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Број 6                   Јуни            2013 година 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден 
 

Арх.бр.08-1961/9 
од  12.06.2013 година        

 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 

 

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за намалување на невработеноста кај социјално 

загрозените групи во општина Илинден 
 
 
 
 

 
 

Се објавува Одлуката за намалување на невработеноста кај социјално 
загрозените групи во општина Илинден, бр.07-1886/3 од 10.06.2013 година,                   
што Советот на Општина Илинден ја донесе на четвртата редовна седница одржана     
на ден 10.06.2013 година. 

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

 
                 
 
 
                                                                                                      ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

Арх.бр. 08-1961/1                                                                   Градоначалник 
           Од 12.06.2013г.                                                                  Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), 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 10.06.2013 година, 
донесе  
 

О Д Л У К А 
за намалување на невработеноста кај социјално загрозените групи  

во општина Илинден 
 

Член 1 
Во Буџетот на општина Илинден за 2013 година,                   

се обезбедени средства за ангажирање на лица од социјално загрозените групи           
на граѓани од општина Илинден, за одржување на јавната чистота во општината,            
во вкупен износ од 2.150.000,00 денари.   
 

Член 2 
 Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе бидат наменети за ангажирање           
на лица од социјално загрозените групи од општина Илинден, за одржување на 
јавната чистота во општината, заради намалување на невработеноста кај социјално 
загрозените групи  во општина Илинден преку примена на активни мерки и политики  
за вработување на лица од социјално загрозените групи со кои се постигнуваат 
позитивни ефекти од социјална и економска гледна точка односно од социјален и 
економски аспект. 
 

Член 3 
 Се овластува Градоначалникот на општина Илинден да ја спроведе оваа 
Одлука. 
 

Член 4 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен Гласник на општина Илинден. 
 
 
 
 
                                                                                           Совет на општина Илинден 
                      Претседател 
Архивски број: 07-1886/3                                      м-р Марјан Милошевски с.р. 
Датум на донесување: 10.06.2013г. 
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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 Одлуката за измена на распоредот на средствата 

во Буџетот на општина Илинден за 2013 година 
 
 
 
 

 
 

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот                
на општина Илинден за 2013 година, бр.07-1886/4 од 10.06.2013 година,                   
што Советот на Општина Илинден ја донесе на четвртата редовна седница одржана     
на ден 10.06.2013 година. 

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

Арх.бр. 08-1961/2                                                                   Градоначалник 
           Од 12.06.2013г.                                                                  Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА  

ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
за 2013 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Јуни 2013 година 
 
 
 
 



 
Предлагач: Градоначалник  на Општина Илинден 

     Дипл.маш.инж. Жика Стојановски 
 

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 

ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
За 2013 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 Јуни 2013 година 

 



O     D     L     U     K     A
                        Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na  Op{tina ILINDEN

                                                                                                    Za                godina2013

^len 1

          So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina ILINDEN

                                                                          Za                godina na sledniot na~in :2013

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so 
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 2008)

Potprograma i naziv na potprogramata

Potstavka i opis na potstavkata Buxet Samofinan. Dotacii Donacii Krediti

A00 SOVET NA OP[TINA

464990 -273.000 0 00 0Drugi transferi

E00 OP[TINASKA ADMINISTRACIJA

425970 -67.000 0 00 0Konsultantski uslugi

426990 -340.000 0 00 0Drugi operativni rashodi

426410 -320.000 0 00 0Objavuvawe na oglasi

J40 JAVNA ^ISTOTA

424320 -1.000.000 0 00 0Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA

427110 2.000.000 0 00 0Privremeni vrabotuvawa

0 0 00 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina 

 i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za                  godina.

ILINDEN

2013

BR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

ILINDEN

M-r Marjan Milo{evski

EStojanovska
Inserted Text
07-1886

EStojanovska
Text Box
07-1886/4Од 10.06.2013г.

EStojanovska
Text Box

EStojanovska
Text Box
с.р.

EStojanovska
Text Box
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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 Одлуката за донесување  Предлог  Урбанистички план за село 

Илинден, Марино и дел од КО Кадино, локалитет Ограѓа, измена и дополна  
за -градежна парцела ГП 1.2, општина Илинден, 

плански период 2013-2023 година   
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за донесување  Предлог  Урбанистички план за село 

Илинден, Марино и дел од КО Кадино, локалитет Ограѓа, измена и дополна                  
за -градежна парцела ГП 1.2, општина Илинден, плански период 2013-2023 година, 
бр.07-1886/5 од 10.06.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе               
на четвртата редовна седница одржана на ден 10.06.2013 година. 

