма на ЈИЕ - Неповратни средства/удел во вкупните 

трошоци 
• CIP, IEE - Неповратни средства/удел во вкупните трошоци 
• Seventh Framework Programme (FP7) - Неповратни средства/удел во вкупните 

трошоци 
• Структурни фондови - Неповратни средства/удел во вкупните трошоци 
• ГЕФ проекти - Неповратни средства/удел во вкупните трошоци 
• ELENA - Неповратни средства/удел во вкупните трошоци 
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• Програма за мали грантови, Комисија за демократија, Амбасада на САД – 
Грантови 
 

 

8.3 Финансиски план 
 
Буџетот на Општина Илинден треба да обезбеди оптимално функционирање на 
општината, нејзините структури, како и реализација на планираните активности за 
тековната година за која е креиран конкретниот Буџет. 
 
Финансиските средства за реализација на разни проекти се ограничени вклучително 
и средствата кои општината планира да ги издвои за ЕЕ од сопствениот Буџет. Затоа 
локалната самоуправа разработува проекти во соработка со владини и невладини 
организации, донаторски институции, со локалното население итн. 
 
Со цел да се придонесе кон намалување на потрошувачката на енегија на локално но 
и на глобално ниво, преку активности и проекти за подобрување на ЕЕ на објектите 
во надлежност на општината и јавното осветлување, Општина Илинден ќе се залага 
за квалитетно и навремено спроведување на мерките предвидени со оваа Програма, 
како и имплементација на други проекти кои дополнително ќе придонесат кон 
подобрување на ЕЕ во општината. 
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 9. 
 
 
 
 

организација на 
спроведување на 
програмата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Со цел успешно спреведување на Програмата за енергетска ефикасност, потребно е 
формирање на тим за енергетска ефикасност во рамки на општинската 
организациона структура. Претставници од општината беа активно вклучени во 
изработката на овој документ, а Општина Илинден веќе формираше тим за ЕЕ од 
редот вработени во општинската администрација. Раководителот на тимот за ЕЕ ќе 
биде задолжен за навремено информирање на градоначалникот за сите 
активностите поврзани со работните задачи на тимот за ЕЕ. Тимот за ЕЕ во Општина 
Илинден е составен од следните членови: 
 

- Дејан Богдановски, одделение за локален економски развој и јавни дејности 
- Славица Милошевска, одделение за локален економски развој и јавни дејности 
- Гоце Трајчевски, одделение за финансиски прашања 
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Тимот за ЕЕ треба да биде одговорен за различни активности кои се спроведуваат во 
областа на ЕЕ во локалната самоуправа и тоа: 
 

- Спроведување поректи за ЕЕ, следење на активностите и известување за текот 
и реализацијата на истите: 

- Планирање на буџетот кој се однесува на трошоците за енергија, одржувањето 
на објектите и инфраструктурата и инвестициите во областа на ЕЕ; 

- Да ја одржува и следи базата на податоци за објектите во надлежност на 
општината во однос на енергетската ефикасност и потрошувачката на енергија; 

- Да учествува во спроведување проекти и да иницира активности во соработка 
со сите субјекти активни во областа на енергетската ефикасност; 

- Да учествува во подготовка на тендерската документација и да соработува со 
надворешни експерти ангажирани за спроведување активности од областа на 
енергетската ефикасност (енергетски прегледи, управување со проекти и сл.) 

 
Раководителот на тимот за ЕЕ има задолженија да: 
 

- Управува со спроведувањето на активностите согласно Програмата за ЕЕ; 
- Распределува одговорности на останатите членови на тимот за ЕЕ; 
- Дава насоки и објаснувања околу работните задачи распределени на останатите 

членови на тимот; 
- Соработува со други членови од општинската администрација како и 

надворешни соработници и експерти ангажирани за спроведување активности 
за ЕЕ во рамки на локалната самоуправа; 

- Го следи спроведувањето на Програмата за ЕЕ, да подготвува и доставува 
извештаи за развојот и напредокот на имплементацијата на Програмата до 
Градоначалникот и Советот на општината; 

- Да ја следи состојбата со потрошувачката на енергија во објектите во 
надлежност на општината, евидентирањето и ажурирањето базата на податоци. 

