
Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
 

 

   

 
 

                                  

 

 

 

 

Број 7                      ЈУЛИ                 2012 година 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илинден,         Јули      2012  година 
 
 
 
 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката  за ослободување од плаќање на надоместок  
за уредување на градежно земјиште 

 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за  ослободување од плаќање на надоместок                          

за уредување на градежно земјиште бр.07-1682/3 од 29.06.2012 година, што Советот 
на Општина Илинден ја донесе на 49-тата (четириесет и деветтата) редовна седница 
одржана на ден 29.06.2012 година. 

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

 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/1                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
Врз основа на член 36  став 1  точка 15  од Законот за локалната самоуправа  

(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот             
на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и Годишната 
програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден 
бр.07-7936/3 од 28.12.2011 година (Сл.гласник на општина Илинден бр.11/2011),                             
Советот  на Општина Илинден на седница одржана на ден 29.06.2012 година,                  
ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно 

земјиште 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се ослободува од плаќање на надоместокот за уредување             

на градежно земјиште Инвеститорот - Трговското друштво за вработување                         
на инвалидни лица, производство, преработка и услуги во прометот „ВИСПАК-ПЕЛА“ 
ДОО Скопје со седиште на ул.Атанас Митрев бр.12 Скопје, за изградба на објект                  
– Производна хала на КП бр.1534 и КП бр.1535/2 двете КО Илинден.  
 

Член 2 
Инвеститорот Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, 

производство, преработка и услуги во прометот „ВИСПАК-ПЕЛА“ ДОО Скопје                     
со седиште на ул.Атанас Митрев бр.12 Скопје, се ослободува од плаќање                       
на надоместокот за уредување на градежно земјиште во висина од 341.282,00 денари 
(со зборови: тристотини четриесет и една илјада двестотини осумдесет и два денари) 
утврден со Пресметка бр.10-1336/3  од 05.06.2012  година од Општина Илинден                   
– Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 
 

Член 3 
Инвеститорот Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, 

производство, преработка и услуги во прометот „ВИСПАК-ПЕЛА“ ДОО Скопје                      
со седиште на ул.Атанас Митрев бр.12 Скопје,  се обврзува во висина на износот за 
кој е ослободен од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште,                     
на сопствен трошок да го уреди градежното земјиште со објекти на комунална и друга 
инфраструктура, во граници на градежната парцела.  
 

Член 4 
Се задолжува Градоначалникот на Општина Илинден да јаспроведе оваа 

Одлука.  
 

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

Службениот гласник на Општина Илинден.  
 
        
 
 

          Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/3                                               Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката  за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши вклопување во просторот на  

бесправно изградени објекти  надвор од планскиот опфат 
 на н.м.Ајватовци (КО Ајватовци) 

 
 
 

 
 

Се објавува Одлуката за  донесување на урбанистичко планска документација         
со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  
надвор од планскиот опфат на н.м.Ајватовци (КО Ајватовци), бр.07-1682/4                   
од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата 
(четириесет и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/2                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 6 и точка 43                       
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 29.06.2012 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  надвор од 
планскиот опфат на н.м.Ајватовци (КО Ајватовци) 

 
Член  1   

Со ова Одлука се утврди да се донесе урбанистичко планска документација          
со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти          
од локално значење согласно Законот за градење и на бесправно изградени објекти 
на здравствени установи за примарна и секундарна заштита надвор од планскиот 
опфат на н.м.Ајватовци (КО Ајватовци).  

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат на н.м.Ајватоци (КО Ајватовци).  

 

Член  2 
Потребата од донесувањето на урбанистичко планска документација               

од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по барања за утврдување            
на правен статус на бесправни објекти изградени на подрачјето на општина Илинден 
кои се поднесени од страна на физички и правни лица. 
 

Член 3 
 Се задолжува Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита               
на животната средина - Општина Илинден да спроведе постапка за донесување              
на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно                           
и урбанистичко планирање со која ќе се изврши планирање на просторот. 

  
Член 4 

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

          Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/4                                               Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката  за  донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши вклопување во просторот на 

 бесправно изградени објекти  во атарот на  
н.м.Бујковци (КО Бујковци) 

 

 
 
 
 

 
 

Се објавува Одлуката за  донесување на урбанистичко планска документација  
со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  во 
атарот на н.м.Бујковци (КО Бујковци), бр.07-1682/5 од 29.06.2012 година, што Советот 
на Општина Илинден ја донесе на 49-тата (четириесет и деветтата) редовна седница 
одржана на ден 29.06.2012 година. 

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

 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/3                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 

(Сл.Весник на РМ бр.5/2002, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 6 и точка 43                        
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 29.06.2012 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 
вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  во атарот на 

н.м.Бујковци (КО Бујковци) 
 

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

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти          
од локално значење согласно Законот за градење и на бесправно изградени објекти 
на здравствени установи за примарна и секундарна заштита во атарот на 
н.м.Бујковци (КО Бујковци).  

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши 
уредување на просторот во атарот на н.м.Бујковци (КО Бујковци).  

 

Член  2 
Потребата од донесувањето на урбанистичко планска документација               

од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по барања за утврдување            
на правен статус на бесправни објекти изградени на подрачјето на општина Илинден 
кои се поднесени од страна на физички и правни лица. 
 

Член 3 
 Се задолжува Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита                
на животната средина - Општина Илинден да спроведе постапка за донесување              
на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно и 
урбанистичко планирање со која ќе се изврши планирање на просторот. 

  
Член 4 

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

 
 
 
 
 

 
 

          Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/5                                               Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  

 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши вклопување во просторот  
на бесправно изградени објекти  надвор од планскиот опфат  

на н.м.Бунарџик (КО Бунарџик) 
 

 

 
 

 
Се објавува Одлуката за  донесување на урбанистичко планска документација  

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  
надвор од планскиот опфат на н.м.Бунарџик (КО Бунарџик), бр.07-1682/6                       
од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата 
(четириесет и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/4                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 6 и точка 43                        
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 29.06.2012 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  надвор од 
планскиот опфат на н.м.Бунарџик (КО Бунарџик) 

 

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

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти          
од локално значење согласно Законот за градење и на бесправно изградени објекти 
на здравствени установи за примарна и секундарна заштита надвор од планскиот 
опфат на н.м.Бујнарџик (КО Бунарџик).  

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат на н.м.Бунарџик (КО Бунарџик).  

 

Член  2 
Потребата од донесувањето на урбанистичко планска документација               

од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по барања за утврдување            
на правен статус на бесправни објекти изградени на подрачјето на општина Илинден 
кои се поднесени од страна на физички и правни лица. 
 

Член 3 
 Се задолжува Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита                
на животната средина - Општина Илинден да спроведе постапка за донесување              
на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно                           
и урбанистичко планирање со која ќе се изврши планирање на просторот. 

  
Член 4 

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

 
 
 

          Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/6                                               Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  

 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно 

изградени објекти  надвор од планскиот опфат на н.м.Дељадровци                               
(КО Дељадровци) 

 

 
 

 
Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација            

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  
надвор од планскиот опфат на н.м.Дељадровци (КО Дељадровци), бр.07-1682/7              
од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата 
(четириесет и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/5                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 6 и точка 43                         
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 29.06.2012 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  надвор од 
планскиот опфат на н.м.Дељадровци (КО Дељадровци) 

 

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

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти          
од локално значење согласно Законот за градење и на бесправно изградени објекти 
на здравствени установи за примарна и секундарна заштита надвор од планскиот 
опфат на н.м.Дељадровци (КО Дељадровци).  

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат на н.м.Дељадровци (КО Дељадровци).  

 

Член  2 
Потребата од донесувањето на урбанистичко планска документација               

од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по барања за утврдување            
на правен статус на бесправни објекти изградени на подрачјето на општина Илинден 
кои се поднесени од страна на физички и правни лица. 
 

Член 3 
 Се задолжува Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита               
на животната средина - Општина Илинден да спроведе постапка за донесување               
на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно                           
и урбанистичко планирање со која ќе се изврши планирање на просторот. 

  
Член 4 

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

          Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/7                                              Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши вклопување во просторот  
на бесправно изградени објекти  надвор од планскиот опфат 

 на н.м.Илинден (КО Илинден, “Чукур„) 
 

 
 

 
Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  
надвор од планскиот опфат на н.м.Илинден (КО Илинден, “Чукур„), бр.07-1682/8              
од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата 
(четириесет и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/6                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 6 и точка 43                   
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 29.06.2012 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  надвор од 
планскиот опфат на н.м.Илинден (КО Илинден, “Чукур„) 

 

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

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти          
од локално значење согласно Законот за градење и на бесправно изградени објекти 
на здравствени установи за примарна и секундарна заштита надвор од планскиот 
опфат на н.м.Илинден (КО Илинден, “Чукур„).  

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат на н.м.Илинден (КО Илинден, “Чукур„).  

 

Член  2 
Потребата од донесувањето на урбанистичко планска документација               

од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по барања за утврдување            
на правен статус на бесправни објекти изградени на подрачјето на општина Илинден 
кои се поднесени од страна на физички и правни лица. 
 

Член 3 
 Се задолжува Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита               
на животната средина - Општина Илинден да спроведе постапка за донесување             
на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно                           
и урбанистичко планирање со која ќе се изврши планирање на просторот. 

  
Член 4 

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

          Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/8                                             Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши вклопување во просторот на  

бесправно изградени објекти  надвор од планскиот опфат  
на н.м.Кадино (КО Кадино) 

 
 

 
 

 
Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација         

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  
надвор од планскиот опфат на н.м.Кадино (КО Кадино), бр.07-1682/9 од 29.06.2012 
година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата (четириесет                        
и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/7                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 6 и точка 43                 
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 29.06.2012 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  надвор од 
планскиот опфат на н.м.Кадино (КО Кадино) 

 

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

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти          
од локално значење согласно Законот за градење и на бесправно изградени објекти 
на здравствени установи за примарна и секундарна заштита  надвор од планскиот 
опфат на н.м.Кадино (КО Кадино).  

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат на н.м.Кадино (КО Кадино). 

 

Член  2 
Потребата од донесувањето на урбанистичко планска документација               

од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по барања за утврдување            
на правен статус на бесправни објекти изградени на подрачјето на општина Илинден 
кои се поднесени од страна на физички и правни лица. 
 

Член 3 
 Се задолжува Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита                
на животната средина - Општина Илинден да спроведе постапка за донесување              
на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно                           
и урбанистичко планирање со која ќе се изврши планирање на просторот. 

  
Член 4 

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

          Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/9                                             Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката  за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши вклопување во просторот  
на бесправно изградени објекти  надвор од планскиот опфат  

на н.м.Мралино (КО Мралино) 
 

 
 

 
Се објавува Одлуката за  донесување на урбанистичко планска документација      

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  
надвор од планскиот опфат на н.м.Мралино (КО Мралино), бр.07-1682/10                      
од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата 
(четириесет и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арх.бр.08-1773/8                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 

 

 

 

 

 

 

 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 6 и точка 43                      
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 29.06.2012 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  надвор од 
планскиот опфат на н.м.Мралино (КО Мралино) 

 

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

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти          
од локално значење согласно Законот за градење и на бесправно изградени објекти 
на здравствени установи за примарна и секундарна заштита надвор од планскиот 
опфат на н.м.Мралино (КО Мралино).  

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат на н.м.Мралино (КО Мралино). 

 

Член  2 
Потребата од донесувањето на урбанистичко планска документација               

од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по барања за утврдување            
на правен статус на бесправни објекти изградени на подрачјето на општина Илинден 
кои се поднесени од страна на физички и правни лица. 
 