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

Арх.бр. 08-1961/3                                                                   Градоначалник 
           Од 12.06.2013г.                                                                  Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 

 

 
Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот                   

за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 25 став 4  и став 5 од 
Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/05, 
бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11, бр.53/11, бр.144/12 и бр.55/13), а во врска со 
член 26 став 6 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на 
РМ бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11, бр.53/11, бр.144/12 и бр.55/13) и 
Согласноста бр.10-1565/22 од 06.06.2013 година издадена од Министерството за 
транспорт и врски, Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 10.06. 
2013  година ја донесе следната 
 
 

О Д Л У К А 
за донесување  Предлог  Урбанистички план за село Илинден, Марино  

и дел од КО Кадино, локалитет Ограѓа, измена и дополна - за градежна парцела 
ГП 1.2, општина Илинден, плански период 2013-2023 година   

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши донесување на Предлог Урбанистички план за село 

Илинден, Марино и дел од КО Кадино, локалитет Ограѓа, измена и дополна                  
- за градежна парцела ГП 1.2, општина Илинден, плански период 2013-2023 година. 

 
Член 2 

Границата на планскиот опфат е дефинирана преку: од север граница на 
градежна парцела ГП 1.2, од исток граница на градежна парцела ГП 1.2, од југ 
осовина на улица “6“ и од запад граница на градежна парцела ГП 1.2. 

Површината на планскиот опфат изнесува 0,31 ха. 
Со Предлог Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, 

локалитет Ограѓа, измена и дополна - за градежна парцела ГП 1.2, општина Илинден, 
плански период 2013-2023 година, се предвидува зона  со класа на намена:                  
А3-групно домување.  

 
Член 3 

Предлог  Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, 
локалитет Ограѓа, измена и дополна - за градежна парцела ГП 1.2, општина Илинден, 
плански период 2013-2023 година,  со технички број У01-01/13-2 од април 2013 
година, изработен е од Друштво за производство, трговија и услуги Иванов 
инженеринг Битола. 
 

Член 4 
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација и јавна 

анкета со број 10-1565/13 од 15.05.2013 година. 
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Член 5 
Урбанистичкиот план со сите негови делови е составен дел на оваа  Одлука и 

истиот се чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната средина на општина Илинден. 
 

Член 6 
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

Службен Гласник на општина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                           Совет на општина Илинден 
                      Претседател 
Архивски број: 07-1886/5                                      м-р Марјан Милошевски с.р. 
Датум на донесување: 10.06.2013г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 

 

 
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за работа во областа на располагањето  

со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија  
на подрачјето на општина Илинден за 2013 година 

 
 
 

 
Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина 
Илинден за 2013 година, бр.07-1886/6 од 10.06.2013 година, што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на четвртата редовна седница одржана на ден 10.06.2013 година. 
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

Арх.бр. 08-1961/4                                                                   Градоначалник 
           Од 12.06.2013г.                                                                  Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана 
на ден 10.06.2013 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНА  ИЛИНДЕН ЗА 2013 ГОДИНА 

 
Вовед 
 Општ дел 
 Просторен опфат и предмет на Програмата 
 Основи за изработка на Програмата 

‐ Законски основ 
‐ Основни плански документи 

 Лица вклучени во изработка на Програмата 
 
Глави на Програмата 
 

1. Цели на Програмата 
 Општи цели на Програмата 
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и 

локалитети 
 

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата 
(групирани по урбанистички план) 

 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа 
населено место/локалитет 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 
менаџирање во тоа населено место/локалитет 

 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност) 
‐ Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 

надавање 
 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет 
на оваа Програма 

 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели 
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на 

маркетинг стратегијата 
 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг 

стратегијата 
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

 
4. Динамика на реализација на Програмата 
 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на 

огласите и распределба на градежните парцели по турнуси 
 Пропишување на условите за надавање 
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 Лица надлежни за реализација на Програмата 
 

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на 
Програмата (приходна страна на Програмата) 
 

6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на 
Програмата (расходна страна на Програмата) 
 

7. Преодни и завршни одредби 
 

 
 

Изработиле : 
 

 Јулијана Димитријевска, диа,  
Раководител на Одделение за урбанизам,  
комунални дејности и заштита на животна средина, 

 Гордана Стојкоска, дипл. правник,   
Раководител на одделение за човечки ресурси, 

 Сашо Саздовски, дипл. економист, 
 Раководител на одделение за финансиски прашања, 

 Дејанче Богдановски, дипл. машински инженер,  
Раководител на одделение за локален економски развој, 

 Милка Петковска, диа, Советник за локациски  услови  
и одобренија за градење 

 Ивица Трипуновски,  дипл. правник,  
Виш соработник за нормативно  правни работи 
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Содржини и теми во Програмата 
 