 
Членовите на тимот за ЕЕ траба да соработуваат взаемно со општинската 
администрација како и со надворешните соработници ангажирани во спроведувањето 
на активности од областа на ЕЕ. Нивните задачи и одговорности се однесуваат на 
следното: 
 

- Да обезбедат Програмата за ЕЕ на општината е во согласност со визијата и 
стратегијата за развој на локалната самоуправа; 

- Да учествуваат во одредувањето, следењето и надградбата на долгорочните 
цели во периодот 2013-2015 година; 

- Да учествуваат во формирање на база на податоци во која ќе ги евидентираат и 
следат состојбите во општината во однос на типови на градби, системите 
(технички и енергетски), извори тена енергија кои се користат, уреди и опрема, 
начинот на одржување на објектите и сл.; 

- Да прават проценка за потрошувачката и потенцијалите на општината за ЕЕ; 
- Да собираат и анализираат податоци за идентификација на проблеми и да 

учествуваат во подготовка на нацрт документи за Општинскиот совет за развој 
на Програмата за ЕЕ; 

- Да учествуваат во подготовка на Акциски планови за ЕЕ за секоја година, што 
подразбира финансиски план во согласност со Буџетот на општината и 
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средствата која истата ќе ги издвои за конкретната година. Планот треба да 
содржи и опис на активностите кои ќе се спроведат и временска рамка за 
имплементација, заштедите, исплатливоста на инвестцијата, влијанијата на 
инвестицијата врз на условите за живот и комфорот, квалитетот на услугите во 
локалната самоуправа, заштитата на животната средина и сл. 

- Изработка на финансиски план за спроведување на Програмата за ЕЕ (од 
извори од буџетот на општината и други можни извори: финансиски институции, 
грантови, кредити, други фондови); 

- Развивање детален план за имплементација на програмата; 
- Мониторинг и контрола на енергетската состојба на објектите и уличното 

осветлување во општината; 
- Учество во следењето, проценките и подготовката на извештаите за развојот на 

имплементацијата на Програмата за енергетска ефикасност 
 
За успешна реализација на Програмата за ЕЕ, неопходно е воспоставување на 
организациска структура во локалната самоуправа и соработка на сите засегнати 
страни прикажано на сликата бр.5.  
 
Слика бр. 5: Организациска шема 
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 10. 
 
 
 

цели и  
приоритети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целите на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Илинден се заштеда на 
финансиски сретства во буџетот на општината преку спроведување на енергетска 
ефикасност и намалување на емисија на стакленички гасови во атмосферата.  
 
Целите на општината можат да се поделат во три групи: 

- Долгорочни; 
- Среднорочни и 
- Краткорочни. 

 
Долгорочни цели од мерките на енергетска ефикасност се: намалување на емисија 
на СО2 во атмосферата преку намалување на просечната потрошувачка на енергија. 
Потрошувачката на енергија може да се намали единствено со реконструкција и 
промена на дотраените постоечки енергетски системи, реконструкција на 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.10  Септември    2013 година 

 

општинската зграда, реконструкција на училишните објекти каj кои е утврдена голема 
потрошувачка на енергија како и примена на геотермални пумпи и искористување на 
останати видови на обновлива енергија. Можноста за примена на ветерниците за 
пумпање на вода за наводнување на зелените површини кои се во надлежност на 
општината е една од новите можности за искористување на нов обновлив вид на 
енергија и заштеда на фосилните горива на кои работат пумпите за црпење на вода. 
Црпењето на технолошка вода од бунари за наводнување на зелените површини е во 
согласност со законските одредби (Законот за води). 
Среднорочни цели во спроведување на програмата за енергетска ефикасност се 
однесуваат на периодот од 2013 до 2015 година и опфаќаат намалување на 
просечната потрошувачка на енергија, намалувањ на општинските трошоци за 
енергија, замена на  столарија и поставување на изолација на објектите кои се во 
надлежност на општината, замена на светилки од уличното осветлување, 
намалување на јаглеродните емисии во атмосферата. Тимот за енергетска 
ефикасност спроведува проекти од областа на ЕЕ. 
Краткорочни цели во спроведување на програмата опфаќаат спроведување на 
промотивни кампањи како  

- Промоција на помасовно користење на велосипеди, 
- Денови без автомобили, 
- Кампања за подигање на јавната свест итн. 

 
Остварувањето на овие цели треба да се направи преку активности за 
спроведување на долгорочни и среднорочни планови за потрошувачка на енергија, 
одржување на база на податоци за состојбата на потрошената енергија во јавните 
објекти, редовен мониторинг на потрошувачката на енергија, примена на НДТ 
(најдобри достапни техники) и практики за подобрување на енергетската ефикасност.  
Придобивки за општината од спроведување на програмата за енергетска 
ефикасност би биле намалените сметки за струја и енергенси за затоплување, што 
би овозможило финансиски заштеди во буџетот на  општината. Сретствата од овие 
заштеди би можело да се искористат во подобрување на инфраструктурната мрежа 
на општината и подобрување на уличното осветлување. Воедно комфорот на 
учениците и децата сместени во градинката ќе биде значително подобрен. Со 
остварување на овие придобивки ќе се подобри животниот стандард на сите жители 
во општината. 
 