Член 3 
 Се задолжува Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита               
на животната средина - Општина Илинден да спроведе постапка за донесување             
на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно                           
и урбанистичко планирање со која ќе се изврши планирање на просторот. 

  
Член 4 

  Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        
во Службениот гласник на Општина Илинден.  
 
 
 
                  Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/10                                             Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 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 Oдлуката за донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши вклопување во просторот  
на бесправно изградени објекти  надвор од планскиот опфат 

 на н.м.Текија (КО Текија) 
 
 

 
 

 
Се објавува Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација           

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  
надвор од планскиот опфат на н.м.Текија (КО Текија), бр.07-1682/11 од 29.06.2012 
година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата (четириесет                      
и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

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

 
 
 

Арх.бр.08-1773/9                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                         Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 6 и точка 43                 
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 29.06.2012 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
  за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши 

вклопување во просторот на бесправно изградени објекти  надвор од 
планскиот опфат на н.м.Текија (КО Текија) 

 

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

со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти          
од локално значење согласно Законот за градење и на бесправно изградени објекти 
на здравствени установи за примарна и секундарна заштита надвор од планскиот 
опфат на н.м.Текија (КО Текија).  

Со урбанистичко планската документација од став 1 на овој член ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат на н.м.Текија (КО Текија).  

 

Член  2 
Потребата од донесувањето на урбанистичко планска документација               

од член 1 на оваа Одлука е утврдена во постапката по барања за утврдување            
на правен статус на бесправни објекти изградени на подрачјето на општина Илинден 
кои се поднесени од страна на физички и правни лица. 
 

Член 3 
 Се задолжува Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита               
на животната средина - Општина Илинден да спроведе постапка за донесување             
на урбанистичко планска документација согласно Законот за просторно                           
и урбанистичко планирање со која ќе се изврши планирање на просторот. 

  
Член 4 

  Овaa Oдлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување                        
во Службениот гласник на Општина Илинден.  
 
 
 
 
 
                  Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/11                                             Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р.  
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за дополнување на Годишната програма                             
за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина  

Илинден за 2012 година  
 

Се објавува Програмата за дополнување на Годишната програма                             
за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2012 
година, бр.07-1682/12 од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден                   
ја донесе на 49-тата (четириесет и деветтата) редовна седница одржана                        
на   ден 29.06.2012 година. 

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

 
 
 

Арх.бр.08-1773/10                                                                                  ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 став1 точка 40  од Статут на Општина 
Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.15/10), член 17  став 1, 3 и 7               
и член 50а став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник          
на Р.М. бр.51/05, 137/07, 91/09 и 124/10, 18/11 и 53/11), Советот на Општина Илинден 
на седницата одржана на 29.06.2012 година донесе 
 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
 ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2012 ГОДИНА 
 

1. Со оваа Програма се врши дополнување на Годишната Програма за 
изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2012 
година со арх.бр.07-7936/4 од 28.12.2011 година, донесена од Советот на Општина 
Илинден на седница одржана на ден 28.12.2011 година. 

 
 
2. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Илинден за 2012 година, во точка 3 по редниот број 12 се 
менува  и гласи : 

 
  

 
Бр 

 
Вид на 

Урбанистички план 

 
н.м. 

Површина 
приближна во 

ха 

 
Намена 

 
 

12 

 
Урбанистички план  за 
село Илинден, 
Марино и дел од КО 
Кадино, за дел од 
Блок 1   

 
 

  Илинден 

 
 

4,95 

Г-производство, дистрибуција 
и сервиси, 
Г2 – лесна и незагадувачка 
индустрија, 
Е- инфраструктура 
Е-2 комунална супраструктура 

 
3. Во Годишната Програма за изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Илинден за 2012 година, во точка 3 по редниот број 13 се 
додаваат  нови редeни броеви 14, 15 и 16  кои гласат :  
 

 
Бр 

 
Вид на Урбанистички 

план 

 
н.м. 

Површина 
приближна во 

ха 

 
Намена 

 
 

14 

Урбанистички план  за 
село Илинден, Марино 
и дел од КО Кадино – 
дел од  Блок 8, измена 
и дополна 

 
 

  Илинден 

 
 

1,0 

 
Г-производство, дистрибуција 
и сервиси 
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15 Урбанистички план  за 
село Илинден, Марино 
и дел од КО Кадино – 
дел од  Блок 4, измена 
и дополна 
 

Илинден 2,6 Г-производство, дистрибуција 
и сервиси 
 

16 Урбанистички план за 
село Илинден, Марино 
и дел од КО Кадино  - 
дел од Блок 28, измена 
и дополна 

Марино 1,4 А1 – домување во семејни 
станбени куќи 

 
4. Сите останатите одредби од Годишната Програма за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2012 година, 
остануваат непроменети и истите се во примена. 
 

      5. Преодни и завршни одредби 
      Програмата за дополнување на Годишната Програма за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2012 година влегува во 
сила од денот на објавување во Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
                  Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/12                                             Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.               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 Одлуката за утврдување на потреба од изработување  
на Локална урбанистичка планска документација за изградба  

на базна станица за мобилна телефонија на  
КП бр.513 КО Бунарџик, Општина Илинден 

 
 
Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од изработување на Локална 

урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна 
телефонија на КП бр.513 КО Бунарџик, Општина Илинден, бр.07-1682/13                         
од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата 
(четириесет  и деветтата) редовна седница одржана  на   ден 29.06.2012 година. 

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

 
Арх.бр.08-1773/11                                                                                ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

 
 

Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Сл.весник на Р.М. бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11 и бр.53/11)                 
и член 36  став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 29.06.2012 
година, донесе  

 

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска 

документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на                      
КП бр.513 КО Бунарџик, Општина Илинден 

 

Член 1  
 (1) Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработување на Локална 
урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна 
телефонија на КП бр.513 КО Бунарџик, Општина Илинден. 
 (2) Подносител на барање за иницијатива за изработување на Локална 
урбанистичка планска документација од член 1 став 1 на оваа Одлука е Т-Мобиле 
Македонија АД Скопје. 
 

Член 2 
 Со Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 
станица за мобилна телефонија на КП бр.513 КО Бунарџик, општина Илинден            
се врши уредување на просторот со формирање на градежна парцела                        
во   КО Бунарџик место викано Купини. 
 

Член 3 
 Просторот на опфат на Локалната урбанистичка планска документација 
изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП бр.513 КО Бунарџик, 
Општина Илинден се поклопува со границата на катастарската парцела. 
 

Член 4 
 По утврдувањето на потребата од изработување на Локалната урбанистичка 
планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП 
бр.513 КО Бунарџик, истата треба да биде одобрена од страна на Градоначалникот 
на Општина Илинден. 
 

Член 5 
 Средствата за изработување на Локалната урбанистичка планска 
документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на КП бр.513   
КО Бунарџик ќе паднат на товар на подносителот на барањето Т-Мобиле Македонија 
АД Скопје. 
 

                                                                 Член 6 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето                       

во Службен гласник на Општина Илинден. 
 

 
                  Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/13                                             Претседател 
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Датум на донесување: 29.06.2012г.               м-р Марјан Милошевски с.р. 
 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за утврдување на потреба од изработување  
на Локална урбанистичка планска документација за изградба 

 на базна станица СКО5214 Кадино на  КП бр.1333/1 
 и КП бр.1332 КО Кадино, Општина Илинден 

 

 
 
 
Се објавува Одлуката за утврдување на потреба од изработување на Локална 

урбанистичка планска документација за изградба на базна станица СКО5214 Кадино   
на  КП бр.1333/1 и КП бр.1332 КО Кадино, Општина Илинден, Општина Илинден,  
бр.07-1682/14 од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе                  
на  49-тата (четириесет и деветтата) редовна седница одржана  на ден 29.06.2012 
година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/12                                                                                ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.М. бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11 и бр.53/11)            
и член 36  став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 29.06.2012 
година, донесе  

 

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба од изработување на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на базна станица СКО5214 Кадино на  КП бр.1333/1          

и КП бр.1332 КО Кадино, Општина Илинден 
 

Член 1  
 (1) Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработување на Локална 
урбанистичка планска документација за изградба на базна станица СКО5214 Кадино 
на КП бр.1333/1 и КП бр.1332 КО Кадино, Општина Илинден. 
 (2) Подносител на барање за иницијатива за изработување на Локална 
урбанистичка планска документација од став 1 член 1 на оваа Одлука                            
е  ВИП ОПЕРАТОР Д.О.О.Е.Л. Скопје. 
 

Член 2 
 Со Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 
станица СКО5214 Кадино на КП бр.1333/1 и КП бр.1332 КО Кадино, општина Илинден 
се врши уредување на просторот со формирање на градежна парцела во КО Кадино 
место викано Трница. 
 

Член 3 
 Просторот на опфат на Локалната урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица СКО5214 Кадино на КП бр.1333/1 и КП бр.1332 КО Кадино, 
Општина Илинден се поклопува со границата на катастарските парцели. 
 

Член 4 
 По утврдувањето на потребата од изработување на Локалната урбанистичка 
планска документација за изградба на базна станица СКО5214 Кадино на КП 
бр.1333/1 и КП бр.1332 КО Кадино, истата треба да биде одобрена од страна на 
Градоначалникот на Општина Илинден. 
 

Член 5 
 Средствата за изработување на Локалната урбанистичка планска 
документација за изградба на базна станица СКО5214 Кадино на КП бр.1333/1              
и КП бр.1332 КО Кадино ќе паднат на товар на подносителот на барањето               
ВИП ОПЕРАТОР д.о.о.е.л. Скопје. 
  
                                                                 Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето                 
во Службен гласник на Општина Илинден. 
 
                         Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/14                                                  Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.                   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 Планот за измена и дополна  
на Планот за заштита и спасување од природни непогоди  

и други несреќи на општина Илинден  
 
 

 
 
 
Се објавува Планот за измена и дополна на Планот за заштита  и спасување          

од природни непогоди и други несреќи на општина Илинден, Општина Илинден, 
Општина Илинден, бр.07-1682/15 од 29.06.2012 година, што Советот на Општина 
Илинден го донесе на 49-тата (четириесет и деветтата) редовна седница одржана              
на ден 29.06.2012 година. 

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

 
 
 

 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/13                                                                                ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
ПЛАН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА 

ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПРИРОДНИ 
НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
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МЕРКИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ 
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МЕРКИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ ШТО СЕ ПРЕВЗЕМААТ ВО ПРВ 
СТЕПЕН НА СИГНАЛ 

 
ПРЕГЛЕД 

Реден 
број 

 
 

Ознака Содржина 
на мерката 

Задачи активности и постапки 
во спроведување на мерката 

Извршител Прилог 

1  Да се 
ажурираат 
сите 
документи 
од планот 
за заштита 
и 
спасување 

Градоначалникот на Општината 
со извршителите организира 
ажурирање наПланот за 
заштита и спасување,во 
согласност со нормативните 
акти и новонастаната состојба,а 
посебно се обрнува внимание 
на: 
-Проверка на оспособеноста на 
извршителите и планираните 
задачи во планот 
-При активностите се остварува 
целосен увид, насочување и 
координација во извршување на 
задачите на извршителите 

Градоначалникот на 
општината 

 

Ракувач со планот 
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ПРЕГЛЕД 
Реден 
број 

 
 

Ознака Содржина 
на мерката 

Задачи активности и 
постапки во 

спроведување на 
мерката 

Извршител Прилог 

2  Да се 
воведат 
постојани 
дежурства 

Се определуваат за 
дежурни лица и други 
оспособени лица кои се 
запознаваат со 
новонастанатата 
состојба; 
Се остварува целосна 
координација помеѓу 
дежурните, ракувачот 
со планот и центарот за 
управување со кризи 

Ракувач со 
планот 

Список на 
лица кои се 
определени 
да дежураат 
со адерси и 
тел. броеви 

Дежурни 
лица 
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ПРЕГЛЕД 
Реден 
број 

 
 

Ознака Содржина на 
мерката 

Задачи активности и 
постапки во 

спроведување на 
мерката 

Извршител Прилог 

3  Прекинување 
на годишните 
одмори на 
сите лица кои 
се вклучени во 
Штабот за 
заштита и 
спасување 
,како и на 
останатите 
стручни лица 

Градоначалникот со 
наредба веднаш им го 
прекинува користењето 
на годишните одмори 
на сите вклучени во 
акцијата за спасување 

Градоначалник 
на Општината 

Наредба 
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ПРЕГЛЕД 
Реден 
број 

 

Ознака Содржина на 
мерката 

Задачи активности 
и постапки во 

спроведување на 
мерката 

Извршител Прилог 

4  Да се ограничи 
движењето на 
лицата 
распоредени во 
единиците на 
Штабот, како и 
движењето – 
изнесувањето на 
МТС ( Матерјално – 
техничките 
средства) 

Градоначалникот 
преку одговорните 
лица ги запознава 
распоредените во 
Штабот и екипата 
– тимот за 
ограничување на 
движењето. 

