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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 Одлука за давање согласност на Извештајот  
за работата и резултатите  од работењето на ЈКП „Водовод“ 

, н.Илинден во 2014 година 
 
 
 
 

 
 

 Се објавува Одлуката за давање согласност на Извештајот за работата            
и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“, н.Илинден во 2014 година,             
бр.07-908/3 од 12.03.2015 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 
триесет и првата редовна седница одржана на ден 12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1045/1                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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 Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија                   
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10, бр.6/12, 
бр.119/13, бр.41/14, бр.138/14 и бр.25/15), член 36 став 1 точка 9 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 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), Советот на Општина Илинден на седницата 
одржана на ден 12.03.2015 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите   

од работењето на ЈКП „Водовод“, н.Илинден во 2014 година 
 

                                         
Член 1 

Се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите                            
од работењето на ЈКП „Водовод“ н.Илинден во 2014 година, бр.01-74/1                        
од 25.02.2015 година усвоен од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“,                  
н.Илинден. 
 

Член 2 
 Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“,                
н.Илинден во 2014 година, бр.01-74/1 од 25.02.2015 година е составен дел                  
на оваа Одлука. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување                              

во Службениот гласник на Општина Илинден. 
 

 
 

 
 
Арх.бр.07-908/3                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          Претседател 
                        м-р Марјан Милошевски с.р. 
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IZVE[ TAJ ZA RABOTATA I REZULTATITE 
 OD RABOTEWETO NA JKP "VODOVOD" VO 2014 GODINA 

 
 Vo periodot od 01.01.2014 godina do 31.12.2014 godina Javnoto Komunalno 
Pretprijatie "VODOVOD" n.Ilinden redovno gi izvr{uva{e dejnostite od svojot 
delokrug na rabotewe odnosno be{e anga`irano vr{eweto na slednive osnovni 
dejnosti: 
 

≠ Zafa}awe, prepumpuvawe, obrabotka i distribucija na ~ista i zdrava voda 
za piewe do korisnicite; 

≠ Otstranuvawe na otpadni vodi; 
≠ Odr`uvawe, servisirawe i pro{iruvawe na postojnata primarna i 

sekundarna vodovodna instalacija; 
≠ Odr`uvawe na postojnata kanalizaciona instalacija i objekti; 
≠ Odr`uvawe i servisirawe na postoe~kite vodosnabduva~ki objekti. 

 
 Nerpekinatata isporaka na ~ista i zdrava voda za piewe so postojan re`im 
na snabduvawe, optimalen pritisok i garantiran kvalitet, pretstavuva 
prioritetna zada~a na JKP "Vodovod" n.Ilinden. 

 
 Od vodovodniot sistem so ~ista i zdrava voda za piewe se snabduva 
naselenieto od petnaeset naseleni mesta: Ilinden, Marino, Kadino, Mralino, 
Bunarxik, Ajvatovci, Bu~inci od op{tina Ilinden, Jurumleri, Kolonija 
Idrizovo, Goce Del~ev od op{tina Gazi Baba i naselenite mesta Petrovec, 
R`ani~ino, ] ojlija i Ogwanci od op{tina Petrovec, a od vodovodniot sistem 
"Okta" - Miladinovci-Bujkovci se snabduva naselenieto od ~etirite naseleni 
mesta: Miladinovci, Bujkovci, Tekija i Deqadrovci. Vkupniot broj na korisnici 
koi se snabduvaat so voda za piewe od pogorenavedenite dva vodovodni sistemi 
iznesuva 7 395 od koi 7 058 se fizi~ki lica, 170 se pravni subjekti i 167 se pravni 
lica - du}ani. Na korisnicite na uslugata im se obezbeduva trajno i neprekinato 
snabduvawe so ~ista voda za piewe preku izgradeniot vodosnabditelen sistem, a do 
prekin ili naru{uvawe vo davaweto na uslugata naj~esto doa|a vo slu~aj na 
o{tetuvawe na vodosnabditelniot sistem poradi vi{a sila, havarii i defekti 
ili pak pri prekin vo snabduvaweto so elektri~na energija, tamu kade {to 
davaweto na uslugata e zavisno od istata. Pritoa, vo slu~aj na naru{uvawe ili 
prekin vo vodosnabduvaweto, JKP"Vodovod" blagovremeno gi informira 
korisnicite na uslugite za prekinot na vodosnabduvaweto i za negovoto 
vremetraewe. 
 
 Redovno i postojano se vr{i analiza na kvalitetot na vodata za piewe od 
vodosnabditelniot sistem, a sledewe na sostojbata so kvalitetot na vodata vr{i 
Zavodot za zdravstvena za{tita-Skopje, kade {to fizi~ko-hemiskite, 
toksikolo{kite i mikrobiolo{kite analizi kontinuirano potvrduvaat za 
kvalitetna, ~ista i zdrava voda za piewe. 

 
 

I. Sektor " Pravni, kadrovi i op{ti raboti" 
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       Vo 2014 godina Sektorot ,,Pravni, kadrovi i op{ti raboti,, kako del od 
organizacionata struktura na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden,  gi izvr{uva{e rabotite 
predvideni so aktite na pretprijatieto i rabotite dovereni vo nadle`nost od 
Direktorot na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden postapuvaj}i soglasno zakonskite 
propisi. Redovno se sledat zakonskite i podzakonskite propisi i akti od oblasta 
na vodosnabduvaweto , pri {to se predlagaat merki za nivno uspe{no i dosledno 
primenuvawe. Nekoi od pozna~ajnite raboti koi se izvr{uvani vo izminatiot 
period se slednite : 

 
1. Sledewe na novite zakonski propisi i predlagawe na merki za nivnoto 

primenuvawe, zastapuvawe na pretprijatieto pred nadle`nite sudovi i 
organi, podnesuvawe izvestuvawa do sudot i drugi institucii, merki za 
zgolemuvawe na naplatata . 

 

-- Procesuirawe na Predlozite za donesuvawe na re{enija za dozvola za 
izvr{uvawe vrz osnova na verodostojna isprava, (vkupno  264 na broj) za fizi~kite 
lica - korisnici na uslugite za vodosnabduvawe na pretprijatieto, koi vo 2013 
godina bea izgotveni i podneseni do nadle`en notar.  

 

 Del od ovie predlozi vo me|uvreme se dobrovolno isplateni od korisnicite na 
uslugite, po {to }e bidat izgotveni podnesoci za Povlekuvawe na predlozite za 
donesuvawe na re{enija za dozvola za izvr{uvawe vrz osnova na verodostojna 
isprava do nadle`niot notar.  
 

 Na nekoi dol`nici za koi ve}e se izgotveni Re{enija za dozvola za izvr{uvawe 
vrz osnova na verodostojna isprava, po nivno barawe im e dadena mo`nost dolgot da 
go podmirat na rati, pogolemiot del od dolgot na ovie dol`nici ve}e e isplaten,   
redovno se sledi dinamikata na pla}awe od nivna strana i vo momentot koga }e 
bidat kompletno isplateni pristignatite pari~ni pobaruvawa, zakonskite 
kazneni kamati i tro{ocite vo postapkata, istite }e bidat povle~eni od kaj 
nadle`niot notar.  
 

-- Zastapuvawe na pretprijatieto i prevzemawe na site procesni dejstvija vo 
postapkite za procesuiraweto na  tu`bite so predlog za izdavawe na platen nalog  
kon korisnici od site naseleni mesta od teritorijata na na{ata op{tina so dolg 
kon pretprijatieto koi nemaa podmireno nadomest za ispora~anata voda za piewe, 
tu`bi koi bea podneseni vo tekot na 2010 i 2011 godina i za koi seu{te se vo tek  
postapki pred nadle`niot sud Skopje 2 Skopje. Del od niv ve}e se pravosilni 
izvr{ni, staveni im se pe~ati za pravosilnost i izvr{nost i istite }e bidat 
podneseni do nadle`en izvr{itel. Pogolemiot del od ovie utu`eni pobaruvawa 
ve}e se isplateni od korisnicite otkako im se dostaveni tu`bite,  a del od 
tu`bite so predlog za izdavawe na platen nalog  seu{te se procesuiraat   pred 
Osnovniot sud Skopje 2 Skopje. 
-- Zastapuvawe na pretprijatieto vo postapkite pred Osnovnoto javno 
obvinitelstvo Skopje i nadle`nite krivi~ni sudovi vo Skopje vo vrska so 
podneseni krivi~ni prijavi za storeni krivi~ni dela za odredeni korisnici koi 
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bespravno se povrzale na vodovodniot sistem ,,Ilinden" i koi koristat voda bez 
vodomer, kako i za korisnicite {to bespravno gi skinale i otstranile plombite 
od vodomerite. Izgotveni se presmetki za o{tetnite pobaruvawa na 
pretprijatieto, polnomo{na za zastapuvawa i redovno se prisustvuva na 
raspravite vo vrska so ovie predmeti vo istra`na postapka i na glaven pretres.   
Skoro site krivi~nite prijavi koi bea podneseni vo tekot na izminatite godini 
(vkupno 27 na broj) se ve}e procesuirani vo krivi~niot sud vo Skopje i vo site 
postapki se doneseni osuditelni presudi za licata protiv koi se podneseni 
krivi~nite prijavi.    
-- Zastapuvawe na pretprijatieto pred Osnovniot sud Skopje 2 Skopje vo 
postapkata koe istoto ja vodi vo svojstvo na tu`itel sprema nekolku pogolemi 
pravni subjekti, za koi bea podneseni do nadle`en notar Predlozi za donesuvawe 
na re{enie za dozvola za izvr{uvawe vrz osnova na verodostojna isprava, a po 
osnov ispora~ana voda za piewe,  doneseni se Re{enija za dozvola za izvr{uvawe 
vrz osnova na verodostojna isprava, dol`nicite podnesoa prigovori protiv 
Re{enijata i predmetite se dostaveni vo Osnovniot sud Skopje 2 Skopje i se nao|a 
vo faza na podgotvitelno ro~i{te i glavna rasprava. 

-- Redovno se izgotvuvaat podnesoci do banki, institucii i sl. vo vrska so 
opredeleni pravni raboti na pretprijatieto i opredeleni pravni raboti za 
vrabotenite vo pretprijatieto. 
-- Izgotvuvawe na polnomo{na na zastapuvawe na pretprijatieto pred sudski i 
drugi upravni organi i institucii, polnomo{na za notar i za izvr{itel. 

-- Izvr{uvawe na obvrskite kon osiguritelnite kompanii koi proizleguvaat od 
Dogovorot za osiguruvawe na vrabotenite na pretprijatieto od posledici na 
nesre}en slu~aj i nezgoda, kako i od  dogovorite za osiguruvawe od vr{ewe na 
dejnost koj JKP ,,Vodovod" n.Ilinden (prijavuvawe na {teti, uvid na lice mesto i 
fotografirawe , sostavuvawe na zapisnici, dostava na dokumenti i sl.).  

-- Izgotvuvawe na celokupnata potrebna dokumentacija za registracijata i 
sreduvaweto na soobra}ajnata dokumentacija za vozilata na pretprijatieto. 

 

2. Redovno se pripremaat i se vr{i stru~na obrabotka na Sednicite na 
Upravniot odbor i na Nadzorniot odbor za kontrola na materijalno - 
finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden, pri {to se izgotvuvaat 
site akti {to gi donesuvaat ovie rakovodni organi, kako i zapisnicite od 
nivnite  sednici. 

 

2.1 Pripremawe  i  stru~na  obrabotka  na Sednicite na Upravniot odbor na 
JKP ,,Vodovod" n.Ilinden 
 

2.1.1 Akti  na Upravniot odbor 

 Odluka za konstituirawe na Upravniot odbor na JKP "Vodovod" n.Ilinden 
br.02-25/2 od 16.01.2014 godina; 

 Odkuka za izbor na pretsedatel na Upravniot odbor na JKP "Vodovod" 
n.Ilinden br.02-25/3 od 16.01.2014 godina; 
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 Odkuka za izbor na zamenik na pretsedatel na Upravniot odbor na JKP 
"Vodovod" n.Ilinden br.02-25/4 od 16.01.2014 godina; 

 Pravilnik za izmena i dopolna na Pravilnikot za organizacija i 
sistematizacija na rabotnite mesta i zada~i na JKP "Vodovod" n.Ilinden 
br.01-57/1 od 31.01.2014 godina; 

 Odluka za dodeluvawe na pari~ni sredstva po povod manifestacijata 
Bogojavlenie-VODICI 2014 godina br.02-62/7 od 04.02.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Godi{niot plan za javni nabavki vo 2014 godina na 
JKP "Vodovod" n.Ilinden br.02-62/4 od 04.02.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Godi{nata smetka na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 
2013 godina br.02-62/3 od 04.02.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Finansiskiot plan na prihodite i rashodite na 
JKP "Vodovod" n.Ilinden za 2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Programata za rabota, investicii i razvoj na JKP 
"Vodovod" n.Ilinden za 2014 godina br.02-62/6 od 04.02.2014 godina; 

 Statutarna odluka za izmena i dolpolna na Statutot na JKP "Vodovod" 
n.Ilinden br.02-62/9 od 04.02.2014 godina; 

 Odluka za formirawe na Komisija za javni nabavki za 2014 godina br.02-62/8 
od 04.02.2014 godina;    

 Odluka za usvojuvawe na Izve{tajot za rabotata i rezultatite od 
raboteweto na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 2013 godina br.02-81/3 od 
14.02.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Izve{taite od izvr{eniot popis i Zapisnik za 
rashod na osnovni sredstva br.02-81/4 od 14.02.2014 godina; 

 Odluka za raspredelba na dobivkata od raboteweto na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden vo 2013 godina br.02-122/3 od 21.03.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Finansiskiot izve{taj na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 31.03.2014 godina br.02-158/3 od 
08.05.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Izve{tajot za rabotata i rezultatite od 
raboteweto na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 
31.03.2014 godina br.02-158/4 od 08.05.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Finansiskiot izve{taj na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 30.06.2014 godina br.02-232/3 od 
30.07.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Izve{tajot za rabotata i rezultatite od 
raboteweto na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 
30.06.2014 godina br.02-232/4 od 30.07.2014 godina; 

 Pravilnik za dopolna na Pravilnikot za organizacija i sistematizacija na 
rabotnite mesta i zada~i na JKP "Vodovod" n.Ilinden br.01-57/5 od 
31.01.2014 godina so Arh. br.01-238/1 od 30.07.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Finansiskiot izve{taj na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 30.09.2014 godina br.02-274/4 od 
30.10.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Izve{tajot za rabotata i rezultatite od 
raboteweto na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 
30.09.2014 godina br.02-274/3 od 30.10.2014 godina; 
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 Odluka za utvrduvawe na osnovata (vrednosta na bodot) za presmetka na 
platite na vrabotenite vo JKP ,,Vodovod" n.Ilinden br.02-292/3 od 
24.11.2014 godina; 

 Odluka za utvrduvawe na nadomestok za priklu~ok na vodosnabditelniot 
sistem za fizi~ki subjekti (doma}instva) i pravni subjekti do 1" br.02-306/3 
od 18.12.2014 godina; 

 Statutarna Odluka za izmena i dopolnuvawe na Statutot na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-306/4 od 18.12.2014 godina; 

 Odluka za sproveduvawe na popis na sredstvata i obvrskite na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden i usoglasuvawe na smetkovodstvenata so fakti~kata 
sostojba utvrdena so popisot so sostojba na den 31.12.2014 godina  br.02-306/5 
od 18.12.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Finansiskiot plan na prihodite i rashodite na 
JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 2015 godina br.02-310/3 od 25.12.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Godi{niot plan za javni nabavki vo 2015 godina na 
JKP ,,Vodovod" n.Ilinden br.02-310/4 od 25.12.2014 godina; 

 Odluka za usvojuvawe na Programa za rabote, investicii i razvoj na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden za 2015 godina br.02-310/5 od 25.12.2014 godina. 

 

2.1.2 Zapisnici od raboteweto na Upravniot odbor na  JKP ,,Vodovod"  

         n.Ilinden 

 Zapisnik od Konstitutivnata sednica na novoizbraniot Upravniot odbor na 
JKP ,,Vodovod" n.Ilinden br.02-62/2 od 04.02.2014 godina; 

 Zapisnik od Prvata sednica na Upravniot odbor na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-81/2 od 14.02.2014 godina; 

 Zapisnik od Vtorata sednica na Upravniot odbor na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-122/2 od 24.03.2014 godina; 

 Zapisnik od Tretata sednica na Upravniot odbor na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-158/2 od 08.05.2014 godina; 

 Zapisnik od ^etvrtata sednica na Upravniot odbor na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-232/2 od 30.07.2014 godina; 

 Zapisnik od Pettata sednica na Upravniot odbor na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-274/2 od 30.10.2014 godina; 

 Zapisnik od [ estata sednica na Upravniot odbor na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-292/2 od 24.11.2014 godina; 

 Zapisnik od Sedmata sednica na Upravniot odbor na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-306/2 od 18.12.2014 godina; 

 Zapisnik od Osmata sednica na Upravniot odbor na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden br.02-310/2 od 25.12.2014 godina. 
 

 2.2 Pripremawe  i stru~na  obrabotka  na Sednicite na Nadzorniot odbor za 
kontrola  na materijalno - finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden 
  

      2.2.1 Akti    na Nadzorniot  odbor  za   kontrola  na   materijalno - 
finansiskoto  rabotewe na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden 
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 Odluka za konstituirawe na Nadzorniot odbor za kontrola na materijalno-
finansiskoto rabotewe na JKP "Vodovod" n.Ilinden br.02-24/3 od 16.02.2014 
godina; 

 Odluka za izbor na Pretsedatel na Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP "Vodovod" n.Ilinden br.02-24/5 
od 16.02.2014 godina; 

 Odluka za izbor na Zamenik na Pretsedatel na Nadzorniot odbor za 
kontrola na materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP "Vodovod" 
n.Ilinden br.02-24/4 od 16.02.2014 godina; 

 Mislewe za Godi{nata smetka na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 2013 godina 
br.02-61/3 od 04.02.2014 godina; 

 Mislewe za Izve{tajot za rabotata i rezultatite od raboteweto na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden vo 2013 godina br.02-80/3 od 14.02.2014 godina;  

 Mislewe za Finansiskiot izve{taj na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 
periodot od 01.01.2014 godina do 31.03.2014 godina br.02-157/3 od 08.05.2014 
godina; 

 Mislewe za Izve{tajot za rabotata i rezultatite od raboteweto na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 31.03.2014 godina 
br.02-157/4 od 08.05.2014 godina; 

 Mislewe za Finansiskiot izve{taj na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 
periodot od 01.01.2014 godina do 30.06.2014 godina br.02-231/3 od 30.07.2014 
godina; 

 Mislewe za Izve{tajot za rabotata i rezultatite od raboteweto na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 30.06.2014 godina 
br.02-231/4 od 30.07.2014 godina; 

 Mislewe za Finansiskiot izve{taj na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 
periodot od 01.01.2014 godina do 30.09.2014 godina br.02-273/3 od 30.10.2014 
godina; 

 Mislewe za Izve{tajot za rabotata i rezultatite od raboteweto na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 30.09.2014 godina 
br.02-273/4 od 30.10.2014 godina; 

 

      2.2.2  Zapisnici od raboteweto na Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalno-  finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden 

 Zapisnik od Konstitutivnata sednica na novoizbraniot Nadzorniot odbor 
za kontrola na materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n. 
Ilinden br.02-61/2 od 04.02.2014 godina; 

 Zapisnik od Prvata sednica na Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n. Ilinden br.02-
80/2 od 14.02.2014 godina; 

 Zapisnik od Vtorata sednica na Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n. Ilinden br.02-
157/2 od 08.05.2014 godina; 

 Zapisnik od Tretata sednica na Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n. Ilinden br.02-
231/2 od 30.07.2014 godina; 
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 Zapisnik od ^etvrtata sednica na Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n. Ilinden br.02-
273/2 od 30.10.2014 godina; 

 Zapisnik od Pettata sednica na Nadzorniot odbor za kontrola na 
materijalno-finansiskoto rabotewe na JKP ,,Vodovod" n. Ilinden br.02-
309/2 od 25.12.2014 godina; 

 

2.3  Dostavuvawe na dokumenti do Sovetot  i Gradona~alnikot na  Op{tina 
Ilinden 
 

Dokumentite usvoeni od organite na upravuvawe vo  pretprijatieto - 
Konstitutivni akti , Programi za rabota, Finansiski izve{tai , Odluki i 
drugi akti za koi {to e predvideno dobivawe na soglasnost od Sovetot kako 
nadle`en organ, se dostavuvaat na postapuvawe do Sovetot na Op{tina 
Ilinden. 

 

3. Podgotvuvawe na potrebnite dokumenti i  sproveduvawe na postapki za 
javni nabavki soglasno odredbite od Zakonot za javni nabavki 

 Izgotvuvawe na plan za javni nabavki na JKP ,,Vodovod" n. Ilinden za 2014 
godina;  

 Izgotvuvawe na Odluki, specifikacii, tenderski dokumentacii vo 
otvorenite postapki koi se sproveduvaat vo hartiena forma i zavr{uvaat so 
E-aukcija, objavuvawe na dokumentaciite na veb stranicata na Biroto za 
javni nabavki na RM i vo Slu`ben vesnik na RM,  pribirawe na ponudi, 
javno otvarawe na ponudite, izgotvuvawe na zapisnici od javnoto otvarawe 
na ponudite, izgotvuvawe na izve{tai  za razgleduvaweto, ocenata i 
sporeduvaweto na  ponudite (evaluacija), sproveduvawe na elektronskite 
aukcii, izgotvuvawe na Odluki za izbor na najpovolnite ponuduva~i, 
izgotvuvawe na izvestuvawa za izbor na najpovolni ponudi do u~esnicite vo 
postapkite i izgotvuvawe na dogovori so izbranite ponuduva~i - 
(Materijali za odr`uvawe na vodovoden i kanalizacionen sistem);  

 Izgotvuvawe na odluki i poednostaveni tenderski dokumentacii vo 
Postapkite koi se sproveduvaat so barawa za pribirawe na ponudi koi se 
sproveduvaat vo hartiena forma i zavr{uvaat so  E-aukcija kako posledna 
faza od postapkite, pribirawe na ponudi, javno otvarawe na ponudite, 
izgotvuvawe na zapisnici od javnoto otvarawe na ponudite, izgotvuvawe na 
izve{tai  za razgleduvaweto, ocenata i sporeduvaweto na  ponudite 
(evaluacija), sproveduvawe na elektronskite aukcii, izgotvuvawe na Odluki 
za izbor na najpovolnite ponuduva~i, izgotvuvawe na izvestuvawa za izbor 
na najpovolni ponudi do u~esnicite vo postapkite i izgotvuvawe na 
dogovori so izbranite ponuduva~i - Usluga za remontirawe na frekventen 
regulator, Oprema za za{tita pri rabota, Potopna potisna pumpa se 
elektromotor i muqna pumpa, Pe~ateni smetki za korisnicite na voda na 
JKP ,,Vodovod" n.Ilinden, Usluga za vodewe na delovnite knigi na Javnoto 
Komunalno Pretprijatie "Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01 Mart 2014 
godina do 28 Fevruari 2015 godina, Izrabotka na proektna dokumentacija za 
rekonstrukcija na vodovodna linija, Uslugi za mobilna telefonija, Oprema 
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i sredstva za tretman i obrabotka na voda za piewe, Usluga za odr`uvawe na 
vozila, Usluga za dodeluvawe na dogovor za javna nabavka na usluga na 
Agencija za privremeni vrabotuvawa, Osiguruvawe od odgovornost od 
dejnost-vodosnabduvawe, Kolektivno osiguruvawe na vrabotenite vo JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden, Uslugi za hemisko i mikrobiolo{ko testirawe na 
voda za piewe, Elektri~ni pumpi za pitka voda i fekalni vodi, Nafteni 
derivati i Odr`uvawe na grade`na ma{ina. 

 Se izgotvuvaat site pismena za delovna korenspodencija pri nabavkata na 
stokite i uslugite od izbranite ponuduva~i (izvestuvawa, pora~ka na 
materijali i dr.). 

 Vodewe evidencija na postapkite so barawe za pribirawe na ponudi i nivno 
objavuvawe na veb stranicata na Biroto za javni nabavki. 

 

 

4. Izgotvuvawe na izve{tai, re{enija, dogovori, barawa, soglasnosti, 
potvrdi i izvestuvawa do fizi~ki i pravni subjekti i institucii  

 Izgotven e Izve{taj za rabotata i rezultatite od raboteweto na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden vo 2013 godina br.01-60/2 od 12.02. 2014 godina.  

 Izgotven e Izve{taj za rabotata i rezultatite od raboteweto na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 31.03.2014 godina 
br.01-156/2 od 06.05.2014 godina. 

 Izgotven e Izve{taj za rabotata i rezultatite od raboteweto na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 30.06.2014 godina 
br.01-230/2 od 25.07.2014 godina. 

 Izgotven e Izve{taj za rabotata i rezultatite od raboteweto na JKP 
,,Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 godina do 30.09.2014 godina 
br.01-272/2 od 29.10.2014 godina. 

 Godi{na Smetka na JKP "Vodovod" n.Ilinden za 2013 godina br.01-60/1 od 
31.01.2014 godina. 

 Finansiski Izve{taj na JKP "Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 
godina do 31.03.2014 godina br.01-156/1 od 06.05.2014 godina. 

 Finansiski Izve{taj na JKP "Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 
godina do 30.06.2014 godina br.01-230/1 od 25.07.2014 godina. 

 Finansiski Izve{taj na JKP "Vodovod" n.Ilinden za periodot od 01.01.2014 
godina do 30.09.2014 godina br.01-272/1 od 29.10.2014 godina.  

 Programa za rabota, investicii i razvoj na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 
2014 godina br.01-63/1 od 31.01.2014 godina. 

 Finansiski plan na prihodite i rashodite na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 
2014 godina br.03-65/1 od 31.01.2014 godina. 

 Sproveden e popis na imotot i obvrskite na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden so 
sostojba na den 31.12.2013 godina pri {to se izgotveni: 

- Odluka za sproveduvawe na popis na imotot i obvrskite na JKP ,,Vodovod" 
n.Ilinden i usoglasuvawe na smetkovodstvenata so fakti~kata sostojba 
utvrdena so popisot br.02-64/1 od 31.01.2014 godina;  
- Re{enie za formirawe na komisija za popis za 2013 godina br.02-64/2 od 
31.01.2014 godina; 
- Izve{taj za izvr{en popis na pari~ni sredstva vo blagajna br.02-78/1 od 
11.02.2014 godina; 
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-   Izve{taj za izvr{en popis na osnovni sredstva br.02-78/2 od 11.02.2014 
godina; 
- Izve{taj za izvr{en popis na pari~ni sredstva na `iro s-ka br.02-78/5 od 
11.02.2014 godina;  
-  Izve{taj za izvr{en popis na pobaruvawa i obvrski br.02-78/4 od 11.02.2014 
godina; 
- Izve{taj za izvr{en popis na kartici za nafta - Verna + vo blagajna br.02-
78/3 od 11.02.2014 godina; 
- Zapisnik za rashod na osnovni sredstva br.02-78/6 od 11.02.2014 godina. 
 Programa za rabota, investicii i razvoj na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 

2015 godina br.01-318/1 od 25.12.2014 godina. 
 Finansiski plan na prihodite i rashodite na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden za 

2015 godina br.03-317/2 od 25.12.2014 godina. 
 Godi{en plan za javni nabavki vo 2015 godina na JKP ,,Vodovod" n.Ilinden 

br.03-317/1 od 25.12.2014 godina. 
 
 
 Izvestuvawa, dopisi i odgovori do Asocijacijata na davateli na komunalni 

uslugi na RM (ADKOM). 
 Izgotvuvawe na izvestuvawa, odgovor na barawa i  dopisi do gra|ani i 

pravni subjekti po podneseni nivni barawa.  
 Izgotven e i dostaven Godi{en izve{ataj do Komisijata za za{tita na 

pravoto za sloboden pristap do informacii od javen karakter 
 Izgotvuvawe i dostava na podatoci za strukturata na vrabotenite do 

nadle`ni institucii.  
 Izgotvuvawe i dostava na statisti~ki i anketni pra{alnici do Dr`avniot 

zavod za statistika na Republika Makedonija, do Ministerstvoto za 
informati~ko op{testvo i administracija i do drugi institucii. 

 Se izgotvuvaat potvrdi za delovna sorabotka do odredeni delovni 
sorabotnici poradi u~estvo na tender.  

 Redovno se vr{i  a`urirawe na evidencijata na korisnicite na  uslugite za 
vodosnabduvawe  od pretprijatieto. 

 Izgotvuvawe na izvestuvawa do institucii i pravni subjekti  
 Se izgotvuvaat barawa do institucii za izdavawe na potvrdi za postoe~ki 

instalacii od elektri~na i telekomunikaciska mre`a i instalacii 
 Izgotvuvawe i izdavawe na potvrdi i propratna dokumentacija za 

postoe~kata mre`i i instalacii od vodovodniot i kanalizacioniot sistem 
so koi stopanisuva JKP "Vodovod" n.Ilinden  

 Redovno se izgotvuvaat dogovori za izveduvawe na vodovodni priklu~oci, 
dogovori za snabduvawe so voda za piewe na pravni i fizi~ki subjekti, 
dogovori za isporaka na voda za piewe i dr. 

 Se izgotvuvaat kontrolni opomeni, nalozi za isklu~uvawe na korisnici od 
vodosnabditelniot sistem, zapisnici za isklu~uvawe na korisnicite od 
vodosnabditelniot sistem, zapisnici za postavuvawe na plombi na 
vodomerite od korisnicite, zapisnici za konstatirana sostojba i dr. 

 Izvestuvawa do gra|anite od naselenite mesta vo Op{tina Ilinden (za 
prekin na vodosnabduvaweto, apeli za pla}awe na dolgovite, apeli za 
{tedewe na voda i dr.) 
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 Redovno se izgotvuvaat Re{enija za hidrotehni~ki uslovi za priklu~ok na 
vodovodniot i kanalizacioniot sistem so koi stopanisuva JKP "Vodovod" 
n.Ilinden  i istite se dostaveni do Oddelenieto za urbanizam na Op{tina 
Ilinden. Vo 2014 godina izgotveni se vkupno 243 re{enie. 
 

5.  Izgotvuvawe i vodewe evidencija na akti od oblasta na rabotnite odnosi 
 Izgotveni se re{enija za odmor za site vraboteni vo JKP ,,Vodovod" 

n.Ilinden vrz osnova na prethodno dostaveni planovi za godi{ni odmori od 
rabotovoditelite na sektorite 

 Redovno se izgotvuvaat potvrdi za redoven raboten odnos i za visina na 
platite na vrabotenite od pretprijatieto  

 Izgotveni se odredeni  naredbi  do  vrabotenite (za prekuvremeno rabotewe 
koga toa go bara procesot na rabotewe, za zadol`itelno nosewe na li~na 
za{titna oprema i sl.)  

 Izgotvuvawe na nalozi za rabota, dnevni planovi za rabota, specifikacii i 
presmetki za izvr{eni raboti, zapisnici za zadol`uvawe so li~na 
za{titna oprema i dr. 