ВОВЕД: 
Општ дел  
 Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 
17/2011, 53/2011 и 144/2012), градежното земјиште може да биде во сопственост на 
Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
домашни и странски правни и физички лица. 
 Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста 
на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за 
стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје донесува Советот. 
 Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење, 
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на 
градежното земјиште.  
 Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува 
Владата на Република Македонија.  
 Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите 
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. 
Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на 
општините. 
 Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она 
шето е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.  
 Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а 
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес. 
 Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и 
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од 
траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници 
на градежната парцела.  
 Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална 
инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална 
инфраструктура.  
 Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација. 
 Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од 
една, од дел или од повеќе катастарски парцели.  
 Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и 
заведен во јавните книги за недвижности.  
 Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените 
објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне 
сопственост на градежното земјиште.  
 Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од 
комуналната инфраструктура.  
 Прометот со градежното земјиште е слободен.  
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 Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, 
даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен 
и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права. 
   
А) Просторен опфат и предмет на Програмата 

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина  Илинден, 
дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, 
за време на календарска 2013 година, а врз основа на донесените 
урбанистички планови од страна на Совет на општина Илинден врз основа на 
кои може да се издаде одобрение за градење. 
Во текот на годишната  Програмата се предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени 
места и локалитети: Илинден, Марино, Кадино и Ајватовци  и тоа согласно 
следните урбанистички планови и урбанистички плански документации :  

 
1. Урбанистичкиот план вон населено место Илинден за дел од Стопански 

комплекс  КО Илинден –УБ1. Измена и дополна, плански опфат помеѓу 
ул.1, ул.2, ул.3 и ул.11, Одлука бр.07-1313/3 од 30.06.2010 год.  

2. Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар 
на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, Одлука бр.07-
464/3 од 13.03.2009 год. 

3. Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 –Локалитет 
13 измена и дополна, Одлука бр.07-464/2 од 13.03.2009 год. 

4. Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за 
стопански комплекс Локалитет 14 и 15  општина Илинден, измена и 
дополна, Одлука бр.07-1671/5 од 08.10.2010 год. 

5. Урбанистичкиот план Изменување и дополнување на урбанистички план 
за село Кадино и Мралино Локалитет 16 и 17, блок 1, блок 2, блок 3 и 
блок 6, Одлука бр.07-2577/6 од 17.12.2008 год. 

6. Измена и дополна на Урбанистички план за село (за населени места 
Илинден, Марино и дел од КО Кадино) Локалитет Спортски центар, 
Одлука бр.07-1356/3 од 27.07.2007 год. 

7. Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за 
локалитет Ограѓа - општина Илинден изменување и дополнување, 
Одлука бр.07-1322/2 од 27.07.2009 год. 

8. Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет 
Блок 18 -  Одлука бр.07-2097/5 од 21.08.2012 год. 

9. Урбанистичка планска документација локалитет Белимбегово блок 5 за 
изградба на Лесна индустрија –Г2 и откупен дистрибутивен центар 07-
2097/5 од 21.08.2012 година. 

10. Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино  Блок 
32 (измена и дополнување) КО Марино –Одлука бр.07-2097/7 од 
21.08.2012 година.                     

 
Б) Основи за изработка на Програмата 
 
 Законски основ 
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Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: 
Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно 
земјиште (Сл.весник на РМ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012) и чл. 20 од 
Статутот на Општина Илинден (Сл. Гласник бр. 15/2010). 

 
 Основни плански документи 

Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните 
стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво: 
 

o Стратегија за локален економски развој на Општина  Илинден за 
плански период од 2012 до 2016год.  Од Мај 2012 година 

Цели и развојни правци : Општина Илинден во 2016 година е 
препознатлива, потврдена, економски силна, урбана општина со 
современи услови за живеење и стопанисување, каде образованието, 
знаењето и ИКТ се императив за растечкиот стандард на човечкиот 
капитал. Општина Илинден е јавен сервис на граѓаните, кој преку 
осовременивањето на инфраструктурата, промоцијата на еколошките и 
зелени технологии, ги исполнува европските стандарди за деловна 
клима и го стимулира социо-економскиот развој на општината. 
Вредноста ан пријателски односи со деловни партнери и соработници, 
како и работењето со граѓаните и понатаму ќе биде во духот на добрите 
партнерства, институционални и деловни мрежи, како би го осигурале 
квалитетот на општински услуги.  