Градоначалникот Наредба 

 
 
 

МЕРКИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ ШТО СЕ ПРЕВЗЕМААТ ВО ВТОР СТЕПЕН 
НА СИГНАЛ 

 
ПРЕГЛЕД 

Реден 
број 

 
 

Ознака Содржина на 
мерката 

Задачи активности и 
постапки во спроведување 

на мерката 

Извршител Прилог 

1  Да се изврши 
проверка на 
подготвенста на 
Штабот и на 
единиците за 
заштита и 

Штабот за заштита и 
спасување врши проверка 
на спремноста на екипата  - 
тимот за заштита и 
спасување, а по потреба 
наредува превземање на 

Командант на 
Штаб за 
заштита и 
спасување 

Според 
документите 
од Планот 
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спасувањеза 
извршување на 
задачите 

мерки за заштита и 
спасување. 
Се врши посебна 
мобилизација на тимот за 
заштита и спасување. 

Ракувач со 
планот 

 
ПРЕГЛЕД 

Реден 
број 
 
 

Ознака Содржина на 
мерката 

Задачи активности и 
постапки во спроведување 
на мерката 

Извршител Прилог 

2  Да се изврши 
проверка на 
подготвеноста 
и готовноста 
за 
спроврдување 
на мерките за 
заштита и 
спасување 

Штабот за заштита и 
спасување врши проверка 
на спремноста на екипата  
- тимот за заштита и 
спасување, а по потреба 
наредува превземање на 
мреки за заштита и 
спасување. 
 

Командант 
на Штаб за 
заштита и 
спасување 

План за 
мобилизација 
Документи на 
единицата за 
заштита и 
спасување 
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ПРЕГЛЕД 

Реден 
број 
 
 

Ознака Содржина 
на мерката 

Задачи активности и постапки 
во спроведување на мерката 

Извршител Прилог 

3  Да се 
изврши 
уредување 
на објектите 
за заштита 

Се расчистуваат и уредуваат 
постоечките простории 
предвидени за засолништа и 
се доведуваат во состојба на 
употребливост; 
Штабот за заштита и 
спасување доставува писмени 
извештаи до ресорниот орган 
за превземените мерки. 
 

Командант 
на Штаб за 
заштита и 
спасување 

Документи за 
ангажирањена 
силите за 
заштита и 
спасување 

 

 
МЕРКИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ ШТО СЕ ПРЕВЗЕМААТ ВО ТРЕТ 

СТЕПЕН  НА СИГНАЛ 
ПРЕГЛЕД 

Реден 
број 
 
 

Ознака Содржина на 
мерката 

Задачи активности и 
постапки во 
спроведување на 
мерката 

Извршител Прилог 

1  Да се изврши 
општа 
мобилизација 
на силите за 
заштита и 
спасување и  
да се премине 

По приемот на 
наредбата за 
мобилизација се 
врши целосна 
мобилизација на 
сите сили за заштита 
и спасување, 

Градоначалник Документи за 
мобилизација 

Командант на 
Штаб за 
заштита и 
спасување 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

на работа 
според 
Планот за 
заштита и 
спасување 

матерјално – 
техничките средства 
и преминува на 
работење според 
Планот за заштита и 
спасување. 
 

Ракувач со 
планот 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЕМОТ НА НАРЕДБАТА – ОДЛУКА, 
ОДНОСНО СИГНАЛ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈА 

 
УПАТСТВО 

ЗА РАБОТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ВО ОПШТИНАТА ЗА ВРЕМЕ НА 
МОБИЛИЗАЦИЈАТА 

 
По пристигнувањето, Градоначалникот на Општината постапува по ова 

Упатство и ги врши следниве активности: 
1. Ако мобилизацијата се извршува тајно, тогаш по пристигнување во 

Општината, ја проучува наредбата одлуката (одлуката) за извршување на 
мобилизацијата и бара појаснување од ракувачот на планот доколку има 
нејаснотии. 

2. Преку одговорните лица проверува дали се повикани извршителите на 
мобилизацијата. 

3. По пристигнувањетона извршителите свикува состанок и им ја соопштува 
наредбата (одлуката). Потоа накусо ги запознава со настанатата состојба. 

4. Со помош на ракувачот на Планот на извршителите им дава насоки 
потребни за извршување на мобилизацијата. 

5. Преку командантот на Штабот за заштита и спасување проверува дали сите 
вработени,единицата и сите други фактори се повикани, го проверува 
присуството и доколку има недостатоци, интервенира за нивно 
отстранување. 

6. Во случај на јавна мобилизација редоследот на работа е ист, разликата е во 
тоа што сите изврштели на мобилизацијата штом разберат за ваквата 
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мобилизација преку радио,ТВ, интренет, вести и сл. должниСе веднаш да 
дојдат на своите работни места. 

7. Наредува најстрога дисциплина за време на мобилизацијата. 
8. Проверува дали обезбедувањето во Општината е добро. 
9. Наредува организирање на дежурство, со кое 24 часа ќе се следи 

ситуацијата. 
 

УПАТСТВО 
ЗА РАБОТА СО МОБИЛИЗАЦИСКИОТ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И 
СПАСУВАЊЕ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ВО ОПШТИНАТА  

 
Градоначалникот на Општината ќе биде повикан од одговорното лице за повикување 
(телефонски или курирски), веднаш доаѓа во просториите на Општината, ја проучува 
мерката (наредбата) од Планот за подготвеност и постапува на следниов начин: 

1. Го повикува одговорниот возач за мобилизација. 
 

2. Телефонски го повикува ракувачот со Планот за заштита и спасување и од 
него го зима мобилизацискиот план. 

 
3. Телефонски го повикува Командантот на штабот за заштита и спасување. 

 
4. Му го предава мобилизацискиот план на Командантот на штабот за заштита и 

спасување за натамошна мобилизација на членовите на Штабот и единицата 
за заштита и спасување. 
 
Телефонски потсетник 
 

1. Ракувач со планот Ирена Стаменовска тел.076/977 - 508, ул.7 
бр.17н.м.Миладиновци,Илинден; 
 

2. Командант на штаб Славица Милошевска 070/383-141 ул.2 бр. 23  н.мТекија: 
 

3. Одговорен возач Хондо Петрески, тел.070/596 – 169 ул./ н.м. Марино; 

 

УПАТСТВО 
ЗА РАБОТА СО МОБИЛИЗАЦИСКИОТ ПЛАН ЗА КОМАНДАНТОТ НА 

ШТАБОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

Командантот на Штабот за заштита и спасување на Општина Илинден, веднаш 
штом ќе биде повикан телефонски или курирски доаѓа на мобилизациското место и 
постапува по следниот распоред: 

1. Ја проучува наредбата за мобилизација добиена од Градоначалникот на 
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Општината. 
 

2. Го повикува одговорниот возач, доколку тоа не го сторил Градоначалникот 
на Општината. 

 
3. Го зема мобилизацискиот план од Градоначалникот на Општината. 

 
4. Телефонски ги повикува членовите на Штабот за заштита и спасување и 

Командирот на единицата за заштита и спасување. 
 
5. Доколку командирот не успее телефонски да го извести останатите 

членови, повикувањето ќе се реализира со отварање на мобилизацискиот 
план и ќе се превзема постапката за повикување на членовите на штабот 
преку курирскиот систем. 

 
6. На командирот на единицата му издава наредба за прифаќање на 

обврзниците на мобилизациското место. 
 

Телефонски потсетник 
Курири 
1. Хондо Петрески ул./ н.м.Марино, тел070/596 -169 
2. Васко Ѓеорѓиевски ул.8 н.м. Илинден тел.070/523 -680 

 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈАТА НА ЕДИНИЦАТА ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

1. Најнапред се прават напори сите членови на единицата да бидат известени 
телефонски. 
 

2. Доколку некои припадници неможат да бидат известени телефонски, се 
повикува одговорниот возач за повикување (лице од вработените). 

 
3. Се повикува телефонски или преку дежурен возач, Командантот на штабот. 

 
4. На Командантот на единицата му се издава наредба за прифаќање на 

обврзниците на мобилизациското место. 
 
 

5. Командирот на единицата во согласност со добиената наредба и дадената 
ситуација издава наредба на припадниците на единицата за понатамошна 
работа. 
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Телефонски потсетник 

 
1. Ракувач со планот Ирена Стаменовска тел.076/977 - 508, ул.7 

бр.17н.м.Миладиновци,Илинден 
 

2. Командант на штаб Славица Милошевска 070/383-141ул.2 бр. 23  н.мТекија 

 

НАРЕДБА 
ЗА МОБИЛИЗИРАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЕДИНИЦАТА ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

1. Веднаш да се изврши мобилизација на сите припадници на единицата за 
заштита и спасување. 
 

2. Командантот на штабот за заштита и спасување да го активира системот за 
повикување преку телефон, а во случај ако телефоните не работат курирски 
систем. 

 
3. По телефонскиот повик или примањето на поканата припадниците на 

единицата за заштита и спасување да се јават веднаш пред Општината. 
 

4. Командирот на единицата организира прифаќање на припадниците на 
мобилизациското место. 

 
5. Да се изврши прозивка и провери опремата. 

 
6. Да се изврши обезбедување на местото на мобилизација. 

 
7. Да се изврши запознавање на припадниците со задачите и ситуацијата. 

 
8. Готовност за употреба на единицата за заштита и спасување во ____часот 

на ден _____20____год. 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                      Штаб за заштита и спасување 
Командант 
                                                          ______________________ 
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ПОТСЕТНИК 
ЗА КУРИРИТЕ ЗА РАЗНЕСУВАЊЕ НА ПЛИКОВИТЕ И ПОКАНИТЕ ПО 

ПРАВЦИ 
 

1. Веднаш по известувањето за мобилизација доаѓа во просториите каде што 
е сместен Штабот за заштита и спасување. 
 

2. Го подигнува пликот и веднаш се упатува за разнесување на поканите. 
 

3. Се запознава со мерките за безбедност при разнесување на поканите. 
 

4. Разнесувањето на поканитего врши за што е можно пократко време. 
 

5. По разнесувањето на поканите, се враќа во просториите каде што е 
смастен штабот и поднесува извештај за доставените пликови ( враќа 
доставници). 
 

6. Чека понатамошни наредби од командантот на Штабот. 