 Redovno se izgotvuvaat i dostavuvaat potvrdi za redovnost, potvrdi za plata, 
potvrdi za odmor, barawa za anga`irawe na privremeni rabotnici, barawe na 
soglasnosti za vrabotuvawe na privremeni rabotnici i druga potrebna 
dokumentacija do Agencija za privremeni  vrabotuvawa za anga`irawe na 
privremeni rabotnici i redovno se vr{at rabotite okolu obezbeduvaweto na 
rabotnici za vr{ewe na privremeni raboti vo pretprijatieto. (zaklu~no so 
31.12.2014 godina vo JKP ,,Vodovod" n.Ilinden ima vkupno 4 -~etiri privremeni 
rabotnici). 

 

6. Obrabotka na Barawa za izveduvawe na priklu~oci na vodovodnata mre`a, 
evidencija na Dogovori za vodosnabduvawe  i izrabotka na site drugi 
dokumenti za  izveduvawe na priklu~ok 

• Priem na barawa za priklu~ok na vodovodna mre`a, po istite  se  vr{i 
proverka na tehni~ka mo`nost, dokolku postoi tehni~ka mo`nost po  
uplatata na nadomestot za priklu~ok se dostavuvaat nalozi do Sektor 
,,Vodovod,, za realizacija na istite. 

• Od 01.01.2014 god. do 31.12.2014 god.  primeni se 127 Barawa za izveduvawe na 
priklu~ok na vodovodna mre`a. Istovremeno so ovie barawa se rabotat i 
nerealiziranite barawa od prethodnite godini, se povrzuvaat uplatite, se 
sledat promenite so novoizgradenite linii, t.e. onamu kade {to prethodno 
ne postoela tahni~ka mo`nost za izveduvawe na priklu~ok, a sega e 
izgradena nova linija,se informira baratelot za promenata i se postapuva 
po baraweto. Realizirani se   53  novi priklu~oci na vodovodna mre`a. 

• Obrabotka na barawa za odvojuvawe na vodomeri od priklu~ok na fizi~ko 
lice za potrebi na praven subjekt- du}an. Vo periodot od 01.01.2014 do 
31.12.2014 godina primeni se  2 barawa za odvojuvawe na vodomeri i istite se 
realizirani. 

 

7. Aktivnosti za zgolemuvawe na procentot na naplata(Postapuvawe kaj 
korisnici koi imaat zaostanat dolg po mese~ni smetki 
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• Vo tekot na periodot za koi se odnesuva izve{tajot isprateni se vkupno         
4 511 Opomeni po osnov neizmiren dolg za tri i pove}e mese~ni smetki. 

• Posle izvestuvawata zapo~nata e aktivnost  za poseta na dol`incite so 
nalog za prekin na snabduvawe so voda za piewe, t.e. kaj site koi ne izvr{ile 
nikakvo pla}awe po izvestuvaweto i taa aktivnost ne e prekinata do 
31.12.2014 god. Poseteni se istite dol`nici i po pove}e pati, se dodeka ne go 
isplatat dolgot, a voedno na istite im se dava mo`nost za sklu~uvawe 
Dogovor za pla}awe na iznosot na dve mese~ni rati. Isto taka poseteni se i 
korisnicite koi imaat stari neisplateni spogodbi.  

Ovaa aktivnost za poseta na dol`nicite po pove}e pati nosi  dosta   uspe{ni 
rezultati, {to e izrazeno  vo procentot na naplata vo finansiskiot izve{taj. 
 
 

II. Sektor "Smetkovodstvo i finansovi raboti" 
 

 Vo periodot od 01.01.2014 do 31.12.2014 godina Sektorot "Smetkovodstvo i 
finansovi raboti" kako del od organizacionata struktura na JKP "Vodovod" gi 
izvr{uva{e rabotite predvideni so aktite na pretprijatieto vo oblasta na 
smetkovodstvoto i finansovite raboti. Navremenoto i celosno izvr{uvawe na 
ovie zada~i e so cel da se zgolemi ekonomskata efikasnost vo raboteweto na JKP 
"Vodovod". Redovno se obezbeduva kompletna i detalna evidencija i se vr{i 
a`urirawe na podatocite za korisnicite, dvi`eweto na prihodite i rashodite, 
kako i drugi parametri od oblasta na finansiskoto rabotewe. 
Vo prilog na Izve{tajot: 

≠ Godi{en izve{taj na pobaruvawata i naplatata na voda od fizi~ki i pravni 
lica i du}ani vo  2014 god. (str. 25 - 30 od Izve{tajot). 

 JKP "Vodovod" vo 2014 godina vo distributivniot sistem ima plasirano             
1 779 372  m³ voda za piewe. 
 
 Vkupnoto koli~estvo na plasirana voda vo sistemot, koli~estvoto na 
izmerena voda kaj korisnicite kako i procentot na zagubi na voda vo 2014 godina 
tabelarno (Tabela.1) i grafi~ki e prika`ano vo prodol`enie: 

 

Mesec Plasirana 
voda 

Fakturirana 
voda  

Izmerena 
nefakturirana 
voda vo verski 

i sportski 
objekti, 

fontani i 
parkovi 

Vkupno 
izmerena 

voda vo 
m³≠  

Zaguba 
na voda 

vo m³ 

Zaguba 
na 

voda 
vo % 

Januari 129 570 84 929 5 000 89 929 39 641 31% 
Fevruari 120 900 87 584 4 000 91 584 29 316 24% 
Mart 139 830 86 347 7 000 93 347 53 483 33% 
April 132 680 85 503 6 000 91 503 47 177 31% 
Maj 150 930 91 807 10 000 101 807 59 123 33% 
Juni 172 706 107 769 14 000 121 769 64 937 29% 
Juli 185 934 109 968 19 000 128 968 75 966 31% 
Avgust 191 048 109 039 22 000 131 039 82 009 31% 
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Septemvri 147 721 120 918 16 000 136 918 26 803 7% 
Oktomvri 145 908 104 476 10 000 114 476 41 432 22% 
Noemvri 134 043 92 344 7 000 99 344 41 699 26% 
Dekemvri 128 102 82 656 6 000 88 656 45 446 31% 
Vkupno 1 779 372 1 163 340 126 000 1 289 340 607 032 27% 

 
Tabela: 1 

 

 
 

 
 
 

 Najgolemiot del od zagubite na voda od sistemot vo ovoj period se dol`at na:  
 

≠ Istekuvaweto na vodata pri prskawe na cevkite od vodovodniot sistem- 
golemiot broj defekti vo izminatiot period i nivna popravka. 
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≠  Istekuvawe na vodata ima i pri montirawe na vodovodnite priklu~oci, od 
spojnite i fasonskite delovi kako i pri potro{uva~ka za sopstveni 
tehnolo{ki potrebi (perewe na rezervoarite, mre`ata i sl.).  

≠ Zagubi na voda se pravat so istekuvawe na vodata niz javnite ~e{mi i 
fontani i pri koristewe na vodata za polevawe na zeleni povr{ini i 
miewe ulici, polevawe na drugi javni povr{ini od op{tinski interes.  
 
Za da se nadminat ovie problem prezemeni se soodvetni merki kako {to se: 
 

≠ Navremen prekin na protokot na voda na onie potezi kade }e bide 
konstatirana pojava na defekt. 

≠ Redovna kontrola na celokupnata primarna i sekundarna vodovodna mre`a.  
≠ Se vospostavuva sorabotka so slu`bata za komunalna inspekcija na Op{tina 

Ilinden, kade se dostavuvaat barawata za vr{ewe na inspekciski nadzor i 
postapuvawe soglasno ingerenciite na komunalniot inspektor utvrdeni so 
Zakonot za komunalni dejnosti i Zakonot za snabduvawe so voda za piewe i 
odveduvawe na urbani otpadni vodi kaj korisnicite kaj koi }e se utvrdi deka 
bespravno koristat voda od vodosnabditelniot sistem, koi {to samovolno 
vr{at demontirawe i montirawe na vodomerite i vodovodnite armaturi so 
kinewe na za{titnite plombi na vodomerite i koi {to ne ovozmo`uvaat 
nepre~en pristap na ovlastenite rabotnici na JKP"Vodovod" do 
vodovodnite {ahti zaradi kontrola i ~itawe na vodomerite. Protiv site 
korisnici za koi e utvrdeno deka koristat voda bez vodomer ili pak vo 
nivnite dejstvija se sodr`ani opredeleni elementi na krivi~no delo se 
podneseni soodvetni krivi~ni prijavi zaradi nivno ponatamo{no 
procesuirawe pred nadle`nite organi, a se zapo~na i so podnesuvawe na 
tu`bi za utu`uvawe na zaostanatiot dolg kaj korisnicite.  

≠ Prodol`uvawe na akcijata za isklu~uvawe na korisnicite po kriterium 
najgolem iznos na dolg, se formira{e ekipa i se zajaknaa kontrolnite 
slu`bi na pretprijatieto. Pred prevzemawe na krajnata merka-isklu~uvawe 
se odi so politika na ubeduvawe na korisnicite so nenaplaten dolg i im se 
dava mo`nost istiot da go naplatat po pat na dogovor za pla}awe na pove}e 
rati. 

≠ So cel zgolemuvawe na naplatata na voda redovno do korisnicite na 
uslugite se dostavuvaat opomeni za naplata na zoastanatiot dolg i po 
istekot na rokot za pla}awe se pristapuva kon isklu~uvawe na korisnicite 
koi ne se odzvale na opomenite za pla}awe na dolgovite. 

≠ Se sproveduva aktivnost za kontrola i plombirawe na vodomerite kaj 
korinicite od naselenite mesta vo Op{tinite Ilinden, Gazi Baba i 
Petrovec.  
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 Vkupnoto koli~estvo na plasirana voda od vodovodniot sistem Okta kon 
n.m.Miladinovci, koli~estvoto na izmerena voda kaj korisnicite od 
n.m.Miladinovci kako i procentot na zagubi na voda vo 2014 godina e prika`ano 
tabelarno (Tabela 2) i grafi~ki. 
 
 

P R E G L E D 
Na plasirana i fakturirana voda za piewe vo sistemot za vodosnabduvawe 

 Miladinovci vo 2014 godina 
 

Mesec Plasirana 
voda vo m³ 

Fakturirana 
voda vo m³ 

Zaguba na voda 
vo m³ 

Zaguba na 
voda vo % 

Januari 21,683 7,258 14,425 67% 
Fevruari 17,938 7,615 10,323 58% 
Mart 21,061 7,061 14,000 66.5% 
April 13,370 6,433 6,937 51.9% 
Maj 13,497 7,538 5,959 44.2% 
Juni 15,634 8,055 7,579 48.5% 
Juli 17,783 7,957 9,826 55% 
Avgust 18,973 7,862 11,111 59% 
Septemvri 12,645 8,825 3,820 30.2% 
Oktomvri 11,700 7,796 3,904 33.4% 
Noemvri 10,115 7,513 2,602 25.7% 
Dekemvri 10,607 4,738 5,869 55.3% 
Vkupno 185,006 88,651 96,355 52.1% 

 
Tabela: 2 
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 Vkupnoto koli~estvo na plasirana voda od vodovodniot sistem Okta, 
koli~estvoto na izmerena voda kaj korisnicite od naselenite mesta Tekija i 
Deqadrovci kako i procentot na zagubi na voda vo 2014 godina e prika`ano 
tabelarno (Tabela 3) i grafi~ki . 
 
 

P R E G L E D  
Na plasirana i fakturirana voda za piewe vo n.m.Tekija i n.m.Deqadrovci 

vo  2014 godina 
 

Mesec 
Plasirana 
voda vo m³ 

Fakturiran
a voda vo m³ 

Zaguba na voda 
vo m³ 

Zaguba na 
voda vo % 

Januari 2,154 1,996 158 7% 
Fevruari 2,101 1,876 225 10.7% 
Mart 2,434 2,019 415 17.1% 
April 2,489 2,129 360 14.5% 
Maj 3,376 2,401 975 28.9% 
Juni 4,382 3,204 1,178 27% 
Juli 4,641 3,174 1,467 32% 
Avgust 5,282 3,063 2,219 42.0% 
Septemvri 3,086 2,705 381 12.3% 
Oktomvri 3,102 2,553 549 17.7% 
Noemvri 2,562 2,163 399 15.6% 
Dekemvri 2,499 1,827 672 27% 
Vkupno 38,108 29,110 8,998 24% 

 
Tabela: 3 
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 Vo izminatiot period postojano se prevzemaat merki za namaluvawe na 
tro{ocite i rashodite od raboteweto na pretprijatieto, redovno se sledat 
sostojbite i se pravat obidi za iznao|awe re{enija za nadminuvawe na problemite 
povrzani so vr{eweto i finansiraweto na dejnosta. 
 
 

  III. Sektor "Vodovod" 
  

 Vo periodot od 01.01.2014 do 31.12.2014 god. Sektorot "Vodovod" kako del od 
organizacionata struktura na Javnoto Komunalno Pretprijatie "Vodovod" gi 
izvr{uva{e svoite rabotni zada~i i aktivnosti okolu tekovno odr`uvawe, 
servisirawe i pro{iruvawe na postoe~kiot vodovoden sistem na teritorija na 
Op{tina Ilinden so cel navremeno i celosno obezbeduvawe kvalitet i 
kontinuitet vo vodosnabduvaweto na `itelite na Op{tina Ilinden i del od 
naselenite mesta od op{tinite Gazi Baba i Petrovec. 

 
• Tekovno odr`uvawe na primaren vodovod 

 
 Vo 2014 godina sanirani se vkupno 40 defekti na primarniot vod. 

 
≠  Primaren vod n.m.Ilinden -------------------------------------------  3 defekti 
≠  Primaren vod n.m. Marino -------------------------------------------- 2 defekti 
≠  Primaren vod Jurumleri-Marino ([ amak) -------------------- 10 defekti 
≠  Primaren vod n.m.Kadino  ------------------------------------------- 13 defekti 
≠  Primaren vod n.m.Petrovec -----------------------------------------  1 defekt 
≠  Primaren vod n.m.Bunarxik -----------------------------------------  7 defekti 
≠  Primaren vod n.m.Miladinovci ------------------------------------  1 defekt 
≠  Primaren vod n.m.Ogwanci ------------------------------------------  1 defekt 
≠  Primaren vod n.m.Jurmleri ------------------------------------------  1 defekt 
≠  Primaren vod n.m.Tekija ----------------------------------------------  1 defekt 
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Vgraden materijal pri otstranuvawe defekti so svrzuva~ki elementi: 
 

≠  PE cevka F280 - 10 bari ----------------------------------------------- 36 metri 
≠  PE crevo F110 - 10 bari -----------------------------------------------   2 metri 
≠  KM UKS F280 - 10 bari -----------------------------------------------  16 par~iwa 
≠  KM UKS F150 - 10 bari ------------------------------------------------   2 par~iwa 
≠  KM UKS F110 - 10 bari ------------------------------------------------   2 par~iwa 
≠  KM gumi F280 ------------------------------------------------------------- 37 par~iwa 
≠  KM gumi F150 -------------------------------------------------------------   4 par~iwa 
≠  KM guma F110 -------------------------------------------------------------   4 par~iwa 
≠  Reparaciona spojka F280 ---------------------------------------------- 19 par~iwa 
≠  Reparaciona spojka F160 ----------------------------------------------   5 par~e 

 
• Tekovno odr`uvawe na sekundaren vodovod 

 
≠    Otstranuvawe na 186 defekti na sekundaren vod i defekti na priklu~oci 

do krajni korisnici. 
≠    Servisirawe na sitni defekti. 

 
• Investiciono odr`uvawe i pro{iruvawe na primaren vodovoden sistem 

 
 n.m.Bunarxik (TIRZ Skopje 1) 
≠ Linija so PE cevki F225 so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od  50 metri. 
 
Vkupnoto pro{iruvawe na primarnata vodovodna mre`a vo 2014 godina 
iznesuva 50 metri. 
 

• Investiciono odr`uvawe i pro{iruvawe na sekundaren vodovoden sistem 
 
     n.m.Ilinden 
≠ Linija so PE crevo F90 so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od 15 metri 
≠ Linija so PE crevo F63 so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od 115 metri. 
≠ Linija so PE crevo 5/4" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od 60 metri. 
≠ Linija so PE crevo 1" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina od 

25 metri 
≠ Linija so PE crevo 3/4" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od 10 metri 
    n.m.Marino    
≠ Linija so PE crevo F110 so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od 1 115 metri. 
≠ Linija so PE crevo F63 so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od 28 metri. 
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≠ Linija so PE crevo 5/4" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 
od 20 metri. 

≠ Linija so PE crevo 1" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina od 
23 metri 

 n.m.Kadino 
≠ Linija so Totra crevo F63 so site potrebni svrzuva~ki elementi vo 

dol`ina od  80 metri. 
≠ Linija so PE crevo 5/4"  so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od 20 metri 
≠ Linija so PE crevo 1" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina od  

66 metri. 
 n.m.Mralino 
≠ Linija so PE crevo 1" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina od  

31 metri. 
 n.m.Bunarxik (TIRZ Skopje 1) 
≠ Linija so PE crevo F110 so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od  50 metri. 
 n.m.Miladinovci 
≠ Linija so PE crevo 1" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina od 

37 metri. 
 n.m.Bu~inci 
≠ Linija so PE crevo 5/4" so site potrebni svrzuva~ki elementi vo dol`ina 

od 50 metri. 
 

Vkupnoto pro{iruvawe na sekundarnata vodovodna mre`a vo 2014 godina iznesuva  
1 724 metri. 

 
• Montirani priklu~oci do krajni korisnici 

Vo periodot od 01.01.2014 do 31.12.2014 godina montirani se vkupno 53 vodovodni 
priklu~oci, od koi: 

 Delovni subjekti ------------------------------------  8 priklu~oci 
 
 Individualni objekti - priklu~oci: 

≠ Ilinden -------------------------------------------- 10 priklu~oci 
≠ Marino --------------------------------------------- 10 priklu~oci 
≠ Kadino ---------------------------------------------    8 priklu~oci 
≠ Mralino -------------------------------------------   5 priklu~oci 
≠ Miladinovci ------------------------------------    4 priklu~oci 
≠ Deqadrovci ---------------------------------------  3 priklu~ok 
≠ Bu~inci --------------------------------------------  1 priklu~ok 
≠ Bunarxik -------------------------------------------  2 priklu~ok 
≠ Tekija -----------------------------------------------  2 priklu~ok 
 

• Tekovno i investiciono odr`uvawe na Pumpna stanica "Jurumleri" 
 
 Vo 2014 godina nabaveno e 2 938 litri te~en hlor. 
 Izvr{eno e zamena na membrana na iwektorot za gasno hlorirawe. 
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 Redovno odr`uvawe na prostoriite i prostorot okolu pumpnata stanica. 
 Nabaveni se 3 boci gasen hlor od po 150 kg. odnosno vkupno 450 kg. gasen 

hlor. 
 Smenet kabel vo elektro kutija MANIERO. 
 Redovno servisirawe na PP aparti. 
 Ba`darewe na manometrite za kontrola na pritisokot na vodata. 
 Nabaven e nov rotametar za sledewe na koli~inata na doziran gasen hlor vo 

distributivniot sistem. 
 Zamena na dotraeno fleksibilno crevo za gasen hlor so novo. 
 Izgraden e bazen za neutralizacija na hlorot vo slu~aj na defekt odnosno 

protekuvawe na boca za hlor.   
 Se izvr{uvaa aktivnosti okolu implementacija na HACCP sistemot za 

bezbednost na hrana {to podrazbira: zamena na starite vrati i prozori so 
novi PVC vrati i prozori, kompletno bojadisuvawe na yidovite vo site 
prostorii i fasadite, lepewe na yidni i podni plo~ki vo hlorinatornata 
stanica i soglasno naodite izdadeni od Agencijata za hrana i veterinarstvo 
istiot e celosno implementiran i vo kontinuitet se sproveduva. 

 
• Tekovno i investiciono odr`uvawe na Prepumpna stanica "Bunarxik" 

 
 Izvr{eno e generalno ~istewe i dezinfekcija na rezervoarite vo n.m. 

Bunarxik. 
 Redovno odr`uvawe na prostoriite i prostorot okolu prepumpnata stanica. 
 Izvr{eno e kompletno bojadisuvawe na yidovite vo prostoriite i fasadite. 
 Izvr{eno e farbawe na site metalni delovi i cevki vo prepumpnata 

stanica i vo rezervoarite. 
 Izvr{ena e sanacija na plafonot vo rezervoarite vo Bunarxik.  
 Se izvr{uvaa aktivnosti okolu implementacija na HACCP sistemot za 

bezbednost na hrana i soglasno naodite izdadeni od Agencijata za hrana i 
veterinarstvo istiot e celosno implementiran i vo kontinuitet se 
sproveduva. 
 

• Tekovno i investiciono odr`uvawe na hlrinatornite stanici vo 
n.m.Miladinovci i n.m.Tekija. 
 
 Vo 2014 godina nabaveno e vkupno 878 litri hlor za dezinfekcija na vodata 

plasirana kon korisnicite od naselenite mesta: Miladinovci, Bujkovci, 
Tekija i Deqadrovci. 
 Odr`uvawe na sistemot za hlorirawe na vodata vo hlorna stanica Tekija 

pri {to e vgradena nova dozerkata za hlor so vlezen konektor i izlezen 
iwektor. 

  

 Javnoto Komunalno Pretprijatie "Vodovod" eksploatira i odr`uva, 
odnosno stopanisuva so 187 389 metri vodovodna mre`a. Goleminata i dijametarot 
na cevkite od koi e izvedena vodovodnata mre`a se dvi`i: 

 Za primarniot del od F400 do F110 - 46 060 metri 
 Za sekundarniot del od F110 do 1" - 141 329 metri 
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Materijalot od koj se izraboteni cevkite e PVC i PE. 
 
 JKP "Vodovod" vo zavisnost od uslovite i sredstvata so koi raspolaga, vo 
izminatiot period otkoga stopanisuva so vodovodniot sistem investira vo 
doizgradba i pro{iruvawe na vodovodniot sistem. Vo 2014 godina pro{iruvaweto 
na vodovodniot sistem iznesuva: 

≠ Primaren vod ________________          50  metri. 
≠ Sekundaren vod _______________    1 742 metri. 

  

 Vo periodot od 1999 do 31.12.2014 godina vkupnoto pro{iruvawe na 
vodovodniot sistem iznesuva: 

 

  

Vo 1999 
godina         

(vo metri) 

Vo 2013 
godina       

(vo metri) 

Pro{iruvawe 
vo 2014 godina       

(vo metri) 

Vkupno 
metri vo 2014 

godina 

Primaren vod 18 700 46 010 50 46 060 
Sekundaren vod 69 316 139 587 1 742 141 329 

   
VKUPNO 187 389 

 
Tabela: 4 

 
 
 
 
 Vo predmetniov period se vr{e{e redovna kontrola na site vozdu{ni 
ventili i voedno se izvr{uvaa popravki na dotraenite elementi kaj istite. 
 Redovna kontrola, popravka ili zamena so novi se vr{e{e i kaj OZ 
ventilite. 
 Redovno se vr{i pro~istuvawe na vodovodnite linii kaj koi nema kru`no 
dvi`ewe na vodata "slepi kraci"  so ispu{tawe na vodata preku hidrantite 
postaveni na kraevite od tie vodovodni linii.  
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 Poradi izgradba na patnata infrastruktura vo TIRZ Skopje 1 se nametna 
potreba za dislokacija na del od dvete linii od glavniot vod F280. Za taa cel 
Direkcijata za Tehnolo{ki Industriski Razvojni Zoni izgotvi proekt za 
dislokacija na liniite. Firma izveduva~ gi izvr{uva{e grade`nite raboti okolu 
dislokacijata na liniite, a vrabotenite JKP Vodovod n.Ilinden zemaa aktivno 
u~estvo vo del od rabotite.  
 Kako rezultat na brziot tehnolo{ko-ekonomski razvoj na Op{tina Ilinden 
{to podrazbira otvarawe na nekolku industriski zoni i urbanizirawe na pove}e 
lokacii se nametna potrebata od instalirawe na novi linii s≠ so cel da im se 
ovozmo`i vodosnabduvawe na objektite koi se gradat vo tie lokacii. Za taa cel se 
instalira{e sekundarna vodovodna mre`a F110 vo dol`ina od okolu 1 115 metri za 
vodosnabduvawe na objektite od lokalitetite 14 i 15 vo naseleno mesto Marino.   
 Vo izminatiot period postojano se prevzemaat merki za namaluvawe na 
tro{ocite i rashodite od raboteweto na pretprijatieto, redovno se sledat 
sostojbite i se pravat obidi za iznao|awe re{enija za nadminuvawe na problemite 
povrzani so vr{eweto i finansiraweto na dejnosta. 
 Redovno se vr{i kontrola na celokupnata primarna i sekundarna vodovodna 
mre`a.  
 So cel zgolemuvawe na naplatata na voda redovno do korisnicite na 
uslugite se dostavuvaat opomeni za naplata na zoastanatiot dolg i po istekot na 
rokot za pla}awe se pristapuva kon isklu~uvawe na korisnicite koi ne se odzvale 
na opomenite za pla}awe na dolgovite. 
 Se sproveduva aktivnost za kontrola i plombirawe na vodomerite kaj 
korinicite od naselenite mesta vo Op{tinite Ilinden, Gazi Baba i Petrovec. 
 Redovno i postojano se vr{i analiza na kvalitetot na vodata za piewe od 
vodosnabditelniot sistem, a sledewe na sostojbata so kvalitetot na vodata vr{i 
Zavodot za zdravstvena za{tita-Skopje, kade {to fizi~ko-hemiskite, 
toksikolo{kite i mikrobiolo{kite analizi kontinuirano potvrduvaat za 
kvalitetna, ~ista i zdrava voda za piewe. 
 

  IV. Sektor "Kanalizacionen sistem za prifa}awe i tretman 
na otpadni vodi" 

 Od po~etokot na 2014 godina Javnoto Komunalno Pretprijatie "Vodovod" 
n.Ilinden zapo~na so izvr{uvawe na uslugata "odveduvawe na urbani opfatni 
vodi". Izgradeniot i funkcionalen sistem vo n.m.Marino opfa}a vkupno 7 426 
metri kanalizaciona mre`a od koi 5 800 metri se primarna mre`a izgradena od 
PE cevki F250, 1 626 metri se sekundarna mre`a  izgradena od PVC cevki F160 i 
edna pre~istitelna stanica so kapacitet od 1 250 ekvivalent `iteli.   
 Vo periodot od 01.01.2014 do 30.06.2014 godina so sistemot za odveduvawe na 
urbani otpadni vodi opfateni se vkupno 306 korisnici od n.m.Marino od koi 299 
se fizi~ki lica - doma}instva, 5 du}ani i 2 praven subjekt. 
 Vo  predmetniov period sektorot Kanalizacionen sistem za prifa}awe i 
tretman na otpadni vodi kako del od redovnite aktivnosti vr{e{e redovna 
kontrola na rabotata na pre~istitelnata stanica PP2 vo n.m.Marino i toa: 
-   Dnevno: 

−   Se kontrolira funkcijata na duvalkata. 
−   Se vr{i vizuelna i zvu~na kontrola na funkciite na duvalkata, 

difuzorite  i muqnata pumpa. 
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−   Se kontrolira ~istottata na povr{inata na vodata i odvodniot `leb vo 
talo`nikot. 

−   Is~istenata tiwa so pena od povr{inata na vodata vo talo`nikot se vra}a 
nazad vo komorata K-1. 

−   Se vr{i vizuelna kontrola na kvalitetot na vodata koja se ispu{ta. 
−   So greblo se ~isti povr{inata na peso~niot filter. 
−   Se vr{i sekoja druga potrebna dejnost, koja proizleguva kako proizvod na 

razli~nite rezultati od kompleksnite probi na PS. 
 

-    Nedelno: 
−   Se otstranuva nasobranoto |ubre od re{etkite vo priemnata {ahta. 
−   Se ~isti gorniot sloj od peso~niot filter. 

 
-   Mese~no: 
−   Se proveruva rabotata na duvalkata. 
−   Se vr{i odr`uvawe i sitni popravki na opremata na PS. 
−   Se kontroliraat elektri~nite vodovi, neo{tetuvawe i kompletnost na 

elektri~nata instalacija. 
−   Se ~isti gorniot sloj od peso~niot filter. 

 
 Redovno se vr{i proverka na site linii od fekalnata kanalizacija, kako i 
proverka na {ahtite. 
 Redovno odr`uvawe na prostorot okolu pro~istitelna stanica. 
  
 Pokraj redovnite aktivnosti okolu odr`uvaweto na pre~istitelnata 
stanica PP2 n.m.Marino izvr{eni se i slednite dopolnitelni aktivnosti: 

•   So zapo~nuvawe so izgradbata na sistemot za prifa}awe i tretman na 
otpadni vodi PP4 vo n.m.Kadino i sistemot za prifa}awe i tretman na 
otpadni vodi PP7 vo n.Ilinden, kako i na paralelno postavuvawe na 
sekundarna mre`a za postavuvawe na priklu~oci na gra|anite na sistemot, 
JKP "Vodovod" n.Ilinden postojano be{e vo koordinacija so izveduva~ot 
so cel nadminuvawe na site tekovni problemi koi se pojavuvaa vo tekot na 
grade`nite aktivnosti,. Vo periodot od 01.01.2014 do 30.09.2014 godina so 
sistemot za odveduvawe na urbani otpadni vodi opfateni se vkupno 130 
korisnici so vlez do dvornite mesta na korisnicite od ul.8,  ul.10 i  ul.11 
vo n.m.Kadino. Za postavuvawe na sekundarnata mre`a i priklu~uvawe na 
korisnicite na odvodniot sistem vgradeni se  odvodni cevki F160 vo 
vkupna dol`ina od 455 metri so site potrebni svrzuva~ki elementi kak del 
od sekundarnata mre`a. 

•   Na ul.19 vo n.m.Ilinden izvr{eno e podignuvawe na 4 betonski kapaci na 
{ahti od odvodnata mre`a i istite se fiksirani so beton. 

 
 
Vo prodol`enie na izve{tajot: 
 

≠ Izve{taj na pobaruvawata i naplatata na otpadna voda od fizi~ki i pravni 
lica i du}ani vo 2014 godina. 
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Vo 2014 godina naplatata na otpadnata voda iznesuva: 
 

• Fakturirano 501.267,00 den/m³ 
• Naplateno     484.105,00 den/m³ 

 
Procentot na naplata, kako soodnos pome|u fakturiranata i naplatenata 

otpadna voda kaj korisnicite, iznesuva 96,6%. 
 

 Vo Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita periodi~no se ispituva 
kvalitetot na otpadnata voda od pre~istitelnata stanica. Dobienite rezultati gi 
zadovoluvaat parametrite od Pravilnikot za uslovite i grani~nite vrednosti na 
emisija za ispu{tawe na otpadnite vodi po nivnoto pro~istuvawe, na~inot na 
nivno presmetuvawe, imaj}i gi vo predvid posebnite barawa za za{tita na 
za{titenite zoni (,,Slu`ben vesnik na RM" br.81/11), kako i Uredbite za 
klasifikacija na vodite i uredba za kategorizacija na vodotecite, ezerata, 
akumulaciite i podzemnite vodi (,,Slu`ben vesnik na RM" br.18/99). 
 