 
o Локален еколошки акционен план за Општина Илинден за плански 

период од  2006  до 2012 год. 
Дефинирање, проценка и презентирање на проблемите од областа на 
животната средина базирани на ризикот за здравјетто, екосистемите и 
генерално квалитетот на животот, развивање стратегии и активности за 
намалување на ризиците за животната средина, зголемување на јавната 
свест и одговорност, зголемување на подршката од јавноста за 
инвестиции од областа на заштита наживотната средина, 
воспоставување структура за соработка меѓу општествените чинители 
на локално ниво,  создадени услови  и локални капацитети за идни 
инвестиции за решавање на проблемите од областа на животната 
средина, изработката на ЛЕАП е од корист за локалната самоуправа, 
локалните бизниси, локалните невладини организации, идентификување 
и дефинирање на приоритетите и акциите : изградба на канализационен 
систем за прифаќање и третман на фекалните и атмосферските води, 
прочистување на одводните канали, уредување на депонија за отпад, 
загадување на воздухот од ОКТА и други загадувачи, мониторинг систем 
за следењ на квалитетот на воздухот, уредување на рекреативно – 
излетнички центар, селектирање и рециклирање на отпадот, регулирање 
на диви депонии, заштита на земјоделското земјиште од узурпација, 
заштита на земјиштето од прекумерна употреба на вештачки ѓубрива и 
хемиски заштитни средства, план за заштита и обновување на 
природата, формирање на НВО и здруженија на граѓани за подигање на 
еколошката свест. 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 

 

o Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето 
на општина Илинден за 2013 година  

 
Основна цел и задача на урбанистичките планови на подрачјето на општина 
Илинден  :  

 Оптимална организација и користење на просторот преку негова 
функционална интеграција, кохезија и рамномерност во развојот,  

 Одржливо користење на природните ресурси, 
  заштита на животната средина, 
 хуманизација на условите на живеењето, 
  максимално вклучување во развојните процеси на непосредното и 

пошироко окружување,  
 Промоција на  долгорочен и одржлив социо-економски развој,  
 Спречување на  штетно влијание врз животната средина, 
  Различната примена на расположивиот простор и економскиот баланс 

на регионите,  
 Одржувањето и внимателното постапување со природните ресурси, 
 Создавање на порационална организација на различните видови на 

користење на земјиштето, како и нивна меѓусебна поврзаност, со што би 
требало да се избалансираат потребите од социо-економски развој, 
квантитативно квалитативна трансформација на содржините во 
просторот  

 Достигнување на повисок степен на просторна организација, 
 Хуманизација на просторот, подобрување на условите за живеење и 

унапредување на животната средина 
 Функционална, економска и социјална интеграција на Регионот, 

поврзување со соседните простори поодделно и Републиката во 
целост; 

 заштита, и користење на продуктивното земјоделско земјиште 
за примарно производство; 

o Стратегија за млади на општина Илинден бр.07-2187/9 од 24.12.2010 
година објавена во Службен гласник бр.16 

 Зголемување на степенот на вработеност 
 Подршка на претприемаштвото на младите 
 Подобрување на инфраструктурата 
 Изградба на Дом на култура, кино и театар, средно училиште, 
 Изградба на затворен базен и др. 

 
 

В) Лица вклучени во изработка на Програмата 
 

 Јулијана Димитријевска, дипломиран инженер архитект, Раководител на 
Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина, 

 Гордана Стојкоска, дипломиран правник,  Раководител на одделение за 
човечки ресурси, 

 Сашо Саздовски, дипломиран економист, Раководител на одделение за 
финансиски прашања, 
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 Дејанче Богдановски, дипломиран машински инженер, Раководител на 
одделение за локален економски развој, 

 Милка Петковска, дипломиран инженер архитект, Советник за локациски  
услови и одобренија за градење 

 Ивица Трипуновски,  дипломиран правник, Виш соработник за нормативно  
правни работи 
 

 
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 
 
1. Цели на Програмата 

 
 Општи цели на Програмата 

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку 
правење просторни услови за развој. 
 

 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и 
локалитети 
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на 
дејност и за живеење можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да 
придонесат за развој на населеното место/локалитет, користење на локалните 
ресурси, вработување на лица, обезбедување на простор и подобри услови за 
живеење. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата 

(групирани по населено место и по урбанистички план) 
 

Детален преглед на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање по 
населено место и урбанистички план (Табеларен и графички прилог) 
Бр. Градежни 

парцели 
Населено
место 

Назив на урбанистички план Број на 
гр. парц. 

1 ГП 1.1        ГП 
1.2 
ГП 1.16      
ГП1.13 ГП 1.15      

Илинден Урбанистички план вон населено место 
Илинден за дел од Стопански комплекс  
КО Илинден –УБ1. Измена и дополна, 
плански опфат помеѓу ул.1, ул.2, ул.3 и 

 
 

12 
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ГП 2.5 
ГП 2.6        
ГП3.12 
ГП 4.1        ГП 
4.5     ГП 4.6        
ГП 4.7 
 

ул.11 и Урбанистички план вон населено 
место за стопански комплекс во атар на 
село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 
измена и дополна 

2 ГП 6.11 Илинден- 
Карагач 
 

Урбанистички план вон населено место 
Илинден Локалитет Карагач УБ 6 

1 

3 ГП 1.1   ГП 1.3   
ГП 1.6 

Илинден - 
Ограѓа 

Урбанистички план за село Илинден, 
Марино и дел од КО Кадино за локалитет 
Ограѓа - општина Илинден изменување и 
дополнување 