  
 
 
 

 11. 
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11.1 СЛЕДЕЊЕ И АНАЛИЗИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите од активностите спроведени во процесот на изработка на оваа 
програма, укажаа на податокот дека објектите во надлежност на оштината имаат за 
30-40% повисока потрошувачка на енергија од неопходната. При реализација на 
предложените активности за енергетска ефикасност покрај заштеда би се остварило 
и оптимално ниво на комфор. Тоа укажува на податокот дека овие објекти имаат 
голем потенцијал за заштеда на енергија. Со Програмата за енергетска ефикасност 
на Општина Илинден 2013-2015 предложени се конкретни мерки за енергетска 
ефикасност како што се замена на надворешната столарија, изолација на 
надворешните ѕидови, изолација на таванот, поефикасно осветлување итн. 
 
За следење на резултатите од спроведените мерки за енергетска ефикасност, 
потребно е да се вршат мерења во различни временски периоди и споредба на 
резултатите. Главни показатели за споредба при мерење се потрошувачката на 
енергија (топлинска и електрична), условите во објектите, финансиската заштеда во 
однос на трошоците за енергија. 
 
Состојбата ќе се анализира преку споредба на мерења - пред и по мерките за ЕЕ. 
Мерењата ќе се извршуваат со утврдена динамика во текот на целата година. За 
мерење на потрошената електрична енергија ќе се користи електричното броило во 
објектите. Во објектите каде електричната енергија се користи како дополнителен 
енегренс во системот за греење, а не само за осветлување на просториите поради 
лошата или никаква топлинска изолација и ефергетски неефикасна надворешна 
столарија, имплементацијата на предвидените мерки директно ќе влијае на 
намалување на потрошувачката на електрична енергија. Енергетски ефикасно 
осветлување во објектите, дополнително ќе влијае на намалување на целокупната 
потрошувачка на електрична енергија. 
 
Потрошувачката на други енергенси кои вообичаено се користат за греење (огревно 
дрво, нафта) на годишно ниво, директно ќе укаже на разликата по превземените 
мерки за изолација на надворешни ѕидови, изолација на таван, замена на 
надворешна столарија итн. Секако за постигнување добри резултати неопходно е и 
добро енергетско управување на објектот и соодветно однесување на корисниците. 
 
Како мерни инструменти се планира да се користат дата логери. Дата логер е 
електронски инструмент со вградни сензори кој лесно се инсталира во простории со 
цел да мери температурни разлики, притисок и влажност, осветление и други 
величини. Со помош на овој инструмент можат да се снимат горните величини во 
даден временски период и истите да се анализираат компјутерски, со што веднаш се 
идентификуваат заштедите на енергија во дадено време како и проблеми во 
работењето на системите. Со помош на овој инструмент се подобрува ефикасноста, 
точноста, доверливоста, квалитетот на добиените податоци и потрошувачката на 
енергија. 
 
Резултатите пред и по имплементацијата на мерките за енергетска ефикасност 
предвидени со Програмата за ЕЕ се споредуваат и врз основа на тие податоци се 
утврдува дали предвидените цеи се постигнати и во која мера. Резултати приближни 
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на претпосавените или подобри укажуваат на успешно постигната цел. Во спротивно 
доколку целта не е постигната се испитуваат причините со цел нивно надминување.  
 

11.2 Мерење на енергетските заштеди 
 
Со анализа на состојбата пред и по имплементацијата на мерките за енергетса 
ефикасност предвидени со оваа Програма, ќе се утврдат енергетските заштедикај 
објектите во општината. Редовна контрола на состојбата во периодот по 
имплементацијата на мерките ќе укаже на евентуални отстапувања во однос на 
очекуваните резултати. Отстапувањата можат да настанат поради човечка грешка, 
немарност, грешка во системот и сл. Навременото откривање на отстапувањата ќе 
придонесе кон навремено реагирање, односно отстранување на истите. На 
состојбата може да влијаат и временски услови, зачестеност на користење на 
просториите, работното време (почеток и времетраење), интензитет на користење на 
опремата пред контрола и следење и други. 
 