 

GODI[EN IZVE[TAJ NA POBARUVAWA I NAPLATA  ZA VODA  OD 
FIZI^KI LICA  za 2014  godina 

Naseleno mesto Mesec 
Vkupno  

pobaruvawa za 
voda  

Vkupna naplata za voda  

  Januari 399,953.00 361,004.00 

Ilinden Fevruari 395,797.00 365,168.50 

  Mart 349,458.13 355,563.50 

  April 359,687.00 298,692.00 

  Maj 413,571.00 326,401.00 

  Juni 446,180.00 322,612.00 

  Juli 445,799.00 496,519.00 

  Avgust 487,212.00 378,794.00 

  Septemvri 646,212.00 357,311.00 

  Oktomvri 493,992.00 487,383.00 

  Noemvri 446,905.00 628,272.00 

  Dekemvri 405,666.00 465,549.00 

Vkupno   5,290,432.13 4,843,269.00 
Vkupno naplata vo %     92% 
  Januari 339,465.00 324,563.00 

Marino Fevruari 342,049.00 309,454.00 

  Mart 333,209.00 362,064.00 

  April 388,958.00 306,078.50 

  Maj 384,851.00 329,545.00 

  Juni 483,270.00 351,787.00 

  Juli 501,248.00 607,387.00 

  Avgust 558,798.00 357,813.00 

  Septemvri 402,258.00 460,593.00 

  Oktomvri 411,200.00 437,061.00 
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  Noemvri 375,641.00 484,555.00 

  Dekemvri 351,507.00 415,937.00 

Vkupno   4,872,454.00 4,746,837.50 
Vkupno naplata vo %     97% 
  Januari 134,002.00 167,524.00 

Kadino Fevruari 134,207.00 141,821.00 

  Mart 130,197.00 113,008.00 

  April 142,032.00 115,681.00 

  Maj 145,295.00 130,680.00 

  Juni 179,622.00 120,270.00 

  Juli 180,257.00 269,765.00 

  Avgust 190,744.00 129,616.00 

  Septemvri 181,999.00 190,901.00 

  Oktomvri 159,968.00 194,319.00 

  Noemvri 154,368.00 225,600.00 

  Dekemvri 135,208.00 157,562.00 

Vkupno   1,867,899.00 1,956,747.00 
Vkupno naplata vo %     105% 
  Januari 27,163.00 44,605.00 

Ajvatovci Fevruari 28,282.00 36,691.00 

  Mart 31,480.00 26,943.00 

  April 32,498.00 27,823.00 

  Maj 35,628.00 37,048.00 

  Juni 54,935.00 43,313.00 

  Juli 54,935.00 31,636.00 

  Avgust 63,137.00 50,247.00 

  Septemvri 59,196.00 35,164.00 

  Oktomvri 36,516.00 46,712.00 

  Noemvri 28,996.00 52,813.00 

  Dekemvri 27,748.00 35,431.00 

Vkupno   480,514.00 468,426.00 
Vkupno naplata vo %     97% 
  Januari 41,532.00 87,413.00 

Bunarxik Fevruari 57,687.00 39,782.00 

  Mart 45,084.00 74,559.00 

  April 47,802.00 46,484.00 

  Maj 49,885.00 48,310.00 

  Juni 58,703.00 75,962.00 

  Juli 58,703.00 53,165.00 

  Avgust 56,306.00 48,769.00 

  Septemvri 61,746.00 41,498.00 

  Oktomvri 46,337.00 57,573.00 

  Noemvri 42,741.00 84,077.00 

  Dekemvri 39,541.00 57,853.00 

Vkupno   606,067.00 715,445.00 
Vkupno naplata vo %     118% 

Naseleno mesto Mesec Vkupno  Vkupna naplata za voda  
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pobaruvawa za 
voda  

  Januari 68,848.00 35,836.00 

Miladinovci Fevruari 71,700.00 52,734.00 

  Mart 66,849.00 53,679.00 

  April 61,031.00 48,072.00 

  Maj 72,429.00 126,093.00 

  Juni 75,850.00 61,986.00 

  Juli 75,850.00 55,695.00 

  Avgust 75,705.00 76,637.00 

  Septemvri 89,403.00 30,620.00 

  Oktomvri 74,119.00 48,101.00 

  Noemvri 71,681.00 58,542.00 

  Dekemvri 45,394.00 33,479.00 

Vkupno   848,859.00 681,474.00 
Vkupno naplata vo %     80% 
  Januari 15,749.00 11,889.00 

Bu~inci Fevruari 15,776.00 14,559.00 

  Mart 15,751.00 20,549.00 

  April 15,165.00 16,435.00 

  Maj 20,044.00 16,666.00 

  Juni 17,756.00 15,243.00 

  Juli 17,756.00 32,289.00 

  Avgust 18,290.00 13,845.00 

  Septemvri 26,929.00 19,685.00 

  Oktomvri 22,866.00 33,132.00 

  Noemvri 17,477.00 22,127.00 

  Dekemvri 14,757.00 20,909.00 

Vkupno   218,316.00 237,328.00 
Vkupno naplata vo %     109% 
  Januari 45,231.00 46,731.00 

Mralino Fevruari 47,633.00 44,853.00 

  Mart 50,505.00 39,796.00 

  April 47,340.00 45,435.00 

  Maj 52,036.00 47,448.00 

  Juni 63,372.00 41,498.00 

  Juli 65,837.00 92,763.00 

  Avgust 63,415.00 44,364.00 

  Septemvri 59,973.00 42,950.00 

  Oktomvri 44,553.00 65,996.00 

  Noemvri 61,803.00 62,990.00 

  Dekemvri 44,808.00 45,461.00 

Vkupno   646,506.00 620,285.00 
Vkupno naplata vo %     96% 
  Januari 14,386.00 21,651.00 

Tekija Fevruari 14,332.00 17,104.00 

  Mart 15,759.00 13,645.00 
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  April 16,210.00 11,564.50 

  Maj 20,431.00 20,786.00 

  Juni 24,246.00 16,499.00 

  Juli 24,246.00 21,526.00 

  Avgust 24,068.00 20,788.00 

  Septemvri 24,031.00 27,262.00 

  Oktomvri 21,497.00 24,745.00 

  Noemvri 18,169.00 19,695.00 

  Dekemvri 14,763.00 22,745.00 

Vkupno   232,138.00 238,010.50 
Vkupno naplata vo %     103% 
  Januari 34,497.00 29,387.00 

Deqadrovci Fevruari 31,788.00 27,464.00 

  Mart 34,023.00 37,442.00 

  April 37,117.00 32,982.00 

  Maj 39,943.00 34,398.00 

  Juni 54,780.00 38,044.00 

  Juli 55,034.00 33,794.00 

  Avgust 51,142.00 42,438.00 

  Septemvri 44,361.00 40,288.00 

  Oktomvri 42,024.00 61,585.00 

  Noemvri 34,807.00 33,151.00 

  Dekemvri 30,511.00 32,042.00 

Vkupno   490,027.00 443,015.00 
Vkupno naplata vo %     90% 
  Januari 161,126.00 216,455.50 

Jurumleri Fevruari 142,029.00 143,318.00 

  Mart 156,727.13 191,964.00 

  April 170,965.00 151,598.00 

  Maj 166,497.00 141,046.00 

  Juni 189,135.00 178,855.00 

  Juli 188,793.00 225,229.00 

  Avgust 232,706.00 121,720.00 

  Septemvri 257,868.00 227,553.00 

  Oktomvri 213,837.00 209,085.00 

  Noemvri 164,394.00 209,215.00 

  Dekemvri 161,063.00 184,061.00 

Vkupno   2,205,140.13 2,200,099.50 
Vkupno naplata vo %     100% 

Naseleno mesto Mesec 
Vkupno  

pobaruvawa za 
voda  

Vkupna naplata za voda  

  Januari 28,942.00 35,905.00 

Kol.Idrizovo Fevruari 28,976.00 30,852.00 

  Mart 36,727.00 40,410.00 

  April 37,051.00 31,230.00 

  Maj 34,402.00 32,247.00 

  Juni 42,245.00 25,269.00 
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  Juli 42,245.00 29,472.00 

  Avgust 48,613.00 24,534.00 

  Septemvri 73,779.00 36,695.00 

  Oktomvri 44,522.00 56,242.00 

  Noemvri 40,323.00 32,727.00 

  Dekemvri 31,733.00 52,701.00 

Vkupno   489,558.00 428,284.00 
Vkupno naplata vo %     87% 
  Januari 48,386.00 53,226.00 

n.Goce Del~ev Fevruari 44,064.00 68,055.00 

  Mart 47,283.00 49,784.00 

  April 52,956.00 49,994.00 

  Maj 51,576.00 52,684.00 

  Juni 58,351.00 54,335.00 

  Juli 58,783.00 69,888.00 

  Avgust 71,705.00 40,092.00 

  Septemvri 77,322.00 60,146.00 

  Oktomvri 61,097.00 62,002.00 

  Noemvri 62,304.00 72,305.00 

  Dekemvri 49,314.00 48,824.00 

Vkupno   683,141.00 681,335.00 
Vkupno naplata vo %     100% 
  Januari 105,222.00 97,677.00 

n.Petrovec Fevruari 106,294.00 149,481.00 

  Mart 95,157.00 124,657.00 

  April 104,895.00 96,610.00 

  Maj 108,524.00 91,880.00 

  Juni 136,049.00 110,947.00 

  Juli 137,269.00 159,312.00 

  Avgust 112,166.00 69,878.00 

  Septemvri 150,667.00 103,803.00 

  Oktomvri 145,096.00 165,931.00 

  Noemvri 115,314.00 134,415.00 

  Dekemvri 107,372.00 81,806.00 

Vkupno   1,424,025.00 1,386,397.00 
Vkupno naplata vo %     97% 
  Januari 47,296.00 58,473.00 

n.R`ani~ino Fevruari 53,998.00 61,635.00 

  Mart 52,528.00 60,805.00 

  April 54,965.00 57,763.00 

  Maj 55,468.00 46,276.00 

  Juni 61,773.00 51,707.00 

  Juli 72,802.00 87,591.00 

  Avgust 61,473.00 50,184.00 

  Septemvri 99,657.00 60,182.00 

  Oktomvri 69,607.00 71,664.00 

  Noemvri 52,624.00 87,026.00 
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  Dekemvri 52,046.00 52,706.00 

Vkupno   734,237.00 746,012.00 
Vkupno naplata vo %     102% 
  Januari 8,868.00 10,242.00 

n.] ojlija Fevruari 8,615.00 18,486.00 

  Mart 11,257.00 21,344.00 

  April 11,104.00 9,430.00 

  Maj 13,443.00 8,818.00 

  Juni 12,757.00 11,712.00 

  Juli 12,757.00 14,002.00 

  Avgust 12,579.00 18,505.00 

  Septemvri 23,657.00 5,889.00 

  Oktomvri 13,491.00 17,689.00 

  Noemvri 11,284.00 16,160.00 

  Dekemvri 9,758.00 7,014.00 

Vkupno   149,570.00 159,291.00 
Vkupno naplata vo %     106% 
  Januari 14,302.00 12,586.00 

Drma Fevruari 15,197.00 26,759.00 

  Mart 15,808.00 34,473.50 

  April 15,857.00 13,264.00 

  Maj 19,720.00 7,980.00 

  Juni 21,828.00 24,431.00 

  Juli 22,336.00 25,727.00 

  Avgust 23,707.00 19,602.00 

  Septemvri 35,360.00 8,496.00 

  Oktomvri 20,179.00 29,573.00 

  Noemvri 16,567.00 29,774.00 

  Dekemvri 14,433.00 14,204.00 

Vkupno   235,294.00 246,869.50 
Vkupno naplata vo %     105% 
  Januari 32,477.00 26,277.00 

Ogwanci Fevruari 33,042.00 67,913.50 

  Mart 30,468.00 49,117.50 

  April 33,723.00 24,016.00 

  Maj 33,208.00 24,905.00 

  Juni 49,549.00 24,013.00 

  Juli 49,549.00 52,803.00 

  Avgust 39,386.00 28,843.00 

  Septemvri 63,660.00 19,463.00 

  Oktomvri 53,007.00 49,051.00 

  Noemvri 45,153.00 35,965.00 

  Dekemvri 31,235.00 37,302.00 

Vkupno   494,457.00 439,669.00 
Vkupno naplata vo %     89% 
SEVKUPNO   21,968,634.26 21,238,794.00 
Vkupno naplata vo %     97% 
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Tabela: 5 
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NAPLATA KAJ FIZI^KI LICA 
 
 
 Sporedben tabelaren (Tabela.6) i grafi~ki prikaz za vkupnite pobaruvawa 
i naplata na voda od strana na fizi~kite lica vo 2014 godina e daden vo prilog. 
 

  Fizi~ki lica 

Fakturirana voda 21,968,634.00 

Naplatena voda 21,238,794.00 

Procent na naplata 97% 
 

Tabela: 6 
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NAPLATA KAJ PRAVNI SUBJEKTI 
 
 
 Sporedben tabelaren (Tabela.7) i grafi~ki prikaz za vkupnite pobaruvawa 
i naplata na voda od strana na pravnite subjekti vo 2014 godina e daden vo prilog. 
 

  Pravni subjekti 

Fakturirana voda 13,041,891.00 

Naplatena voda 12,507,364.00 

Procent na naplata 96% 
 

Tabela: 7 
 

 
 
 
 
 
 

NAPLATA KAJ DU] ANI 
 

 Sporedben tabelaren (Tabela.8) i grafi~ki prikaz za vkupnite pobaruvawa 
i naplata na voda od strana na pravnite subjekti-du}ani vo 2014 godina e daden vo 
prilog. 
 

  Du}ani 

Fakturirana voda 629,382.00 

Naplatena voda 365,043.00 
Procent na naplata 58% 
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Tabela: 8 
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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 Одлука за давање согласност на Годишната сметка 

 на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за  2014 година 
 
 
 
 
 

 
 

 Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишната сметка                   
на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за  2014 година, бр.07-908/4 од 12.03.2015 година, 
што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет и првата редовна седница 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 

 
Арх.бр.08-1045/2                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија                   
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10,                         
бр.6/12, бр.119/13, бр.41/14, бр.138/14 и бр.25/15), член 36 став 1 точка                        
9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 
точка 29 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), Советот на Општина 
Илинден  на седницата одржана на ден 12.03.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Годишната сметка на ЈКП „Водовод“  

н.Илинден за  2014 година 
 

                                         
Член 1 

Советот на Општина Илинден дава согласност на Годишната сметка                
на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за 2014 година, бр.05-75/1 од 25.02.2015 година 
усвоена од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“, н.Илинден. 
 

Член 2 
 Годишната сметка на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за 2014 година, бр.05-75/1 
од 25.02.2015 година е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување                               

во Службениот гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
 

 
 
Арх.бр.07-908/4                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          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 Одлука за отстапување  

на основни средства   
 
 
 
 
 

 
 

 Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката за отстапување  
на основни средства, бр.07-908/5 од 12.03.2015 година, што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на триесет и првата редовна седница одржана на ден 
12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Арх.бр.08-1045/3                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија                   
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10,                         
бр.6/12, бр.119/13, бр.41/14, бр.138/14 и бр.25/15), член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална 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), Советот на Општина Илинден на 
седницата одржана на ден 12.03.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Одлуката за отстапување  

на основни средства   
 

                                         
Член 1 

Советот на Општина Илинден дава согласност на Одлуката за отстапување 
на основни средства, бр.02-77/6 од 26.02.2015 година донесена од Управниот 
одбор на ЈКП „Водовод“, н.Илинден. 
 

Член 2 
 Одлуката за отстапување на основни средства, бр.02-77/6 од 26.02.2015 
година е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување                               

во Службениот гласник на Општина Илинден. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Арх.бр.07-908/5                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          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 Одлука за давање согласност на Извештајот  
за работата и резултатите  од работењето на ЈКП „Илинден“, 

 н.Илинден за периодот од 01.01. 2014 година 
 до 31.12.2014 година 

 
 
 
 
 

 
 

 Се објавува Одлуката за давање согласност на Извештајот за работата             
и резултатите  од работењето на ЈКП „Илинден“, н.Илинден за периодот од 01.01. 
2014 година до 31.12.2014 година, бр.07-908/6 од 12.03.2015 година, што Советот 
на Општина Илинден ја донесе на триесет и првата редовна седница одржана           
на ден 12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 
 

 
 
Арх.бр.08-1045/4                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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 Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија                   
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10, бр.6/12, 
бр.119/13, бр.41/14, бр.138/14 и бр.25/15), член 36 став 1 точка 9 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 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), Советот на Општина Илинден на седницата 
одржана на ден 12.03.2015 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите   

од работењето на ЈКП „Илинден“, н.Илинден за периодот  
од 01.01. 2014 година до 31.12.2014 година 

 
                                         

Член 1 
 Се дава согласност на Извештајот за работата и резултатите                            
од работењето на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за периодот од 01.01.2014 година            
до 31.12.2014 година, бр.01-39/2 од 16.01.2015 година усвоен од Управниот одбор 
на ЈКП „Илинден“,  н.Илинден. 
 

Член 2 
 Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“,                
н.Илинден за периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година, бр.01-39/2               
од 16.01.2015 година е составен дел  на оваа Одлука. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување                              

во Службениот гласник на Општина Илинден. 
 
 
 

 
 
Арх.бр.07-908/6                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          Претседател 
                        м-р Марјан Милошевски с.р. 
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Извештај за работата и резултатите 
од работењето на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден 

за периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година 
 
        Во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година, Јавното комунално 
претпријатие ,,Илинден" н.Илинден редовно ги извршуваше дејностите од својот 
делокруг на работење, односно беше ангажирано во вршење на следниве 
основни дејности:    
- Собирање, изнесување и депонирање на комунален цврст отпад од физичките 
и правните субјекти; 
- Одржување на јавна чистота, уредување на јавни површини, паркови и 
зеленило; 
- Одржување на јавно осветлување; 
- Одржување и изнајмување на спортските објекти на подрачјето на Општина 
Илинден за потребите на жителите на Општина Илинден, спортските клубови, 
основните училишта и др.  
 Во текот на изминатиот период постојано се превземаат мерки за намалување 
на трошоците и расходите од работењето на претпријатието,  редовно се следат  
состојбите во комуналната област и се прават обиди за  изнаоѓање на решенија за 
надминување на проблемите поврзани со вршењето и финансирањето на 
дејноста.  

     
I. Сектор "Човечки ресурски, правни и општи работи" 
 
      Во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година Секторот ,,Човечки 
ресурси, правни и општи работи" како дел од организационата структура на ЈКП 
,,Илинден" н.Илинден  ги извршуваше работите предвидени со актите на 
претпријатието и работите доверени во надлежност од Директорот на ЈКП 
,,Илинден" н.Илинден, постапувајќи согласно законските и подзаконски прописи и 
акти од областа на комуналните дејности.  Некои од позначајните работи кои се 
извршувани во текот на 2014 година се следните : 
 
1. Следење на новите законски прописи и предлагање на мерки за нивното 
применување, застапување на претпријатието пред надлежните судови и 
органи,  мерки за зголемување на наплатата . 
 
--  Во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година изготвени се и 
поднесени до надлежен нотар вкупно 804 Предлози за донесување на решенија 
за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, за физички 
лица - корисници на комуналните услуги на претпријатието.  
 
• Притоа, на ден 31.03.2014 година изготвени се и поднесени вкупно 683 
Предлози за донесување на решенија за дозвола за извршување врз основа 
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на веродостојна исправа, а прегледот по корисници од населени места е 
следен: 

  1. н.м.Илинден ------------------ 215 
  2. н.м.Марино  ------------------   76 
  3. н.м.Кадино   -------------------  79 
  4. н.м.Мралино  -----------------  27 
  5. н.м.Бунарџик -----------------  30 
  6. н.м.Ајватовци ----------------  30 
  7. н.м.Миладиновци ---------- 114 
  8. н.м.Бујковци -----------------   34 
  9. н.м.Бучинци -----------------   11 
10. н.м.Дељадровци -----------   27 
11. н.м.Текија --------------------     6 
12. н.м.Мршевци ----------------   34 

 
По сите овие предлози се изготвени Решенија за дозвола за извршување 

врз основа на веродостојна исправа, до овој момент услови за ставање на 
клаузули на правосилност и извршност постојат за вкупно 561 Решение за 
дозвола за извршување  врз основа на веродостојна исправа, додека 122 
Решенија за дозвола за извршување  врз основа на веродостојна исправа се во 
фаза на процесуирање и нивна достава до должинците. Притоа дел од 
побарувањата по овие решенија во меѓувреме  доброволно целосно се исплатени 
од должниците, некои должници долговите т.е. пристигнатите парични 
побарувања, законските казнени камати и трошоците во постапката ги исплаќат на 
најмногу 3-три рати, при што редовно се следи динамиката на плаќањето. 

 За сите должници кои немаат никаква реакција по изготвените Решенија, a 
чиј вкупен број изнесува 393, ставени се  клаузули на правосилност и извршност 
на Решенијата за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа и 
во тек е изготовка на Барања за спроведување на присилно извршувањ на истите, 
по што тие  веднаш ќе бидат поднесени за  извршување кај надлежен извршител. 

 

• На ден  30.05.2014 година изготвени се и поднесени вкупно 74 
Предлози за донесување на решенија за дозвола за извршување врз основа 
на веродостојна исправа, а прегледот по корисници од населени места е 
следен: 

1. н.м.Илинден -------------------19 
2. н.м.Марино --------------------16 
3. н.м.Кадино --------------------- 6 
4. н.м.Мралино ------------------  6 
5. н.м.Бунарџик ------------------ 4 
6. н.м.Ајватовци ----------------- 5 
7. н.м.Миладиновци ------------ 8 
8. н.м.Бучинци -------------------  3 
9. н.м.Дељадровци  ------------- 4 

10. н.м.Мршевци ------------------ 3 
 
По сите овие предлози се изготвени Решенија за дозвола за извршување врз 

основа на веродостојна исправа и се доставени од страна на нотарот до  
должинците. Притоа дел од побарувањата по овие решенија во меѓувреме  
доброволно целосно се исплатени од должниците, а некои должници долговите 
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т.е. пристигнатите парични побарувања, законските казнени камати и трошоците 
во постапката ги исплаќат на најмногу 3-три рати, при што редовно се следи 
динамиката на плаќањето.  За сите должници кои нема да имаат никаква реакција 
по изготвените Решенија, ќе бидат ставени клаузули на правосилност и извршност 
на Решенијата за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, ќе 
бидат изготвени Барања за спроведување на присилно извршување на истите, по 
што ќе бидат поднесени за  извршување кај надлежен извршител 
 

• Исто така на ден  29.12.2014 година изготвени се и поднесени вкупно 47 
Предлози за донесување на решенија за дозвола за извршување врз основа 
на веродостојна исправа, и по сите овие предлози во тек е изготвување на 
Решенија за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа и нивно 
доставување до должинците. 

 
• Во текот на месец Ноември 2014 година се изготвени Барања за ставање на 
клаузули на правосилност и извршност за вкупно 534 
Решенија за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, по што 
ставени се  клаузули на правосилност и извршност на 
Решенијата, изготвени се вкупно 534 Барања за спроведување 
на извршување, истите се доставени до надлежен 
Извршител и во тек е присилна наплата на паричните 
побарувања од должниците. 

 

 
• Редовно се вршат и сите потребни работи и должности околу процесуирањето 
на Предлозите за донесување на решенија за дозвола за извршување врз основа 
на веродостојна исправа, (вкупно 802 на број) за физичките лица - корисници на 
комуналните услуги на претпријатието, кои во периодот од 01.01.2012 година до 
31.12.2012 година беа изготвени и поднесени до надлежен нотар. Дел од овие 
побарувањата по овие предлози во меѓувреме се доброволно исплатени од 
корисниците на услугите, по што изготвени се и поднесени поднесоци за 
Повлекување на предлозите за донесување на решенија за дозвола за 
извршување врз основа на веродостојна исправа до надлежниот нотар. Некои 
должници, пристигнатите парични побарувања, законските казнени камати и 
трошоците во постапката ги исплатија на рати, за дел од должниците (вкупно 
173) се изготвени Барања за спроведување на извршување и истите се 
доставени до надлежен Извршител заради присилна наплата на паричните 
побарувања, а исто така за дел од должниците во наредниот период ќе бидат 
поднесени барања за извршување кај надлежен извршител. Исто така во 
меѓувреме се изготвени Барања за ставање на клаузули на правосилност и 
извршност на уште 142 од овие Решенија за дозвола за извршување врз основа 
на веродостојна исправа, по што ставени се  клаузули на правосилност и 
извршност на Решенијата и во тек е изготовка на Барања за спроведување на 
присилно извршување на истите, по што тие  веднаш ќе бидат поднесени за  
извршување кај надлежен извршител. 
-- Изготвен е и поднесен Предлог за донесување на решение за дозвола за 
извршување врз основа на веродостојна исправа за Акционерско друштво  
Органско хемиска индустрија ,,НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ" Скопје, донесено е 
решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа од 



Службен  Гласник на Општина Илинден  бр.3  Март   2015 година 

 

надлежниот нотар, поднесен е приговор од должникот и предметот е предаден на 
постапување пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. Предметот се наоѓа во фаза на 
главна расправа; 
- Изготвен е и поднесен Предлог за донесување на решение за дозвола за 
извршување врз основа на веродостојна исправа за Друштвото за угостителство, 
трговија и услуги ,,ПИЈАНО ПЛЕЈ" Дооел Илинден и истиот се наоѓа во фаза на 
постапување пред надлежниот нотар. 
-  Поднесено е Барање за извршување до надлежен извршител врз основа на 
правосилна и извршна пресуда за должникот Друштво за услуги ,,ГЕМА ИНВЕСТ" 
ДОО Скопје; 
-    Изготвено е и поднесено Барање за извршување до надлежен извршител врз 
основа на правосилна и извршна пресуда за должникот Друштво за трговија на 
големо и мало ,,Дако Комерц" Дооел Скопје с.Марино;   
-  Изготвено е и поднесено Барање за извршување до надлежен извршител врз 
основа на правосилна и извршна пресуда за должникот Друштво за производство 
и трговија ,,НОМИ" Дооел Скопје;    
-  Изготвено е и поднесено Барање за извршување до надлежен извршител врз 
основа на правосилна и извршна пресуда за должникот Друштво за угостителство, 
трговија и услуги ,,ПИЈАНО ПЛЕЈ" Дооел Илинден; 
--  Изготвени се опомени пред тужби до одредени комитенти на претпријатието 
кои доцнат со плаќање на обврските кон претпријатието (Фудбалски клуб 
Металург Ад Скопје, Интегрос Дооел Скопје, Продис Доо Скопје, Мега Дооел 
Скопје и др.)  
-- Редовно се врши застапување на претпријатието пред Основниот суд Скопје 2 
Скопје во постапките во кое истото се јавува во својство на тужител спрема 
тужени правни субјекти (правни лица, трговски и занаетчиски дуќани), како и 
застапување на претпријатието пред Основниот суд Скопје 2 Скопје во постапките 
во кое истото се јавува во својство на тужител спрема физички лица спрема кои 
беа поднесени Предлози за донесување на решенија за дозвола за извршување 
врз основа на веродостојна исправа и за кои  се поднесени приговори од 
должинците; 
-- Редовно се изготвуваат поднесоци за прецизирање на тужби и достава на 
информации (тековни состојби) за тужени правни субјекти до судовите,  останати 
писмена и дописи, како и поднесоци до извршители, банки и сл. во врска со 
определени правни работи на вработените во претпријатието.  
-- Изготвување на полномошна на застапување на претпријатието пред судски и 
други управни органи и институции, полномошна за нотар и за извршител. 
-- Изготвени се и доставени опомени и  известувања за заостанат долг до сите 
физички субјекти, трговски и занаетчиски дуќани и други правни субјекти кои 
стопанисуваат на територијата на нашата општина и кои имаат неподмирени 
обврски и долгови кон ЈКП ,,Илинден"н.Илинден, при што во текот на периодот од 
01.01.2014 година до 31.12.2014 година се изготвени и доставени до корисниците  
на услугите вкупно 2538 опомени за заостанат долг.  Од овие 274 опомени се 
изготвени за правни субјекти, додека 2264 опомени се изготвени за 
индивидуалните корисници - домаќинствата.   
-- Извршување на обврските кон осигурителна компанија кои произлегуваат од 
Договорот за осигурување на  вработените на претпријатието од последици на 
несреќен случај и незгода.    
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-- Изготвување на целокупната потребна документација за регистрацијата и 
средувањето на сообраќајната документација за возилата на претпријатието. 
         
 
2. Редовно се припремаат и се врши стручна обработка на Седниците на 
Управниот одбор и на Надзорниот одбор за контрола на материјално - 
финансиското работење на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден, при што се 
изготвуваат сите акти што ги донесуваат овие раководни органи, како и 
записниците од нивните  седници. 
 