 

СПИСОК 
НА КУРИРИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

МОБИЛИЗАЦИЈАТА 
 
Главни курири на реон 1 

1. Игор Стаменовски  ул.7 бр.17,нм.Миладиновци      076/977-507 

           Име и презиме                                адреса                              телефон 
2 .  Зоран Цветановски            ул.8 бр.33,нм.Бујкоовци      076/492-598 
           Име и презиме                                адреса                              телефон  
 
Главни курири на реон 2 
 

1. Хондо Петрески ул./ н.м.Марино070/596 -169 

           Име и презиме                                адреса                              телефон 
2.  Васко Ѓеорѓиевски ул.8 н.м. Илинден 070/523 -680  

           Име и презиме                                адреса                              телефон 
Превозни средства: 
Ќе се користат возила- Патничко моторно возило Chevrolet cruzeсо рег.бр. Sk-249-TP 
Патничко моторно возило Chevrolet aveo со рег.бр. Sk-380-US 
 
Начин на разнесување на поканите: 

1. Главните курири или нивните заменици ги примаат пликовите во кои се 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

сместени пликовите по реони од Командантот на Штабот за заштита и 
спасување и ги предаваат пликовите со покани на назначените курири по 
реони. 

2. Куририте или нивните заменици ги отвараат пликовите во кои се поканите за 
обврзниците и им ги предаваат лично на назначената адреса. 

3. Доставниците и неразделените покани од која бијо причина се враќаат на 
Командантот на Штабот за заштита и спасување. 

 
ПРЕГЛЕД на лица определени за разнесување на поканите 

 
 

Реден 
број 

Име и презиме на лица 
за разнесување на 

поканите по адреси на 
живеење 

реон Податоци за лицата на кои се 
врачуваат поканите 

1 Сашо Цветановски Бујковци,Мршевци 
и Бучинци 

Име и 
презиме 

адреса 

2 Ивица Стаменовски Миладиновци, 
Текија и 

Дељадровци 

  

3 Гоце Филиповски Марино, Кадино и 
Мралино 

  

4 Александар 
Мерџановски 

Илинден   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Лична опрема на припадниците на силите за заштита и спасување 
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Комплет бр.1 
 
 
 
 
 

 
Лична опрема на 
припадниците на 
силите за 
заштита и 
спасување 

 
Комплет 
бр.20 

 
Канцелариска опрема на штаб за 
заштита и спасување 

1. Ознака за припадност на 
силите за заштита и 
спасување (ознака на 
старешини) 

 
2. Заштитна маска 

 
 

3. Прв завој- индивидуален 

 
 

1. Работно биро – 10 

2. Работна маса – 10 

3. Телефонски апарат – 10 

4. Столици – 10 

5. Метален орман – 2 

6. Алуманиумски сандак – 1 

7. Карта топографска или скица – 1 

8. Канцелариски матерјали – 

9. Компјутер – 10 

10. Печатач - 2 

 
                     Лична опрема на припадниците на силите за заштита и спасување 
 
Комплет бр.1 
 
 
 
 
 

 
Лична опрема на 
припадниците на 
силите за 
заштита и 
спасување 

 
Комплет 
бр.20 

 
Канцелариска опрема на силите 
за заштита и спасување 
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4. Ознака за припадност на 
силите за заштита и 
спасување (ознака на 
старешини) 

 
5. Заштитна маска 

 
 

6. Прв завој- индивидуален 

 
 

11. Работно биро – 10 

12. Работна маса – 10 

13. Телефонски апарат – 12 

14. Столици – 10 

15. Метален орман – 2 

16. Алуманиумски сандак – 1 

17. Карта топографска или скица – 1 

18. Канцелариски матерјали –20 

19. Компјутер – 10 

20. Печатач - 2 

 

ПОТСЕТНИК 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈА НА КОМАНДАНТОТ ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

Командантот на штабот за заштита и спасување по добивање на наредбата за 
извршување на мобилизација на штабот за заштита и спасување или единицата за 
заштита и спасување доаѓа на мобилизациското место и постапува по следното: 

1. Се запознава со Наредбата од надлежните органи за извршување на 
мобилизацијата и сам издава наредби за мобилизација на штабот и 
единицата за заштита и спасување. 
 

2. Телефонски или преку одговорниот возач ги повикува членовите наштабот 
за заштита и спасување и ракувачот со планот. 

 
3. Ако е потребна мобилизација на единицатаза заштита и спасување го 

повикува командантот на екипата и главните курири. 
 

4. Раководи со мобилизацијата и им дава задачина члановите на штабот и на 
командирот наединицата за заштита и спасување. 

 
5. Им дава упатства на главните курири за мобилизација на обврзниците по 

реони и правци. 
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6. Бара од потчинетите извештај за извршената мобилизација. 

 

ТЕЛЕФОНСКИ ПОТСЕТНИК 
 
ЧЛЕНОВИ НА ШТАБ                  тел. 
 

Тања Маневска 070/439-096 

Саше Ристовски 075/454-915 

Валентина Додевска 070/244-324 

Љупчо Димитриевски 070/244-427 

Гоце Трајчевски 075/606-711 

БорчеБожиновски 075/442-615 

Златко Ангеловски 070/346-316 

Гоце Филиповски 070/346-324 

Киро Димитриевски 070/363-206 

Силвија Давидовска 077/529-653 

Маре Костадиновска 071/389-283 

Ирена Стаменовска 076/977-508 

 
КОМАНДИР НА ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
  1.ТЕЛ .070/346-316 
 
РАКУВАЧ СО ПЛАНОТ 

1. ТЕЛ.076/977-508 

Главни курири на реон 1 
1. Игор Стаменовски  ул.7 бр.17,нм.Миладиновци      076/977-507 

           Име и презиме                                адреса                              телефон 
      2 .  Зоран Цветановски            ул.8 бр.33,нм.Бујкоовци              076/492-598 

           Име и презиме                                адреса                              телефон 
  

Главни курири на реон 2 
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1. Хондо Петрески ул./ н.м.Марино070/596 -169 

           Име и презиме                                адреса                              телефон 
2.  Васко Ѓеорѓиевски ул.8 н.м. Илинден070/523 -680  

           Име и презиме                                адреса                              телефон 
 

ЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
Ред. 
Бр. 

Име и презиме адреса Телефон мобилен 
дома 

1 Перица Георгиевски н.м. Кадино 071/216-259 

2 Миливоје Стаменковски н.м. Марино 075/709-060 

3 Рафет Максути н.м. Миладиновци 075/948-904 

4 Дејан Ристовски н.м. Бунарџик 075/443-823 

5 Ацо Павловски н.м. Илинден 071/285-512 

6 Влатко Димитриевски н.м. Кадино 2561-464 

7 Маја Ѓеорѓиевска н.м.Текија 2577-446 

8 Роберт Крстевски н.м. Текија 2572-491 

9 Љубан Митковски н.м. Кадино 070/230-265 

10 Ацо Ѓуровски Ул.9,н.м. Илинден 071/262-021 

11 Горан Николовски н.м. Илинден 078/692-979 

12 Љупчо Ангеловски н.м. Илинден 075/217-881 

13 Дарко Стојковски н.м. Мралино 075/316-696 

14 Владо Ристовски н.м. Бунарџик 071/262-031 

15 Драги Колевски н.м. Бујковци 070/384-257 

16 Дејан Ангеловски Ул.9, н.м.Илинден 070/555-563 
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ПОТСЕТНИК 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈАТА ЗА КОМАНДИРОТ НА 
ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
Командирот на единицата за заштита и спасување веднаш штом ќе биде 

известен  од командантот на штабот за извршување на мобилизацијата наединицата 
за заштита и спасување на најбрз можен начин доаѓа до мобилизациското место и 
постапува по следното: 

1. Се запознава со наредбата за мобилизација; 
 

2. Врши прифаќање на членовите на мобилизациското место; 
 

 
3. Издава наредби, упатства и задолженија на останатите потчинети; 

 
4. Раководи со опремувањето на членовите со лични и други колективни 

средства; 
 
5. Ги спроведува наредбите одштаботза заштита и спасување и за 

превземените мерки редовно ги известува; 
 

6. Врши и други работи кои ќе му бидат дадениво надлежност на штабот, а кои 
се однесуваат на брза и целосна мобилизација на единицата за заштита и 
спасување. 

 

ПОТСЕТНИК 
ЗА КУРИРИТЕ ПО РЕОНИ 

 
1. По добивањето на пликот со поканата ја потпишува доставницата и се 

подготвува за извршување на задачата. 
 

2. Го отвара пликот во кој се наоќа пликкот со покани и излегува на терен за 
разнесување на поканите. 

 
 

3. Разнесувањето на поканите го врши според претходно извежбан начин кој 
овозможува брзо и сигурно разнесување на поканите. 
 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.7     Јули    2012 година 

 
 
 

4. Разнесувањето на поканите на обврзниците го врши со лична достава или 
на близок роднина ( татко,мајка, сопружник) со потпишување на 
доставницата. 

 
 

5. По разнесувањето на поканите се упатува во просториите на штабот каде 
што поддесува извештај за понатамошни активности. 

 

ПРЕГЛЕД на матерјално –техничките средства за заштита и 
спасување кои се на располагање 

 
Реден 
број 

Назив на средството Количина Место на сместување 

1 Градежна машина скип 
(ровокопач) 

1 н.м. Миладиновци 

2 Камион цистерна – 5м3 1 

3 Камион цистерна – 26м3 1 

4 Камион подигач на 
контејнери 

1 

5   
 

МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
ЗА ВРЕМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈАТА 

 
За време на мобилизацијата на штабот и единицата за заштита и спасување ќе 

бидат преземени следните мерки за безбедност: 
1. Зголемена контрола од работниците за физичко обезбедување преку 

контрола на објектот, легитимирање на непознатите лица и слично. 
 

2. Контрола на возилата кои би се задржувале непотребно пред зградата на 
фирмата и другите објекти и нивно отстранување. 

 
3. Одржување на редот и мирот за време на формирање на единицата. 

 
4. Известување за евентуални проблеми. 
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ПОТСЕТНИК 
ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАНОТ ЗА ЕВАКУАЦИЈА 

 
Веднаш по приемот на наредбата – сигналот за евакуација, лицето кое ја 

примило наредбата истата ја пренесува до Градоначалникот. 
Градоначалникот, во случај кога наредбата за евакуација е во работен денго 

запознава Командантот на штабот за заштита и спасување,кој наредува да се изврши 
потполна евакуација на следниов начин: 

- Со претходно утврден сигнал за евакуација се алармираат сите 
населениетодека треба да се отпочне со евкуација. 

- Правците на движење на сите оние кои треба да бидат евакуиранисе 
прикажани на карта. 

- Редоследот на евакуираните на населението ќе се одвива на следниов 
начин: 

• Најнапред се евакуираат децата, жените, старите и изнемоштени 
лица и по редослед кој ќе биде претходно утврден. 

• По ова се евакуираат и останатите исто така по претходно утврден 
редослед. 

  За време на евакуирањето ќе бидат определени лица кои ќе се грижат за   
редоследот на изведување на евакуацијата, како и лица за одржување на ред при 
извршување на евацуацијата. 

Лицата задолжени за евакуирање на матерјално техничките – средства 
последни ќе се евакуираат. 

 
СПИСОК НА ЛИЦА ОДГОВОРНИ ЗА ЕВАКУАЦИЈА 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме адреса Телефон мобилен дома 

1 Драги Димовски н.м. Ајватовци 070/228-223 

2 Миле Димовски н.м. Ајватовци 075/338-396 

3 Влатко Љубовски н.м. Мршевци 078/302-451 

4 Зоран Величковиќ н.м. Мршевци 078/235-487 

5 Стојанче Мартиновски н.м. Дељадровци 2577-221 
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6 Горде Стојановски н.м. Дељадровци 070/687-516 

7 Игор Ристовски н.м. Бунарџик 070/ 230 - 143 

 
СПИСОК НА ЕКИПА ЗА РАЗНЕСУВАЊЕ 

Ред. 
Бр. 