Електричната и топлинската енергија најдобро е да се претворат и изразуваат во 
единствена единица мерка со која ќе се изразува целокупната енергија, без оглед на 
типот на енергенс (или енргенси) кои се користат, односно истите треба да се 
изразуваат во kWh користеќи соодветна конверзија. 
 
За добивање релевантни податоци во однос на потрошувачката на енергија, 
општината ќе ги користи сметките за потрошена електрична енергија, сметките за 
набавка на нафта и огревно дрво, податоците за поединечните потрошувачи од 
производителите на истите, податоци добиени со мерење вршено со дата логери, 
мерачи на проток, броила на електрична енергија, и слично. 
 
Евентуална неточност е можна кај сите методи и истата може да биде предизвикана 
од: случајни грешки, неисправност на инструментите, грешки во при пресметките за 
утврдување на потрошувачката на енергија и сл. Од овие причини во извештаите 
општината покрај тоа што треба да го наведе изворот на информациите, ќе предвиди 
и извесен степен на точност на пример ± 5%. За обезбедување релевантни податоци 
при утврдување на заштеди и мерење, општината ќе консултира стручни надворешни 
соработници или специјализирани фирми. 
 

11.3 Процена 
 
Резултатите од активностите предвидени со Програмата за енергетска ефикасност ќе 
бидат достапни за градоначалникот и другите одговорни лица од локалната 
самоуправа, јавноста, релевантни организации од областа на енергетска ефикасност, 
сите инволвирани во финансирањето и во спроведувањет на проектите за енергетска 
ефиксаност. 

 
11.4 Известување и соопштување 
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Активностите за енергетска ефикасност во општината од страна на тимот за 
енергетска ефикасност се реализира со следната динамика и распоред: 
 

- Годишен акциски план за ЕЕ - еднаш годишно во првото тримесечје 
- Годишен извештај - еднаш годшно, не подоцна од три месеци по завршувањето 

на конкретната година 
- Извештаи при спроведување на проект за ЕЕ - редовни извештаи (месечни и/или 

како што е предвидено со проектниот документ) како и финален извештај по 
завршувањето напроектот 

- Извештаи за мониторинг на мерките за ЕЕ на реализирани проекти - на три 
месеци 

 

11.5 Завршни одредби 
Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се 

објави во Службениот гласник на општина Илинден. 
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Арх.бр.07-2530/12                                    Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                               Претседател 
                                                                                        м-р 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.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита  

на населението од заразни болести во 2013 година 
 
 
  
 

 
           Се објавува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2013 година, бр.07-2530/13 од 11.09.2013 година, 
што Советот на Општина Илинден ја донесе  на осмата редовна седница одржана           
на ден 11.09.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                      ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

Арх.бр.08-2602/11                                                                  Градоначалник 
           Од 13.09.2013г.                                                                Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.10  Септември    2013 година 

 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), член 23 став 1 точка 11 од Статутот на oпштина Илинден (Службен гласник 
на општина), а во врска со член 14 став 2 од Законот за заштита на населението             
од заразни болести (Сл.весник на РМ  бр.66/04, бр.139/08 и бр.99/09), Советот                 
на Општина Илинден, на  седницата одржана на ден 11.09.2013 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 

болести во 2013 година 
 
Согласно одредбите од Законот за заштита на населението од заразни болести 
Советите на Општините, по претходно мислење  на ЈЗУ Центар за јавно здравје за 
подрачјето за кое е основан, донесуваат Програма за спроведување на општи мерки  
за заштита на населението од заразни болести на своето подрачје. 
Со оваа Програма се утврдуваат општите мерки, активности, извршители, рокови и 
извори на финансиски средства потребни за нивна реализација во 2013 година. 

Мерки, цели, активности 
Главна цел на програмата е спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести како и утврдување на активности, рокови и извори 
на финансиски средства потребни за нивна реализација во 2013 година. 
Програмата дефинира 5 општи мерки за заштита на населението на Општина 
Илинден од заразни заболувања, кои со исполнувањето на поставените цели треба 
да допринесат за подигнување на повисоко ниво на заштитата на населението од 
заразни болести. 

Приоритети 
Со цел заштита на населението од заразни болести  Општина  Илинден е должна да 
ги организира и следи општите мерки за заштита од заразни болести кои се 
однесуваат на: 

− Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на 
водата и објектите за водоснабдување; 

− Прифаќање и третман на отпадни води и друг вид на отпад на начин кој ќе 
оневозможи загадување на човековата околина; 

− Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти-
училишта; 

− Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на 
здравјето на населението; 

− Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други 
хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини. 