2.1 Припремање  и  стручна  обработка  на Седниците на Управниот одбор на ЈКП 
,,Илинден" 
 
2.1.1 Акти  на Управниот одбор 
 
- Одлука за конституирање на Управниот одбор на ЈКП Илинден н.Илинден бр.02-
2/2 од 10.01.2014 година; 
- Одлука за избор на претседател на Управниот одбор на ЈКП Илинден н.Илинден 
бр.02-2/3 од 10.01.2014 година; 
- Одлука за избор на заменик - претседател на Управниот одбор на ЈКП Илинден 
н.Илинден бр.02-2/5 од 10.01.2014 година; 
- Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП Илинден 
н.Илинден бр.02-2/4 од 10.01.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за 
период од 01.01.2013 година до 30.09.2013 година;   
- Одлука за усвојување на Оперативна програма за собирање и транспортирање 
на комуналниот цврст отпад на територијата на Општина Илинден за 2014 година 
бр.02-57/4 од 30.01.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Оперативна програма за одржување јавна чистота на 
подрачјето на Општина Илинден за 2014 година бр.02-57/5 од 30.01.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Финансиски план на приходите и расходите на ЈКП 
,,Илинден" н.Илинден за 2014 година бр.02-57/6 од 30.01.2014 година; 
- Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Илинден" 
н.Илинден бр.02-57/7 од 30.01.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Планот за јавни набавки на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден 
за 2014 година бр.02-57/8 од 30.01.2014 година; 
- Одлука за утврдување на методологија за пресметување на основната плата на 
вработените во ЈКП ,,Илинден" н.Илинден бр.02-57/9 од 30.01.2014 година; 
- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на платите на 
вработените во ЈКП ,,Илинден" н.Илинден бр.02-57/10 од 30.01.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Извештајот за работата и резултатите од работењето 
на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за 2013 година бр.02-98/3 од 14.02.2014 година 
бр.02-98/3 од 14.02.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за 2013 
година бр.02-98/4 од 14.02.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Извештаите од извршениот попис и Записник за расход 
на основни средства бр.02-98/5 од 14.02.2014 година; 
- Одлука за расходовање на средствата на опремата по извршениот попис за 2013 
година бр.02-98/6 од 14.02.2014 година; 
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- Одлука за отпис на ненаплатливи и застарени побарувања по извршениот попис 
за 2013 година бр.02-98/7 од 14.02.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Правилник за организација и систематизација на 
работни места во Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден бр.02-
150/3 од 14.03.2014 година; 
- Одлука за распределба на добивката од работењето на ЈКП ,,Илинден" 
н.Илинден во 2013 година бр.02-150/4 од 14.03.2014 година; 
- Одлука за усвојување на Оперативна програма за спортски активности на 
подрачјето на Општина Илинден за 2014 година бр.02-150/5 од 14.03.2014 година.  
- Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за 
периодот од 01.01.2014 година до 31.03.2014 година бр.02-223/3 од 02.05.2014 
година. 
- Одлука за усвојување на Извештајот за работата и резултатите од работењето 
на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за периодот од 01.01.2014 година до 31.03.2014 
година бр.02-223/4 од 02.05.2014 година; 
- Правилник за изменување на Правилникот за организација и систематизација на 
работните места во јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден бр.02-
223/5 од 02.05.2014 година. 
- Одлука за утврдување на цени на услуги за одржување на јавно осветлување 
бр.02-345/3од 10.07.2014 година. 
- Одлука за утврдување на цени за користење  на спортските објекти на 
подрачјето на Општина Илинден бр.02-345/4 од 10.07.2014 година. 
- Одлука за утврдување на цени на услуги за празнење на септичка јама, црпење 
и отстранување на непречистени отпадни и фекални води и отстранување на муљ 
бр.02-345/6 од 10.07.2014 година. 
- Одлука за утврдување на цени на услуги за одржување на јавна чистота, 
услугите во хортикултурата и услугите за чистење на снегот во зимски услови 
бр.02-345/6 од 10.07.2014 година. 
- Правилник за организација и систематизација на работни места во Јавното 
комунално претприојатие ,,Илинден,, н.Илинден бр.01-346/1 од 10.07.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЈКП,,Илинден,, за период од 
01.01.2014 година до 30.06.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Извештајот за работата и резултатите од работењето 
на ЈКП,,Илинден,, за период од 01.01.2014 година до 30.06.2014 година. 
- Одлука за ослободување на корисници од плаќање на надоместок за користење 
на спортските објекти со кои стопанисува ЈКП,,Илинден,, н.Илинден бр.02-423/3 од 
29.09.2014 година. 
- Одлука за распределба на парични средства од наградниот фонд за спортскиот 
викенд ,,Илинден 2014,, бр.02-423/4 од 29.09.2014 година. 
- План за измена и дополнување на финансискиот план на приходите и расходите 
на ЈКП,,Илинден,, за 2014 година бр.03-37/5 од 29.09.2014 година. 
- Одлука за распределба на награди од наградниот фонд за Спортскиот викенд 
,,Илинден 2014,, обр.02-423/6 од 29.09.2014 година. 
- Одлука за распределба на награди од наградниот фонд за меморијалниот 
турнир во мал фудбал ,,Драго Маневски,, и Турнирот во тенис, бр.02-446/3 од 
17.10.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЈКП,,Илинден,, за период од 
01.01.2014 година до 30.09.2014 година бр.02-458/3 од 28.10.2014 година 
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- Одлука за усвојување на Извештајот за работата и резултатите од работењето 
на ЈКП,,Илинден,, за период од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година бр.02-
458/4 од 28.10.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Правилникот за техничките и организациските мерки за 
обезбедување тајност и заштита на личните податоци бр.02-458/5 од 28.10.2014 
година. 
- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на платите на 
вработените во ЈКП,,Илинден,, бр.02-489/3 од 22.11.2014 година. 
- Одлука за спроведување на попис на средствата и обврските на ЈКП,,Илинден,, 
и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со 
пописот со состојба на ден 31.12.2014 година бр.02-509/3 од 13.12.2014 година. 
- Статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на ЈКП,,Илинден,, 
бр.02-509/4 од 13.02.2014 година. 
- Одлука за доделување на пластични садови за привремено одлагање на 
комунален отпад на корисници на услуги бр.02-509/5 од 13.02.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Оперативна програма за собирање и транспортирање 
на комуналниот цврст отпад од територијата на Општина Илинден за 2015 година 
бр.02-526/3 од 29.12.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Оперативна програма за одржување на јавна чистота 
на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.02-526/4 од 29.12.2014 
година. 
- Одлука за усвојување на Оперативна програма за одржување и заштита на 
општински патиштра и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година 
бр.02-526/5 од 29.12.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Оперативна програма за вршење на оџачарска дејност 
за 2015 година бр.02-526/6 од 29.12.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Оперативна програма за управување и одржување на 
гробишта за 2015 година бр.02-526/7 од 29.12.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Финансиски план на приходите и расходите на 
ЈКП,,Илинден,, за 2015 година бр.02-526/8 од 29.12.2014 година. 
- Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2015 година на 
ЈКП,,Илинден бр.02-526/9 од 29.12.2014 година. 
 
2.1.2 Записници од работењето на Управниот одбор на ЈКП,,Илинден" н.Илинден 
 
- Записник од Конститутивната седница на Управниот одбор на ЈКП,,Илинден" 
н.Илинден бр.02-57/2 од 30.01.2013 година; 
- Записник од Првата седница на Управниот одбор на ЈКП,,Илинден" н.Илинден 
бр.02-98/2 од 14.02.2014 година; 
- Записник од Втората седница на Управниот одбор на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден 
бр.02-150/2 од 14.03.2014 година; 
- Записник од Третата седница на Управниот одбор на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден 
бр.02-223/2 од 02.05.2014 година; 
- Записник од Четвртата седница на Управниот одбор на ЈКП ,,Илинден" 
н.Илинден бр.02-345/2 од 08.07.2014 година; 
- Записник од Петтата седница на Управниот одбор на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден 
бр.02-359/2 од 23.07.2014 година; 
- Записник од Шестата седница на Управниот одбор на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден 
бр.02-423/2 од 26.09.2014 година; 
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- Записник од Седмата седница на Управниот одбор на ЈКП,,Илинден,, н.Илинден 
бр.02-446/2 од 17.10.2014 година; 
- Записник од Осмата седница на Управниот одбор на ЈКП,,Илинден,, н.Илинден 
бр.02-458/2 од 28.10.2014 година; 
- Записник од Деветтата седница на Управниот одбор на ЈКП,,Илинден,, 
н.Илинден бр.02-489/2 од 19.11.2014 година; 
- Записник од Десеттата седница на Управниот одбор на ЈКП,,Илинден,, 
н.Илинден бр.02-509/2 од 13.12.2014 година; 
- Записник од Единаесеттата седница на Управниот одбор на ЈКП,,Илинден,, 
н.Илинден бр.02-526/2 од 29.12.2014 година; 
 
2.2 Припремање  и стручна  обработка  на Седниците на Надзорниот одбор за 
контрола  на материјално - финансиското работење  
  
 2.2.1 Акти    на Надзорниот  одбор  за   контрола  на   материјално - финансиското  
работење на ЈКП ,,Илинден": 
 
- Мислење за Финансискиот извештај на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за периодот од 
01.01.2013 година до 30.09.2013 година бр.02-55/3 од 30.01.2014 година. 
- Мислење за Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП 
,,Илинден"н.Илинден во 2013 година бр.02-97/3 од 13.02.2014 година;  
- Мислење за Годишната сметка на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за 2013 година 
бр.02-97/4 од 13.02.2014 година; 
- Мислење за Финансискиот извештај на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за периодот од 
01.01.2014 година до 31.03.2014 година бр.02-222/3 од 02.05.2014 година; 
- Мислење за Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП 
,,Илинден"н.Илинден за периодот од 01.01.2014 година до 31.03.2014 година 
бр.02-222/4 од 02.05.2014 година. 
- Мислење за Финансискиот извештај на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за периодот од 
01.01.2014 година до 30.06.2014 година бр.02-356/3 од 24.07.2014 година. 
- Мислење за Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП 
,,Илинден"н.Илинден во 2014 година бр. 02-356/4 од 24.07.2014 година;  
- Мислење за Годишната сметка на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за 2014 година бр. 
02-356/5 од 24.07.2014 година; 
- Мислење за Финансискиот извештај на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден за периодот од 
01.01.2014 година до 30.09.2014 година бр.02-459/3 од 28.10.2014 година; 
- Мислење за Извештајот за работата и резултатите од работењето на ЈКП 
,,Илинден"н.Илинден за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година 
бр.02-459/4 од 28.10.2014 година. 
 
 
 2.2.2  Записници од работењето на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-  финансиското работење на ЈКП ,,Илинден": 
 
- Записник од Конститутивната седница на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Илинден" н. Илинден бр.02-55/2 од 
30.01.2014 година; 
- Записник од Првата седница на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈКП ,,Илинден" н. Илинден бр.02-97/2 од 11.02.2014 
година; 
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- Записник од Втората седница на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈКП ,,Илинден" н. Илинден бр.02-222/2 од 02.05.2014 
година; 
- Записник од Третата седница на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈКП ,,Илинден" н. Илинден бр.02-356/2 од 24.07.2014 
година; 
- Записник од Четвртата седница на Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на ЈКП ,,Илинден" н. Илинден бр.02-459/2 
од 28.10.2014 година; 
 
2.3  Доставување на документи до Советот  и Градоначалникот на  Општина 
Илинден 
 
       Документите усвоени од органите на управување во  претпријатието за кои 
што е предвидено добивање на согласност од Советот како надлежен орган, се 
доставуваат на постапување до Советот на Општина Илинден.  
      Исто така редовно се изготвуваат и до Градоначалникот на Општина Илинден 
се доставуваат месечни извештаи за работењето и работните ангажмани на 
Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н. Илинден во областа на 
одржувањето на јавната чистота, а во текот на зимските месеци и извештаи  за 
зимското одржување на улиците и патиштата  на територијата на Општина 
Илинден. 
 
3. Подготвување на потребните документи и  спроведување на постапки за 
јавни набавки согласно одредбите од Законот за јавни набавки 
 
- Изготвување на план за јавни набавки на ЈКП ,,Илинден" н. Илинден за 2014 
година бр.03-37/1 од 23.01.2014 година;  
- Изготвување на Одлуки, спецификации, тендерски документации во постапките 
со барање за прибирање на понуди кои се спроведуваат во хартиена форма и 
завршуваат со Е-аукција, анализа на пазарот и барања за добивање на 
согласност од Советот за јавни набавки, објавување на документациите на веб 
страницата на Бирото за јавни набавки на РМ,  прибирање на понуди, јавно 
отварање на понудите, изготвување на записници од јавното отварање на 
понудите, изготвување на извештаи  за разгледувањето, оцената и 
споредувањето на  понудите (евалуација), спроведување на електронските 
аукции, изготвување на Одлуки за избор на најповолните понудувачи, 
изготвување на известувања за избор на најповолни понуди до учесниците во 
постапките и изготвување на договори со избраните понудувачи. Во периодот од 
01.01.2014 година до 31.12.2014 година спроведени се следните постапки: 
           - Оглас бр.01/2014 -  Барање за прибирање на понуди (до 20.000 Евра) за 
набавка на стоки - Материјали за одржување и изградба на улично осветлување.  
Склучен Договор за јавна набавка со ДПТИ,,ЕЛИНГ,,Доо Скопје. 
 - Оглас бр.02/2014 -  Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за 
набавка на стоки - Канцелариски материјали.Склучен Договор за јавна набавка со 
ДППУ,,ОФИС ПЛУС,, Дооел Скопје. 
 - Оглас бр.03/2014 -  Барање за прибирање на понуди (до 20.000Евра) за 
набавка на стоки - Опрема за заштита при работа. Склучен Договор за јавна 
набавка со ДПТУ,,МАКОСТАРТ,, Дооел Скопје. 
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 - Оглас бр.04/2014 -  Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за 
набавка на стоки - Половен погонски мотор за специјално возило.Постапката е 
поништена. 
          - Оглас бр.05/2014 -  Барање за прибирање на понуди (до 20.000Евра - 
двегодишна набавка) за набавка на услуги - Мобилна телефонија. Склучен 
Договор за јавна набавка со ,,Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА,, АД Скопје. 
          - Оглас бр.06/2014 -  Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за 
набавка на стоки - Средства за хигиена и прехранбени производи.Склучен 
Договор за јавна набавка со ДПТУ,,ДЕКСАЛ КОМПАНИЈА,, Дооел Скопје. 
          - Оглас бр.07/2014 -  Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за 
набавка на услуги - Одржување и надградба на софтвер. Склучен Договор за 
јавна набавка со ДППУ,,МЕГАСОФТ ПЛУС,, Дооел Битола. 
          - Оглас бр.08/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за 
набавка на услуги - Здравствени прегледи на вработените во ЈКП ,,Илинден" 
н.Илинден . Склучен Договор за јавна набавка со ЈЗУ Здравствена станица 
Железара Скопје. 
          - Оглас бр.09/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 20.000Евра) за 
набавка на стоки - Моторно масло, хидраулично масло и масло за менувач. 
Склучен договор за јавна набавка со Друштво за производство на моторни и 
индустриски масла, трговија и услуги ,,3-СТ" увоз-извоз ДОО Скопје. 
          - Оглас бр.10/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 20.000Евра) за 
набавка на услуги - Агенција за привремени вработувања. Склучен договор за 
јавна набавка со Агенцијата за привремени вработувања ,,СПИД" Скопје. 
          - Оглас бр.11/2014 - Отворена постапка за набавка на стоки - Резервни 
делови за моторни возила. Склучен договор за јавна набавка со ,,М-Тргоавто"  
Дооел увоз-извоз Скопје. 
- Оглас бр.12/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 20.000Евра) за набавка 
на стоки - спортска опрема. Склучен договор за јавна набавка со ,,Цеботекс,, 
Дооел Скопје. 
- Оглас бр.13/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка на 
стоки - Промотивен материјал за спортски манифестации. Склучен договор за 
јавна набавка со ,,Дијаг,, Доо Скопје. 
- Оглас бр.14/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка на 
услуги - Кетеринг и угостителски услуги. Склучен договор за јавна набавка со 
,,Ројал Фудс,, Дооел Илинден. 
- Оглас бр.15/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка на 
услуги - Браварско заварувачки работи со специјални заварувања. Склучен 
договор за јавна набавка со ,,Иги технолоџи,, Дооел Јурумлери. 
- Оглас бр.16/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 20.000Евра) за набавка 
на услуги - Сервисирање на возила. Склучени договори за јавна набавка - 
рамковни спогодби со три економски оператори: ,,Теа Инвест,,Дооел Илинден, 
,,Иги технолоџи,, Дооел Јурумлери и ,,Биос аутомотив,, Дооел Скопје. 
- Оглас бр.17/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка на 
стоки - Гуми за моторни возила. Склучен договор за јавна набавка со 
,,Мотоцентар,, Доо Скопје. 
- Оглас бр.18/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка на 
стоки - Пластични канти за привремено одлагање на отпад. Склучен договор за 
јавна набавка со ,,Аквафрипласт,, Дооел Скопје 
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- Оглас бр.19/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка на 
стоки - Компјутерска опрема и софтвер. Склучен договор за јавна набавка со ,,ТДК 
Компјутери,, Дооел Скопје. 
- Оглас бр.20/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 20.000Евра) за набавка 
на стоки - Метални контејнери за привремено одлагање на отпад. Склучен 
договор за јавна набавка со ,,Метална Андонов,, Доо Штип. 
- Оглас број 21/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка 
на стоки - Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1). Склучен договор за јавна 
набавка со ,,Мотоцентар Груо,, Дооел Скопје. 
- Оглас број 22/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка 
на стоки - Индустриска сол за одржување на улици и патишта во зимски услови. 
Склучен договор за јавна набавка со ,,КИ-ЕМ,, Дооел Скопје. 
- Оглас број 23/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка 
на услуги - Осугурување на градежни објекти, реквизити, опрема и моторни 
возила. Склучен договор за јавна набавка со ,,Евроинс Осигурување,, АД Скопје. 
- Оглас број 24/2014 - Барање за прибирање на понуди (до 5.000Евра) за набавка 
на стоки - Канцелариски материјал. Постапката е во тек. 
- Оглас бр.0101/2014 - Отворена постапка за набавка на стоки - Нафтени 
деривати. Склучен договор за јавна набавка со ,,Макпетрол,, АД Скопје. 
- Оглас бр.0201/2014 - Отворена постапка за набавка на услуги - Агенција за 
привремени вработувања. Склучен договор за јавна набавка со Агенцијата за 
привремени вработувања ,,СПИД" Скопје. 
- Се изготвуваат сите дописи  за деловна коренсподенција при набавката на 
стоките и услугите од избраните понудувачи (известувања, порачка на материјали 
и др.), како и континуирана контрола на реализацијата на договорите за јавни 
набавки. 
- Водење евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди и нивно 
објавување на веб страницата на Бирото за јавни набавки. 
-  Прибирање на комплетната потребна документација и изготвување на понуда за 
учество во постапката за доделување на договор за јавна набавка на Услуги за 
одржување на јавна чистота и комунална хигиена во границите на ТИРЗ ,,Скопје 
1" и ТИРЗ ,,Скопје 2",, објавен од страна на договорниот орган Дирекција за 
технолошки индустриски развојни зони со Отворена постапка која се спроведува 
во хартиена форма и завршува со електронска аукција, со објавување на оглас 
бр.18/2014. Понудата на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден е избрана за најповолна во 
предметнава постапка,склучен е договор со договорниот орган Дирекција за 
технолошки индустриски развојни зони и истиот се реализира. 
-  Прибирање на комплетната потребна документација и изготвување на понуда за 
учество во постапката во врска со Барањето на понуда бр.101/3040 од 22.04.2014 
година на Окта АД Скопје за редовно целогодишно одржување на кругот на ОКТА 
заедно со П.С.Јурумлери, што опфаќа работни активности за косење на ниска 
вегетација, сечење на висока стеблеста вегетација, сечење на ниско стеблеста 
вегетација, холтикултурно одржување на веќе постоечката вегетација со нејзино 
редовно поливање и чистење, чистење на вегетација покрај и под цевководи и 
слично. 
- Изготвување на понуда до Окта АД Скопје за замена на сијалици, пригушници, 
фасонки и сл. за улично осветлување во ,,ОКТА,, Рафинерија за нафта АД Скопје. 
 
4. Изготвување на извештаи, решенија, договори, барања, согласности, 
понуди, потврди и известувања до физички и правни субјекти и институции  
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- Изготвен е Извештај за работата и резултатите од работењето на ЈКП 

,,Илинден" н.Илинден во 2013 година бр.01-94/2 од 11.02.2014 година; 
- Изготвен е Извештај за работата и резултатите од работењето на ЈКП 

,,Илинден" н.Илинден за периодот од 01.01.2014 година до 31.03.2014 
година бр.01-217/2 од 24.04.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за работата и резултатите од работењето на ЈКП 
,,Илинден" н.Илинден за периодот од 01.01.2014 година до 30.06.2014 
година бр.01-352/1 18.07.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за работата и резултатите од работењето на ЈКП 
,,Илинден" н.Илинден за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 
година бр.01-453/2 од 21.10.2014 година; 

- Изготвена е Оперативна програма за собирање и транспортирање на 
комуналниот цврст отпад од територијата на Општина Илинден за 2014 
година бр.01/54/1 од 28.01.2014 година; 

- Изготвена е Оперативна програма за одржување јавна чистота на 
подрачјето на Општина Илинден за 2014 година бр.01-54/2 од 28.01.2014 
година; 

- Изготвена е Оперативна програма за спортски активности на подрачјето на 
Општина Илинден за 2014 година бр.01-149/1 од 12.03.2014 година; 

- Изготвена е Оперативна програма за собирање и транспортирање на 
комунален цврст отпад од територијата на Општина Илинден за 2015 
година бр.01-525/1 од 25.12.2014 година; 

- Изготвена е Оперативна програма за одржување јавна чистота на 
подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.01-525/2 од 25.12.2014 
година; 

- Изготвена е Оперативна програма за одржување и заштита на општински 
патишта и  улици на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.01-
525/3 од 25.12.2014 година; 

- Изготвена е Оперативна програма за вршење на оџачарска дејност за 2015 
година бр.01-525/4 од 25.12.2014 година; 

- Изготвена е Оперативна програма за одржување и изградба на јавно 
осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.01-
525/5 од 25.12.2014 година; 

- Изготвена е Оперативна програма за управување и одржување на гробишта 
за 2015 година бр.01-525/6 од 25.12.2014 година; 

- Изготвен е Правилник за организација и систематизација на работните 
места во Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден  бр.01-
106/1 од 13.02.2014 година; 

- Изготвен е пречистен текст на Статутот на Јавното комунално претпријатие 
,,Илинден" н.Илинден бр.01-106/2 од 14.03.2014 година;  

- Изготвена е и усвоена Статутарната одлука за измена и дополнување на 
Статутот на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден, во врска со заклучокот од 37 
седница на Владата на Република Македонија одржана на 25.11.2014 
година, а по повод седницата на Економскиот совет одржана на 17.11.2014 
година , со кои се задолжуваат сите регулаторни тела, агенции, комисии и 
јавни претпријатија основани од локалната самоуправа да направат измени 
на статутите  во насока во согласност со чл.380 ст.3 од Законот за 
трговските друштва да предвидат обврска органот за надзор да дава 
одобрение на сите одлуки на органот на управување, освен на одлуките кои 
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се однесуваат на износи до 50.000 евра, и до                                                                          
Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија е 
доставена информација  за  статусните  измени  на  Статутот на 
претпријатието; 

- Изготвен е Извештај за извршени работи за зимско одржување на 
локалните патишта и  улици на територијата на Општина Илинден во 
сезоната 2013/2014 година за периодот од 16.12.2013 година до 15.01.2014 
година бр.01-23/1 од 15.01.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за извршени работи за зимско одржување на 
локалните патишта и  улици на територијата на Општина Илинден во 
сезоната 2013/2014 година за периодот од 16.01.2014 година до 15.02.2014 
година бр.01-23/2 од 17.02.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година за периодот од 01.01.2014 година до 31.01.2014 
година бр.01-10/2 од 06.02.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година за периодот од 01.02.2014 година до 28.02.2014 
година бр.01-10/3 од 03.03.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година за периодот од 01.03.2014 година до 31.03.2014 
година бр. 01-10/4 од 04.04.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година за периодот од 01.04.2014 година до 30.04.2014 
година бр. 01-10/5 од 09.05.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година за периодот од 01.05.2014 година до 31.05.2014 
година бр.01-10/6 од 02.06.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година за периодот од 01.06.2014 година до 30.06.2014 
година бр.01-10/7 од 08.07.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година за периодот од 01.07.2014 година до 31.07.2014 
година бр.01-10/8 од 07.08.2014 година; 

- Изготвен е Извештај за одржување јавна чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година за периодот од 01.08.2014 година до 31.08.2014 
година бр.01-10/9 од 04.09.2014 година; 

- Спроведен е попис на имотот и обврските на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден со 
состојба на ден 31.12.2013 година при што се изготвени: 

- Одлука за спроведување на попис на средствата и обврските на ЈКП 
,,Илинден" н.Илинден и усогласување на сметководствената со фактичката 
состојба утврдена со пописот бр.02-44/1 од 23.01.2014 година;  

- Решение за формирање на комисија за попис за 2013 година бр.02-44/2 од 
23.01.2014 година; 

- Извештај за извршен попис на ненаплатливи застарени побарувања од 
правни лица на ЈКП Илинден н.Илинден бр.02-37/4 од 12.02.2014 година; 

- - Извештај за извршен попис на основни средства бр. 02-96/1 од    
11.02.2014 година; 

- Извештај за извршен попис на побарувања и обврски бр. 02-96/2 од 
11.02.2014 година; 
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- - Извештај  за извршен попис на парични средства на жиро сметки    бр.02-
96/3 од 11.02.2014 година; 

- - Извештај за извршен попис на парични средства во благајна             бр.02-
96/4 од 11.02.2014 година; 

- Извештај за извршен попис на картици за нафта (Верна +) во благајна 
бр.02-96/5 од 11.02.2014 година; 

- Извештај за извршен попис на ненаплатливи застарени побарувања од 
правни лица на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден заклучно со 31.12.2013 година 
бр.02-96/6 од 11.02.2014 година; 

- - Записникот   за  расход  на  основни  средства  бр.02-96/7 од 11.02.2014 
година. 

- Изготвен е Правилник за начинот на вршење на попис на средствата и 
обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба 
утврдена со пописот за 2014 година и Решение за формирање на комисија 
за попис за 2014 година; 

- Изготвен е Финансиски план на приходите и расходите на ЈКП ,,Илинден" 
н.Илинден за 2014 година бр.03-37/2 од 27.01.2014 година.  

- Редовно се превземаат потребните дејствија околу здравственото 
осигурување  за вработените во Јавното комунално претпријатие 
,,Илинден" н.Илинден  во подрачните служби на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија - Подрачна единица Скопје;  

- Изготвен е Преглед за  Правилникот за формата, големината и содржината 
на печатите,начинот на нивно чување и употреба во ЈКП ,,Илинден" 
н.Илинден; 

- Изготвено е Решение за резервирање на основните броеви во 
Деловодникот на претпријатието; 

- Изготвена е ургенција за добивање на согласност за примена на                                    
Планот на архивските знаци, Листата на архивската граѓа од трајна 
вредност и Листата на документираниот материјал со рокови за чување за 
2014 година до Државниот архив на Република Македонија; 

- Во согласност со Упатството на Државниот архив на РМ за начинот и 
техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во 
канцелариското и управното работење (,,Службен весник на РМ" 
бр.99/2014) изготвени се и доставени до Државниот архив на РМ- 
Подрачното одделение Скопје План на архивски знаци, Листа на архивски 
материјал и Листа на документарен материјал со рокови за негово чување 
за 2015 година на Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден; 

- Во согласност со одредбите од Законот за архивски материјал и одредбите 
од чл.30 од Упатството за начинот и техниката на постапување со 
архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското 
работење, формирана е комисија која изврши издвојување на 
документарниот материјал на кој му е изминат рокот на чување, изготвен е 
Попис на документарниот материјал за уништување, и изготвено е и 
доставено до Државниот архив на РМ Барање за добивање согласност за 
уништување на предложениот документарен материјал; 

- Се изготвуваат понуди за вршење на комунални услуги  за собирање и 
транспортирање на комунален цврст отпад, за чистење на септички јами, за 
косење и хотрикултурно уредување на простор до одредени правни 
субјекти;  
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- Изготвени се понуди за вршење на услуга за изнајмување на мобилни 
тоалети кои се санитарно-хигиенски објекти од лесно пренослив карактер, а  
се идеални за поставување на градилишта, јавни манифестации, во 
ситуации на реновирање на објекти и сл.; 

- Изготвени се договори за собирање, транспортирање и депонирање на 
комунален цврст отпад со повеќе правни субјекти (Аграро-Прогрес, 
Изградба Комерц, Белина Дооел, Пеги Дооел, Вичишки Комерц, ВП Текс, 
Горењско Дооел, ГСМ Фазан Дооел, Маја компани, Фреш Фарм Доо, 
Вичишки комерц, Атлантик Трејд, Ин Тиме БПС Доо, Агро Ил Млек, Аква 
Дејон, Зоран Илиев, Оилко, Огипласт, СОСУ Илинден, Компанија 
Атанасовски, Витек Македонија Доо Илинден и др.) и редовно се 
извршуваат и обврските по веќе постоечките договори со останатите 
правни субјекти; 

- Изготвени се Анекси на договори со повеќе правни субјекти (Аграро 
Прогрес, СЗ Дооел, Пеги Дооел, Ники Инвест Дооел, Маја Компани и др.)  

- Изготвени се договори за чистење на фекални материи од септички јами со 
одредени правни субјекти кои не се опфатени со системот за фекална 
канализација (Гостилница Дома,  Билјана промет, Фреш Фарм Доо, Хемикс 
Дооел, Кока Фарм Бојл, ДМ Транс, Ависо Дооел, Сатра, Аква Дејон, Викса 
Дооел, Мултипром, Балканска млекара, 3-СТ, Огипласт, Ики-ком Сервис 
Тони Дооел Илинден, 3М Дооел Скопје, ИЗ Агро Три-Ма, А.С.Папе ТП 
Илинден, Боби-М Дооел Скопје, Сервис Боби-Бонита Дооел Илинден, Теа 
Инвест Дооел Илинден, Тотем-Трејд Дооел Илинден и др.), а продолжени 
се и редовно се извршуваат обврските по веќе постоечките договори од 
претходниот период. 

- Известувања, дописи и одговори до Асоцијацијата на даватели на 
комунални услуги на РМ (АДКОМ). 

- Изготвување на известувања, одговор на барања и  дописи до граѓани и 
правни субјекти по поднесени нивни барања во врска со услугите за 
собирање и транспортирање на комунален цврст отпад и одржувањето на 
јавната чистота, како и за уличното осветлување.  

- Изготвен е и доставен Годишен извешатај до Комисијата за заштита на 
правото за слободен пристап до информации од јавен карактер 

- Изготвување и достава на податоци за структурата на вработените до 
надлежни институции.  

- Извршено е ажурирање на податоците за структурата и степенот на 
образование на вработените во претпријатието во Агенцијата за 
вработување на Република Македонија. 

- Достава на податоци за соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците и податоци за половата структура и степенот 
на образование на вработените во претпријатието до Народниот 
правобранител. 

- Изготвување и достава на статистички и анкетни прашалници до Државниот 
завод за статистика на Република Македонија, до Министерството за 
информатичко општество и администрација и до други институции. 

- Изготвување на Барања и прибирање на целокупната пропратна 
документација за промена на корисник до ЕВН Македонија и Т-Мобиле 
Македонија, како и барања за промена на овластен потписник на 
претпријатието во Комерцијална, Стопанска и Халк Банка. 
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- Изготвени се овластувања и превземени се дејствија за  префискализација 
на фискален апарат, односно за отстапување на фискалниот апарат од 
страна на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти 
,,Илинден 2010" на име на Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" 
н.Илинден. 

- Превземени се дејствија, прибрана е документација  и изготвени и 
процесуирани се Пријави за  упис на промена кај субјект во трговскиот 
регистар и регистарот на други правни лица за Јавното комунално 
претпријатие ,,Илинден" н.Илинден - упис на Статутарни промени кај 
претпријатието и промена на овластеното лице за застапување на 
претпријатието. 

- Изготвени се Барања за стручни мислења до Државната комисија за 
спречување на корупцијата. 

- Изготвени се Барања за донации за средства за хигиена и метални 
контејнери. 

- Изготвени се укажувања до Министерството за одбрана за Република 
Македонија, до ТАВ Македонија Дооел, Пекабеско АД, за законските 
овластувања и надлежности на Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" 
н.Илинден во врска со собирањето и транспортирањето на комуналниот 
отпад и одржувањето на јавната чистота на јавните површини и отворени 
простори.   