Собирни 
пунктови 

Име и презиме адреса Телефон мобилен 
дома 

1 н.м. 
Илинден, 
место 
викано 
Плац 

Васе Стојановиќ ул.6, н.м.Илинден 071/337-930 

2 н.м. 
Илинден, 
О.У. Гоце 
Делчев 

Благоја Митровски Ул.9, н.м. Илинден  

3 н.м. 
Марино, 
Детска 
градинка 
Гоце 

Делчев 

Миле 
Анастасовски 

н.м. Марино  

4 н.м. 
Марино, 
Црковен 
храм Св. 
Тројца 

Борче Стојчевски Ул.416, н.м. Марино  

5 н.м. 
Кадино, 

О.У. Ристо 
Крле 

Тони Здравковски н.м. Кадино  

6 н.м. 
Мралино, 
Подрачно 
училиште 
Ристо Крле 

Орце Петковски 
 

н.м. Мралино  

Никола 
Цветановски 

н.м. Мралино  

 
ЗАДАЧИ 

НА ЛИЦАТА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ ПРИ 
ЕВАКУАЦИЈА 

 
Лицата определени за одржување на редот при изведување на евакуацијата ги имаат 
следниве задачи: 

1. Веднаш по дознавањето на евакуацијата секој од на местото од каде што 
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треба да се врши евакуацијата. 
2.  
3. Превземаат мерки евакуацијата да се одвива според утврдениот распоред. 

 
 

4. Создаваат услови за безбедно одвивањена евакуацијата на тој начин што 
даваат насоки како да се движат луѓето за време на евакуацијата. 
 

5. Во случај на паника должни се да превземат меркиза смирување на такви 
појави. 
 
 

6. Превземаат други мерки кои директно или индиректно ќе влијаат на 
безбедното извршување на евакуацијата. 

 
 
 
 

ПЛАН ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ 
 
                                       ПОТСЕТНИК 
ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАНОТ ЗА ЗАСОЛНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И 

МАТЕРЈАЛНИТЕ ДОБРА 
 

1. Веднаш по добиената наредба – сигнал за спроведување на мерката за 
засолнување се превземаат мерки за засолнување на населението и 
матерјалните добра. 
 

2. Засолнувањето ќе се реализира во чиј што капацитет како засолниште за 
дополнителна заштита изнесува околу  луѓе. 
 

3. Движењето односно редоследот на засолнување на населението и 
матерјалните добра ќе се одвиваат исто како редоследот  на извршување на 
евакуацијата. 
 

4. Просториите каде треба да се врши засолнување постојано да се одржуваат во 
чиста и исправна состојба. 
 

5. По завршувањето на опасноста сите засолнети по потреба се враќаат во 
просториите од каде што претходно ја добиле наредбата за засолнување. 
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ПРЕГЛЕД на постојните или импровизираните засолништа кои ќе се 

користат за врема на опасност 
Реден 
број 

Вид на засолниште Точен 
опис на 
местото 

капацитет Одговорен за 
подготвување на 
засолништето 

1 Старо училиште во 
Бунарџик и  

 100-150 граѓани Слободан 
Јакимовски 

Културен дом  100 граѓани Владо 
Ристовски 

2 Бункери во место 
викано Курило 

 200 – 250 
граѓани 

Панче 
Мицевски 

3 Културен дом 
Мршевци 

 150 граѓани Владица 
Медаровиќ 

4 ОУ Браќа 
Миладиновци 

 2000 граѓани  

5 Помошни објекти 
ДЗС 

 100 граѓани Компанија 
Атанасовски 

6 Импровизирано 
засолниште н. м. 

Мршевци 

 400 граѓани Марјан 
Десковски 
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ПОТСЕТНИК 
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ 

 
 

ПРЕГЛЕД на потребни матерјално технички средства кои ќе се 
употребуваат за заштита и спасување од урнатини 

Реден 
број 

Назив на средството Количи
на 

Забелешка 

1 Булдужер За расчистување 
на теренот 

1  
 
 

2 Багер 1 
3 Утоварувач 1 
4 Компресор Алат за бушење 

на зидови 
2 

5 Клешти за 
сечење 
арматура 

20 

6 Јажиња и 
челични јажиња 

Други средства 
 
 
 

40 

7 Рачни дигалки- 
хидраулични и 
со запчаници 

20 

8 Котурачи и 
чекрк 

20 

9 Комплет 
столарско 
тесарски алат 

10 

10 Апарат со 
компримиран 
воздух 

10 

11  
Апарат за 
автогено  
сечење на метал 
 

 
 

5 

12 Рачна 
акумулаторска 
лампа 

30 

13 Санитетско 
носило 

10 

14 Ашов и лопата 50 
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ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ 
 
 

ПОТСЕТНИК  
ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ 

И ЕКСПЛОЗИИ 
 

Според проценката на загрозеност на Општина Илинден на нејзина територија 
постојат голем број на работни организациикои чуваат, складираат, дистрибуираат 
или користат во својата технологија запаливи течности, гасови и цврсти материи. 
Поради лошата состојба на заштитата од пожари одредени објектипретставуваат 
потенцијална опасност. При евентуален пожар во некои од овие работни 
организациии објекти би дошло евентуално проширување на пожарот на останатите 
објектиод тој локалитет. 

Според проценката на постоечката состојба загрозени од пожари и можни 
пожарни реони се: 

• Окта – рафинерија на нафта и нафтени деривати н.м. Миладиновци; 
• АД Макпетрол – склад за гориво н.м. Илинден; 
• Унион гас во н.м. Марино; 
• Дени интернационал бензинска пумпа. 

 
ПРЕГЛЕД НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ДПД ЕДИНИЦИТЕ 
ДПД 
единица 

Персонален состав Вид на 
опрема 

Постоечка 
количина 

Потребна 
количина за 
доопремување 
на единицата 

Број на 
доброволни 
пожарникари 

Потребен 
број на 
доброволни 
пожарникари 

Ајватовци 20 По потреба Пп апарати 
S - 12 

15 Целосна 
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копачи 10 противпожарна 
опрема 

20 пп апарати 
10Челични  
метли и 5 

торби за прва 
помош 

лопати 10 
Челични 
метли 

30 
Торби за 
прва помош 

15 

нараменици 2 
Мршевци 20 По потреба Пп апарати 

S - 12 
4 Целосна 

противпожарна 
опрема 

20 пп апарати 
10Челични 
метли и 5 

торби за прва 
помош 

 

Челични 
метли 

30 
Торби за 
прва помош 

20 

нараменици 2 

Илинден 20 По потреба Пп апарати 
S - 12 

/ Целосна 
противпожарна 

опрема 
20 пп апарати 

10Челични 
метли и 5 

торби за прва 
помош 

 

Челични 
метли 

/ 
Торби за 
прва помош 

/ 

нараменици 2 

Бујковци 10 По потреба Пп апарати 
S - 12 

10 Целосна 
противпожарна 

опрема 
20 пп апарати 

10Челични 
метли и 5 

торби за прва 
помош 

 
 
 

Челични 
метли 

12 
Торби за 
прва помош 

10 

  

Дељадровци 10 По потреба Пп апарати 
S - 12 

1 Целосна 
противпожарна 

опрема 
20 пп апарати 

10Челични 
метли и 5 

Челични 
метли 

12 

Торби за 
прва помош 

10 
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  торби за прва 
помош 

 
 
 

Команден кадар на единиците за справување со пожари 
Единица Команден кадар/ 

одговорно лице 
телефон адреса 

Штаб за заштита и 
спасување 

Златко Ангеловски 070/346-316 Н.м.Илинден 

Општински против 
пожарен сојуз 

Љупчо 
Димитриевски 

072/204-758 Н.м. Ајватовци 

ДПД Ајватовци Гоце 
Домитриевски 

070/277-459 Н.м. Ајватовци 

ДПД Мршевци Влатко Југовски 078/302-451 Н.м. Мршевци 
ДПД Илинден Тодор Велинов 071/318-430 Н.м. Илинден 
ДПД Бујковци Драги Колевски 070/384-257 Н.м. Бујковци 
ДПД Дељадровци Стојан 

Мартиновски 
02/2577-221 Н.мДељадровци 

 
 

ПЛАН ЗА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ 
 
 
 

ПОТСЕТНИК 
ЗА УПОТРЕБА НА ПЛАНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ 
 
 
 Местоположбата и геоморфолошките карактеристики на подрачјето,како 
рамничарски терен,придонесуваат определени места да ги прибираат и задржуваат 
атмосверските води кои го следат својот природен тек,што преставува опасност за 
живеење на населението.Нивото на подземните води е во тесна врска со водостојот 
на реката Вардар и го следи неговиот режим, при што обилните дождови 
предизвикуваат поплавување на површини од Општината, особено во населените 
места: Илинден, Марино, Кадино, Мралино и Миладиновци. 
На територија на Општина Илинден постои систем за одводнување, кој прифаќа дел 
од подземаната и атмосферска вода и ја одведува од подрачјето. Овој систем е 
регионален и ги собира и одведува отпадните од општините:Арачиново, Гази Баба, 
Илинден и Петровец.Со постојаната пумпна станица лоцирана во месноста Таор 
овие води се испуштаат во реката Вардар. 
Реони каде ќе дојде до излевање на реката Вардар од речното корито кои се на потег 
од: н.м. Трубарево-н.м.Јурумлери каде не е регилирано корито од причини што 
атарот на овие населени места граничи н.м. Илинден кое е пониско со надморска 
висина(229м) од нивото на реката Вардар, како што беше примерот со поплавата во 
1979 год.при што ќе се загрози регионалниот пат Маџари-Петровец, локалниот пат 
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Јурумлери-Илинден,локалната пруга Драчево-Трубарево-Илинден со тененција за 
поплавување и на меѓународната пруга Скопје –Куманово-Белград на потегот од 
место викано Хиподром па до место викано Чукур во н.м.Илинден. 

Од тие причини потребно е редовно чистење и одржување за одводнување 
што се влеваат во реката Вардар што е во надлежност на Ј.П. Водостопанство 
,,Скопско поле‘‘- Скопје. 
Во рамничарскиот дел постои мрежа од одводни отворени земјени канали со вкупна 
должина од преку 120к.м. од кои: 
-50к.м.главни, 
-17к.м.секундарни, 
а останатите се ендеци и шанци низ населените места од кои повеќето се 
нефункционални односно узурпирани или затрупани со наноси од земја. 
Заради ваквата состојба големи количини атмосферска и површинска вода лежат во 
пониските делови,а истекувањето е оневозможено поради што доаѓа до поплавување 
на дел од земјиштето, населбите и индустриските објекти во рамничарските делови 
на Општината. 

Единствена река во Општина Илинден е Сува река. Таа се формира од две 
притоки, од кои едната минува низ населените места Бучинци каде има изградено 
акумулација за собирање на поголем доток на вода со вграден испуст при што водата 
истекува кон населените места Мршевци и Бујковци со должина од 6000м.,а другата 
поминува низ н.м.Дељљдровци,Текија и Миладиновци со должина од 4000м. и 
продолжува кон Петровец со должина од 5000м.,одводнувајќи ги овие подрачја. На 
одредени делници од течението, речното корито е недефенирано поради што доаѓа 
до излевање на водата при поголеми врнежи.Бидејќи каналите за одводнување, 
вклучувајќи ја и Сува Река, се единствениот расположив транспортен пат на сите 
води кон главниот реципиент реката Вардар, наведената состојба доведува до 
застој(лежење на водите на површина), при што постои опасност од поплавување и 
замочурување на површините, дополнително подигање на нивото на подземните 
води и нивно загадување, како и до дополнително нарушување на квалитетот на 
животната средина. 