1.1 ОПШТА МЕРКА 
Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на 
водата и објектите за водоснабдување 
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Безбедна вода за пиење е вода која не содржи микроорганизми, паразити и нивни 
развојни форми во број кој претставува опасност по здравјето на луѓето како и вода 
која не содржи супстанции во концентрации кои сами или заедно со други супстанции 
претставуваат опасност по здравјето на луѓето. 

За подобрување на услугите за снабдување со чиста вода за пиење, во 2008 година е 
формирано Јавното Комунално Претпријатие „Водовод” (во понатамошниот текст ЈКП 
,,Водовод‘‘). Надлежностите на ЈКП „Водовод” се: 

• Зафаќање, препумпување, обработка и дистрибуција на здрава вода за пиење 
до корисниците; 

• Приклучување на домаќинства на водоводната мрежа; 
• Одржување на водоводната мрежа. 

Како извор на вода на овој систем се користат четири бунари со капацитет на 
пумпите од 35 l/sec, односно со вкупен капацитет од 140 l/sec, лоцирани во атарот на 
н.м. Јурумлери. Со пумпи, преку хлоринаторна станица и потисен цевковод водата се 
потиснува до резервоарите со вкупен капацитет од 1.500 m³, лоцирани во населените 
места Бунарџик (два резервоари од 500 m³) и Ајватовци (еден резервоар од 500 m³). 

ЈКП „Водовод” врши експлоатација и одржување, односно стопанисува со 
водоводната мрежа и со водоводните приклучоци во следните населени места: 
Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Бунарџик, Ајватовци, Бучинци, Миладиновци, 
Бујковци, Текија и Дељадровци. 

Населените места Миладиновци, Бујковци, Текија и Дељадровци се снабдуваат од 
водоводниот систем на АД Рафинерија на нафта „ОКТА”, додека населеното место 
Мршевци се снабдува од сопствен водоводен систем каде водата се црпи од посебни 
бунари. 

 1.2 ЦЕЛ 
Снабдување на населението со безбедна вода за пиење. 
Финансиски средства за спроведување на оваа цел ќе бидат обезбедени од Буџетот 
на ЈКП Водовод и самофинансирачки за н.м.Мршевци. 
1.3 АКТИВНОСТИ 
За да водата биде безбедна за пиење и да не содржи материи кои се штетни за 
здравјето на луѓето, ЈКП ,,Водовод‘‘  потребно е да врши соодветна дезинфекција и 
испитување според Правилникот за безбедост на вода и тоа: 

− Дезинфекција и чистење на бунари (4 бунари), каптажа, резервоар (4 
резервоари), водоводна мрежа и други објекти и постројки на јавен водовод се 
врши најмалку еднаш годишно (а во случај на елементарни непогоди почесто). 
Сите бунари на вода како и сите водоснабдителни објекти треба да бидат 
заштитени од случајно или намерно загадување како и од други влијанија кои 
можат да ја загрозат безбедноста на водата за пиење. 

− Методологија за испитување на водата за пиење предвидува анализа на 
репрезентативен број мостри на водата за пиење од: 

• вода од бунарите (2 пати годишно); 
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• вода од резервоарите за вода за пиење (2 пати годишно); 

• вода од водоводната мрежа (24 пати годишно );  

• вода на местото на потрошувачката - земање на мострите на однапред 
утврдена локација, 24 пати годишно (2 пати месечно) - временски и 
просторно рамномерно распоредени при што треба да се води грижа да 
бидат опфатени сите значајни објекти кои имаат поголем број корисници 
како што се училишта, амбуланти и сл.  

• запознавање на жителите како и сите засегнати страни со резултатите од 
анализата.  

− Ако се утврди дека водата не е безбедна за пиење, ЈКП ,,Водовод‘‘  треба: 

− да го прекине или ограничи испорачувањето на водата;   

− ставање натпис ,,водата не е за пиење‘‘;  

− да ги извести потрошувачите и да им даде соодветни препораки;  

− да ја детектира причината за загадувањето; 

− да спроведе итни мерки за отстранување на загадувањето; 

− доколку прекинот во испорачувањето на вода е подолг од 24 часа ЈКП Водовод 
треба да обезбеди снабдување со вода на друг начин. 

− Месната заедница на населено место Мршевци, коja не e опфатенa со 
регионалниот водовод во 2013 година ќе биде задолжена да врши испитување 
на водата и да превземат соодветни мерки доколку истата не е безбедна за 
пиење. 