- Изготвено е Известување до Народниот правобранител по доставена 
претставка од корисник.  

- Известувања до Центарот за управување со кризи и Овластувања на 
вработени за надлежности во врска со справување со кризи.  

- Известување до Штаб за заштита и спасување на Општина Илинден. 
- Се изготвуваат списоци со  податоци за вработените за влез и извршување 

на работни ангажмани во повеќе компании : Аеродромска база Петровец, 
Окта, Касарна Петровец и др. 

- Се изготвуваат потврди и целокупна друга потребна документација за 
извршена општокорисна работа на лицата упатени на извршување 
општокорисна работа во Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" 
н.Илинден. Во текот на периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 
година, во ЈКП ,,Илинден" н.Илинден врз основа на одредбите од Законот 
за јавна чистота, за извршување на општокорисна работа имаше пријавено 
вкупно 7(седум) лица, кој уредно и во законски определениот рок ја 
извршија општокорисната работа соодветно определена за видот на 
сторените прекршоци, согласно Правилникот за утврдување на видот, 
висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно, 
како и начинот на нејзиното извршување, по што се изготвени потврди и 
друга пропратна документација за сите овие лица.  

- Заради усогласување на работењето на ЈКП,,Илинден,, со одредбите од 
Законот за заштита на личните податоци изготвени се следните акти: 
• Plan za sozdavawe sistem na tehni~ki i organizaciski merki za      

obezbeduvawe tajnost i za{tita na obrabotkata na li~nite podatoci; 
• Pravilnik za tehni~kite i organizaciskite merki za obezbeduvawe 

tajnost i za{tita na obrabotkata na li~nite podatoci; 
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• Pravilnik za opredeluvawe na obvrskite i odgovornostite na 
администраторот на информацискиот систем i ovlastenite lica pri 
koristewe na dokumentite i informati~ko komunikaciskata oprema; 

• Pravilnik za prijavuvawe, reakcija i sanirawe na incidenti; 
• Pravilnik za na~inot na pravewe na sigurnosna kopija, arhivirawe i 

~uvawe, kako i za povtorno vra}awe na za~uvanite li~ni podatoci; 
• Pravilnik za na~inot na uni{tuvawe na dokumentite, kako i za 

na~inot na uni{tuvawe, bri{ewe i ~istewe na mediumite; 
• Upatstvo za na~inite i uslovite za obezbeduvawe na tehni~kite 

merki      za tajnost i za{tita na podatocite; 
• Upatstvo za na~inot na vodewe evidencija za licata ovlasteni za 

vr{ewe na obrabotka na li~nite podatoci i prenesuvaweto na 
mediumite  nadvor od rabotnite prostori na ЈКП,,ИЛИНДЕН,,. 

• Процедура за обезбедување влез и излез од административните 
простории на ЈКП „Илинден“ – Илинден; 

• Процедура за правото на информираност, пристап и исправка на 
личните    податоци на субјектите на лични податоци. 

Наведениве акти се испратени во Дирекцијата за заштита на личните 
податоци заради добивање мислење за истите, согласно Законот за заштита на 
личните податоци. Исто така извршена е регистрација на збирките на лични 
податоци кои ги обработува ЈКП,,Илинден,, во регистарот на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци. 
 
5.  Изготвување и водење евиденција на акти од областа на работните 
односи-     Изготвени се решенија за одмор за вработени во ЈКП ,,Илинден" 
н.Илинден;  

- Извршување на обврските за Пријави/Одјави на вработени и членови на 
нивните семејства во Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
обезбедување на дополнителни сини картони и др.   

- Редовно се изготвуваат потврди за редовен работен однос и за висина на 
платите на вработените од претпријатието. 

- Во текот на месец Јануари 2014 година спроведена е постапка за 
одјавување од задолжително социјално осигурување на поранешниот 
законски застапник на претпријатието, како и постапка за пријавување во 
задолжително социјално осигурување на новиот законски застапник на 
претпријатието; 

- Спроведена е постапка за одјавување од задолжително социјално 
осигурување на четворица вработени од Јавното комуналано претпријатие 
,,Илинден" н.Илинден од Секторот Канализационен систем за прифаќање и 
третман на отпадни води и нивно спогодбено преземање на вработените од 
Јавното комунално претпријатие ,,Водовод" н.Илинден; 

- Во текот на месец Јули 2014 година спроведена е постапка за прием и 
пријава во  задолжително социјално осигурување на  еден вработен во 
претрпријатието во Секторот Стопанисување со спортски објекти; 

- Изготвени се овластувања и задолжувања за работни обврски на вработени 
во претпријатието; 

- Изготвени се предупредувања до одредени вработени за недоследно 
извршување на работните обврски и за повреда на работниот ред и 
дисциплина; 
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- Изготвени се Решенија за распоредување на сите вработени во 
претпријатието, согласно новиот Правилник за организација и 
систематизација на работните места во Јавното комунално претпријатие 
,,Илинден" н.Илинден;     

- Изготвување спецификации и пресметки за извршени работи, записници и 
др.; 

- Изготвена е и поднесена до Министерство за труд и социјална политика- 
Државен инспекторат за труд - Подрачна единица Гази Баба пријава за 
повреда на работа на вработен во претпријатието, прибрана е и доставена 
до инспекторатот за труд целокупната потребна документација околу 
извршувањето на обврските на претпријатието за безбедност и здравје при 
работа, при што од страна на државниот инспектор за труд е составен 
Записник со Заклучок дека    не е констатирано непреземање на мерки 
забезбедност и здравје при работа од страна на работодавачот кои довеле 
до настанување на повредата при работа (сл. Весник на РМ бр 92/07,53/13) 
и дека повредата при работа настанала поради момент на невнимание; 

- Редовно се изготвуваат и доставуваат потврди за редовност, потврди за 
плата, потврди за одмор, барања за ангажирање на привремени работници, 
барање на согласности за вработување на привремени работници и друга 
потребна документација до Агенција за привремени  вработувања за 
ангажирање на привремени работници и редовно се вршат работите околу 
обезбедувањето на работници за вршење на привремени работи во 
претпријатието (заклучно со  месец Декември 2014 година во ЈКП 
,,Илинден" н.Илинден има вкупно 22 привремени работници). 

 
 
 

II. Сектор " Сметководство и финансови работи " 
 
         Во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година, Секторот 
"Сметководство и финансови работи"  како дел од организационата структура на 
Јавното комунално претпријатие "Илинден" н.Илинден ги извршуваше работите 
предвидени со актите на претпријатието во областа на сметководството   и   
финансовите  работи.  Извршувани   се  работите  околу водење на 
книговодството на претпријатието, планско аналитички и статистички работи, 
изготвување на периодични пресметки и завршна сметка, наплата на 
побарувањата , благајнички работи, примање и издавање иструменти за 
наплаќање, пресметка на платите, евидентирање на нови корисници и сл. 
Навременото и целосно извршување на овие задачи е со цел да се зголеми  
економската ефикасност во работењето на Јавното комунално претпријатие 
,,Илинден“ н.Илинден. Редовно се обезбедува комплетна и детална евиденција и 
се врши ажурирање на податоците за корисниците, движење на приходите и 
расходите, како и други параметри од областа на финансиското работење. 
 
 
      Во продолжение следи: 
Преглед на фактурирано и наплатено за услугата за собирање, транспортирање и 
депонирање на комунален цврст смет од корисниците на услугите за периодот од 
01.01.2014 година до 31.12.2014 година:         
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Pregled na fakturirano i naplateno za smet za 2014godina 
 

Korisnici fakturirano Naplateno % 

fizi~ki lica 12,045,022.00 10,190,701.00 85 

dukani  1,198,570.00 840,312.00 70 

firmi 13,894,481.00 12,504,856.00 90 

Vkupno 27,138,073.00 23,535,869.00 87 
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                                           Pregled na fakturirano i naplateno za smet po meseci za 2014 
             

   
Fizi~ki 

lica                                            Du}ani    Фирми   Vkupno   

M
es

ec
i 

Fakturi- 
rano Naplateno % 

Fakturi- 
rano Naplateno % 

Fakturira- 
no Naplateno % 

Fakturi- 
rano Naplateno % 

01 1,001,064.00 738,514.00 74 99,311.00 59,429.00 60 998,622.00 878,787.00 88 2,098,997.00 1,676,730.00 80 

02 1,001,760.00 899,015.00 90 100,520.00 100,120.00 
99.
6 1,077,649.00 969,884.00 90 2,179,929.00 1,969,019.00 90 

03 1,001,760.00 707,163.00 71 100,362.00 78,980.00 
78.
6 1,341,352.00 1,234,044.00 92 2,443,474.00 2,020,187.00 83 

04 1,001,992.00 860,495.00 86 101,045.00 57,785.00 57 1,693,399.00 1,524,059.00 90 2,796,436.00 2,442,339.00 87 

05 1,001,992.00 787,911.00 78 101,045.00 72,157.00 71 1,351,253.00 1,148,565.00 85 2,454,290.00 2,008,633.00 80 

06 1,002,456.00 868,817.00 87 99,155.00 64,275.00 65 1,172,647.00 1,078,835.00 92 2,274,258.00 2,011,927.00 88 

07 1,005,241.00 993,820.00 99 99,155.00 77,947.00 79 1,009,102.00 918,283.00 91 2,113,498.00 1,990,050.00 94 

08 1,005,241.00 738,032.00 73 98,840.00 49,489.00 50 826,089.00 702,176.00 85 1,930,170.00 1,489,697.00 77 
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09 1,005,473.00 746,245.00 74 99,155.00 73,522.00 74 1,029,455.00 916,215.00 89 2,134,083.00 1,735,982.00 81 

10 1,005,473.00 866,671.00 86 99,259.00 66,617.00 67 1,178,169.00 1,060,352.00 90 2,282,901.00 1,993,640.00 87 

11 1,005,473.00 910,378.00 91 100,047.00 65,450.00 65 1,075,038.00 989,035.00 92 2,180,558.00 1,964,863.00 90 

12 1,007,097.00 1,073,640.00 
10
7 100,676.00 74,541.00 74 1,141,706.00 1,084,621.00 95 2,249,479.00 2,232,802.00 99 

V
ku

pn
o 

12,045,022.00 10,190,701.00 85 1,198,570.00 840,312.00 70 13,894,481.00 12,504,856.00 90 27,138,073.00 23,535,869.00 87 

 

GODI[EN IZVE[TAJ NA POBARUVAWA I NAPLATA  ZA SMET  OD 
FIZI^KI LICA  za 2014  godina 

Naseleno mesto Mesec 
Vkupno  

pobaruvawa za 
smet 

Vkupna naplata za smet 

  Januari 283,797.00 188,936.00 

Ilinden Fevruari 283,797.00 261,224.00 

  Mart 283,797.00 191,718.00 

  April 283,797.00 237,418.00 

  Maj 283,797.00 236,786.00 

  Juni 283,797.00 217,351.00 

  Juli 283,797.00 280,630.00 

  Avgust 283,797.00 192,222.00 

  Septemvri 283,797.00 218,043.00 

  Oktomvri 283,797.00 258,258.00 

  Noemvri 283,797.00 265,391.00 

  Dekemvri 283,797.00 277,466.00 

Vkupno   3,405,564.00 2,825,443.00 
Vkupno naplata vo 
%     83% 
  Januari 247,598.00 239,427.00 

Marino Fevruari 248,062.00 235,534.00 

  Mart 248,062.00 209,914.00 

  April 248,293.00 217,734.00 

  Maj 248,293.00 213,186.00 

  Juni 248,525.00 226,116.00 

  Juli 251,310.00 303,785.00 

  Avgust 251,310.00 188,898.00 

  Septemvri 251,310.00 205,747.00 

  Oktomvri 251,310.00 229,483.00 

  Noemvri 251,078.00 238,760.00 

  Dekemvri 251,947.00 315,942.00 
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Vkupno   2,997,098.00 2,824,526.00 
Vkupno naplata vo 
%     94% 
  Januari 110,688.00 85,871.00 

Kadino Fevruari 110,688.00 123,623.00 

  Mart 110,688.00 64,767.00 

  April 110,688.00 85,422.00 

  Maj 110,688.00 81,782.00 

  Juni 110,688.00 88,755.00 

  Juli 110,688.00 107,490.00 

  Avgust 110,688.00 68,413.00 
  Septemvri 110,920.00 91,931.00 
  Oktomvri 110,920.00 89,684.00 
  Noenvri 110,920.00 97,611.00 

  Dekemvri 110,920.00 123,742.00 

Vkupno   1,329,184.00 1,109,091.00 
Vkupno naplata vo 
%     83% 
  Januari 29,006.00 18,005.00 

Ajvatovci Fevruari 29,006.00 20,348.00 

  Mart 29,006.00 17,502.00 

  April 29,006.00 23,069.00 

  Maj 29,006.00 16,790.00 

  Juni 29,006.00 27,204.00 

  Juli 29,006.00 21,824.00 

  Avgust 29,006.00 26,721.00 

  Septemvri 29,006.00 14,847.00 

  Oktomvri 28,774.00 22,990.00 

  Noemvri 28,774.00 24,016.00 

  Dekemvri 28,774.00 31,319.00 

Vkupno   347,376.00 264,635.00 
Vkupno naplata vo 
%     76% 
  Januari 45,946.00 36,297.00 

Bunarxik Fevruari 45,946.00 33,335.00 

  Mart 45,946.00 36,200.00 

  April 45,946.00 36,434.00 

  Maj 45,946.00 40,652.00 

  Juni 45,946.00 56,750.00 

  Juli 46,946.00 38,714.00 

  Avgust 45,946.00 45,025.00 

  Septemvri 45,946.00 32,054.00 

  Oktomvri 45,946.00 41,065.00 

  Noemvri 45,946.00 44,700.00 

  Dekemvri 45,714.00 57,208.00 

Vkupno   552,120.00 498,434.00 



Службен  Гласник на Општина Илинден  бр.3  Март   2015 година 

 

Vkupno naplata vo 
%     90% 
  Januari 93,284.00 47,089.00 

Miladinovci Fevruari 93,284.00 75,740.00 

  Mart 93,284.00 46,391.00 

  April 93,284.00 68,268.00 

  Maj 93,284.00 61,747.00 

  Juni 93,284.00 70,308.00 

  Juli 93,284.00 63,890.00 

  Avgust 93,284.00 86,410.00 

  Septemvri 93,284.00 45,886.00 

  Oktomvri 93,284.00 66,367.00 

  Noemvri 93,516.00 80,447.00 

  Dekemvri 93,516.00 60,859.00 

Vkupno   1,119,872.00 773,402.00 
Vkupno naplata vo 
%     69% 
  Januari 15,779.00 7,719.00 

Bu~inci Fevruari 15,779.00 11,833.00 

  Mart 15,779.00 12,134.00 

  April 15,779.00 15,307.00 

  Maj 15,779.00 11,046.00 

  Juni 15,779.00 13,389.00 

  Juli 15,779.00 15,315.00 

  Avgust 15,779.00 11,778.00 

  Septemvri 15,779.00 14,517.00 

  Oktomvri 15,780.00 11,855.00 

  Noemvri 15,780.00 13,540.00 

  Dekemvri 15,780.00 16,012.00 

Vkupno   189,351.00 154,445.00 
Vkupno naplata vo 
%     82% 
  Januari 51,283.00 41,694.00 

Mralino Fevruari 51,283.00 51,847.00 

  Mart 51,283.00 31,173.00 

  April 51,283.00 45,719.00 

  Maj 51,283.00 44,228.00 

  Juni 51,283.00 40,539.00 

  Juli 51,283.00 57,319.00 

  Avgust 51,283.00 35,616.00 

  Septemvri 51,283.00 34,272.00 

  Oktomvri 51,283.00 47,345.00 

  Noemvri 51,283.00 43,432.00 

  Dekemvri 51,283.00 60,711.00 

Vkupno   615,396.00 533,895.00 

Vkupno naplata vo     87% 
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% 

  Januari 17,636.00 19,020.00 

Tekija Fevruari 17,636.00 14,386.00 

  Mart 17,636.00 11,445.00 

  April 17,636.00 22,275.00 

  Maj 17,636.00 15,293.00 

  Juni 17,636.00 15,984.00 

  Juli 17,636.00 16,021.00 

  Avgust 17,636.00 15,730.00 

  Septemvri 17,636.00 15,370.00 

  Oktomvri 17,636.00 15,771.00 

  Noemvri 17,636.00 19,215.00 

  Dekemvri 17,636.00 21,056.00 

Vkupno   211,632.00 201,566.00 
Vkupno naplata vo 
%     95% 
  Januari 29,471.00 16,373.00 

Deqadrovci Fevruari 29,703.00 24,131.00 

  Mart 29,703.00 17,681.00 

  April 29,703.00 33,646.00 

  Maj 29,703.00 15,041.00 

  Juni 29,702.00 30,776.00 

  Juli 29,702.00 19,437.00 

  Avgust 29,702.00 23,777.00 

  Septemvri 29,702.00 18,993.00 

  Oktomvri 29,934.00 23,483.00 

  Noemvri 29,934.00 20,129.00 

  Dekemvri 29,934.00 26,343.00 

Vkupno   356,893.00 269,810.00 
Vkupno naplata vo 
%     76% 
  Januari 38,984.00 24,042.00 

Bujkovci Fevruari 38,984.00 19,954.00 

  Mart 38,984.00 36,048.00 

  April 38,984.00 40,818.00 

  Maj 38,984.00 24,828.00 

  Juni 38,984.00 34,895.00 

  Juli 38,984.00 40,384.00 

  Avgust 38,984.00 21,538.00 

  Septemvri 38,984.00 27,030.00 

  Oktomvri 38,984.00 31,685.00 

  Noemvri 38,984.00 37,231.00 

  Dekemvri 38,984.00 46,086.00 

Vkupno   467,808.00 384,539.00 
Vkupno naplata vo 
%     82% 
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  Januari 37,592.00 14,041.00 

Mr{evci Fevruari 37,592.00 27,060.00 

  Mart 37,592.00 32,190.00 

  April 37,592.00 34,385.00 

  Maj 37,592.00 26,531.00 

  Juni 37,824.00 46,753.00 

  Juli 37,824.00 29,011.00 

  Avgust 37,824.00 21,903.00 

  Septemvri 37,824.00 27,554.00 

  Oktomvri 37,824.00 28,687.00 

  Noemvri 37,824.00 25,905.00 

  Dekemvri 37,824.00 36,895.00 

Vkupno   452,728.00 350,915.00 
Vkupno naplata vo 
%     78% 

SEVKUPNO   12,045,022.00 10,190,701.00 
Vkupno naplata vo 
%     85% 
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 Преглед на фактурирано и наплатено за надомест за одржување на јавна 

чистота услугата од корисниците на услугите за периодот од 01.01.2014 
година до 30.09.2014 година: 

 
        Pregled na fakturirano i naplateno za javna ~istota za 

periodot od 01.01.2014 do 31.12.2014godina 
    

Korisnici fakturirano Naplateno % 

fizi~ki lica 2,557,410.00 2,191,310.00 86 

dukani  756,900.00 542,271.00 72 

firmi 778,000.00 699,592.00 90 

Vkupno 4,092,310.00 3,433,173.00 84 
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                                Пregled na fakturirano i naplateno za javna ~istota po meseci za 2014 
             

                              Fizi~ki lica  Du}ani    Фирми   
Vkup
no   

M
es

ec
i 

Faktu
ri- 

rano 
Naplate

no % 

Faktu
ri- 

rano 
Naplaten

o % 
Fakturi- 

rano 
Naplaten
o % 

Fakturi
- 

rano 

Napl
aten
o % 

01 
212,520

.00 
161,999.0

0 76 
62,750.

00 38,890.00 62 63,900.00 56,232.00 88 
339,170.0

0 
257,1
21.00 76 

02 
212,670

.00 
196,477.0

0 92 
63,800.

00 68,085.00 107 64,000.00 57,600.00 90 
340,470.0

0 
322,1
62.00 95 

03 
212,670

.00 
151,774.0

0 71 
63,500.

00 49,272.00 78 64,200.00 59,064.00 92 
340,370.0

0 
260,1
10.00 76 

04 
212,730

.00 
181,175.0

0 85 
63,900.

00 36,301.00 57 64,000.00 57,600.00 90 
340,630.0

0 
275,0
76.00 81 

05 
212,730

.00 
170,671.0

0 80 
63,900.

00 47,240.00 74 65,000.00 55,250.00 85 
341,630.0

0 
273,1
61.00 80 

06 
212,760

.00 
181,137.0

0 85 
62,550.

00 39,656.00 63 65,900.00 60,628.00 92 
341,210.0

0 
281,4
21.00 82 

07 
213,480

.00 
217,929.0

0 102 
62,550.

00 51,363.00 82 64,800.00 58,968.00 91 
340,830.0

0 
328,2
60.00 96 

08 
213,480

.00 
153,512.0

0 72 
62,250.

00 31,431.00 50 65,100.00 55,335.00 85 
340,830.0

0 
240,2
78.00 70 

09 
213,510

.00 
163,104.0

0 76 
62,550.

00 49,055.00 78 64,600.00 57,494.00 89 
340,660.0

0 
269,6
53.00 79 

10 
213,510

.00 
186,643.0

0 87 
62,300.

00 42,093.00 68 65,900.00 59,310.00 90 
341,710.0

0 
288,0
46.00 84 

11 
213,480

.00 
195,438.0

0 92 
63,100.

00 42,357.00 67 65,300.00 60,076.00 92 
341,880.0

0 
297,8
71.00 87 

12 
213,870

.00 
231,451.0

0 108 
63,750.

00 46,528.00 73 65,300.00 62,035.00 95 
342,920.0

0 
340,0
14.00 99 
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V
ku

pn
o 

2,557,4
10.00 

2,191,310
.00 86 

756,900
.00 542,271.00 72 778,000.00 699,592.00 90 

4,092,310
.00 

3,433,
173.0 84 

 
 

GODI[EN IZVE[TAJ NA POBARUVAWA I NAPLATA  ZA  JAVNA 
^ISTOTA  OD  FIZI^KI LICA  za 2014 godina 

Naseleno mesto Mesec 
Vkupno  

pobaruvawa za 
javna ~istota  

Vkupna naplata za javna 
~istota 

  Januari 73,380.00 48,849.00 

Ilinden Fevruari 73,380.00 67,549.00 

  Mart 73,380.00 49,563.00 

  April 73,380.00 61,390.00 

  Maj 73,380.00 61,230.00 

  Juni 73,380.00 56,196.00 

  Juli 73,380.00 72,557.00 

  Avgust 73,380.00 49,685.00 

  Septemvri 73,380.00 56,372.00 

  Oktomvri 73,380.00 66,764.00 

  Noemvri 73,380.00 68,619.00 

 Dekemvri 73,440.00 71,727.00 

Vkupno   880,620.00 730,501.00 
Vkupno naplata vo 
%     83% 
  Januari 64,080.00 61,950.00 

Marino Fevruari 64,200.00 60,937.00 

  Mart 64,200.00 54,330.00 

  April 64,260.00 56,340.00 

  Maj 64,260.00 55,169.00 

  Juni 64,260.00 58,460.00 

  Juli 64,980.00 78,542.00 

  Avgust 64,980.00 48,830.00 

  Septemvri 64,980.00 53,186.00 

  Oktomvri 64,980.00 59,317.00 

  Noemvri 64,920.00 61,712.00 

  Dekemvri 65,220.00 81,673.00 

Vkupno   775,320.00 730,446.00 
Vkupno naplata vo 
%     94% 
  Januari 28,620.00 22,200.00 

Kadino Fevruari 28,620.00 31,958.00 
  Mart 28,620.00 16,746.00 

  April 28,620.00 22,084.00 

  Maj 28,620.00 21,148.00 
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  Juni 28,620.00 22,945.00 

  Juli 28,620.00 27,783.00 

  Avgust 28,620.00 17,683.00 

  Septemvri 28,650.00 23,739.00 

  Oktomvri 28,650.00 23,157.00 

  Noemvri 28,650.00 25,202.00 

  Dekemvri 28,650.00 31,946.00 

Vkupno   343,560.00 286,591.00 
Vkupno naplata vo 
%     83% 
  Januari 3,750.00 2,327.00 

Ajvatovci Fevruari 3,750.00 2,630.00 

  Mart 3,750.00 2,262.00 

  April 3,750.00 2,982.00 

  Maj 3,750.00 2,169.00 

  Juni 3,750.00 3,514.00 

  Juli 3,750.00 2,822.00 

  Avgust 3,750.00 3,454.00 

  Septemvri 3,750.00 1,919.00 

  Oktomvri 3,720.00 2,971.00 

  Noemvri 3,720.00 3,103.00 

  Dekemvri 3,750.00 4,047.00 

Vkupno   44,940.00 34,200.00 
Vkupno naplata vo 
%     76% 
  Januari 5,970.00 4,713.00 

Bunarxik Fevruari 5,970.00 4,328.00 

  Mart 5,970.00 4,701.00 

  April 5,970.00 4,728.00 

  Maj 5,970.00 5,274.00 

  Juni 5,970.00 7,370.00 

  Juli 5,970.00 5,026.00 

  Avgust 5,970.00 5,848.00 

  Septemvri 5,970.00 4,160.00 

  Oktomvri 5,970.00 5,331.00 

  Noemvri 5,970.00 5,802.00 

  Dekemvri 5,940.00 7,429.00 

Vkupno   71,610.00 64,710.00 
Vkupno naplata vo 
%     90% 
  Januari 12,060.00 6,082.00 

Miladinovci Fevruari 12,060.00 9,784.00 

  Mart 12,060.00 5,996.00 

  April 12,060.00 8,820.00 

  Maj 12,060.00 7,980.00 

  Juni 12,060.00 9,087.00 
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  Juli 12,060.00 8,259.00 

  Avgust 12,060.00 11,166.00 

  Septemvri 12,060.00 5,930.00 

  Oktomvri 12,060.00 8,578.00 

  Noemvri 12,090.00 10,396.00 

  Dekemvri 12,090.00 7,864.00 

Vkupno   144,780.00 99,942.00 
Vkupno naplata vo 
%     69% 
  Januari 2,040.00 997.00 

Bu~inci Fevruari 2,040.00 1,530.00 

  Mart 2,040.00 1,569.00 

  April 2,040.00 1,978.00 

  Maj 2,040.00 1,427.00 

  Juni 2,040.00 1,730.00 

  Juli 2,040.00 1,979.00 

  Avgust 2,040.00 1,522.00 

  Septemvri 2,040.00 1,876.00 

  Oktomvri 2,040.00 1,532.00 

  Noemvri 2,040.00 1,750.00 

  Dekemvri 2,070.00 2,069.00 

Vkupno   24,510.00 19,959.00 
Vkupno naplata vo 
%     81% 
  Januari 6,630.00 5,386.00 

Mralino Fevruari 6,630.00 6,703.00 

  Mart 6,630.00 4,030.00 

  April 6,630.00 5,908.00 

  Maj 6,630.00 5,717.00 

  Juni 6,630.00 5,237.00 

  Juli 6,630.00 7,410.00 

  Avgust 6,630.00 4,604.00 

  Septemvri 6,630.00 4,428.00 

  Oktomvri 6,630.00 6,119.00 

  Noemvri 6,630.00 5,613.00 

  Dekemvri 6,630.00 7,849.00 

Vkupno   79,560.00 69,004.00 
Vkupno naplata vo 
%     87% 
  Januari 2,280.00 2,458.00 

Tekija Fevruari 2,280.00 1,860.00 

  Mart 2,280.00 1,479.00 

  April 2,280.00 2,877.00 

  Maj 2,280.00 1,976.00 

  Juni 2,280.00 2,065.00 

  Juli 2,280.00 2,071.00 
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  Avgust 2,280.00 2,033.00 

  Septemvri 2,280.00 1,987.00 

  Oktomvri 2,280.00 2,038.00 

  Noemvri 2,280.00 2,483.00 

  Dekemvri 2,280.00 2,721.00 

Vkupno   27,360.00 26,048.00 
Vkupno naplata vo 
%     95% 
  Januari 3,810.00 2,115.00 

Deqadrovci Fevruari 3,840.00 3,120.00 

  Mart 3,840.00 2,284.00 

  April 3,840.00 4,346.00 

  Maj 3,840.00 1,943.00 

  Juni 3,840.00 3,976.00 

  Juli 3,840.00 2,513.00 

  Avgust 3,840.00 3,072.00 

  Septemvri 3,840.00 2,454.00 

  Oktomvri 3,870.00 3,035.00 

  Noemvri 3,870.00 2,600.00 

  Dekemvri 3,870.00 3,404.00 

Vkupno   46,140.00 34,862.00 
Vkupno naplata vo 
%     76% 
  Januari 5,040.00 3,105.00 

Bujkovci Fevruari 5,040.00 2,580.00 

  Mart 5,040.00 4,658.00 

  April 5,040.00 5,277.00 

  Maj 5,040.00 3,209.00 

  Juni 5,040.00 4,510.00 

  Juli 5,040.00 5,220.00 

  Avgust 5,040.00 2,785.00 

  Septemvri 5,040.00 3,492.00 

  Oktomvri 5,040.00 4,095.00 

  Noemvri 5,040.00 4,812.00 

  Dekemvri 5,040.00 5,956.00 

Vkupno   60,480.00 49,699.00 
Vkupno naplata vo 
%     82% 

  Januari 4,860.00 1,815.00 

Mr{evci Fevruari 4,860.00 3,496.00 

  Mart 4,860.00 4,160.00 

  April 4,860.00 4,443.00 

  Maj 4,860.00 3,429.00 

  Juni 4,890.00 6,045.00 

  Juli 4,890.00 3,750.00 

  Avgust 4,890.00 2,832.00 
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  Septemvri 4,890.00 3,560.00 

  Oktomvri 4,890.00 3,706.00 

  Noemvri 4,890.00 3,346.00 

  Dekemvri 4,890.00 4,766.00 

Vkupno   58,530.00 45,348.00 
Vkupno naplata vo 
%     77% 

SEVKUPNO   2,557,410.00 2,191,310.00 
Vkupno naplata vo 
%     86% 
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III . Сектор ,,Комунална хигиена" 
        

   Секторот Комунална хигиена при ЈКП ,,Илинден" од н.Илинден во периодот 
од 01.01.2014 до 31.12.2014 година континуирано и редовно ја следеше состојбата 
со управувањето на отпадот на територијата на Општина Илинден и во рамките 
на своите можности превзеде конкретни мерки за успешна имплементација на 
законската регулатива во оваа област и подобрување на оперативното работење, 
воведувањето на нови технологии и техники во работењето и зачувување на 
животната средина. 

Во изминатиот период Секторот Комунална хигиена редовно и навремено ги 
извршуваше секојдневните задачи и активности за собирање на сметот од 
индивидуалните корисници - домаќинства и од правните субјекти (претпријатија, 
занаетчии, дуќани, угостителски и трговски објекти и др.) кои територијално 
припаѓаат и стопанисуваат во границите општина Илинден.  