3 

4 ГП 18.26, 18.27, 
18.28, 18.29, 
18.39, 18.40, 
18.41 
18.42, 18.65, 
18.68 

Илинден 
– блок 18 

Урбанистички план за село Илинден, 
Марино и дел од КО Кадино за локалитет 
Блок 18 

10 

5 ГП 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9, 
2.10, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.17 и ГП 
2.18  

Илинден -
Спортски 
центар 

Измена и дополна на Урбанистички план 
за село (за населени места Илинден, 
Марино и дел од КО Кадино) Локалитет 
Спортски центар 

12 

6 ГП 1.23 и 1.46 Марино – 
Локалитет 
13 

Урбанистички план за дел од село 
Марино, дел од блок 28 –Локалитет 13 
измена и дополна 

2 

7 ГП 14.2 
 

Марино – 
Локалитет 
14 и 15 

Урбанистички план за село Илинден, 
Марино и дел од КО Кадино за стопански 
комплекс Локалитет 14 и 15  општина 
Илинден, измена и дополна 

1 

8 ГП 1.1  ГП 1.3 
ГП 1.5  ГП 1.7 

Кадино – 
Локалитет 
16 и 17 

Урбанистичкиот план Изменување и 
дополнување на урбанистички план за 
село Кадино и Мралино Локалитет 16 и 
17, блок 1, блок 2, блок 3 и блок 6 

4 

9 ГП 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

Илинден 
Локалитет
Илинден 
Блок 5 

Урбанистички план вон населено место 
Илинден  Блок 5 

 
4 

10 ГП 1.1 до 1.82       
ГП 2.1 до 2.79       
            
 ГП 5.1 до 5.39 
ГП  6.1 до 6.57      
 ГП 7.1 до 7.56 
 ГП 8 .1 до 8.30 
 

Марино 
Локалитет  
ЈАКА        

Илинден, Марино и дел од КО Кадино  - 
за дел од Блок 32                                          
  

338 
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ВКУПНО 
 

387 

 
 Градежните парцели наведени во табелата зафаќаат површина од 690.127 м2 

градежно земјиште 
 
 Детален преглед на градежни парцели  

 
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на 
јавно надавање 

 
3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на 

оваа Програма  
 
 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели 

 
a. Целна група за наменска зона А1 – домување во станбени куќи : млади брачни 

парови, граѓани со помала куповна моќ, граѓани со субстандардни услови  за 
живеење. 

b. Целна група за наменска зона А3 – групно домување (дом за стари лица) : 
стари лица, пензионери и слично, 

c. Целна група за наменска зона Б1 – мали комерцијални и деловни намени : 
Домашни и странски  инвеститори  за изградба на  дуќани, трговски центри, 
занаетчиски дуќани, услужни дејности, трговија и слично. 

d. Целна група за наменска зона Г2 – лесна и незагадувачка индустрија : 
Домашни и странски  инвеститори за проширување на постоечки индустриски 
капацитети, откупно дистрибутивни  и логистички центри, производство, 
складирање и слично,  

e. Целна група за наменска зона Е2 – комунална супраструктура : Домашни и 
странски  инвеститори  за изградба на нови терминали, бензински пумпни 
станици,  услужни центри и слично, соларна централа и слично, 

f. Целна група за наменска зона В2 – здравство и социјална заштита : сите 
жители на општина Илинден. 

 
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали : 
 Надградба и проширување на веб страната на општина Илинден, развивање 

на инфраструктура за информатичка техологија, интерактивна  ВЕБ страница и 
интернет , изготвување и дистрибуција на промотивен материјал, 
презентирање и лобирање на општината, Медиумско презентирање на 
економските потенцијали и ресурси на општина Илинден, изработка на 
елаборати за можности за инвестирање, издавање на Општински информатор,  
изработка на 3Д анимација, одржување на Форуми за локален економски 
развој и слично. 

 Опфат  и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг 
стратегијата 
Трошоци и потребни средства за имплементација на цела Годишна Програма  - 
8.000.000,00 денари 

 Временската рамка за имплементација на маректинг стратегијата 
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Континуирано во текот на цела година, до реализација на Годишната 
Програма. 

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 
Дејанче Богдановски, Зоранчо Гриовски,  Ристо Томовски. 
 