2.1 ОПШТА МЕРКА 
Прифаќање и третман на отпадни води и друг вид на отпад на начин кој ќе 
оневозможи загадување на човековата околина. 
Отстранувањето на отпадните води е од големо значење за обезбедување на здрава 
животна средина која нема да има опасност од појава на заразни болести.  
2.2 ЦЕЛИ 

− Заштита на населението и на животната средина со отстранување на 
отпадните води согласно законските прописи; 

− Собирање на комуналниот смет од домаќинствата за обезбедување на здрава 
и чиста животна средина; 
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− Заштитата на вработените во Јавното Комунално Претпријатие кои во својата 
работа се изложени на опасност заради контакт со отпад, со што би се 
спречило појава и ширење на заразни болести. 

2.3 АКТИВНОСТИ 

− Изградбата на фекална канализација за зафаќање и третман на отпадни води 
е еден од главните приоритети на Општина Илинден. Во првата фаза од 
изградбата пуштена е во употреба фекалната канализација за 325 семејства 
од н.м.Марино во должина од 5.500 m и пречистителна станица со капацитет 
од 1.250 еквивалент-жители и површина од 40,26 ha.  
 Во н.м. Кадино изградени се вкупно 1.146 m од примарната 
канализациона мрежа, која што кога ќе се комплетира и ќе опфаќа површина 
од 33,74 ha. Со ова ќе бидат завршени вкупно три сегменти од фекалната  
канализација. Останатиот дел од домаќинствата на територија на Општина 
Илинден што не се приклучени на фекална канализација користат септички 
јами. 
 Општина Илинден има над 120 km отворени одводни канали за 
прифаќање и одвeдување на површинските, атмосферските и подземните 
води. Овие одводни канали се дел од системот ХМС,,Скопско Поле‘‘ и за нивно 
одржување се врши редовно машинско и рачно чистење од страна на 
Водостопанство,,Скопско Поле‘‘ кое се врши врз основа на Договор за 
уредување на меѓусебните обврски во врска со превземената обврска за 
плаќање на воден надомест за одводнување од индивидуалните 
водокорисници за 2013 година, склучен помеѓу Општина Илинден и 
Водостопанство,,Скопско Поле‘‘. 
 

− Отстранување на комунален смет е уште една првенствено превентивна 
дејност за спречување на појава и ширење на зарази. 
 Собирање и транспортирање на комуналниот смет од домаќинствата 
врши ЈКП Илинден во населените места Илинден, Марино, Кадино, Мралино, 
Бунарџик, Ајватовци, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и 
Дељадровци. 
 Во однос на ова Општина Илинден има изготвено Програма за собирање 
и транспортирање на комунален цврст отпад од територијата на Општина 
Илинден за 2013 година во која е дефиниран начинот и динамиката на 
транспортирање на комунален цврст отпад од домаќинствата на подрачјето на 
Општина Илинден. Со оваа програма се опфатени сите делови и населени 
места од подрачјето на Општина Илинден.  
 Собраниот комунален отпад од домаќинствата  и од стопанските 
субјекти со специјални возила прилагодени за таа намена се транспортира и 
депонира на санитарната депонија Дрисла. Задолжен субјект за извршување 
на активностите предвидени со Програмата за управување со комунален и 
друг вид на непасен отпад е ЈКП Илинден. 
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 Исто така Општина Илинден има изготвено и Програма за одржување на 
јавната чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година со која се 
дефинира: видот и обемот на работите што треба да се извршат, 
финансиските средства, временските рокови за извршување на работите, како 
и динамиката и начинот за нивно извршување. Задолжен субјект за 
извршување на активностите предвидени со Програмата за одржување на 
јавната чистота и зимското одржување е ЈКП Илинден. 

− Вработените во Јавното Комунално Претпријатие кои во својата работа се 
изложени на опасност заради контакт со отпад вршат редовни систематски 
прегледи и задолжителна вакцинација од заразни болести. 

−   Финансиски средства за собирање на комуналниот смет од домаќинствата се 
обезбедуваат од Буџетот на Општина Илинден, од наплата на комунален смет 
и други извори на финансиски средства. 