Динамиката на собирање на отпадот од правните субјекти се определува 
договорно, според нивните потреби и создаденото количество на комуналниот 
цврст отпад, а динамиката на собирање на отпадот од индивидуалните корисници 
е утврдена во зависност од густината на населеноста, количеството на 
комуналниот отпад, социјалните, културните и останатите особености и навики на 
граѓаните. Распоредот на собирање на отпадот од домаќинствата  во Општина 
Илинден по населени места и денови е претставен во следиот преглед: 
 

PONEDELNIK 
Red. 
br. 

Naseleno mesto Ulica Vreme na sobirawe 

1. Ilinden 30, 32; 6; 4; 1; 26; 27; 28; 
24; 22 

0730 - 1200 

2. Marino 531(del); 501; 502; 503; 504; 
505 

0730 - 1100 

3. Bujkovci celo naseleno mesto 1100  - 1300 

4. Mr{evci celo naseleno mesto 0730 - 1100 

5. Bu~inci celo naseleno mesto 0730 - 0830 

 

VTORNIK 
Red. 
br. 

Naseleno mesto Ulica Vreme na sobirawe 

1. Ilinden 9; 25; 535 0730 - 1130 

2. Marino 512; 512A; 512B; 513; 514; 
515; 516; 517; 518; 519,520; 

521; 522; 523; 532(del) 

 
0730 - 1230 

3. Bunarxik celo naseleno mesto 1100 - 1230 

4. Ajvatovci celo naseleno mesto 1200 - 1300 

 

SREDA 
Red. 
br. 

Naseleno mesto Ulica Vreme na sobirawe 

1. Kadino celo naseleno mesto 0730 - 1330 

 

2. Mralino celo naseleno mesto 0730 - 1200 
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3. Miladinovci celo naseleno mesto 0730 - 1330 

 

4. Tekija celo naseleno mesto 0730 - 1230 

 

5. Deqadrovci celo naseleno mesto 0730 - 1230 

 

 

^ETVRTOK 
Red. 
br. 

Naseleno mesto Ulica Vreme na sobirawe 

1. Ilinden 2; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 19; 23; 0730 - 1330 

 

 
2. 

 
Marino 

402; 403; 405; 406; 416; 
408; 409; 410; 411; 412; 

413; 414; 500; 534 

 
0730 - 1130 

 
 
 

PETOK 
Red. 
br. 

Naseleno mesto Ulica Vreme na sobirawe 

1. Ilinden 8; 9; 20; 14 0730 - 1330 

 

2. Marino 507; 508; 509; 510; 526; 
531(del); 532(del); 536; 533 

0730 - 1230 

      
Отпадот од домаќинствата редовно се подигнува од соодветни стандардизирани 
специјални садови за собирање на комунален цврст отпад - пластични канти од 
120 л. со кои се снабдени поголемиот број  домаќинства, а во тек е и замена на 
оштетените и дотраени канти на одредени корисници со нови. Во периодот за кој 
се однесува извештајот со организирано подигнување на отпадот преку 
интегрираниот систем за собирање и транспортирање, беа опфатени 4.333 
индивидуални корисници (домаќинства и викенд куќи). 
Освен на индивидуалните корисници - домаќинствата, во изминатиот период 
претпријатието извршуваше и услуги за собирање и транспортирање на 
комуналниот и комерцијалниот отпад од 348 помали правни субјекти (дуќани, 
занаетчиски, угостителски, трговски објекти и сл.) и 104 поголеми стопански 
субјекти (претпријатија), кои локациски се наоѓаат во границите на Општина 
Илинден, а кои комуналниот отпад го одлагаат во садови за негово собирање 
(канти од 120 л. и 240 л., како и во контејнери со зафатнина од 1,1 м3 и 5,5 м3). 
Собраниот комунален цврст отпад, како од домаќинствата, така и од стопанските 
субјекти и од јавно прометните површини, со специјални возила прилагодени за 
таа намена се транспортира и депонира на санитарната депонија Дрисла. Во 
периодот од 01.01. до 31.12.2014 година од домаќинствата и правните субјекти се 
собрани, транспортирани и депонирани на санитарната депонија „Дрисла“   
1.218,86 тони  комунален цврст отпад. 
Поради дотраеноста на возниот парк на ЈКП „Илинден“ и честите дефекти на 
возилата, дел од предвидените количини комунален цврст отпад кој требало да се 
транспортира и депонира на санитарната депонија „Дрисла“ е времено одложуван 
на претоварната станица. Воедно, поради временските услови во зимскиот 
период (непроодни патишта, голомразица и сл.) исто така, дел од собраниот 
комунален цврст отпад е времено складиран на претоварната станица. Вкупната 
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количина на комуналниот цврст отпад кој е времено складиран на временото 
одлагалиште изнесува 2.000 - 2.2000 тони.   
 Растителниот отпад (отпадот кој настанува со косење трева, сечење дрва, 
чистење троскот, лисја, отпад од градини, овоштарници, лозја и друг отпад  од  
растително  потекло)  од  територијата  на Општината   Илинден во изминатиот 
период е подигнуван со поставување на контејнери од 5,5 м3, нивно чистење и 
распоредување согласно Планот за распоредување, на повеќе локации во 
населените места во Општината каде ќе се јави потреба од поставување на 
контејнер. Со ова, на некој начин се врши примарна селекција на отпадот, а 
воедно се контролира и намалува ставањето на отпадот од земјоделие, 
градинарскиот отпад и отпад од паркови во и покрај садовите за собирање на 
комуналниот отпад. Овој биоразградлив отпад од растително потекло, со оглед на 
неговите карактеристики и својството за разградливост,  е транспортиран и 
депониран на временото одлагалиште за смет во н.м.Миладиновци. Вкупното 
количество на вака одложениот биоразградлив отпад изнесува околу 1.260 тони. 
 

ПРЕГЛЕД 
на собран, транспортиран и депониран комунален цврст отпад и 

биоразградлив отпад од територијата на Општина „Илинден“ за периодот  
од 01. 01.  до 31. 12. 2014 година 

 
Комунален цврст отпад 

 
Депонирано во Ј.П. „Дрисла“ 

Биоразградлив 
отпад 

Времено одлагање 

Ред. 
бр. 

Месец Од 
домаќинства 

  Од  
правни лица 

Вкупно 
(во тони) 

 
(во тони) 

1. Јануари 77,070 25,690 102,760 20 
2. Февруари 154,605 51,535 206,140 30 
3. Март 112,800 37,600 150,400 50 
4. Април 69,615 23,205 92,820 40 
5. Мај 93,045 31,015 124,060 50 
6. Јуни 47,655 15,885 63,540 60 
7. Јули 50,010 16,670 66,680 60 
8. Август 27,745 8,915 35,660 90 
9. Септември 57,600 19,200 76,800 150 
10. Октомври 64,365 21,455 85,820 240 
11. Ноември 67,320 22,440 89,760 260 
12. Декември 50,595 16,865 67,460 210 

 Вкупно : 914,145 304,715 1.218,860 1.260 
 

 
         Поради спречување на загадувањето на поедини јавни места на 
територијата на Општината, како превентивна мерка во сите населени места  во  
изминатава година  редовно се поставуваа и подигнуваа контејнери со зафатнина 
од 5,5 м3 и 1,1 м3. Покрај ова, работниците од овој сектор се ангажирани и во 
расчистувањето на отпадот од одредени јавни површини (градежен шут, земја, 
гранки и др.) што го оставаат неодговорни и несовесни  граѓани, кои исфрлаат 
ваков вид отпад на слободните јавни површини низ општината.  
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Распоред  на контејнери со капацитет од 5.5 м3 

 
 

Naseleno mesto ILIDEN 
1. Ilinden (ul.6) 
2. Ilinden (ul.1-Plac) 
3. Ilinden (ul.7 kaj Multiprom) 
4. Ilinden (ul.2 sproti DZS 

Ilinden) 
5. Ilinden (ul.11 i 13 - kaj 

Penzionerski Dom) 
6. Ilinden (ul.9 sproti Op{tinata) 
7. Ilinden (ul.9 sproti Crkva) 
8. Ilinden (ul.19 Jurija) 
9. Ilinden (ul.23 - sproti Pilanata) 

10. Ilinden (ul.8-kaj Zemjodelskite 
apteki) 

11. Ilinden (ul.8-kaj MB Market) 
12. Ilinden (ul.8 - do Satra) 
13. Ilinden (ul.8-kaj mlin za sto~na 

hrana) 
14. Ilinden (ul.8 - kaj avtoper.Tare ) 
15. Ilinden (ul.8 kaj ambulantata) 
16. Ilinden (ul.10) 
17. Ilinden (ul.23 kaj @elez. stan.) 

 

 
 
 

Naseleno mesto MARINO 

1. Marino (ul.500 i 405 - sproti 
Crkvata) 

2. Marino (ul.500 i 401 - sproti 
Agrounija) 

3. Marino (ul.500 sproti Dva partnera) 
4. Marino (ul.406 - nakaj grobi{tata) 
5. Marino ( raskrsnica ul.500 i 534) 
6. Marino (raskrsnica ul.500 i 526) 
7. Marino (ul.531-krivina do kanalot) 
8. Marino (ul.531 do ko{arkarskoto 

igrali{te) 
9. Marino (raskrsnica ul.532 i 526) 

10. Marino (raskrsnica ul.532 i 505) 
11. Marino (raskrsnica ul.532 i 506) 
12. Marino (raskrsnica ul.532 i 527) 
13. Marino (raskrsnica ul.532 i 513) 
14. Marino (raskrsnica ul.532 i 518) 
15. Marino (raskrsnica ul.532 i 523) 

 

 

Naseleno mesto KADINO 

1. Kadino (raskrsnica ul.1 i 11) 
2. Kadino ul.11 
3. Kadino ul10 (kaj osnovnoto 

u~ili{te Risto Krle) 
4. Kadino ul.10 ( kaj elektri~noto 

trafo) 
5. Kadino ul.10 (kaj Najs Kafe) 
6. Kadino ul.8 (M.V.Bugarsko maalo) 
7. Kadino (raskrsnica ul.2 i 3) 

 
 

 

Naseleno mesto MILADINOVCI 

1. Miladinovci (kaj Romskoto maalo) 
2. Miladinovci (kaj avtobuskata 

postojka kaj osnovnoto u~ili{te) 
3. Miladinovci (kaj parkot) 
4. Miladinovci (na vlezot vo ova 

naseleno mesto) 
5. Miladinovci (sportski teren za 

mal fudbal) 
6. Miladinovci (kaj po{tata) 
7. Miladinovci (MV Staro selo) 

 

 

Naseleno mesto MRALINO 

1. Mralino ( na poslednata avtobuska 
postojka) 

2. Mralino (na MV Jurija) 
3. Mralino (na vlezot vo ova 

naseleno mesto) 
4. Mralino (kaj crkvata) 

 

 

Naseleno mesto DEQADROVCI 

1. Deqadrovci ( na MV Sred selo) 
2. Deqadrovci (na vlezot vo ova 

naseleno mesto) 
3. Deqadrovci (preku avtopat) 
4. Deqadrovci (kaj prugata) 
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Naseleno mesto Bujkovci 
1. Bujkovci ( na vlezot vo ova 

naseleno mesto) 
2. Bujkovci (MV Sred selo) 
3. Bujkovci ( na avtobuskata postojka 

posle crkvata) 
4. Bujkovci (ulicata kon Okta) 

 

 

Naseleno mesto Mr{evci 

1. Mr{evci( na vlezot vo ova naseleno 
mesto) 

2. Mr{evci (MV Sred selo kaj 
elektri~noto trafo) 

3. Mr{evci ( kaj osnovnoto u~ili{te) 
4. Mr{evci (pred domot) 

 

 

Naseleno mesto Bunarxik 
1. Bunarxik ( na MV Sred selo) 
2. Bunarxik (na izlezot od seloto 

nakaj Ajvatovci) 
 

Naseleno mesto Ajvatovci 

1. Ajvatovci ( na MV Sred selo) 
 

 

Naseleno mesto Tekija 

1.   Tekija ( na MV Sred selo) 
 

Naseleno mesto Bu~inci 

1. Bu~inci( na MV Sred selo) 
 

 
 
       Покрај горенаведениве активности, во функција на подобрување на 
квалитетот на живеење во урбаната средина, во изминатиот период 
претпријатието извршуваше и определени дополнителни дејности, меѓу кои и 
чистењето на септичките јами на корисниците на услугите. Бидејќи на 
територијата на Општина Илинден се уште постојат правни субјекти кои користат 
септички јами, за извршување на оваа услуга на располагање на корисниците на 
услугите стојат двете цистерни на претпријатието, услугата се врши на повик на 
корисниците, а се наплатува по м3, согласно утврдените цени и усвоени одлуки од 
раководните органи на претпријатието. Голем е и бројот на индивидуални 
домаќинства кои не се опфатени со системот на канализациона мрежа, на кои 
исто така им се врши оваа услуга. Празнењето на цистерните со фекалните 
отпадни води се врши во собирната шахта во фекалната пумпена станица 
„Драчево", за што претпријатието склучи договор со ЈП „Водовод и канализација" 
Скопје. Во периодот за кој се однесува извештајот, во собирната шахта во 
фекалната пумпена станица во Драчево се транспортирани и испуштени околу  
2.600 м3  фекален отпад. 
        Со цел да се задржи високото ниво на хигиена во Општината, во овој период 
од страна на Секторот Комунална хигиена, а во соработка со Секторот за јавна 
чистота, паркови и зеленило,  редовно е чистена искосената  трева и отпадоците 
покрај сите патни правци во  Општина Илинден, а со цел да се спречи 
создавањето депонии или ѓубришта кои ќе ја загадуваат животната средина и ќе 
претставуваат грда слика за околината. 
Полесните дефекти и работите околу редовното одржување и сервисирање на 
возилата се вршат во кругот на паркинг-плацот во нас.место Миладиновци од 
страна на редовно вработени во ЈКП „Илинден" н.Илинден. 
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П Р Е Г Л Е Д 
на возила и механизација кои ги користи секторот Комунална хигиена при 

ЈКП ,,Илинден" н.Илинден 
 
 

Ред. 
бр 

Вид на 
возило 

Марка Тип Парчиња Просечна 
старост (год.) 

1. Камион преса МАН 2240 1 1985 г. 
2. Подигнувач на 

големи контејнери 
 

МАН 
 

22240 
 

1 
 

1985 г. 
3. Подигнувач на мали 

контејнери 
 

Мерцедес 
 

МB 800 
 

2 
 

2000 г. 
4. Фекална цистерна 

5  + 3 м3 
 

Мерцедес 
 

ОB 1617 FMC 
1 1985 г. 

5. Фекална цистерна 
27 м3 

 
МАН 

 
L 02 

1 1996 г. 

6. Ровокопач  ИЦБ 3 1 1984 г. 
7. Товарно за смет Мерцедес 

бенз 
Econic 

LL6X2 VLA 
 

1 
1999 г. 

8. Товарно  
кипер 

Мерцедес 
бенз 

  
1 

 
2013 

      
9 21 години 

 
 
 

 Покрај горенаведените возила, поради дефект на камионот Мерцедес-бенз 
Еконик, а заради нормално извршување на предвидените работни задачи и 
програмски обврски, во овој период од ЈП„Комунална хигиена“ е ангажирано 
специјално возило - камион преса за собирање и транспорт на комунален отпад, 
во времетраење од 45 денови (1,5 месеци). 

 
IV. Сектор "Јавна чистота, паркови и зеленило" 
 
Во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година од страна на Секторот "Јавна 
чистота, паркови и зеленило" во ЈКП "Илинден" н.Илинден извршувани се работи, 
работни задачи и активности предвидени со Програмата за одржување на јавната 
чистота на територијата на Општина Илинден за 2014 година. Исто така изведувани 
се и дополнителни  работни активности во одредени компании кои произлегуваат од 
склучени Договори за хортикултурно уредување и одржување на чистота на 
просторите на одредени компании во тековниот период. 
 

      1. Одржување на јавната чистота се состои од машинско и рачно метење и миење 
на улиците, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти 
наведени во Законот за јавна чистота и празнењето на уличните корпи за отпад кои 
се поставени на подрачјето на Општина Илинден. Одржувањето на јавната чистота 
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на територијата на нашата општина за изминатиов период беше условено од: 
густината на населеност,  фреквенцијата на луѓе и моторни возила,  степенот на 
нечистотија,    инфраструктурните сообраќајни услови, културните навики на 
населението, самодисциплината на граѓаните и нивното придржување на 
позитивните прописи, од што е условен и степенот на загаденост на јавните 
површини, начинот и динамиката на одржување на истите. Во периодот за кој се 
однесува предметниот извештај Секторот ,,Јавна чистота, паркови и зеленило"  ги 
превзеде сите неопходни активности за ефикасно организирање и функционирање 
на работниот процес за одржување на јавната чистота, се со цел да се обезбеди 
трајно и квалитетно чистење (метење и миење) на јавните површини и отворени 
простори на јавни објекти, а согласно обврските кои произлегуваат од Програмата за 
одржување на јавната чистота на територијата на Општина Илинден и Договорот за 
вршење на комунална услуга за одржување на јавната чистота на подрачјето на 
Општина Илинден за 2014 година. 
      На територијата на Општина Илинден во изминатиот период, според 
предвидената динамика  се превземени работни активности за: редовно собирање и 
отстранување отпадоци по улици, патишта и паркови, по поројните дождови се врши 
отстранување на наносите од земја и песок од коловозите и рабниците на патиштата, 
отстранување отпадоци од тротоари и шанци покрај патиштата  и надвозници,  на 
површина до 2м. од работ на патот. При овие активности третирани се улици и 
патишта на подрачјето на Општина Илинден во вкупна должина од 52,65 км. (21,65 
км. во населени места и 31.00 км. надвор од населените места), асфалтирана 
површина од околу 273.200м2 (од кои 110.000 м2 во населени места и 163.200 м2 
надвор од населените места), тротоари и површина покрај сообраќајниците (шанци и 
друга слободна површина) од околу 200.000м2  и рабници на улици во должина од 
околу 9.000 м. 
       Чистењето и метењето на јавните површини во изминатиот период се одвиваше 
во согласност со категоризацијата на јавните површини и динамиката која е утврдена 
со Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за 
2014 година. Така за периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година, обемот на 
одржувањето на јавната чистота по категории на јавните површини е следен: 
 

 
I. Категорија - улици, тротоари и плочници со густа фреквенција на движење: 
 

 
 
R. 
br. 

 
 
Relacija, paten 
paravec,  ulica 

 
 

Dol`ina 
(vo km.) 

 
 

[ irina 
(vo m.) 

 
 

Povr{. 
(vo m2) 

Vkupno 
is~istena 

povr{ina (m2) 
za period 

01.01.2014-
31.12.2014g. 

Vkupno 
izmetena 

povr{ina (m2) 
za period 

01.01.2014-
31.12.2014g. 

1. Ulica ,,7" Ilinden 0,25 6 1.500 216.000 36.000 
2. Ulica ,,8" Ilinden 2,6 6 15.600 2.246.400 374.400 
3. Ulica ,,9" Ilinden 2,4 6 14.400 2.073.600 345.600 
4. Ulica ,,9" ( na 

potegot OU Goce 
Del~ev - Satra) 

0,5 4 2.000 288.000 48.000 

5. Ulica ,,500" Marino 2,1 6 12.600 1.814.400 302.400 
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6. Ulica ,,531" Marino 0,6 5 3.000 432.000 36.000 
7. Ulica ,,532" Marino 1,4 5 7.000 1.008.000 168.000 
8. Ulica ,,534" Marino 0,3 6 1.800 259.200 343.200 
9. Raskrsnica Kadino-

igrali{te Kadino 
0,8 6 4.800 691.200 115.200 

10
. 

Raskrsnica ul.,,534"     
i ,,531"    

0,1 6 600 84.400 14.400 

 

 
II. Категорија - населени улици и подрачја со послаба фреквенција на луѓе и моторни 
возила: 
 

 
R. 
br. 

Relacija, paten paravec,  
ulica 

Dol`ina 
(vo km.) 

[ irina 
(vo m.) 

Povr{. 
(vo m2) 

Vkupno is~istena 
povr{ina (m2) za 
period 01.01.2014-

31.12.2014 g. 
1. Ulica ,,1" Ilinden 3,3 6 118.800 1.900.800 
2. Ulica 11, 13, 14 i 15 

Ilinden 
1,6 4 38.400 614.400 

3. OU Goce Del~ev-nov 
most (Marino) 

0,1 6 3.600 57.600 

4. Nadvoznik kaj hotel 
,,Belvi" 

0,1 8 4.800 76.800 

5. Nadvoznik kaj 
`.stanica Ilinden 

0,3 8 14.400 230.400 

 

III.. Категорија - Главни патни правци кои ги поврзуваат населените места во 
општината: 
 

 
R. 
br 

 
Relacija, paten paravec,  
ulica 

 
Dol`ina 
(vo km.) 

 
[ irina 
(vo m.) 

 
Povr{. 
(vo m2) 

Vkupno is~istena 
povr{ina (m2) za period 

01.01.2014-31.12.2014 g. 
1. Ilinden - Pusta kula 2,0 4 48.000 192.000 
2. Ilinden - Jurumleri 2,0 5 60.000 240.000 
3. ul.10 (Kadino) - 

Idrizovo (Drma) 
2,7 5 81.000 324.000 

4. ul.2 (Kadino-Mralino) 1,0 4 24.000 96.000 
5. Raskrsnica Kadino-

Bunarxik 
2,5 5 75.000 300.000 

6. Bunarxik-Ajvatovci 1,9 4 45.600 182.400 
7. Raskrsnica Kadino-

Miladinovci 
6,2 6 223.200 892.800 

8. Miladinovci-Tekija 2,7 5 81.000 324.000 
9. Tekija - Deqadrovci 1,4 5 33.600 134.000 

10. Miladinovci-Bujkovci 2,0 5 60.000 240.000 
11. Bujkovci-Mr{evci 1,5 5 22.500 180.000 
12. Mr{evci-Bu~inci 1,0 4 24.000 96.000 
13. Mr{evci-Deqadrovci 2,0 5 60.000 240.000 
14. Ilinden-Ajvatovci 3,2 5 96.000 384.000 
15. Ulica kon Stopanski 0,2 5 6.000 24.000 
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kompleks (`ivin.farma) 
16. Ajvatovci-Mr{evci 3,9 5 117.000 468.000 

  Покрај собирањето на отпадоците од улиците и патиштата на територијата на 
нашата општина, отпадоци се собираа и од други јавни површини како што се: 
јавните површини околу спортско рекреативните објекти (во површина од околу 4.000 
м2), јавни површини околу детски игралишта (во површина од околу 1.000 м2), 
пешачки патеки      (во површина од околу 2.000 м2) и паркинзи за лесни и  тешки 
товарни   возила (во површина од околу 1.500 м2). 
 

          Од сите овие горенаведени површини во периодот од 01.01.2014 година до 
31.12.2014 година третиран е и сметот кои се состои од отпадоци од  возилата кои 
настануваат при превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, 
зеленчук и технолошки материјал), при утовар и истовар на разни стоки, при 
собирањето на сметот од домаќинствата, при косење на тревните површини, 
загадувањата од атмосферата, наносите од земја,  песок, лисја и сл. кои настануваат 
при интензивното врнење на дождовите. Освен ова редовно е третиран и  сметот кој 
се појавува сезонски и тоа лисјата од дрвјата, сувите гранки, песок, ризла и ситен 
камен кој во зимскиот период служи за посипување на јавните површини заради 
намалување на лизгавоста, кој по престанокот на мразевите и снеговите треба 
темелно да се отстрани. 
 

          2. Одржување уредени, озеленети, парковски површини (оформени паркови, 
тревници и други озеленети површини) под што се подразбира: редовно, рачно и 
машинско косење на тревата во парковите во населените места Илинден, Марино и 
Миладиновци, нивно редовно полевање, кроење и кастрење на садниците во 
парковите, замена на оштетените и исушени садници со нови, окопување и чистење 
на површините, отстранување на тревата од фугите на бекатон плочките од 
тротоарите, патеките и плочниците, поправка и замена на оштетениот инвентар во 
парковите (клупи, светилки, корпи за отпадоци) како и извршување редовна контрола 
и надзор.  
 

      Во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година редовно се одржуваа и 
уредените, озеленети и парковски површини, и тоа : 
 

 Вкупна површина на паркови и озеленети површини - 36.100 м2 од кои: 
  - Парк на раскрсницата во Илинден (површина од 500 м2) 
  - Парк кај седиштето на Општината (површина од 2.000 м2) 
  - Парк во н.м.Миладиновци (површина од 1.000 м2) 
  - Тревник покрај пеш. патека Илинден-Марино (површина од 2.500 м2) 
  - Тревник кај спортската сала ,,Гоце Делчев"(површина од 1.000 м2) 
  - Тревник кај модуларното училиште (површина од 20.000 м2 ) 
  - Тревник кај помошното фудбалско игралиште во Марино (површина од 1.700 м2) 
  - Тревник кај Домот на културата во Илинден (површина од 7.400 м2) 
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      Редовно се врши машинско косење на патните појаси со трактор опремен со 
косилка за косење на трева на површина до 1м. од работ на патиштата на целата 
територија на Општина Илинден, и тоа: 
 

 Вкупна површина на тревни површини покрај локалните патишта во Општина 
Илинден - 60.000 м2, 

  - Должина на локалните патишта (должина од 30.000 м.), 
  - Ширина на чистење покрај локалните патишта - 2 м. 
 

     Заради нормално и безбедно одвивање на сообраќајот и движење на пешаците, 
редовно се врши отстранување на трева, грмушки, трње и надвиснати гранки од 
дрвјата покрај патиштата и пешачките патеки. Во изминатиот период извршено е 
кастрење на надвиснати гранки од дрвјата и грмушките на потегот од н.м. Кадино до 
Автопатот  Скопје-Велес; кај м.в Кадинска кривина, на потегот од н.м.Миладиновци 
до н.м.Текија, на потегот од м.в.Плац до н.м. Пуста Кула - Илинден, на патот 
Мршевци-Дељадровци. Извршено е сечење со моторна пила на обраснати дрвја и 
грмушки на повеќе локации во општината (на влезот во н.м.Текија, влезот кај мостот 
во н.м.Мршевци, на потегот Кадино-Идризово, во месноста Пуста кула, на потегот од 
излезот на н.м.Миладиновци кон Текија, на патниот правец Мршевци-Дељадровци, 
на повеќе локации во н.м.Марино - ул.500 и ул.532, кроење жива ограда кај 
седиштето на општината, кроење на дрвјата низ парковите, кроење на чемпреси кај 
основното училиште Гоце Делчев во н.Илинден и др.). 
 

3. Зимско оджување на патиштата на територијата на Општина Илинден: Во 
согласност со одредбите од чл.7 од Законот за јавна чистота и  Договорите за зимско 
одржување на локалните патишта и  улици на територијата  на  Општина  Илинден  
во  зимскиот период, во зимските месеците во 2014 година доследно се извршувани и 
обврските за чистење на снегот и мразот во зимски услови на јавните површини во 
Општината. Притоа од страна на работниците кои се ангажирани од овој Сектор се 
превземени сите неопходни активности за ефикасно организирање и функционирање 
на работниот процес за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во 
Општина Илинден во зимски услови.  
  Организирана е редовна приправност на вработените кои се задолжени да ја 
подготват потребната опрема (алат и резервни делови), да обезбедат исправност на 
механизацијата и да ги подготват возилата и машините за дејствување во зимски 
услови. Покрај ова, беа определени и одговорни работници за дежурство, а 
благовремено се  набавуваше и индустриска сол и ризла за потребите на процесот и 
се обезбедуваше нивното чување и складирање.  
       Во рамките на овој процес за зимско одржување на патиштата се превземени 
активности за: 
 Чистење на снегот од јавни патишта; 
 Чистење на снег од тротоари  и пешачки патеки; 
 Чистење на снег од пред јавните установи како што се: училиштата,  општинската 
зграда, амбулантите, поштите, рекреативните игралишта и др. 
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 Фрлање на сол на критичните места како што се: раскрсниците, надвозниците и 
угорниците, осојни места, свиоци и сл; 
 Рачно фрлање песок и сол - комбинирано на целата територија на Општина 
Илинден во текот на снежните периоди. 
 Редовно полнење со ризла на садовите поставени за потребите на процесот на 
зимското одржување на критичните места во општината (пред надвозниците и 
критичните угорнини). 
 Ангажирани се специјални возила: специјално возило подигнувач,  специјално 
возило Метлачка, градежна машина Скип, како и 2  специјални возила опремени со 
плугови за расчистување на снегот и соларки за расфрлување на индустриска сол.  
 Во текот на 2014 година Општина Илинден додели на ЈКП Илинден специјално 
возило опремено со нож за чистење на снег и соларка за машинско посипување на 
сол и ризла и истото беше спремно и ставено во приправност за зимско одржување 
за сезоната 2014/2015 година на улиците и патиштата на територијата на Општина 
Илинден.   
        Обемот на одржувањето на улиците и на расчистувањето на снегот од истите 
беше определен пред се од густината на населеноста во одредени делови од 
општината, фреквенцијата на луѓето и моторните возила, како и според видот и 
бројот на инфраструктурните објекти. Расчистувањето на коловозните површини и 
нивното оспособување за сообраќај се одвиваше по приоритетна листа, со точно 
дефинирани приоритети при одржувањето и водејќи сметка за критичните точки во 
Општината. Првенствено се вршеше посипување со индустриска сол и се 
оспособуваа за  сообраќај  коловозните површини на сите приодно-влезни улици, 
мостови и надвозници во општината, а потоа се оспособуваат за сообраќај 
централните улици кои се со голем интензитет на сообраќај, улиците по кои се 
движат автобусите на ЈСП Скопје  и  улиците кои го поврзуваат административниот 
центар: општината, училиштата, детската градинка, спортската сала, амбулантните 
установи и автобуските постројки. Превземени се активности за отварање на 
пешачките премини, отварање на пешачките патеки по тротоарите и плочниците и 
отварање на ленти за истек на водата, при што снегот беше собиран на рабовите од 
тротоарите, внимавајќи да не се затрупуваат сливниците и да не се нарушува 
движењето на возилата и пешаците. На крајот се расчистувани и улиците со помал 
интензитет на сообраќај  и останати улици по кои се одвива мошне слаб сообраќај и 
претставуваат кракови од улици. 
 