Во овој момент за да може регионалниот систем за одводнување на Скопската 
котлина да ја исполнува својата функција, да го намалува нивото на подземните води 
и со тоа да го штити земјиштето од замочурување и поплавување, како 
најприфатливо решение за општините на чија територија се протега овој систем, се 
наметнува редовно чистење и одржување на постојаната каналска мрежа и објектите 
на системот, како и доизградба на дополнителни дренажни канали. 

1.Главен канал А Горна зона (7.850 метри) -  моментална состојба: 
Потег граница Општина Гази Баба – Илинден, место викано Крива Ливада: 

На овој канал пред 3 години е извршено машинско чистење, а од извршениот увид се 
констатира дека на истиот е потребно да се изврши рачно отстранување на 
вегетацијата од причина што истиот е по целата должина обраснат. 

Критична точка – од гробиштата до куќите -1000 метри. 

2. Главен канал крак – сисавци(10.3500) - моментална состојба: 

Потег од пумпната станица на Водостопанство Вардар спроти Хотелот Белви: 
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 На овој канал пред 4 години е извршено машинско чистење, а согласно програмата 
на Водостопанство Вардар во 2012 година  предвидено е машинско чистење.Во 
моментов е потребно рачно отстранување на вегетацијата по целата должина . 

3. Канал Топлик и сисавци (15.260) – моментална состојба: 

 Потег -Граница со Општина Гази Баба до мостот на патот што води за Јурумлери На 
тој потег е извршено рачно отстранување на вегетацијата, додека на влезот на 
Главниот канал спроти Маја Компани е извршено комплетно чистење. 

4.Ободен канал ( 11.000 метри)  - моментална состојба: 

Потребно е рачно отстранување на вегетацијата и спуштање на водоводните цевки 
на ЈПАУ ,,Александар Велики, бидејќи го стопираат нормалниот проток на водата. 

 5.Сува река(5.200 метри на наша територија) – моментална состојба: 

Потребно е рачно чистење на вегетацијата на целиот потег од населеното место 
Бучинци, Бујковци се до Миладиновци. 
Прилог: фотографии од каналите и најзагрозените подрачја 

 
ПРЕГЛЕД на потребни матерјално технички и превозни средства кои 

се на располагање 
Реден 
број 

Назив на средството Количина 

1 Градежна машина скип(ровокопач) 1 
2 Камион цистерна 5 м3 и 26 м3 2 
3 Камион подигач на контејнери 1 

4 Патничко моторно возило Chevrolet cruze 1 

5 Патничко моторно возило Chevrolet aveo 2 

6 Патничко моторно возило Fiat Brava 1 

7 Патничко моторно возило Ford Fiesta 1 

8 Патничко моторно возило Автобус Sanos 5 

9 Товарно моторно возило Mercedes Sprinter 1 

10 Трактори 5 

11 Булдужер 1 
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Заклучоци 
 

Со децентрализацијата, Општина Илинден, како единица на локална 
самоуправа, воедно и ваш сервис настојуваме да ги преземеме сите мерки од 
елементарни непогоди при што констатиравме дека: 

1. Правото на мирен и достоинствен живот, согласно Уставот на Република 
Македонија е неприкосновено, односно секој граѓанин има можност да ги 
ужива благодетите, да гради да создава, допринесува за развој на своето 
семејство, населено место, регион, Општина, за својата земја Република 
Македонија. 

2. Но  и покрај сите залагања, наши ваши и на останатите субјекти односно 
институции и на жителите од населените места: Илинден, Марино, Кадино и 
Мралино, како најзагрозени подрачја од поплави покрај нашите напори да 
ги доведат каналите, ендеците, водотеците во првобитна состојба , не 
наидовме на разбирање односно меѓусебен компромис, при што 
организиравме повеќе од педесетина состаноци со граѓаните, Маените 
заедници, институции и останати правни лица се со цел и во интерес на 
жителите кои секогаш треба да бидат на прво место. 

3. Но, на теренот последиците останаа: 
� Ул. 11, ул.13, ул.15 заклучно со ул. 19 место викано Барбарево и место 

викано Требеши во населено место Илинден секоја година се соочуваат 
со истите проблеми: 
� Нерасчистени имотно – правни проблеми; 
� Узурпација на државно земјиште; 
� Затрупување на секундарните канали; 
� Несоработка со надлежните служби – инспекциска служба; 
� Ненавремено превентивно дејствување од страна на надлежните 

институции ДЗС, ЦУК и останати за благовремено елиминирање на 
последиците; 

� Во централниот дел на населено место Марино, место викано Азмак, 
нема нивелација на каналот, на почетокот на мостот кај бензиската 
станица Унион гас па се до ул.405 низводно, при што 20-тина семејни 
куќи се соочуваат со високи подземни води во нивните дворови, при што 
е потребно расчистување на имотно – правните проблеми во должина 
од 300 метри на Азмакот. 
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� Во населено место Кадино и покрај извршеното снимање на теренот од 
страна на геометри се констатира дека и покрај обезбедените средства 
за снимање на теренот, проектот не е реализиран. 

� Во населеното место Мралино, е изработен предог проект за зафаќање 
и одведување на атмосферските ( подземните) води кој ќе биде 
реализиран во соработка со ЈП Водостопанство,,Скопско Поле‘‘. 

� Изградба на одводна каналска мрежа 

 

Поради високото ниво на подземните води и недоволната функционалност на 
главната и секундарната каналска мрежа при обилни врнежи доаѓа до поплавување 
на голем број куќи, дворови и земјоделски површини. Од тие причини на две критични 
места каде што има постојано  задржување на водите Општина Илинден изработи 
два Основни проекти за  зафаќање и одведување на атмосферските (површински) 
води во населените места Илинден и Кадино: 

- Основен проект за изградба на одводна каналска мрежа за зафаќање и 
одведување на атмосферски (површински) води во населеното место 
Илинден кој опфаќа комплетна изведба на отворена и затворена каналска 
мрежа, изработка на документација и надзор над изведба на мрежата со 
вкупна проектантско инвестициона вредност 5.000.000 денари. 

- Основен проект за изградба на одводна каналска мрежа за зафаќање и 
одведување на атмосферски (површински) води во населеното место 
Кадино и опфаќа припремни работи, земјени работи, бетонски, шахти, и 
приклучни краци, надзор над изведба на мрежата со вкупна проектантско 
инвестициона вредност 10. 164. 000 денари. 

 
- Предлог проект за  изградба и ревитализација на отворено одводни 

канали во населено место Мралино 

 

1. ЗОШТО Е ВАЖЕН ПРОЕКТОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА НАСЕЛЕНО МЕСТО 
МРАЛИНО  И ЗА ПОШИРОКИОТ РЕГИОН ? 
      

� Овој проблем е во согласност со политиката и програмата на Владата на 
Република Македонија и на истиот е даден висок степен на приоритет за 
реализација. 

� Со изградбата на системот за прифаќање и одведување на атмосферските 
води ќе се намали  можноста на штетни влијанија, на мешање на високите 
подземни води предизвикани од честите поплави со отпадните води од 
септичките јами, од индивидуалните домаќинста во населеното место 
Мралино, а со тоа ќе се зголеми квалитетот на подземните води, водите во 
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отворените одводни канали и квалитетот на почвата; 
� Проектот ќе овозможи подобрување на квалитетот на живеење на вкупно 821 

жители на населното место Мралино, односно 210 домаќинства ќе бидат 
приклучени на системот за прифаќање  и одведување на атмосферските води; 

� Проектот е деллив и лесно спроведлив; 
� Современа транспортна, комунална и енергетска инфраструктура со целосна 

заштита на животната средина. 
�  Реконструкција, модернизација и проширување на системите  за прифаќање и 

одведување  на  атмосферски води.  
� Промоција на модерно земјоделство и одржлив рурален развој. 
� Подобрување на инфраструктурата (транспортна, комунална, енергетска, 

хидро);  
2. На територијата на н.м.Мралино постои мрежа од канали за одводнување на 

атмосферската и површинската вода но, таа не е доволна да ги задоволи 
потребите, бидејќи каналите  не се во состојба да ја извршуваат својата 
основна функција затоа што се затрупани со наноси од земја, растенија и 
разни отпадоци. Единствено функционираат големите (главни) канали за 
одводнување меѓутоа и нивниот проток е намален поради наносите од земја и 
отпадоци. 

 Од тие причини, големи количини атмосферска и површинска вода лежи во 
пониските делови, а нејзиното истекување е оневозможено и е започнато 
поплавување и загрозување на дел од територијата. 
За подобрување на ваквата состојба, неопходно е потребно да се изврши 
целосно прочистување и прокопување на шанците и каналите, изградба на 
пропусти под улиците и влезовите во дворовите, зголемување на протокот на 
главните канали особено во долниот тек. Исто така е потребно и изведување 
на нови канали онаму каде што е укажана потреба и каде дозволува 
конфигурацијата на теренот. Со еден збор, потребно е да се изгради систем 
од отворени канали за дренажа, прифаќање и одводнување на атмосферската 
и површинската вода од загрозените подрачја. 

 
ПЛАН 

ЗА ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
 
 

ПОТСЕТНИК 
ЗА ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

 
Прва медицинска помош е превентива на укажување на прва помош на 

повреденото лице. Повредите можат да настанат во мирновременски услови 
(природни непогоди) како и други видови на несреќи, односно употреба на боребни 
средства. Според ова, укажувањето на прва медицинска помош може да се подели 
во два дела: 

1. Прва медицинска помош во мирновременски услови и  
2. Прва медицинска помош во услови на борбени дејствија. 
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ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ВО МИРНОВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ 

 
 Првата помош при вакви услови ќе ја укажуваат членовите  на екипата за 
заштита и спасување. После укажувањето на првата помош, тешко повредените лица 
ќе бидат транспортирани до специјализираните  установи за давање на стручна 
медицинска помош. 
 
ПРВА ПОМОШ ВОУСЛОВИ НА УПОТРЕБА НА БОРБЕНИ ДЕЈСТВИЈА 

 
 Во услови на спроврдување на борбени дејствија првата медицинска помош ќе 
се дава во специфични и доста отежнати условикои ќе бидат водоизменети во однос 
на мирновременските. Ова доаѓа од пред се од таму што повредите покрај тоа што ќе 
бидат мултитипни, условите во кои ќе се дава првата помош се карактерираат со 
затрупаност, појава на пожари итн. 
 Прва помош во вакви условиисто така како и во мирновременските услов ќе 
даваат екипата за заштита и спасување. 
 
ПОСТАПКА НА  ЕДИНИЦАТА  ВО СЛУЧАЈ НА ПОТРЕБА ОД ДАВАЊЕ 

НА ПРВА ПОМОШ 
 

Во случај на потреба од давање на прва медицинска помош на евентуално 
настрадани од било која и да е загрозеност одделението за заштита и спасување ги 
превзема следниве активности: 

1. Веднаш се превземаат мерки за повикување на членовитена одделението. 
 

2. Од местото предвидено за чување на средствата за заштита и спасување 
се подигнуваат матрејално – техничките средства наменети за давање на 
прва медицинска помош. 

 
3. Се пристапува кон давање на прва медицинска помошна најтешко 

повредените, односно на сите оние кај кои повредите се од таков карактер 
што можат брзо да предизвикаат смрт. Пред се овде се работи за 
повредени со предизвикани крварења како и повреди од типот на 
надворешни скршеници кои имаат предизвикано оштетувања на виталните 
крвни садови. 
 