 

4. Динамика на реализација на Програмата 
 
 Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на 

огласите и распределба на градежните парцели по турнус 
  

 
Бр. Градежни 

парцели 
Населено 
место 

Број на 
турнуси за 
објавување 
на оглас 

Временски 
период за 

објавување на 
огласите 

Број на 
градежни 
парцели 

1 ГП 4.1    ГП 4.5     
ГП 4.6    ГП 4.7 
ГП 1.1    ГП 1.2 
ГП 1.16  ГП1.13 
ГП 1.15 

Илинден 
Екон. зона 
Илинден УБ 
1, УБ 2, УБ3  
и УБ 4  

 
 

4 

во вториот 
квартал на 2013 

година 

 
 

12 

2 ГП 6.11 Илинден- 
Карагач 
 

          2  во третиот 
квартал на 2013 

година 

1 

3 ГП 1.1   ГП 1.3   
ГП 1.6 

Илинден - 
Ограѓа 

4 во првиот и 
вториот квартал 
на 2013 година 

3 

4 ГП 1.1 ГП 18.26, 
18.27, 18.28, 
18.29, 18.39, 
18.40, 18.41 
18.42, 18.65, 
18.68 

Илинден – 
блок 18 

 
2 

во вториот 
квартал на 2013 

година 

 
10 

5 ГП 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9,2.10, 
2.11, 2.12, 2.13, 
2.17 и ГП 2.18  

Илинден -
Спортски 
центар 

4 во првиот 
квартал на 2013 

година 

12 

6  ГП 1.23 и 1.46 Марино – 
Локалитет 
13 

2 во вториот 
квартал на 2013 

година 

2 

7 ГП 14.2 
 

Марино – 
Локалитет 
14 и 15 

4 во првиот и 
вториот квартал 
на 2013 година 

1 

8 ГП 1.1, 1.3, 1.5 и 
1.7 

Кадино – 
Локалитет 
16 и 17 

4 во вториот и 
третиот 

квартал на 2013 
година 

4 

10    ГП 1.1 до 1.82       
ГП 2.1 до 2.79       

Локалитет 
Јака – дел 

 
10 

континуирано 
во 2013 година 

338 
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ГП 5.1 до 5.39       
ГП  6.1 до 6.57      
 ГП 7.1 до 7.56 
 ГП 8 .1 до 8.30 
 

од Блок 32      

ВКУПНО
 387 

 
 
 Пропишување на условите за надавање 

Се пропишуваат/определуваат следните параметри:  
‐ Висината на депозитот за учество,  
‐ Интернет страница на кое ќе се врши наддавањето  - www.gradezno-

zemjiste.mk  
‐ Условите за учество и други обврски.  

 
 Лица надлежни за реализацијата на Програмата  

 
‐ Јулијана Димитријевска, дипломиран инженер архитект, Раководител на 

Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина, 
‐ Гордана Стојкоска, дипломиран правник,  Раководител на одделение за 

човечки ресурси, 
‐ Сашо Саздовски, дипломиран економист, Раководител на одделение за 

финансиски прашања, 
‐ Дејанче Богдановски, дипломиран машински инженер, Раководител на 

одделение за локален економски развој, 
‐ Милка Петковска, дипломиран инженер архитект, Советник за локациски  

услови и одобренија за градење 
‐ Ивица Трипуновски,  дипломиран правник, Виш соработник за нормативно  

правни работи 
 
 
 
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата  
 

Бр. Населено 
Место (Локалитет) 

Проценка на финансиски приходи 
( во денари) 

1 Илинден  - Екон. Зона УБ1 и УБ4 27.954.000,00
2 Илинден-Карагач 590.000,00
3 Илинден - Ограѓа 11.590.000,00
4 Илинден -Спортски центар 3.721.000,00
5 Илинден – Блок 18 1.300.000,00
6 Марино – Локалитет 13 120.000,00
7 Марино – Локалитет 14 и 15 3.550.00,00
8 Кадино – Локалитет 16 и 17 5.246.000,00
9 Марино – Локалитет Јака 45.000.000,00

ВКУПНО 99.071.000,00
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6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата  

 
3.000.000,00 денари 
 

7. Преодни и завршни одредби 
 

‐ Програмата ја усвојува Советот на општината. 
‐ Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која 

и се донесува. 
‐ За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на 

општината. 
‐ Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

Службениот гласник на општината. 
 

 
 
 
 
                                                                                           Совет на општина Илинден 
                      Претседател 
Архивски број: 07-1886/6                                      м-р Марјан Милошевски с.р. 
Датум на донесување: 10.06.2013г. 
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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 Одлуката за склучување на Договор за гаранција  

за учество на лицитација 
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за склучување на Договор за гаранција за учество                 

на лицитација, бр.07-1886/7 од 10.06.2013 година, што Советот на Општина Илинден    
ја донесе на четвртата редовна седница одржана на ден 10.06.2013 година. 