3.1 ОПШТА МЕРКА 
Санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти - училишта 
Училиштата се потенцијални жаришта на заразни болести па поради тоа потребно е 
водење грижа во повеќе сегменти.  
На територија на Општина Илинден постојат 3 основни училишта: ОУ,,Гоце Делчев‘‘ 
во н.м.Илинден со Подрачно училиште во н.м.Марино, ОУ,,Ристо Крле‘‘ во н.м.Кадино 
со Подрачни училишта во н.м.Мралино и н.м.Бунарџик и ОУ,,Браќа Миладиновци‘‘ во 
н.м.Миладиновци со Подрачни училишта во н.м.Мршевци и н.м.Текија.   
Од 2013 година со работа почнува и средното Модуларно училиште 
3.2 ЦЕЛ 

− Следење на здравствената состојба на вработените во училиштата со цел 
исклучување на опасноста од пренесување на заразни заболувања на 
најранливата група – децата. Финансиски средства за извршување на оваа цел 
ќе обезбедат училиштата од сопствените буџети; 

− Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
училишните установи со цел создавање на безбедна средина. Финансиски 
средства за оваа цел ќе обезбедат училиштата од сопствениот буџет; 

3.3 АКТИВНОСТИ 
− Вршење на здравствени прегледи на вработените во гореспоменатите 

училишта согласно законските прописи;  

− Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
училишните установи со цел создавање на безбедна средина; 

− Во училиштата и градинката на територија на Општина Илинден 
превентивната дезинфекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна на 
секои 6 месеци, а ја врши овластена установа за дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училиштата се 
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врши пред почетокот на учебната година и пред почетокот на второто 
полугодие од учебната година.. 

 
ТАБЕЛА - ТЕРМИНИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА  

И ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА  
 

Реден 
број 

Училиште Место  Распоред на 
дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација 

1 ОУ,,Гоце Делчев‘‘ н.м. Илинден 01.2013 09.2013 
2 Модуларно училиште н.м. Марино 01.2013 09.2013 
3 ОУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Кадино 01.2013 09.2013 
4 ОУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Мралино 01.2013 09.2013 
5 ОУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Бунарџик 01.2013 09.2013 
6 ОУ,,Браќа 

Миладиновци‘‘ 
н.м.Миладиновц
и 

01.2013 09.2013 

7 ОУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци 01.2013 09.2013 

8 ОУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Текија 01.2013 09.2013 

9 ЈОУДГ,,Гоце Делчев‘‘ н.м.Марино 01.2013 09.2013 
 

ТАБЕЛА – ЛИЦА ВО УЧИЛИШТАТА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Реден 
број 

Училиште Место  Одговорно 
лице 

Работно место 

1 ОУ,,Гоце 
Делчев‘‘ 

н.м. Илинден Верица 
Велковска 

Наставник по 
биологија 

2 Модуларно 
училиште 

н.м. Марино Тања 
Панушковска 

Одделенски 
наставник 

3 ОУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Кадино Снежана 
Петковска 

Наставник по 
биологија 

4 ОУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Мралино Жаклина 
Смилевска 

Одделенски 
наставник 

5 ОУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Бунарџик Лидија 
Ѓаковска 

Одделенски 
наставник 

6 ОУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Миладиновци Александра 
Стоевска 

Наставник по 
биологија 

7 ОУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци Јованка 
Гроздановска 

Одделенски 
наставник 

8 ОУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Текија Силвана 
Величковска 

Одделенски 
наставник 

9 ЈОУДГ,,Гоце 
Делчев‘‘ 
(детска градинка) 

н.м.Марино  Воспитувач 

 
ЦЕЛ 
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Создавање здрави поколенија преку постојано следење на здравствената состојба на 
учениците и нивна имунизација  
АКТИВНОСТИ 
 За систематските прегледи и вакцинациите на учениците надлежна е Здарвствен 
дом -Илинден, а се вршат според однапред изготвен распоред на Амбулантата по 
што училиштата благовремено се известуваат за распоредот и термините.  
За следење на здравјето на забите на учениците надлежен  е Здравствен дом- 
Автокоманда.  
По добивање на известувањето основните училишта се обврзани да ги превземат 
потребните активности. За таа цел училиштата имаат назначено лице кое по 
известувањето од надлежната здравствена установа пристапува кон активности за 
спроведување на истата.  
Систематските прегледи се извршуваат во I, III, V и VII одделение, а точните термини 
за систематски прегледи и вакцинација се определуваат дополнително.  