     За сезоната 2013/2014 година, поточно во текот на зимските месеци 
интервенирано е во повеќе наврати и тоа:  
- На ден 26.01.2014 година, кога се ангажирани вкупно 12 работници,  а за 
интервенцијата е употребено 2000 кг. индустриска сол и 3.000 кг. ризла  
- На ден 27.01.2014 година, кога се ангажирани вкупно 12 работници,  а за 
интервенциите се употребени 2.000 кг. индустриска сол и     2.000 кг. ризла 
- На ден 28.01.2014 година, кога се ангажирани вкупно 32 работници,  а за 
интервенциите се употребени 2.000 кг. индустриска сол и     2.000 кг. ризла 
- На ден 29.01.2014 година, кога се ангажирани вкупно 40 работници,  а за 
интервенциите се употребени 3.500 кг. индустриска сол и     3.500 кг. ризла 
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 Во сезоната 2014/2015 година ЈКП Илинден со почетокот на првите врнежи на 
снег 28.12.2014, веднаш интервенираше со специјалното возило за чистење на снег и 
машинско посипување на сол и ризла и тоа: 
- На ден 28.12.2014 година беше интервенирано во временскиот период од 13.00 
часот до 23.00 часот, а за интервенцијата е употребено 12000 кг сол и ризла. За 
рачно чистење на снегот од тротоарите и паркинзите беа ангажирани 8 работници х 2 
часа. 
- На ден 29.12.2014 година беше интервенирано три пати во временскиот период 
од 4.00 часот до 7.00 часот, од 12.00 часот до 14.00 часот и од 18.00 часот до 21.00 
часот а за интервенцијата е употребено 12000 кг сол и ризла. За рачно чистење на 
снегот од тротоарите и паркинзите беа ангажирани 8 работници х 7 часа. 
- На ден 30.12.2014 година беше интервенирано во временскиот период од 9.00 
часот до 15.00 часот, а за интервенцијата е употребено 6000 кг сол и ризла. За рачно 
чистење на снегот од тротоарите и паркинзите беа ангажирани 8 работници х 7 часа. 
- На ден 31.12.2014 година беше интервенирано во временскиот период од 4.00 
часот до 7.00 часот,  и од 17.00часот до 19.00 часота за интервенцијата е употребено 
12000 кг сол и ризла. За рачно чистење на снегот од тротоарите и паркинзите беа 
ангажирани 8 работници х 7 часа. 
 За опслужување на возилото за чистење на снег односно полнење на соларката 
со сол и ризла беше ангажирана и градежната машина ICB 3CX.  
 

      Во целокупниот овој процес за расчистувањето на снегот и мразот од улиците и 
патиштата на територијата на Општина Илинден во 2014 година постојано беше 
ангажирана механизација и потребниот број на работници од Секторот  Јавна 
чистота, паркови и зеленило и од Секторот Комунална хигиена. За периодот 
Јануари/Февруари 2014 година за потребите на процесот за чистење на снег и мраз 
беа потрошени околу 20.000кг сол и ризла, а во Декември 2014 година потрошени се 
42.000кг сол и ризла.  
 

4. Дополнителни работи: Покрај претходно наведените активности и работни задачи, 
во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година од страна на вработените во 
Секторот ,,Јавна чистота, паркови и зеленило" извршувани се и други дополнителни 
работи кои произлегуваат од целокупното работење и активност на ЈКП ,,Илинден" 
н.Илинден и дополнителни  работни активности во одредени компании кои 
произлегуваат од склучени Договори за хортикултурно уредување и одржување на 
чистота на просторите на одредени компании во тековниот период. 
-- Косење и  уредување на  секундарни канали во н.м. Мралино во правец од црквата 
до домот и од домот до автопат ; 
-- Изнесување на земја од прочистување на канали во н. м. Мралино; 
-- Косење и уредување на приклучок на автопат во н.м.Кадино; 
-- Косење и чистење на канали  од ул.7 до ул 3 во н. м. Кадино ; 
-- Косење на реката и уредување на населено место н.м.Бујковци; 
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-- Косење на секундарни канали  и нивно уредување на ул.11и ул.13 во н.м. Илинден 
-- Собирање отпадоци  од автопат, од клучка Хиподрум до манистир Дељадровци , 
од н.м. Миладиновци  до аеродромот  Александар Велики и од н.м. Мралино до 
клучка Хиподром во соработка  со Македонијапат. 
-- Поставување на бетонски столбови за оградување на претоваарна станица  и 
оградување со поставување на плетена жица  
-- Косење ,собирање и изнесување на трева во: 
   -ТИРЗ Скопје1 и Скопје2 
   -Џонсон Контролс 
   -МВР - аеродромска база Кадино 
   -Здраствен дом Илинден 
-- Сечење гранки и уредување на просторот од н.м.  Илинден до н.м.Маџари во 
соработка со ЈКП ,,Гази Баба,, и Паркови и зеленило од град Скопје. 
--  Косење на секундарни канали во Илинден и Марино. 
--  Косење трева, сечење гранки Дељадровци - манастир св. Ѓорѓија. 
--  Косење на реката во Дељадровци и уредување на мост. 
-- Уредување на канал  од прочистителна станица Илинден до главен канал, 
сечење гранки, грмушки , и косење трева. 
--   Косење пречистителна станица  Кадино 
-- Уредување на ракли во Марино  карши пензионерски дом ставање браници. 
-- Уредување на автобуска станица во Миладиновци - поставување бекатон и 
правење одводни канали за атмосферски води и фарбање на истата. 
-- Потполнување на дупки  на улиците низ општина Илинден со тампон и бекатон. 
-- Чистење и одржување на секундарни  одводни канали  за атмосферската вода 
во Мралино, Кадино, Марино, и Илинден. 
-- Садење жива ограда  во Илинден и Марино и нејзино полевање и одржување. 
--  Косење и уредување на клучката кај Белви и клучката кај Макпетрол. 
--  Косење на главниот канал  од My Market  до мостот до Велешко маало. 
-- Извршено е дополнително машински и рачно косење на патотот  од Кадинска 
раскрсница до Миладиновци по ширина од 2м од работ на патот 
-- Извршено е поставување на сигнални столбчиња на новоасвалтираниот пат 
Кадино - Миладиновци 
-- Извршено е целосно уредување на манастирскиот комплекс Св. ,,Ѓорѓија,, во 
Дељадровци по повод денот на општината 
-- Изграден е тоалет во домот на културата во населено место Мралино 
-- Изградена бетонска основа за котелот за парно за дом на култура Илинден 
-- Изградени 4 капаци за шахти со димензии 140х 140 на атмосферска 
канализација на ул.11 и ул.13 во населено место Илинден. 
-- Извршена е поправка на клупите поставени на автобуските станици и парковите 
на територија на општина Илинден. 
 
   V. Сектор ,,Одржување на јавно осветлување, електрични уреди на 
објекти и механизација" 
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Во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година работењето и активностите 
во Секторот "Одржување на јавно осветлување, електрични уреди на објекти и 
механизација" се одвиваа во три основни насоки и тоа поставување и одржување на 
електично осветлување на јавните површини, плоштади и сообраќајници на 
територијата на Општина Илинден, одржување на електричните уреди и 
инсталацијата на објектите на претпријатието и  инсталација на моторните возила и 
градежни машини во сопственост на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден. Во периодот од 
01.01.2014 година до 31.12.2014 година сите возила и целокупната механизација на 
ЈКП ,,Илинден" н.Илинден  е одржувана редовно и континуирано.  
 Во периодот од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година извршени се поголеми 
интервенции на следниве возила: 
-- ЈЦБ СКИП: 
  Извршена е  поправка на конструкцијата од предната корпа; 
      Промена бна коносно-тањирасти запчаници во диференцијал; 
      Промена на кардан од хидро пумпа; 
-- МАН  22240: 
      Извршена е поправка на главна хидраулична пумпа; 
      Промена на федер платна; 
-- Мерцедес еконик: 
      Извршено е монтирање на моторот на шасијата на возилото со сите      составни 

приклучоци 
--    Мерцедес ОБ1617: 
      Промена на федер платна. 

 
 

Во изминатиот период од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година,  од страна на 
Секторот ,,Одржување на јавно осветлување, електрични уреди на објекти и 
механизација"  редовно се извршуваа и работите за одржување на јавното 
осветлување на територијата на Општина Илинден, а кои хронолошки се однесуваат 
на следново:   

- Кадино, во  трафо бетонско извршена е  промена на ножаст патрон 63А и 
уличното пуштено во функција. 

- Дељадровци манастир промена на фото реле со сонда и уличното пуштено во 
функција. 

- Илинден оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со 
нови штедливи сијалици 30w на: 

- Ул.2- 2 ком. 
- Ул.8- 7 ком. 
- Ул.9- 5 ком. 
- Ул. 565-4 ком.    
- Порцеланска фасонка Е27-1 ком. 
- Марино промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 30w на ул. 

406- 3 ком.  
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- Шемирање на блок за улично осветлување во манастир Дељадровци. 
- Дељадровци манастир вадење на постоечки блок за улично осветлување од 

трафо и поставување на нов блок за улично осветлување надвор од трафо и 
уличното пуштено во функција. 

- Илинден оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици 
со  нови штедливи сијалици 30w на : 

- Ул.1 -7 ком. 
- Ул.2 -4 ком. Порцеланска фасонка Е27 -1 ком. 
- Марино промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 30w на 

ул. 531-16 ком. и промена Порцеланска фасонка Е27-1 ком. 
- Кадино извршена е промена на изгорени сијалици со нови штедливи 

сијалици 30w - 14 ком. 
- Мралино извршена е промена на изгорени сијалици со нови штедливи 

сијалици 30w - 3 ком 
- Илинден промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 30w на 

ул.7- 3 ком.  
- Илинден  промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 30w на 

ул. 19 и 24 - 6 ком.  
- Кадино трафо 893 промена на изгорен множаст патрон и уличното пуштено 

во функција. 
- Дељадровци оспособување на улични светилки и промена на изгорени 

сијалици со  нови штедливи сијалици 30w -8 ком. 
- Марино ул. 500 оспособување на улични светилки и промена на изгорени 

сијалици со  нови штедливи сијалици ул 500- 2 ком. 
- Илинден ул.27 промена на улична светилка со друга половна и нејзино 

поврзување .Светилката е пуштена во функција. 
- Марино ул. 502 поставено половна улична светилка ГЕСТАШ, нејзино 

поврзување и пуштена во функција. 
- Ајватовци оспособување на улични светилки и промена на изгорени 

сијалици со  нови штедливи сијалици 30w-7 ком. Порцеланска фасонка -1 
ком. 

- Илинден оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици 
со  нови штедливи сијалици 30w.На ул. 1, 11, 13, 26--15 ком.Порцеланска 
фасонка- 2 ком. Заштитно стакло 200w- 1 ком. 

- Илинден оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици 
со  нови штедливи сијалици 30w на ул. 24 и 30 – 7 ком.Порцеланска 
фасонка - 1ком. Заштитно стакло 200 w- 1 ком. 

- Илинден оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици 
со  нови штедливи сијалици 30w на ул 22 и 8 - 7 ком. 

- Марино оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици 
со  нови штедливи сијалици 30w на ул. 500, 534, 518, 517, 516 и 512-16 ком. 
Порцеланска фасонка -1ком. 

- Миладиновциоспособување на сите улични светилки што се поставени во 
ова населено место. Сменето штедливи сијалици 30w - 33 ком. 
Порцелански фасонки Е27- 4 ком. Заштитно стакло 200w- 2ком. 

- Текија оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици 
со  нови штедливи сијалици 30w-13 ком. Порцеланска фасонка Е27 - 1 ком. 

- Мршевци ул.7 кај млин Широка планина во блок за улично осветлување 
промена на фото реле со сонда и уличното пуштено во функција. 
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- Илинден Дом на култура промена на фото реле со сонда и уличното 
пуштено во функција. 

- Бунарџик оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со  
нови штедливи сијалици 30w-36 ком. Порцеланска фасонка Е27-2 ком. 

- Дељадровци на билборд што се наога на автопат промена на сите флуороцентни 
сијалици 36 w-24 ком, стартери од 6- 65w—24 ком. 

- Дељадровци оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со  
нови штедливи сијалици 30w- 6 ком. 

- Мршевци трафо бр. 987 и оспособување на улични светилки и промена на 
изгорени сијалици со  нови штедливи сијалици 30w-6 ком. Порцеланска фасонка 
Е27-1 ком. 

- Бучинци оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со  
нови штедливи сијалици 30w-2 ком. 

- Текија, Дом на култура промена на сериски прекидач-1 ком. и штедлива сијалица 
30 w-1ком. 

- Бујковци оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со  
нови штедливи сијалици 30w-19 ком. порцеланска фасонка -2 ком. заштитно стакло 
200 w – 2 ком. 

- Мралино оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со  
нови штедливи сијалици 30w-9 ком.заштитно стакло 200 w- 2 ком. порцеланска 
фасонка Е27- 2 ком. 

- Илинден ,спортска сала пуштено доводен кабел од табла до семафор и  
записничка маса PGP   3x2,5mm2 во должина од 70 m. и семафорот пуштен во 
функција. 

- Мралино спортско игралиште, оспособување на рефлекторите и светото пуштено 
во функција. 

- Кадино оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со  нови 
штедливи сијалици 30w-2 ком. 

- Илинден оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со  
нови штедливи сијалици 30w на ул, 8 и 9 споредни -4 ком. порцеланска фасонка 
Е27- 2 ком. 

- Марино оспособување на улични светилки и промена на изгорени сијалици со  
нови штедливи сијалици 30w на ул. 500 споредни - 4  ком. порцеланска фасонка 
Е27 – 1 ком. 

- Припрема и шемирање на блокови за улично осветлување  исшемирано 5 блока. 
- Дељадровци манастир промена на изгорени фото реле со сонда и контактор 220v-

80А и уличното пуштено во функција. 
- Мршевци трафо бр.460 кула, вадење на стариот блок од трафо и поставување на 

нов блок за улично осветлување надвор од трафои уличното пуштено во функција. 
- Мршевци блок за улично осветлување кај млин Широка планина промена на 

изгорени фото реле со сонда и контактор 220v- 80А. 
- Илинден ул.8 споредна презатегање на улична светилка и поставување на 

алкоклеми и светилката пуштена во функција. 
- Мршевци излез од трафо бр. 460 промена на изгорени штедливи сијалици со нови 

30w- 5 ком. порцеланска фасонка  Е27 – 1 ком. 
- Илинден ул.9 споредни промена на изгорени штедливи сијалици со нови 30 w-3 

ком. флуо сијалици 55 w- 2 ком. 
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- Бунарџик промена на изгорени штедливи сијалици со нови 30 w-3 ком. и 
порцеланска фасонка 1 ком. 

- Марино ул. 500 кај дрварот свртени 2 улични светилки према улица и промена  со 
нови штедливи сијалици 30 w -2ком. 

- Бунарџик трафо бр. 34 изместено фото реле од местоположба вратено на мест и 
уличното пуштено во функција. 

- Кадино главна улица поставено улична светилка и промена на изгорени сијалици 
со нови штедливи 30w-5 ком. Алко клеми-2 ком. 

- Марино ул.528 и 504 промена на изгорени штедливи сијалици со нови   30 w-2 ком. 
Заштитно стакло 200 w-1 ком. 

- Промена на изгорени осигурачи во блокови за улично осветлување:  
- Илинден трафо бр. 492 -63А- 1ком, Марино трафо бр.726-63А-1 ком,  Марино 

трафо бр.456-63А-1ком, Марино трафо бр 1104 -63А-1ком.,  Марино трафо 
бр.1265-63А-1 ком., Марино трафо бр. 1264-63А-1ком.,  Кадино трафо (ново 
бетонско) 63А-1 ком., Кадино трафо бр.647  -63А-1 ком., Мралино трафо бр. 672 -
63А-1 ком., Мршевци трафо бр.460 подигање на автоматски осигурач 

- Мралино ул.7 презатегање на улична светилка и кабел SKS 2x16mm во должина 
од 50m и промена на изгорени штедливи сијалици со нови  30w-2 ком. 

- Кадино вадење на стари дрвени столбови и поставување на нови бетонски 
столбови од страна на ЕВН. Демонтирање на мрежата за улично светлување и 
светилките од старите дрвени столбови и пренесување на новите бетонски 
столбови.Мрежа во должина од   300 m и улични светилки -5 ком. Заменети 
штедливи сијалици со нови 30w-6 ком. Порцеланска фасонка Е27-1 ком и уличното 
пуштено во функција. 

- Марино трафо бр 1276 промена на фото реле со сонда и уличното пуштено во 
функција. 

- Бунарџик трафо бр 34 промена на изгорен множаст патрон 63А. 
- Дељадровци манастир промена на фото реле со сонда и уличното пуштено во 

функција  
- Поставување на табли за блокови за улично осветлување на трафоата. 
- Илинден трафо бр.659 кај Дом, Илинден трафо бр 845 кај Училиште, Марино 

трафо бетонско, Марино трафо бр.578 Велешко маало,  Марино трафо бр492 
Велешко маало  

- Мршевци трафо бр987 промена на изгорен множаст патрон со нов 63А 
- Марино трафо бр 1276 дигање на автоматски осигурувач и уличното пуштено во 

функција.   адење на старите блокови за улично осветлување од трафоата 
поставување на нови надвор од трафоата 

- Илинден трафо бр.659 кај Дом на култура, Трафо бр.845 кај школо, Марино трафо 
кај спортски терени, Поставено кабел  РР00-4Х6мм-40 метри 

- Индустриска зона Бунарџик работено со корпа затегање и оспособување на 
улични светилки  

- Вадење на старите блокови за улично осветлување од трафоата поставување на 
нови надвор од трафоата: Марино трафо бр.578 велешко маало Трафо бр.1265 
велешко мало кај кош Поставено кабел РР00- 4х6мм-12 метри 

- Ајватовци оспособување на улични светилки промена на изгорени сијалици со 
нови штедливи сијалици 30 W – 3 ком. 
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- Дељадровци оспособување на улични светилки промена на изгорени сијалици со 
нови штедливи сијалици 30 w-3 ком. 

- Мршевци дом презатегање на доводен кабел во струјомерот и  мрежата пуштена 
во функција.Илинден влез сменето на изгорени флуо сијалици 55w со нови 3 ком. 

- Штедливи сијалици 30 w- 3 ком. 
- Марино ул.504,502 и 532- промена на изгорени штедливи сијалици со нови 30 w -

4ком. Порцеланска фасонка Е27-1ком. 
- Илинден ул.6 промена на изгорени штедливи сијалици со нови 30w-3 ком. 

порцеланска фасонка Е27-1 ком. 
- Бунарџик индустриска зона промена на изгорени ножасти патрони 63А 
- 2 ком. и уличното пуштено во функција. 
- Припрема на лимени ормари 400х400х200 за шемирање на блок за улично 

осветлување. 
- Илинден ул.9 промена на изгорени сијалици со нови штедливи 30w 
- 2 ком. 
- Марино ул.502, 504,531 – промена на изгорени сијалици со нови штедливи 

30w- 3 ком. 
- Мршевци промена на изгорени сијалици со нови штедливи 30w-1 ком. 
- Порцеланска фасонка Е27- 1ком. 
- Мралино кај подвозник сменета пета жица наставена и уличното пуштено 

во функција. Промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 
30w-3 ком. 

- Бучинци во трафо бр.1215 промена на изгорен ножаст патрон, промена на 
изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 30w-2 ком. 

- Кадино трафо бр.647 промена на изгорен главен ножаст патрон со нов 80А 
и уличното пуштено во функција. 

- Симнување на билбордите од пред дом и раскрсница во Илинден. 
- Марино ул.502 промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 

30w-2 ком. 
- Фудбалско игралиште Марино промена на фото реле и сонда и светлото 

пуштено во функција 
- Миладиновци круг оспособување на рефлектор, промена на изгорена метал 

халугена сијалица 400w и упаљач и рефлекторот пуштен во функција. 
- Припрема и шемирање на блокови за улично осветлување 5 блока и 

спремни за поставување. 
- Вадење на постоечки блокови за улично осветлување од трафоата и 

поставување на нови блокови надвор од трафоата: Марино трафо бр.456 -
Ескалибур, Трафо бр726 –Агроунија, Илинден трафо бр.942 – стара 
млекара,пуштено кабел РР004х6мм-20метри и уличните блокови пуштни во 
функција. 

- Марино ул.534 промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 30 
w – 3 ком. 

- База Милдиновци – презатегање на главниот довод што води од АРМ  до 
база и мрежата пуштена в функција. 

- Марино трафо бр.456- промена на изгорено фото реле и сонда со ново и 
уличното пуштено во функција. 

- Кадино трафо бр.893- оспособување на командата за улично осветлување 
и уличното пуштено во функција. 



Службен  Гласник на Општина Илинден  бр.3  Март   2015 година 

 

- Илинден во домот замена на изгорени сијалици со нови 7 ком. Ставено 
заштитно стакло топка на бината. 

- Спортска сала сменето 1 кип прекидач и 1 обичен, 5 флуо сијалици 36w. 
- Кадино трафо бр.647 кај црква промена на изгоено фото реле и сонда со 

ново и уличното пуштено во функција. 
- Илинден пред дом и раскрсница поствени паноа по повод поетска 

манифестација. 
- Бунарџик трафо бр.34 изваден постоечки блок од трафо и поставен нов 

блок за улично осветлување надвор од трафо. Поставен кабел РР00 
4Х6мм-7 метри и уличното пуштено во функција. 

- Марино ул.504 промена на изгорени сијалици со нови штедливи  30w 
- 2 ком. 
- Дељадровци  промена на изгорени сијалици со нови штедливи 30w          - 

3ком. 
- Мршевци промена на изгорени сијалици со нови штдливи 30w-4 ком. 
- Бунарџик промена на изгорени сијалици со нови штедливи 30w-15 ком. 

Порцеланска фасонка Е27 – 2 ком. 
- Илинден пуста кула – промена на фото реле и сонда со нова и уличното 

пуштено во функција. 
- Бујковци трафо бр.493 изваден постоечки блок од трафо и поставен нов 

блок надвор од трафо и уличното пуштено во функција. Поставен кабел 
РР00 4Х6мм-10 метри, алко клеми 3 ком. 

- Дељадровци спортско игралиште сменето метал халогени сијалици 250w- 
2ком. 

- Бујковци  промена на изгоени сијалици со нови штедливи сијалици 30w-3 
ком. 

- Прочистителна станица Марино вадење на главна пумпа, прочистување и 
враќање назад, дигање на автоматските осигурачи и пумпата пуштена во 
функција. 

- Илинден ул.2 – промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 
30w-4ком. и порцеланска фасонка Е27 – ком. 

- Припрема и шемирање на блокови за улично осветлување. 
- Кадино  трафо бетонско вадење на постоечкиот блок од трафо и 

поствување на нов блок за улично осветлување надвор од трафо. Поставен 
кабел РР00 4х6мм-12 метри и уличното пуштено во функција. 

- Кадино оспособување на уличното осветлување на излезот од ново 
поставениот блок - краток спој со мрежна фаза, промена на изгорени 
сијалици со нови штедливи 30w-4ком. 

- Зона Бунарџик – промена на изгорени ножасти патрони со нови 63А во 
трафо кај Продис. 

- Бунарџик промена на изгорени сијалици со нови штедливи сијалици 30w- 6 
ком. 

- Илинден трафо бр.845 кај школо промена на стопена жица од главен 
осигурач до склопка  и уличното пуштено во функција. 

- Поставување на катанци на сите поставени блокови за улично 
осветлување. 

- Оспособување на улични светилки во нм. Марино, промена на изгорени улични 
сијалици со нови штедливи 30W -220 v. Улица 517, 518, 525, 531, 536- 18 парчиња, 
порцеланска фасонка Е27- 2 пар. 
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- Кадино- промени на изгорени ул. сијалици со нови штедливи 30 w- 2пар. 
- Илинден ул.9- промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи 30w- 3 пар, 

алкоклеми-3. 
- Марино- ул 530, 532, 534, промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи 

30 W -3 пар 
- Марино, околу граднка,- промена на изгорени флуо сијалици 55w со нови 5 пар. 
- Кадино- промена на изгорени сијалоци со нови штедливи 30w- 34 пар. 
- Текија -промена на изгорени сијалици со нови штедливи 30w- 3 пар. 
- Марино улица 531, 518- промена на изгорени сијалици со нови штедливи 30w 

2пар. 
- Кадино ул 11 - промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи -30 w 2 

пар. 
- Текија ,главна улица, -промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи 

30w- 3 пар. 
- Дељадровци- промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи 1пар. 
- Дељадровци ,манастир, -промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи 

30w-2 пар, порцеланска фасонка  Е27- 1 пар. 
- Кадино -презатегање на петта жица поради кинење од невреме и уличното 

пуштено во функција 
- Ајватовци- кинење на петта жица од невреме , презатегање на истата и уличното 

пуштено во функција. 
- Миладиновци- трафо бр. 866, промена на изгорено фото реле и сонда со ново 

реле и уличното пуштено во функција. 
- Миладиновци-трафо бр 458 промена на изгорени 2 ножасти патрона, 63А – 2 пар. 
- Мралино трафо бр 672 , промена на изгорен ножаст патрон со нов 63А -2 пар. 
- Илинден, Пуста Кула- промена на изгорено фото реле и сонда со ново и уличното 

пуштено во функција. 
- Марино трафо бр. 456 дигнати два автоматски осигурачи. 
- Марино-излез од трафо бр.726, скината петта жица од невреме , поставување на 

нова и презатегање и уличното пуштено во функција. 
- Миладиновци, излез од трафо бр.1443 уплеткана петта жица со мрежна фаза , 

отплеткување и уличното пуштено во функција.Промена на изгорени улични 
сијалици со нови штедливи 30w- 6 пар. 

- Марино , ул.532 и 522- промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи -6 
пар. 

- Марино , ул. 500,на автобуска кај дрварот, поставена нова улична светилка гесташ 
комплет 1, кабел SKS 2X16 во должина од 50 метри, алкоклеми -2пар, затегачи за 
SKS- 2 пар. 

- Марино ул. 531 промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи 30 w -6 
пар. порцеланска фасонка Е27 -1 пар. 

- Миладиновци, трафо бр.458-промена на изгорени ножасти патрони со нови 63А – 2 
пар, и уличното пуштено во функција. 

- Марино, трафо бр. 1265- промена а изгорено фото реле и сонда со ново- 1 пар. 
- Припрема и шемирање на табли за блокови за улично осветлување.  
- Бујковци трафо бр.      – промена на изгорено фото реле и сонда со ново и 

уличното пуштено во функција. 
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- Миладиновци трафо бр. 458- промена на изгорени ножасти патрони со нови 63А – 
2 пар. 

- Кадино- излез од трафо бр.893, пуштено кабел SKS во должина од 50 метри, 
поставено улична светилка гесташ, поставено 2 алкоклеми и 2 унимакс клеми 

- Миладиновци, трафо бр.458- вадење од трафо на постоечкиот блок и поставување 
на нов блок за улично осветлување надвор од трафо и уличното пуштено во 
функција. 

- Дељадровци трафо - вадење од трафо на постоечкиот блок и поставување на нов 
блок за улично осветлување надвор од трафо и уличното пуштено во функција. 

- Бунарџик трафо бр. 34- промена на изгорено фото реле и сонда со ново и 
уличното пуштено во функција. 

- Мршевци трафо. бр 987- вадење од трафо на постоечкиот блок и поставување на 
нов блок за улично осветлување надвор од трафо и уличното пуштено во 
функција. 

- Бучинци трафо бр 1215.- вадење од трафо на постоечкиот блок и поставување на 
нов блок за улично осветлување надвор од трафо и уличното пуштено во 
функција. 

- Илинден трафофо бр.845- дигнати 2 автоматски осигурувачи и уличното пуштено 
во функција. 

- Марино трафо бр. 456 – дигнат автоматски осигурувачи и уличното пуштено во 
функција. 

- Илинден, Пуста Кула – промена на изгорена фото реле и сонда со ново,промена 
на изгорени улични сијалици со нови штедливи 30w- 4 пар. 

- Марино ул. 8 споредни улици – промена на изгорени улични сијалици со нови 
штедливи 30w-11 пар. 

- Кадино, бетонско трафо- дигнати два автоматски осигурувачи и уличното пуштено 
во функција. 

- Марино ул. 500 и 532- промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи 30 
w-8пар., порцеланска фасонка Е27- 3 пар. 

- Кадино –промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи 30w 2 пар. 
- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 

улици во населено мест Илинден 52 парчиња 
- Мралино укопување на дрвен 8 метарски столб, затегање на кабел и поставување 

на нова улична светилка и уличното пуштено во функција 
- Кадино, трафо бетонско промена на изгорен контактор 80А со нов 1 парче 
- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 

улици во населено местоМарино 42 парчиња 
- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 

улици во населено местоКадино 4 парчиња 
- Бујковци, трафо бр.1454 столбно промена на фото реле и уличното светло 

пуштено во функција 
- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 

улици во населено местоБунарџик 13 парчиња 
- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 

улици во населено местоАјватовци 4 парчиња 
- Мршевци, поставена нова улична светилка комплет 
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- Илинден, премостување на постоечки блок за улично осветлување во трафо бр. 
492 и уличното пуштено во функција 

- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 
улици во населено местоМиладиновци 12 парчиња 

- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 
улици во населено место Бујковци  7 парчиња 

- Илинден, (Пуста Кула), промена на изгорено фото реле и уличното пуштено во 
функција 

- Марино трафо бр.1104 префрлање на сензор од една на друга страна од трафото 
и уличното пуштено во функција 

- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 
улици во населено местоТекија 7 парчиња 

- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 
улици во населено место Дељадровци 2 парчиња 

- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 
улици во населено место Мршевци 2 парчиња 

- Кадино, ул.6 одкачување на пета жица поради дислокација на столб (бандера) и 
повторно закачување на кабелот 

- Илинден, трафо бр. 8 промена на изгорен ножест осигурувач со нови 63 А 2 
парчиња и уличното пуштено во функција 

- Илинден, блок на ул.26 (преку автопат) промена на фото реле и сонда и уличното 
пуштено во функција 

- Илинден, трафо бр 492 промена на изгорена главна склопка со нова и уличното 
пуштено во функција 

- Ајватовци, трафо бр.1147 промена на изгорен главен ножест осигурувач со нов 63 
А 1 парче 

- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 
улици во населено место Бучинци 3 парчиња 

- Промена на изгорени улични сијалици со нови штедливи сијалици 30 w на сите 
улици во населено место Мралино 6 парчиња 

- Илинден, трафо бр.492 промена на фото реле со сонда и уличното пуштено во 
функција 

- Марино, трафо бр. 1104 промена на фото реле со сонда и главен осигурувач 100А 
и уличното осветлување епуштено во функција. 
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Вграден материјал за одржување на уличното осветлување на територијата на Општина 
Илинден за периодот од 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. 

 
 
 
 

Ред. 
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1. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
улична светилка 
Гесташ 

2 2           4 

2. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
штедливи 
сијалици  
220V – 30W 

143 152 45 20 48 46 19 40 17 25 30 19 602 

3. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
порцелански 
фасонки Е - 27 

11 10 1 1 5 2  5  
 

1 2 1 39 

4. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
флуоросцентна 
сијалица 36 W   

5          24  29 

5. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
контактор 
 220V-80А 

1       1   1  3 

6. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
стартер 6-65W 

5          24  29 

7. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
Алко Клеми 

5 2 6      3 5   21 

8. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
сериски 
прекинувач 

1           1 2 

9. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
заштитно стакло  
200 W 

2 1   2   2 1 2 2  12 

10. Набавка, 
транспорт и 
вградување на  
кабел ПГП 3х2,5 
мм. 
 
 

70            70 

11. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
фото реле со сонда 

7 6 2   1   2 1 1 5  25 
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VI. Sektor ,,Stopanisuvawe so sportski objekti" 
 
 
 Јавното комунално претпријатие „Илинден“ од н.Илинден е надлежно 
претпријатие за стопанисување со спортските објекти на подрачјето на Општина 
Илинден, односно управувањето, одржувањето и изнајмувањето на  спортските 
објекти на подрачјето на Општина Илинден. 