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

 
 
 
 
 
                                                                                                      ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

Арх.бр. 08-1961/5                                                                   Градоначалник 
           Од 12.06.2013г.                                                                  Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 44  од Статутот на Општина Илинден 
(Сл.гласник на општина Илинденбр.15/10), Советот на Општина Илинден на 
седницата одржана на ден 10.06.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

за склучување на Договор за гаранција за учество на лицитација 
 
 

1.Се дава согласност Јавното комунално претпријатие „ИЛИНДЕН“ н.Илинден со 
Комерцијална Банка АД Скопје да склучи Договор за  издавање на гаранција за 
учество на лицитација, по оглас-отворена постапка број 10/2013: набавка на услуги за 
одржување на јавна чистота и комунална хигиена во границите на ТИРЗ Скопје 1 и 
ТИРЗ Скопје 2, на износ од 140.000,00 денари со рок на важност од 13.06.2013                  
до 01.10.2013 година. 
 
2.Се дава согласност да се издаде 1 (една) бланко сопствена акцептирана меница 
со менична изјава-согласност Банката да ја потполни и употреби за наплата без 
протест, акцептирана и трасирана од Јавното комунално претпријатие ИЛИНДЕН 
Илинден, заради обезбедување на Договорот цитиран во точка 1 на оваа Одлука. 
 
3.Се овластува лицето Драган Дејановски со ЕМБГ 1203962450093, директор на 
Јавното комунално претпријатие „ИЛИНДЕН“ н.Илинден со неограничени 
овластувања да го потпише Договорот за  издавање на гаранција за учество на 
лицитација, по оглас-отворена постапка број 10/2013: набавка на услуги за 
одржување на јавна чистота и комунална хигиена во границите на ТИРЗ Скопје 1 и 
ТИРЗ Скопје 2, на износ од Ден.140.000,00 со рок на важност од 13.06.2013 до 
01.10.2013 година. 
 
 
4.Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Илинден.  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Совет на општина Илинден 
                      Претседател 
Архивски број: 07-1886/7                                      м-р Марјан Милошевски с.р. 
Датум на донесување: 10.06.2013г. 
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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 Одлуката за формирање на Комисија за изработка  

на Програма за работа на Советот на општина Илинден     
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за формирање на Комисија за изработка на Програма            

за работа на Советот на општина Илинден, бр.07-1886/8 од 10.06.2013 година,                
што Советот на Општина Илинден ја донесе на четвртата редовна седница одржана  
на ден 10.06.2013 година. 

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

Арх.бр. 08-1961/6                                                                   Градоначалник 
           Од 12.06.2013г.                                                                  Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа                  
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 36 од Статутот на општина Илинден 
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 123 став 2 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 
10.06.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа 
 на Советот на општина Илинден     

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се формира Комисија за изработка на Програма за работа на 
Советот на општина Илинден за тековната календарска година. 
 

Член 2  
 За членови на Комисијата за изработка на Програма за работа на Советот на 
општина Илинден за тековната календарска година се избираат: 
 

1.Марјан Милошевски-член; 
 
2.Стојадин Ѓорѓиевски -член; 
 
3.Ацо Андевски-член; 
 
4.Трајанка Најдовска-член и 
 
5.Мишо Марковски-член. 

 
Член 3 

 Комисијата од член 1 на оваа Одлука има за задача да изработи Програма за 
работа на Советот на општина Илинден за тековната календарска година, при што 
основа за изработка на Програмата за работа на Советот на општина Илинден за 
тековната календарска година се работите кои со закон се ставени  во надлежност на 
Советот. 
 Програмата за работа на Советот за тековната календарска година особено 
треба да содржи: назив на одлуките и другите општи акти и прашања, односно 
темите што ќе ги разгледува Советот, субјекти задолжени за изготвување                  
на актите и другите материјали и субјекти кои ќе соработуваат во извршувањето на 
задачите и работите, предлагач на актите и другите материјали, државни органи од 
кои ќе се бара согласност на актите доколку издавањето согласност  е предвидено со 
закон и рокови во кои одделени работи треба да се извршат. 
 Во Програмата за работа на Советот за тековната календарска година треба 
да се назначат кои документи се даваат на јавна или стручна расправа или на друг 
облик на непосредно изјаснување на граѓаните. 
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Член 4 

 Комисијата од член 1 на оваа Одлука е должна изработената Програма           
за работа  на Советот на општина Илинден за тековната година, да му ја предложи  
на донесување на Советот на општина Илинден. 
  
 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави 

во Службениот гласник на Општина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                           Совет на општина Илинден 
                      Претседател 
Архивски број: 07-1886/8                                     м-р Марјан Милошевски с.р. 
Датум на донесување: 10.06.2013г. 
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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 Одлуката за давање на согласност за формирање  

на хомогени групи со поголем број на деца од законски предвидениот  
број на деца 

 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за давање на согласност за формирање на хомогени 

групи со поголем број на деца од законски предвидениот број на деца, бр.07-1886/9           
од 10.06.2013 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на четвртата 
редовна седница одржана на ден 10.06.2013 година. 