 
ТАБЕЛА – РАСПОРЕД ЗА ВАКЦИНАЦИЈА ПО ОДДЕЛЕНИЈА 

Реден 
број 

Одделение Вакцина 

1 I Р1МРП 
2 II ДиТе Дифтерија, тетанус 
3 II Полио Детска парализа 
4 II Тест за ТБЦ и вакцина ТБЦ Туберколоза 
5 VI ХПВ вакцина Хуман папилома вирус 
6 VII ХПВ вакцина Хуман папилома вирус 
7 VIII Вакцина ДиТе, Полио Дифтерија, тетанус, детска 

парализа 
8 VIII Вакцина  Рубеола (само девојчиња) Мали 

сипаници, заушки, црвенка 
 

ТАБЕЛА – ЛИЦА ОД УЧИЛИШТАТА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ И ВАКЦИНАЦИИ 

Реден 
број 

Училиште Место  Одговорно 
лице 

Работно 
место 

1 ОУ,,Гоце Делчев‘‘ н.м. Илинден  Одделенски 
раководител 

2 Модуларно училиште н.м. Марино  Одделенски 
раководител 

3 ОУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Кадино  Одделенски 
раководител 

4 ПУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Мралино  Одделенски 
раководител 

5 ПУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Бунарџик  Одделенски 
раководител 

6 ОУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Миладиновци  Одделенски 
раководител 

7 ПУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци  Одделенски 
раководител 

8 ПУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Текија  Одделенски 
раководител 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.10  Септември    2013 година 

 

9 ЈОУДГ,,Гоце Делчев‘‘ 
(дртска градинка) 

н.м.Марино  воспитувач 

 
Финансиски средства за извршување на цел 3 не се потребни. 
 
ЦЕЛ 
Одржување на беспрекорни хигиенски услови со цел спречување на настанување и 
ширење на заразни болести 
АКТИВНОСТИ 
- постојано одржување на хигиена во работните простории; 
- постојано одржување на хигиена со дезинфекција во санитарните јазли; 
- течен сапун во тоалетите; 
- замена (каде што има потреба) на чучавци со WC школки;  
- зголемување на бројот на хигиеничари; 
Финансиски средства за извршување на цел 4 ќе обезбедат училиштата од 
сопствените буџети. 
4.ОПШТА МЕРКА 
Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на 
здравјето на населението 
ЦЕЛ 
Промоција на здравјето и превенција од заразни болести преку здравствена 
едукација на децата во основните училишта на територијата на општината.  
АКТИВНОСТИ 
1.Здравствена едукација  
2. Воспоставување на позитивни навики и обичаи во врска со чување и 
унапредување на здравјето при што учество ќе земат:  
Единици на локална самоуправа, Јавна здравствена установа,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Центар за јавно здравје, Централни комитети, Основни училишта, Невладини 
организации 
3. Промоција на здравјето и превенција од заразни болести  
Единици на локална самоуправа, Јавна здравствена установа,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Центар за јавно здравје, Централни комитети, Основни училишта, Невладини 
организации 
4. Во 2013 година советодавни и едукативни предавања во училиштата ќе се вршат и 
на други теми согласно потребите и согласно можностите на Центар за Јавно Здравје 
Скопје.  
5.Општа мерка 
Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други 
хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини. 
Јавните површини па и цели населени места се исто така места на кои постои 
опасност од појава и ширење на заразни болести како од комунален смет  така и при 
наезда на инсекти и други штетници кои се преносители на заразни заболувања 
(комарци, глувци).  
Чистење на јавните површини од комунален смет во 2013 година ќе врши ЈКП 
Илинден според правилникот за јавна чистота и според Програмата за одржување  
на јавната чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година. 
Во случај на наезда од штетници и инсекти општината во соработка со надлежниот 
Завод за здравствена заштита - Скопје и по негова претходна препорака, ќе води 
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грижа за безбедноста на граѓаните и од овој вид на загрозување со вршење на 
дезинсекција и дератизација.. 

1. ЦЕЛ 

Уништување на штетници кои предизвикуваат или се преносители на зарази. 
АКТИВНОСТИ 

- Дезинфекција на општинската зграда 

- Превентивна дезинсекција на населени места согласно Акциониот план за 
ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку вектори во 
посебен акцент на комарци и крлежи како вектори 

- Дератизација на населените места, околините на населените места, средства 
за јавен превоз, складишта како и други работни простории, како и по 
епидемиолошки индикации при појава на глодари или опасност од појава на 
заболувања кои се преносители на заразни болести 

Финансиски средства за извршување на дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација се обезбедуваат од Буџетот на Општина Илинден за 2013 година. 
 
 
 
 
 
Арх.бр.07-2530/13                          Совет на општина Илинден 
Од 11.09.2013 година                               Претседател 

   м-р Марјан Милошевски с.р. 
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