4. По давањето на прва медицинска помош на тешко повредените, се 
превземаат понатамошни мерки за транспортирање на повредените во 
најблиската медицинска установа. 
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ПОТСЕТНИК 
ЗА ПЛАНОТ ЗА ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

 
 За укажување на прва медицинска помош ( ПМП ) на населението во случај на 
повреди  како последица од природни непогоди и други несреќи, во Општината 
формирано е одделение за ПМП кое е во составот на универзалната единица. 
 А) Организација 

1.Со одделението за ПМП раководи штабот за заштита и спасување преку 
одговорниот член на штабот за хуманитарни мерки.Одговорниот члан за ПМП е 
одговорен за оперативната подготвеност и функционорање на одделението во сите 
услови. 

2.Укажувањето на ПМП и другите оперетивни задачи ќе ги извршува 
одделението во следниов состав: 
- Командир на одделението 
- Водич на одделението и 
- Извршители 
Вкупно во одделението има 10 припадници. 
Списоците и поремата за потребите на одделението, како и списоците на 
формациските должности се дадени како прилог. 
Б) Оперативно раководење 

1.Штаб за заштита и спасување 
Оперативното раководење со одделението за ПМП го врши штабот за заштита и 
спасување преку членот на штабот одговорен за хуманитарни мерки и командирот на 
одделението и тоа: 
- Во сите услови на подготвеност од локациското место на штабот кое се наоѓа во 
Општина Илинден. 

2.За успешно извршување на оперативните задачи треба да се располага со 
следната документација: 
 
- Работна карта 
- Дневник за работа 

3.За благовремено извршување на задачите, одделението одржува врски со 
командното место на штабот. 
Б) Дејство на одделението за ПМП 
 1. Укажувањето на ПМП на населението на почетокот се врши со сопствени 
сили и средства. 
 2.Доколку обемот на помошта која треба да се укаже за спасување на животите 
на повредените лица е од широк обем, се користи помош од: 
- медицински екипи од јавното или приватното здравство, доколку условите тоа го 
дозволуваат, 
-  специјализираните единици од дирекцијата за заштита и спасување.. 
Користењето на овие можности го регулира Штабот за заштита и спасување. 
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ЕДИНИЦА ЗА ПРВА ПОМОШ 
Ре
д. 
Бр. 

Име и презиме Формациска 
должност во 
екипата 

адреса Телефон 
мобилен дома 

1 Д-р.Ординација 
Апостолска 

доктор Н.м. Мралино  

2 Сунчица Љубовска сестра Н.м. Дељадровци  

3 Габриела Младеновска сестра Н.м. Миладиновци  

4 Наташа Стаменовска сестра Н.м. Миладиновци  

5 Драгица Јоциќ сестра Амбуланта 
Миладиновци 

 

6 Верица Гишиќ сестра Н.м. Мршевци  

 
ПЛАН 

ЗА УПОТРЕБА НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

1.Реон за прифаќање и разместување на штабот и единицата за заштита и 
спасување 
- на добиениот сигнал за мобилизација припадниците на штабот за заштита  и 
спасување доаѓаат во Општината, а местото каде што истото ќе функционира е 
просториите на Општината. 
- Единицата за заштита и спасување по добиениот сигнал за мобилизација веднаш 
доаѓа во Општината, а зборното место ќе биде пред Општината. 
2.Задачи на единицата за заштита и спасување  
Веднаш штом единицата за заштита и спасување пристигна на местото за 
прифаќање, а по добиените задачи од штабот за заштита и спасување, пристапува 
кон извршување на следните оперативни задачи: 
- Подигнување на матерјално – техничките средства за извршување на задачите; 
- Превземање на мерките за расчистување и отстранување на последиците во 
зависнот од видот на опасноста. 
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3.Начин на раководење со акциите 
- Со активностите на единицата за заштита и спасување раководи штабот за заштита 
и спасување. 
- Раководењето ќе се остварува по принципот на субординација ( потчинетост ) на 
припадниците за заштита и спасување. 
 

ПЛАН 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ВРСКИТЕ 

 
 

За оперативно раководење и командување на системот за заштита и 
спасување во Општина Илинден, се воспоставуваат врски помеѓу штабот и 
единицата за заштита и спасување. 

 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВРСКИТЕ 

Се воспоставуваат внатрешни и надворешни врски. 
А) Внатрешните врски што ќе ги одржува штабот за заштита и спасување со 
другите оперативни елементи ќе се изведува на два начина: 
- Телефонски 
- Курирска врска 

Телефонската врска ќе се воспоставува со користење на постоечката 
телефонска апаратура и мобилната телефонија (доколку е во функција) . 

Внатрешната телефонска врска ќе биде воспоставена помеѓу следниве 
кореспонденти: 
- Штабот за заштита и спасување и 
- Командирот на единицата за заштита и спасување 

Внатрешните врски ќе се воспоставуваат и преку курири. 
Б) Организирање на надворешните врски 
 Надворешните телефонски врски ќе ги одржува Штабот за заштита и 
спасување на градската телефонска линија. 
 Сите надворешни коресподенти кои имаат потреба од воспоставување на 
врски со командното место на штабот, обврската за организација и 
воспоставувањето на врските спаѓа во нивна надлежност. 
 Штабот за заштита и спасување ќе ги одржува сладените надворешни врски: 
- Дирекција за заштита и спасување - Штаб за заштита и спасување на Гази Баба и 
други институции во зависност од потребата. 
В) Извршување на кореспонденцијата 
Телефонските разговори со внатрешните кореспонденти се реализираат со отворен 
текст, додека вистинскиот назив на кореспондентот се шифрира. 
2.Телефонските разговори со надворешните кореспонденти се реализираат со 
отворн текст, со позив на вистинскиот назив на односниот кореспондент. 
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ЧЛЕНОВИ НА ШТАБОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 Име и презиме: Школска спрема Телефонскиброј: Адресанаживеење: 

1 СлавицаМилошевска ВисокаСтручнаспрема 
/Природно- 
математички 

070/383-141 ул.2бр.23  н.мТекија 

2 ИренаСтаменовска Висока Стручна 
спрема /Професор по 
одбрана и заштита 

076/977-508 ул.7 бр.17 
н.м.Миладиновци 

3 ТањаМаневска Висока Стручна 
спрема /Правник 

070/439-096 ул.12 бр.13  н.Илинден 

4 СашеРистовски Висока Стручна 
спрема /Инспектор 

075/454-915 ул.405 бр.19 
н.мМарино 

5 ВалентинаДодевска СреднаСтручна 
спрема /Економско 

070/244-324 ул.500 бр.35 
н.мМарино 

6 ЉупчоДимитриевски СреднаСтручна 
спрема / 

070/244-427 н.м. Ајватовци 

7 ГоцеТрајчевски Висока Стручна 
спрема /Еконски 
факултет 

075/606-711 ул.19 бр.44  н.Илинден 

8 БорчеБожиновски СреднаСтручна 
спрема /Економско 

075/442-615 ул.22 бр.44  н.Илинден 

9 МареКостадиновска СредноСтручна 
спрема /Гимназија 

071/389-283 ул.9 бр.223  н. 
Илинден 

10 Златко Ангеловски Висока Стручна 
спрема / Професор по 
одбрана и заштита 

070/346-316 ул.9бр.105  н.Илинден 

11 КироДимитриевски СреднаСтручна 
спрема /Машински 
техничар 

070/363-206 ул.1 бр.21 н.мКадино 

12 СилвијаДавидовска Висока Стручна 
спрема /Машински 
факултет 

077/529-653 ул.1 бр.113  н. 
Илинден 

13 Гоце Филиповски СреднаСтручна 
спрема 

 Н.м. Кадино 
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ПРЕГЛЕД НА ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК НА НАДВОРЕШНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА 
КОНТАКТ ЗА ВРЕМЕ НА МОБИЛИЗАЦИЈА 

Ре
д. 
Бр. 

Институција адреса на 
Институцијата 

Лице за контакт Телефон 
мобилен фиксен 

1 ДЗС Гази Баба Бул.Александар 
Македонски бб 

Лазе Драгановски 02/3165 - 708 

2 ЦУК  Бул.Александар 
Македонски бб 

Ванчо Маневски 02/3222 - 817 

3 МВР Гази Баба  Дежурна служба 072/332 - 405 

4 Министерство за одбрана Бул.Александар 
Македонски бб 

Миливоје 
Игњатовиќ 

02/3115 - 267 

 

 
 
 
                                                                                           Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/15                                                 Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.                   м-р Марјан Милошевски с.р. 
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Програмата за активностите на Општина Илинден во областа 
 

на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита  
и управување со кризи  во 2012 година 

 
 
 

 
 
 
Се објавува Програмата за активностите на Општина Илинден во областа                

на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи                  
во 2012 година, бр.07-1682/16 од 29.06.2012 година, што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 49-тата (четириесет и деветтата) редовна седница одржана на 
ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/14                                                                                ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 22 точка 10 и точка 11 од Законот за  локалната  
самоуправа (Сл.весник на РМ  бр.5/02) , член 5 од Законот за  пожарникарство 
(Сл.весник на РМ“ бр. 67/04) член 2 од Законот за  управување со кризи                        
(Сл весник на РМ бр.29/05 ) и член 4 став 2 од Законот  за заштита и спасување          
(Сл.весник на РМ бр.36/04),  Советот на Општина  Илинден на седницата одржана    
на ден 29.06.2012 година,  донесе  
 
 

П Р О Г Р А М А 
 

за активностите на Општина Илинден во областа 
 

на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита  
и управување со кризи  во 2012 година 

 
 

Програмата за активностите на Општина Илинден во областа на заштитата  и 
спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува   
заедничките интереси и активности во овие области, кои претставуваат  активности 
од јавен интерес. Според законските одредби, Oпштина Илинден во  2012 година  
овие активности ќе ги остварува преку:  
 -  Општинскиот штаб за заштита и спасување,   
 

-  Просторните сили за заштита и спасување   
 

- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на  територијата 
на Општина Илинден  
 - Општински противпожарен Сојуз и Доброволни противпожарни друштва кои 
дејствуваат на територијата на  Општина Илинден.  
 

I. Вид и обем на работите  
1.Мерки за спречување на настанување на поплави  
 

На територија на Општина Илинден постои систем за одводнување, кој 
прифаќа дел од подземната и атмосферска вода и ја одведува од подрачјето. Овој 
систем е регионален и ги собира и одведува отпадните од општините:Арачиново, 
Гази Баба, Илинден и Петровец. Со постојаната пумпна станица лоцирана во 
месноста Таор овие води се испуштаат во реката Вардар. 

Од тие причини потребно е редовно чистење и одржување за одводнување 
што се влеваат во реката Вардар што е во надлежност на Ј.П. Водостопанство 
,,Скопско поле‘‘- Скопје. 

Во рамничарскиот дел постои мрежа од одводни отворени земјени канали со 
вкупна должина од преку 120к.м. од кои: 

- Главна каналска мрежа 51.515 метри  
- Секундарна каналска мрежа 13.909 метри  
- Терцијална каналска мрежа, шанци и ендеци со должина од околу 54.576 

метри . 
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Единствена река во Општина Илинден е Сува река. Таа се формира од две 
притоки, од кои едната минува низ населените места Бучинци каде има изградено 
акумулација за собирање на поголем доток на вода со вграден испуст при што водата 
истекува кон населените места Мршевци и Бујковци со должина од 6000м.,а другата 
поминува низ н.м.Дељљдровци,Текија и Миладиновци со должина од 4000м. и 
продолжува кон Петровец со должина од 5000м.,одводнувајќи ги овие подрачја. 