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

Арх.бр. 08-1961/7                                                                   Градоначалник 
           Од 12.06.2013г.                                                                  Жика Стојановски с.р. 
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Врз основа на 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), член 64 став 5 од Законот за 
заштита на децата (Сл.весник на Р.М. бр.23/2013) 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 10.06.2013 
година, донесе: 

 

О Д Л У К А 
за давање на согласност за формирање на хомогени групи со поголем 

 број на деца од законски предвидениот број на деца 
 

Член 1                                         
Со оваа Одлука се дава согласност на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, општина 

Илинден, за формирање на хомогени групи со поголем број на деца од законскиот 
предвидениот број на деца и тоа: 

 
1.Над 2 до 3 години (од 12 до 18 деца); 
2.Над 3 до 4 години (од 15 до 21 деца); 
3.Над 4 до 5 години (од 18 до 23 деца) и 
4.Над 5 до 6 години (од  20 до 28 деца). 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави                   
во Службениот гласник на Oпштина Илинден. 

 
 
 
 
 
                                                                                           Совет на општина Илинден 
                         Претседател 
Архивски број: 07-1886/9                                     м-р Марјан Милошевски с.р. 
Датум на донесување: 10.06.2013г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 

 

 
Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                  
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за давање на согласност  

на Критериумите за прием на деца 
 
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за давање на согласност на Критериумите за прием               

на деца, бр.07-1886/10 од 10.06.2013 година, што Советот на Општина Илинден                   
ја донесе на четвртата редовна седница одржана на ден 10.06.2013 година. 

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

Арх.бр. 08-1961/8                                                                   Градоначалник 
           Од 12.06.2013г.                                                                  Жика Стојановски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 

 

 
Врз основа на 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), член 60 став 3 од Законот за 
заштита на децата (Сл.весник на Р.М. бр.23/2013) 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 10.06.2013  година, 
донесе: 

 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на Критериумите за прием на деца 

 
 

Член 1                                         
Советот на Општина Илинден дава согласност на Критериумите за прием на 

деца, бр.02-66/5 од 17.08.2012 година донесени од Управниот одбор на ЈОУДГ „Гоце 
Делчев“, општина илинден. 
 

Член 2 
 Критериумите за прием на деца   се составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави                   

во Службениот гласник на Oпштина Илинден. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                           Совет на општина Илинден 
                         Претседател 
Архивски број: 07-1886/10                                     м-р Марјан Милошевски с.р. 
Датум на донесување: 10.06.2013г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 

 

Врз основа на член 50 од Закон за локална самоуправа (Сл.весник бр.05/2002) 
и чл. 102 од Законот  за средно образование ( Сл.весник на Р.Македонија бр.52/02, 
113/2005, 33/2010), Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за разрешување  вршител на должност Директор на 

 Средно општинско стручно училиште “  Илинден „општина Илинден 
 

 
 

 
 

1.Лицето   Ивица Трипуновски со стан на ул.1 бр.3  с. Кадино  се разрешува од 
вршител на должност  Директор на Средно општинско стручно училиште “Илинден” 
општина  Илинден,со седиште  во с.Марино ул.534 бр.29. 
 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Лицето   Ивица Трипуновски  со  Одлука бр.07-1682/17од 29.06.2012 година,беше 
Именуван за Вршител на должноста Директор на Средното општинско  стручно 
училиште  Илинден во општина Илинден , да ги врши работите во Средното 
училиште се до неговото конституирање. 
Со оглед на тоа  што  постапката  за конституирање на училиштето  е завршена  се 
донесе одлука како во диспозитивот  на ова решение. 

 
Решението  стапува на сила со денот на донесувањето. 

 
 
Доставено до: 
- Архива 
- Именуваното лице 
- Средно општинско стручно училиште Илинден. 
 
 
 
Арх.бр. 04-1816/2              ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од 27.05. 2013 г.                            Градоначалник 
                                  Жика Стојановски с.р. 

 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 

 

 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.6  Јуни    2013 година 
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7.Решение за објавување на Програмата за работа во областа на располагањето со 
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10.Одлуката за склучување на Договор за гаранција за учество на лицитација,                 
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11.Решение за објавување на Одлуката за формирање на Комисија за изработка                   
на Програма за работа на Советот на општина Илинден, бр.08-1961/6 од 12.06.2013 година; 

12.Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа  на Советот на 
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13.Решение за објавување на Одлуката за давање на согласност за формирање на 
хомогени групи со поголем број на деца од законски предвидениот број на деца, бр.08-1961/7  
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16.Одлука за давање на согласност на Критериумите за прием на деца,   бр.07-1886/10 од 
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17.Решение за разрешување  вршител на должност Директор на Средно општинско 
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