 Јавното претпријатие стопанисува со спортски објекти од отворен и 
затворен тип: 

- спортска сала Гоце Делчев 
- две помошни фудбалски игралишта, и 
- четири професионални тениски игралишта. 

 ЈКП „Илинден“, н.Илинден со сите свои пропратни објекти, адекватни 
материјално-технички средства и персонал со искуство во одржувањето на 
објектите даваат можност за: 
- врвна работа во повеќе спортови: фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, боречки 
спортови, тенис, мал фудбал, 
- рекреација: за правни и физички лица, 
- останати активности: одржување на приредби, натпревари и културно-забавни 
манифестации, и 
- организирање на натпревари  во сите спортови. 
 
 
 Активности во спортските објекти:   

 
1.Затворени спортски објекти, спортска сала Гоце Делчев 

      1.1 Редовно одржување 
      1.2 Спортскo-културни активности и манифестации  

 

12. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
блок за улично 
осветлување 
- лимен ормар,  
- контактор 220V 
80A, Автоматски 
осигурувчи (63А-
3, 32А-3, 10А-1) 
-Фото реље со 
сонда 

3 5 1   1  1 2  1 1  
 
 

14 

13. Набавка, 
транспорт и 
вградување на 
ножести  
осигурачи 

3  3 4 3 1 
 

 2 1 1        6   24 

14.  
Катанци за уличен 
блок  

3 5 1  1   1   1  12 

15. Кабел PPOO 4х6 25 37 12  7   10     91 

16. Флуо сијалици 
55W 

8            8 
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1.1 Редовно одржување 
За периодот на кој се однесува извештајот се вршеа следните неопходни 

активности за редовно одржување на спортската сала, како истата би била во 
најдобра функција за сите спортски клубови, правни и физички лица , како и за 
сите заинтересирани корисници на услуги на спортската сала : 
- Прво и основно секојдневно одржување на хигиената во внатрешноста на  
салата и одржување на хигиената во паркот и околината на салата 
- Хорти-културно средување на околината пред и околу салата. 
- Фарбање на заштитните зидови покрај аут линијата,позади головите и дел од 
трибините.  
- Редовно одржување и поправка на водоводната и електричната 
   инсталација 
- Замена на дотраените чешми,светилки и рефлектори 
- Поставување на нови мрежи за кошевите 
- Поставување на нови мрежи на головите 
- Редовно одржување на системот за греење  
- Средување на подтрибинскиот простор и на магацинските простори 
- Набавка на средства и алати за работа 
- Поправка на рипстолите 
- Поправка на заштитната ограда на трибините,заварување и фарбање 
- Поправка на мобилен кош,заварување и фарбање 
- Поправка на фасадата на спортската сала. 
- Замена на оштетените пластични столчиња од трибините со нови дрвени 
седишта. 
- Поправка на дел од оштетениот под, негово лепење и штрафење. 
- Поправка на јарболите пред спортската сала и замена на знамињата. 
- Комплетно чистење на сите застаклени површини, внатрешно и надворешно. 
- Чистење на одводните олуци. 
- Чистење на пристапни патеки и паркинзи од снег 
 

1.2 Спортски и културни манифестации 
- Рекреативно користење на салата од физички и правни лица 
- Првенствени натпревари во повеќе спортови 
- Ослободување на термини за тренинзи и натпревари на спортски клубови и 
школи, основни училишта, средно училиште и сојузи од подрачјето на општина 
Илинден во согласност со Програмата за спортски активности на подрачјето на 
општина Илинден за 2014 година со арх.бр.07-649/5 од 25.02.2014 година,Табела 
1. 
 

2.Отворени спортски објекти ( тениски терени и помошни фудбалски 
игралишта) 
     2.1 Редовно одржување на спортските терени и објекти 
     2.2 Спортскo културни активности и манифестации 
 

2.1 Редовно одржување на спортските терени и објекти 
 За овој период при редовното одржување на сите спортски терени и објекти 
со кои стопанисува Јавното претпријатие ги извршивме следните активности 
неопходни за нормално работење на истите: 
- Одржување редовна хигиена на сите простори и спортски терени. 
- Подмачкување, преглед и заштита на машините и алатите за оджување и 

тековно работење. 



Службен  Гласник на Општина Илинден  бр.3  Март   2015 година 

 

- Проверка на исправноста на сите спортски реквизити и опрема и нивна 
поправка за нормална употреба. 

- Фарбање на заштитната ограда, стативите и трибините на фудбалските терени. 
- Замена на оштетените талпи од трибините на помошните фудбалски игралишта 

и премачкување на истите. 
- Замена на дотраените светилки и рефлектори. 
- Поправка, глетување и варосување на соблекувалните на фудбалските терени. 
- Пополнување со плодна земја на нерамнини на терените,валање на терените. 
- Редовно прихранување на тревните површини на фудбалските терени со ѓубре 

НПК и КАН,спрема потребите и барањата на стручната литература за што е 
обезбедена и донација на вештачко ѓубриво во вкупна количина од 300 
килограми. 

- Вадење на бусени и замена на оштетените делови од тревнатиот терен на 
помошното фудбалско игралиште „Македонски Бранители“ во н.м.Марино. 

- Поправка на прскалките за наводнување на зелените површини и 
модернизација на истите. 

- Обележување на линиите на сите спортски терени. 
- Поправка на кабини на терените за делегат, гости, домашни. 
- Поставување на две нови табли и мрежи за кош на кошаркарското игралиште 

во спортскиот центар во н.м.Марино. 
- Поправка и замена на дотраени чешми. 
- Редовно косење и собирање на тревата од фудбалските терени. 
- За време на сезоната секојдневно наводнување на тревата од фудбалските 
- терени. 
- Чистење на тревнатите терени од широколисни тревки. 
- Целосно окопување на заштитната ограда околу Помошните фудбалски 

игралишта 
- Замена и врзување на мрежата од заштитните огради од фудбалските и 

тениските терени 
- Замена на сите дотраени светилки на тениските терени 
- Оспособување на олуците во нормална состојба одводнувајќи ја 

атмосферската вода од соблекувалните. 
- редовно бришење на тениските терени,нивно метење и грижа за реквизитите. 
 
2.2 Спортско културни активности и манифестации                                                                                                                                                                                                                 
- Користење на тениските терени за одржување на часови по физичко воспитување. 
- Користење на тениските терени од тениските клубови за тренинзи, натпревари и 

турнири. 
- Користење на фудбалските терени од страна на спортските клубови, здруженија на 

граѓани и рекреативци. 
- Ослободување на термини за тренинзи и натпревари на спортски клубови и школи, 

основни училишта, средно училиште и сојузи од подрачјето на општина Илинден во 
согласност со Програмата за спортски активности на подрачјето на општина Илинден 
за 2014 година со арх.бр.07-649/5 од 25.02.2014 година,Табела 1. 

 
3. Останати површини и пристапни патеки 
1.Чистење на пристапни патеки,паркинг простор,каналчина околу нив и слично. 
3.Чистење,окопување,вадење и одржување на садниците  околу објектите. 
4.Косење на тревата од сите слободни зелени површини и чистење од 
хартија,најлони и слично. 
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5.Чистење на снег од пристапните патеки и паркинг простори 
 

 
Реализација на Програмата за спортски активности на подрачјето на 

општина Илинден за 2014 година со арх.бр.07-649/5 од 25.02.2014 година 
 

 Јавното комунално претпријатие „Илинден“ од н.Илинден е надлежно 
претпријатие за стопанисување со спортските објекти на подрачјето на Општина 
Илинден,односно управувањето, одржувањето и изнајмувањето на  спортските 
објекти на подрачјето на Општина Илинден. 
 Советот на Општина Илинден усвои Програма за спортски активности на 
подрачјето на општина Илинден за 2014 година со арх.бр.07-649/5 од 25.02.2014 
година за чија практична реализација е задолжено Јавното комунално 
претпријатие Илинден,н.Илинден. 
 Јавното комунално претпријатие Илинден, н.Илинден  во изминатиот 
период ги реализираше следните активности од Програмата за спортски 
активности планирани за овој период, односно : 
1. Трансфери до ОФС СЕВЕРНА ТРЕТА ЛИГА, за судиски и делегатски трошоци и 
пререгистрација на фудбалери за следните фудбалски клубови од Општина 
Илинден кои се натпреваруваат во Третата Македонска фудбалска лига: 

- ФК Илинден 
- ФК Кадино 
 

2. Трансфери до Општинскиот фудбалски сојуз ИЛИНДЕН 2012 за судиски и 
делегатски трошоци за следните фудбалски клубови од Општина Илинден кои се 
натпреваруваат во Општинската фудбалска лига ИЛИНДЕН: 

- ФК Бујковци                                                                          
- ФК Бунарџик – Роберт Петковски                                                         
- ФК Дељадровци 2010                                                                   
- ФК МАРИНО 2012                                                                     
- ФК Миладиновци 
- ФК Младост 2012 
- ФК Мралинo 
- ФК Мршевци                                                                              
- ФК Текија 
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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 Одлука за давање согласност на Годишната сметка 

 на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2014 година 
 
 
 
 
 

 
 

 Се објавува Одлуката за давање согласност на Годишната сметка на              
ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2014 година, бр.07-908/7 од 12.03.2015 година,              
што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет и првата редовна седница 
одржана на ден 12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Арх.бр.08-1045/5                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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 Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија                   
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10, бр.6/12, 
бр.119/13, бр.41/14, бр.138/14 и бр.25/15), член 36 став 1 точка 9 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 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), Советот на Општина Илинден на седницата 
одржана на ден 12.03.2015 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Годишната сметка на ЈКП „Илинден“  

н.Илинден за 2014 година 
 

                                         
Член 1 

Советот на Општина Илинден дава согласност на Годишната сметка                
на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2014 година, бр.05-113/1 од 19.02.2015 година 
усвоена од Управниот одбор на  ЈКП „Илинден“, н.Илинден. 
 

Член 2 
 Годишната сметка на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2014 година, бр.05-113/1 
од 19.02.2015 година е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување                               

во Службениот гласник на Општина Илинден. 
 
 
 

Арх.бр.07-908/7                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          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 Одлука за организација, делокругот и начинот на 

извршување на задачите на општинската администрација  
на општина Илинден 

 
 
 
 
 
 

 Се објавува Одлуката за организација, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската администрација на општина Илинден, 
бр.07-908/8 од 12.03.2015 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 
триесет и првата редовна седница одржана  на ден 12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Арх.бр.08-1045/6                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локалната самоуправа                  

(Сл.весник на Р.М бр.05/02), а во врска со член 3 од Уредбата за начелата за 
внатрешната организација на oрганите на државната управа („Службен весник на 
РМ” бр.105/07,146/07,149/11), Советот на општина Илинден на седницата одржана 
на ден 12.03.2015 година, донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на 

општинската администрација на општина Илинден 
 

 
 

I. Основни одредби 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската администрација и други прашања од 
значење за функционирање на општинската администрација на Општина 
Илинден (во понатамошниот текст: општинска администрација). 
 

Член 2 
 Општинската администрација работите ги извршува согласно Законот за 
локалната самоуправа,Статутот на општината и актите на Советот и 
Градоначалникот на општината. 
 

Член 3 
 Врз основа на надлежностите на Општината, групирањето на работите и 
задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и 
поврзаност , општинската администрација се организира во одделенија. 
  

Член 4 
Општинската администрација ги врши следните работи: 
 
1. Ги подготвува актите за Советот и Градоначалникот; 
2. Ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите  
постојани и повремени комисии; 
3. Врши стручни работи за Советот и за Градоначалникот; 
4. Го  организира и спроведува финансиското работење на општината; 
5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината,  
врши анализа на состојбата и дава иницијатива и предлози за нивно  
решавање; 
6. Доставува информации и податоци во врска со активностите на  
општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон; 
7. Ракува со документи на општината и ги чува се до нивното уништување,  
односно предавање во Државниот архив на Република Македонија; и 
8. Врши и други работи што ќе ги определи Советот и Градоначалникот. 
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Член  5 

 Одделенијата се образуваат заради обединување на повеќе меѓусебно 
поврзани области од надлежност на општината, како и координирање и контрола 
на работите во извршувањето на една од следните работи: нормативно-правни и 
управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управно-надзорни, 
стручно-оперативни, образовни, работи поврзани со културата, уметноста, 
социјалната заштита, месната самоуправа, како и инвестиционо-тековни, 
административно-технички, помошни работи и други работи што се извршуваат во 
општината. 
 

II. Видови на организациони облици 
 

Член 6 
Општинската администрација на општина Илинден се организира во 

следните одделенија: 
 

1. Одделение за управување со човечки ресурси 
2. Одделение за подршка на градоначалникот, нормативно правни и 

општи работи 
3. Одделение за финансиски прашања 
4. Одделение за урбанизам 
5. Одделение за локален економски развој, јавни и комунални дејности и 

Заштита на животна средина. 
6. Одделение за инспекциски надзор – инспекторат. 
7. Одделение за внатрешна ревизија  

 
 

III. Делокруг и начин на извршување на задачите 
 

Член 7 
Одделението за управување со човечки ресурси ги врши следните 

работи: 
 

-врши работи кои се однесуваат на следење и  примената на законите и 
другите прописи и општи акти од областа на управување со човечки ресурси, 

-како и изготвување на акти  кој се однесуваат на правата, обврските и 
одговорностите на вработените;  

-обезбедува координација  на управување  со процеси  и човечки ресурси -
стручно усовршување , едукација , тренинг- обука на вработените во општинскта  
администрација;  

- се грижи за обезбедување оптимални услови за работа на вработените, 
- го координира процесот на оценување на државните службенци, 

- - ги подготвува одлуката за организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на работите на општинската администрација, Правилникот за 
систематизација на работните места во општинската администрација, како и 
измените и дополнувања на овие акти, изработува програми како составен дел од 
програмата за работа на органот врз основа на предлозите од вработените на 
одделението ,  
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- управување со човечки ресурси и остварува редовна комуникација и 
соработка со другите одделенија за човечки ресурси од органите на државната 
служба;  

- остварува редовна комуникација и соработка со другите одделенија за 
човечки ресурси од органите на упрвата со цел откривање на човечки потенцијали 
и дава предлог за вработување без јавен оглас од еден во друг орган , 

 -го следи развојот на организационата култура во органот во функција на 
остварувањето на целите во органот правилно применување и спроведување на 
законите и сите подзаконски акти од областа на човечките ресурси  

- спроведување на политиката за управување со човечки ресурси во 
органот, 

- организирање на состаноци на комисијата за водење на дисциплински 
постапки за утврдување на дисциплинска одговорност и комисијата за утврдување 
на материјална одговорност на државните службеници,  

- континуирано следење на состојбата на човечките ресурси организирање 
на состаноци со раководителите на одделенијата за планирање на потребите за 
човечките ресурси на органот, 

- советување и соработка со другите раководители на органот за прашања 
од областа на управување со човечки ресурси оценување на државни службеници  

- изработка на извештај за оценување изработување предлози ѕа 
подобрување капацитетот на знаењето на државните службеници, 

- ги изработува основните елементи на документи за реализирање на 
меѓусебните права и обврски при стручно оспособување и усовршување на 
административни службеници во органот , ја следи примената на етичкиот кодекс 
на административните службеници. 

- соработува со сметководството во одржување на базата на податоци за 
плати на административните службеници  ги води личните досиеа на 
вработените,  

- ракува со документите на општината и ги чува се до нивно уништување 
односно предавање на Државниот архив на Р.Македонија. 
 

Член 8 
 Одделението за подршка на градоначалникот, нормативно правни и 
општи работи, ги врши следните работи:  
 

- ја организира работата на градоначалникот; 
-подготвува програми, извештаи и други материјали за потребите на       

градоначалникот; 
- ги организира средбите и состаноците на градоначалникот; 
- ја остварува комуникацијата со медиумите во однос на активностите на 

органите на општината; 
- организира прес-конференции, брифинзи и интервјуа за новинарите со 

градоначалникот; 
- го координира прибирањето на информациите од одделенијата во рамките 

на општинската администрација и советот на општината; 
- подготвува акти за советот и градоначалникот; 

 - ги подготвува седниците на советот, како и седниците на неговите 
комисии; 
 - врши стручни работи за советот и градоначалникот; 
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 - доставува информации и податоци во врска со активностите на општината 
на барање на надлежните органи или врз основа на закон; 

- ја застапува општината пред надлежните судови и 
 - врши други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на 
советот или градоначалникот на општината. 
 - Спроведување на постапки и изготвување на акти поврзани со 
надлежноста на општината за располагање со градежно земјиште. 
           -  Изготвување на договори по спроведени јавни набавки. 

- ракува со документите на општината и ги чува се до нивно уништување 
односно предавање на Државниот архив на Р.Македонија. 

  - Врши информатичко - технички работи. 

Член 9 
 Одделението за финансиски прашања, ги врши следните работи: 
 

- следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на 
буџетското и  материјално - финансиското работење; 

- управување, следење и контрола на состојбата и движењето на 
средствата и изворите на средствата на субјектот утврдени со буџетот; 

- подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот  
за субјектот; 

- подготовка на стратешкиот план на субјект; 
- измена и дополнување на буџетот и стратешкиот план на субјектот; 
- контрола на подготовката и извршувањето на буџетот; 
- изготвувањето на финансиски план за извршувањето на буџетот 

(месечен,квартален и годишен) за субјектот, органите во состав и  единките 
корисници на субјектот; 

- следењето на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците 
на субјектот; 

- сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот и 
подготвување на годишна сметка; 

- подготовка на Годишен финансиски извештај, освен извештај за 
извршените ревизии и активности на внатрешната ревизија, кој ги подготвува 
одделението за внатрешна ревизија, а е составен дел од овој извештај, согласно 
член 47 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 90/09); 

- благајничко работење; 
- подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената 

документација; 
- пресметувањето и исплатата на платите на вработените во субјектот; 
- примената на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на 

јавните набавки; 
- следењето и согледувањето на потребите од набавки во субјектот и 
водење на постапките  за јавни набавки. 
- изготвувањето на годишен план за јавните набавки и негова реализација  
- ги прибира и го следи прибирањето на сопствените приходи на буџетот на 

општината, 
 -врши утврдување и наплата на сопствените приходи,  
-врши администрирање на локалните даноци и комуналните такси на  



Службен  Гласник на Општина Илинден  бр.3  Март   2015 година 

 

општината, 
- ги следи и ги применува прописите што се однесуваат на утврдување на  

данокот на промет на недвижности и права, данок на наследство и подарок, и 
комунални такси,и 
- други работи од областа на финансиското управување и контрола. 
 

Член 10 
 Одделение за урбанизам ги врши следните работи: 
 
 - урбанистичко планирање; 
 - издавање на одобренија за градење на објекти од локално значење; 
  -издавање акти во постапка за утврдување правен статус на бесправно 
изградени објекти 
 - уредување на просторот; 
 -подготвува акти, стручно-аналитички и други материјали од областа на 
урбанизмот и прсторното планирање; 
 - подготвува согласности за поставување времени објекти, мебел и урбана 
опрема на подрачјето на општината; 
 - врши други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на 
советот или градоначалникот на општината. 
 

Член 11 
Одделение за локален економски развој, јавни дејности, комунални дејности 
и заштита на животна средина  ги врши следните работи: 
 
 - врши студиско-аналитички, стручно-оперативни работи од областа на 
локалниот економски развој; 
 - изготвува стратешки документи на општината, ја следи нивната 
реализација и дава информации за преземање на идни чекори и активности; 
 - соработува со претставници на стопанствениците и на нивните 
Здруженија на подрачјето на Општината; 
 - подготвува програми за изградба и за одржување на комуналната и на 
патна инфраструктура во општината; 
            - Следење  на реализација на инфраструктурни и објекти од јавен интерес  
кој се Инвестиција на општина Илинден. 
 - ги утврдува развојните и структурните приоритети на општината; 
 - учествува во воспоставувањето и во развојот на локалната мрежа на 
институции за промовирање на јавно приватно партнерство; 
 - спроведување на локалната економска политика, одржување на развојот 
на малите и на средните претпријатија и на претприемништвото во општината; 
 - врши работи поврзани со месната самоуправа; 
 - донесување на мерки за заштита и спречување од загадување на 
животната средина и природата; 
 - врши други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на 
советот или градоначалникот на општината. 

- определувањето на имиња на улици плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти. 
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Член 12 

Одделение за инспекциски надзор – инспекторат, ги врши следните 
работи: 
 
 - врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на 
општината врз основа и во согласност со закон; 
 - комуналната инспекција врши инспекциски надзор во областа на 
комуналните работи од надлежност на општината во согласност со закон; 
 - инспекцијата за животна средина врши инспекциски надзор во делот на 
заштита на животната средина од надлежност на општината во согласно со закон; 
 - градежната инспекција врши инспекциски надзор над градби кои се во 
надлежност на општината во согласност со закон; 
 - урбанистичката инспекција врши инспекциски надзор во согласност со 
закон за просторно и урбанистичко планирање за работи од надлежност на 
општината во согласност со закон; 
 - инспекција за образование врши надзор во согласност со законот за 
основно образование за работи што се во надлежност на општината; 
 - комуналните редари вршат контрола на одржувањето на јавната чистота 
во општината во согласно со закон во рамките на надлежностите на општината. 
 

 
Член 13 

 Одделение за внатрешна ревизија, ги врши следните работи: 
 

- процена на усогласеност на работењето на субјектот во согласност со 
законите, подзаконските, интерните акти и договори; 

- темелна процена на функционирањето на системот за внатрешна 
контрола; 

- оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на 
раководителот на субјектот за намалување на факторите за ризик; 

- проверка на точноста, комплетноста и законитоста на сметководствената 
евиденција и финансиските извештаи на субјектот; 

- процена на економичноста, ефикасноста и ефективноста на работењето и 
користењето на средствата во дефинирана област на активности или програми на 
субјектот; 

- темелна проценка на работењето на информативно технолошките 
системи; 

- процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на 
системот за финансиско управување и контрола за утврдување, процена и 
управување со ризиците; 

- давање препораки за подобрување на работењето и работните процедури 
на субјектот, изготвување и донесување на стратешки и годишен план за 
внатрешна ревизија врз основа на објективна проценка на ризик, извршување на 
поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови и 
следење на нивното спроведување; 

- изготвување на извештаи од извршените ревизии; 
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- следење на спроведување на мерките преземени од раководителот на 
субјектот од јавниот сектор врз основа на препораките дадени во ревизорските 
извештаи; 

- изготвување на упатство за работа и повелба за внатрешна ревизија; 
информирање на раководителот на субјектот за постоење на конфликт на 
интереси при извршување на ревизорската задача; 

- известување до раководителот на субјектот и лицето задолжено за 
неправилности, за неправилности или сомнежи за измами или корупција, кои 
можат да резултираат со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка; 

- изготвување на годишен извештај за извршените ревизии и активностите 
на внатрешната ревизија; 

- изготвување на план за обука на внатрешните ревизори и следење на 
нивна имплементација и 

- други работи од областа на внатрешната ревизија. 
 

 
Член 14 

  
IV. Раководење со организационите единици 

 
Член 14 

 Со општинската администрација раководи градоначалникот на општината. 
 

Член 15 
 Со работата на одделението раководи раководител на одделение. 
 Во случај на негово отсуство или спреченост со одделението раководи 
стручен државен службеник со највисоко звање од одделението што ќе го 
определи Градоначалникот. 
 

Член  16 
Вкупниот број вработени и распоредот по звања и работни места го 

утврдува Градоначалникот на општината со Правилникот за систематизација на 
работните места на општинската администрација. 
 

V. Преодни и завршни одредби 
 

Член 17 
 Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува важноста на 
Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на 
општинската администрација бр.________ од ________ година донесена од 
Советот на општина Илинден. 
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Член 18 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во 
Службениот гласник на општина Илинден а ќе се применува по добивањето на 
согласност од Министерство за информатичко општество и администрација и 
истата ќе биде објавена на огласната табла и веб страната на општината. 
 
 
 

 
 
 

Арх.бр.07-908/8                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          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 Одлука за давање на трајно користење на товарно возило 

марка „MAN" на ЈКП „Илинден“, н.Илинден 
 
 
 
 
 
 
 

 Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на товарно возило 
марка „MAN" на ЈКП „Илинден“, н.Илинден, бр.07-908/9 од 12.03.2015 година, што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет и првата редовна седница 
одржана  на ден 12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Арх.бр.08-1045/7                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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 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), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 
12.03.2015 година, донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на товарно возило марка „MAN"  

на ЈКП „Илинден“, н.Илинден 
 
 

Член 1 
 Општина Илинден дава на трајно користење товарно возило на                             
ЈКП „Илинден“, н.Илинден со следните карактеристики: 
 -Марка: MAN 
 -Тип: L 02 
 -Број на шасија: WMAF044129M214071 
           -Број на мотор: 2488162001B21 
           -Година на производство: 1996 
           -Сила на моторот во KW(KS): 250  
 -Регистарска ознака SK-460-LP. 
 

Член 2 
 Товарното возило од член 1 на оваа Одлука се дава на трајно користење 
без надомест на ЈКП „Илинден“ н.Илинден. 
 
 

Член 3 
 За реализација на оваа Одлука, се задолжува Градоначалникот на општина 
Илинден, да склучи Договор со Директорот на ЈКП „Илинден“, н.Илинден со кој се 
уредуваат правата и обврските за товарното возило од член 1 на оваа Одлука. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен Гласник на општина Илинден. 
 

 
Арх.бр.07-908/9                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          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 Одлука за давање на трајно користење на приклучно  

возило марка „HERM." на ЈКП „Илинден“, н.Илинден 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на приклучно  возило  
марка „HERM." на ЈКП „Илинден“, н.Илинден, бр.07-908/10 од 12.03.2015 година, 
што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет и првата редовна седница 
одржана  на ден 12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Арх.бр.08-1045/8                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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 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), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 
12.03.2015 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на приклучно  возило  

марка „HERM." на ЈКП „Илинден“, н.Илинден 
 

Член 1 
 Општина Илинден дава на трајно користење приклучно возило на ЈКП 
„Илинден“, н.Илинден со следните карактеристики: 
 -Марка: HERM. 
 -Тип: J.HELLMERS  GMBH 
 -Број на шасија: W09B96330THH51009 
           -Година на производство: 1996 
 -Регистарска ознака SK-908-KI. 
 

Член 2 
 Приклучното возило од член 1 на оваа Одлука се дава на трајно користење 
без надомест на ЈКП „Илинден“ н.Илинден. 
 

Член 3 
 За реализација на оваа Одлука, се задолжува Градоначалникот на општина 
Илинден, да склучи Договор со Директорот на ЈКП „Илинден“, н.Илинден со кој се 
уредуваат правата и обврските за приклучното возило од член 1 на оваа Одлука. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен Гласник на општина Илинден. 

 
 
 
 

Арх.бр.07-908/10                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          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 Одлука за давање на трајно користење на патничко 

моторно возило марка „FIAT" на ЈКП „Илинден“, н.Илинден 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на патничко моторно 
возило марка „FIAT" на ЈКП „Илинден“, н.Илинден, бр.07-908/11 од 12.03.2015 
година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на триесет и првата редовна 
седница одржана  на ден 12.03.2015 година. 
 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавено  во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 

 
 
Арх.бр.08-1045/9                                                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од  18.03.2015г.                                                                          Градоначалник 
                                                                                             м-р Жика Стојановски с.р. 
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 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), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 
12.03.2015 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на патничко моторно возило  

марка „FIAT" на ЈКП „Илинден“, н.Илинден 
 

Член 1 
 Општина Илинден дава на трајно користење патничко моторно  возило на 
ЈКП „Илинден“, н.Илинден со следните карактеристики: 
 -Марка: FIAT 
 -Тип: BRAVA 
 -Број на шасија: ZFA18200004294753 
           -Број на мотор: 182A40009681246  
           -Година на производство: 1996 
           -Сила на моторот во KW: 76 
 -Регистарска ознака: SK 1722 AB. 
 

Член 2 
 Патничкото моторно возило од член 1 на оваа Одлука се дава на трајно 
користење без надомест на ЈКП „Илинден“ н.Илинден. 
 

Член 3 
 За реализација на оваа Одлука, се задолжува Градоначалникот на општина 
Илинден, да склучи Договор со Директорот на ЈКП „Илинден“, н.Илинден со кој се 
уредуваат правата и обврските патничкото моторно  возило од член 1 на оваа 
Одлука. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен Гласник на општина Илинден. 

 
 
 

Арх.бр.07-908/11                                      Совет на општина Илинден 
Од 12.03.2015 г.                          Претседател 
                        м-р Марјан Милошевски с.р. 
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СОДРЖИНА 

 
 1.Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Извештајот 
за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Водовод“, н.Илинден во 2014 
година,  
 2.Одлука за давање согласност на Извештајот за работата  и резултатите 
од работењето на ЈКП „Водовод“, н.Илинден во 2014 година, бр.07-908/3 од 
12.03.2015 година, 
 3.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Годишната 
сметка на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за  2014 година,  
 4.Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈКП „Водовод“ 
н.Илинден за  2014 година, бр.07-908/4 од 12.03.2015 година, 
 5.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката 
за отстапување на основни средства,  
 6.Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на основни 
средства, бр.07-908/5 од 12.03.2015 година, 
 7.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Извештајот 
за работата и резултатите од работењето на ЈКП „Илинден“, н.Илинден за 
периодот од 01.01. 2014 година до 31.12.2014 година,  
 8.Одлука за давање согласност на Извештајот за работата и резултатите  
од работењето на ЈКП „Илинден“, н.Илинден за периодот од 01.01. 2014 година до 
31.12.2014 година, бр.07-908/6 од 12.03.2015 година, 
 9.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Годишната 
сметка на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за 2014 година,  
 10.Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈКП „Илинден“ 
н.Илинден за 2014 година, бр.07-908/7 од 12.03.2015 година, 
 11.Решение за објавување на Одлуката за организација, делокругот и 
начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина 
Илинден,  
 12.Одлука за организација, делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на општина Илинден, бр.07-908/8 од 
12.03.2015 година, 
 13.Решение за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на 
товарно возило марка „MAN" на ЈКП „Илинден“, н.Илинден,  
 14.Одлука за давање на трајно користење на товарно возило марка „MAN" 
на ЈКП „Илинден“, н.Илинден, бр.07-908/9 од 12.03.2015 година, 
 15.Решение за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на 
приклучно  возило марка „HERM." на ЈКП „Илинден“, н.Илинден,  
 16.Одлука за давање на трајно користење на приклучно  возило марка 
„HERM." на ЈКП „Илинден“, н.Илинден, бр.07-908/10 од 12.03.2015 година, 
 17.Решение за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на 
патничко моторно возило марка „FIAT" на ЈКП „Илинден“, н.Илинден и 
 18.Одлука за давање на трајно користење на патничко моторно возило 
марка „FIAT" на ЈКП „Илинден“, н.Илинден, бр.07-908/11 од 12.03.2015 година. 
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