На одредени делници од течението, речното корито е недефенирано поради 
што доаѓа до излевање на водата при поголеми врнежи.Бидејќи каналите за 
одводнување, вклучувајќи ја и Сува Река, се единствениот расположив транспортен 
пат на сите води кон главниот реципиент реката Вардар, наведената состојба 
доведува до застој(лежење на водите на површина), при што постои опасност од 
поплавување и замочурување на површините, дополнително подигање на нивото на 
подземните води и нивно загадување, како и до дополнително нарушување на 
квалитетот на животната средина. 

За да може регионалниот систем за одводнување на Скопската котлина да ја 
исполнува својата функција,да го намалува нивото на подземните води и со тоа да го 
штити земјиштето од замочурување и поплавување, како најприфатливо решение за 
општините на чија територија се протега овој систем,се наметнува редовно чистење 
и одржување на постојаната каналска мрежа и објектите на системот, како и 
доизградба на дополнителни дренажни канали. 

За одржување на каналската мрежа на територија на општина Илинден  
што спаѓа во рамките на системот „Скопско Поле“ Општина Илинден ја 
превзема обврската за плаќање на воден надомест за одводнување од 
индивидуалните водокорисници за 2012 г бр. 03-148/1 од 26.01.2012 година со 
што општината се обврзува да плати годишен надоместок за одводнување од 
индивидуалните водокорисници на Водостопанство „Скопско Поле“ во вкупен 
износ од 4.205.520,00 денари. 

Општина Илинден изработи два Основни проекти за  зафаќање и одведување на 
атмосферските (површински) води во населените места Илинден и Кадино:  
�   Основен проект за изградба на одводна каналска мрежа за зафаќање и 

одведување на атмосферски (површински) води во населеното место Илинден кој 
опфаќа комплетна изведба на отворена и затворена каналска мрежа, со вкупна 
проектантско инвестициона вредност 5.000.000,00 денари. 

 
� Основен проект за изградба на одводна каналска мрежа за зафаќање и 

одведување на атмосферски (површински) води во населеното место Кадино, со 
вкупна проектантско инвестициона вредност 10.164.000 денари.  

 
 
2. Мерки  за спречување  на настанување на пожари: 

 
� А. Мерки што се однесуваат на сите степени на загрозеност 

�  Б. Мерки што се однесуваат за првиот и вториот степен на загрозеност (многу 
голема и голема загрозеност)   

А. Мерки што се однесуваат на сите степени на загрозеност   

� Заради заштита на шумите од  I и II степен на загрозеност од пожари се 
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превземаат следните мерки: 
  

• се организира набљудувачка и известителна служба;  
• се обезбедуваат технички средства и алатки за гаснење на пожари и се 

одржуваат во исправна состојба;  
• се поставуваат знаци за забрана и предупредување на опасност од 

појава на шумски пожари на видни места на влезовите во шумата, на 
јавни сообраќајници, на шумски патишта, на места за одмор и 
рекреација и на други места каде што има движење на луѓе;  

• се формираат и оспособуваат мобилни групи од вработените за гаснење 
на шумски пожари;  

• се работи на развивањето на безбедносната култура и се врши јавно 
информирање за опасноста од пожари; 

Б. Мерки што се однесуваат за првиот и вториот степен на загрозеност(многу 
голема и голема загрозеност)  

� се поставуваат набљудувачи за брзо откривање на шумски пожари;  
� се отвораат просеки во шуми;  
� се создаваат безбедносни појаси во шумите и шумските култури низ  кои 

минуваат јавни сообраќајници, далноводи и покрај земјоделски комплекси;  
� се формираат појаси од листопадни видови на дрвја, при подигање на нови 

култури од иглолисни видови на дрвја;  
� се зајакнува контролата на движење на луѓе во шумите во периоди 
�  на зголемена опасност од појава на пожари (високи температури,ниска 

релативна влажност на воздухот, влажност на шумската    простирка, 
подолготрајна суша и др.) 

НАБЉУДУВАЊЕ 
   

� Набљудувањето на шумите го врши шумо-чуварската служба по реони, кој е 
составен дел на овој план.  

�  Покрај редовната шумо-чуварската служба, набљудување ќе вршат и 
работници, мобилната екипа и граѓаните.  

� Наведените служби и субјекти, сознанијата од теренот ги пренесуваат преку  
телефонски врски, до објектот на, од каде што информацијата се усмерува 
во повеќе правци и тоа:  

� Штабот за заштита и спасување; 
�  Општински Противпожарен сојуз на Општина Илинден ; 

� Дирекција за Заштита и спасување; 
� Регионален центар за заштита и спасување; 
� Бригада за противпожарна заштита на Гази Баба ; 
� Министерство за одбрана и  
� МВР.   

МЕРКИ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРИ ПОЈАВА НА ПОЖАРИ 
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� При појава на пожари, одговорно стручно лице, заедно со реонските шумо-
чувари, се упатува на местото на опожарувањето, каде се врши проценка на 
сили и средства кои се потребни за гаснење на пожарот. Потоа веднаш се 
пристапува кон обезбедување на потребните сили и средства и нивното 
ставање во функција.  

� Дежурствата се определуваат месечно и неделно и се известуваат луѓето за 
нивните дежурства. 

�  Главните против пожарни пунктови се лоцирани на четири места: 

1. Против пожарен пункт Макпетрол 
2. Против пожарен пункт Александар Велики 
3. Против пожарен пункт АД Окта 
4. Против пожарни пунктови на ДПП друштва 

II. Цели:  
 

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, 
пожари во населени места, во шуми,  отворени простори, поплави, сообраќајни 
несреќи и др;  
 

- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, 
природните богатства, животинскиот и  растителниот свет и културното наследство 
од природни  непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;  
 

- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на 
заштитата на луѓето и материјалните добра;  
 

- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и 
елиминирање на причините за  настанување на пожари и други видови непогоди;  
 

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и 
координираност на силите за  заштита и спасување, справување со кризи и 
противпожарната заштита. 
 
 Цели и задачи на програмата: 
-Основна цел на оваа програма е да се обезбедат основни средства за превентивно 
делување на подрачјето на Општина Илинден. 
- Да се врши еукација и подготовка за превентивно. 
- Формирање на Доброволни противпожарни друштва и нивни дооопремување и 
обука. 
- Организирање на квиз натпреварување во сите основни училишта на територијата 
на Општина Илинден. 
- Организирање на предавања во училиштата и градинките на тема превентива и 
заштита од пожари и други приподни катастрофи.  
- Теориска едукација и практични показни вежби за евакуација при катастрофи во 
соработка со Одделението за управување со кризи. 
 
III. Активности:  
 
 

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, 
активностите на  Општината и Советот ќе бидат насочени кон  создавање на 
максимални услови за реализирање на 
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програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето.,  
како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни 
состојби и  други несреќи во мир.  
 

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на 
услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина 
Илинден во рамките на своите  материјални можности ќе обезбеди услови потребни 
за квалитетна и  технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, 
која ќе  може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина  Илинден. 
. 
IV. Финансирање  
 
 

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и  спасувањето, 
справувањето со кризни состојби и дејствувањето на  Територијалната 
противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе  биде реализирано од:  
 

- Средства од Буџетот на РМ;  
 

- Средства  од буџетот на Општина Илинден;  
 
 
 

- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, 
правни и физички лица, наменети за унапредување на  заштитата од пожари;  

 

- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на 
територијалната противпожарната единица. 

 

V. Распоредување на финансиските средства:  
 

брПланирана активност Период на 
реализација 

Буџет на Општина Илинден донации 

1 Обезбедување нс основни средства за заштита од 
поплави и заштита од пожари 

 Јан - Дек 4.250.520,00 ден  

2 Опремување на формираните доброволни 
противпожарни друштва 

 120.000,00 ден  

3 Информација на граѓаните преку флаери и 
соопштенија за заштита и превенција 

 20.000,00 ден  

4 Формирање на противпожарни патроли и нивно 
опремување 

 50.000,00 ден  

5 Стручни предавања во основните учулишта     
6 Теориска и практична едукација во месните 
заедници за одредени области од заштита и 
спасување 

   

7 Организирање на квиз натпревар во основните 
училишта 

 10.000,00 ден  

 

VI.  Завршни одредби:  
 
 

За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на  Општина 
Илинден.  
 

Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за 
заштита и спасување, Центарот за управување со кризи,  државниот инспектор за 
заштита од пожари, инспекторот за заштита и  спасување и другите надлежни органи 
и тела, органите и телата на Советот на  Општина Илинден ќе го следат  
спроведувањето на оваа Програма и активно ќе  учествуваат во нејзината 
реализација, како и во покренувањето на  иницијативи, давање на мислења и 
поднесување на предлози во врска со  остварувањето на програмските цели и 
активности.  
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                                                                                           Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/16                                                 Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.                   м-р Марјан Милошевски с.р. 
 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлуката за основање на Средно стручно  
општинско училиште„ _________________________________“ 

 во општина Илинден 
 

 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за основање на Средно стручно општинско училиште               

„_________________________________“ во општина Илинден, бр.07-1682/17                       
од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата 
(четириесет и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/15                                                                                ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 25 од Статутот на општина 
Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот 
за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) 
и член 10 од Законот  за средно образование (Сл.весник на Р.М. бр.44/95, бр.24/96, 
бр.34/96, бр.35/97, бр.82/99, бр.29/02, бр.40/03, бр.42/03, бр.67/04, бр.55/05, бр.113/05, 
бр.35/06, бр.30/07, бр.49/07, бр.81/08, бр.92/08, бр.33/10, бр.116/10, бр.156/10, 
бр.18/11, бр.51/11 и бр.6/12), Советот на општина Илинден  на седницата одржана на 
ден 29.06.2012 година,  донесе:  

 
ОДЛУКА 

за основање на Средно стручно општинско училиште 
„ ____________________________“ во општина Илинден 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се основа Средно стручно општинско училиште                              
„_______________________________“, општина Илинден.  

Основач на Средното стручно општинско училиште 
„________________________________“ е општина Илинден  со седиште на ул.“9“, бб 
нас.Илинден.   
 

Член 2 
Називот на Средното општинско училиште гласи: „Средно стручно општинско 

училиште „______________________________“ општина Илинден“(во натамошниот 
текст – Средно училиште).  

Скратен назив на Средното училиште е “ССОУ 
_____________________________“.  
 Средно училиште е со седиште на улица „534“  бр.29  н.м Марино.  
 

Член 3 
Дејноста на Средното училиште е:  средно стручно образование.  
Дејноста Средното училиште ќе ја остварува преку наставни планови и 

програми со кои се уредуваат целите, наставните подрачја, теми и содржини, 
образовните стандарди и профилот на наставникот кој ја реализира наставата. 

 Дејноста на Средното училиште според НКД е: 85.32.1 Услуги на техничко и 
стручно средно образование. 
 

Член 4 
Средствата за основање и почеток со работа на Средното училиште се 

обезбедени од Буџетот на општина Илинден. 
 

Член 5 
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Средствата за непречено и нормално функционирање односно за вршење на 
воспитно образовната дејност на Средното училиште ќе се обезбедат од Буџетот на 
општина Илинден, Буџетот на Република Македонија преку блок дотации и наменски 
дотации, од  легати, подароци, завештанија, од проекти одобрени од министерот за 
образование и наука, од камати и дивиденди на пласирани средства, од трговски 
друштва, јавни претпријатија, установи и органи на државна управа во кои се 
остварува практична обука на учениците, од продажба на производи и услуги кои се 
резултат на вршење на основната дејност и други извори.  
 

Член 6 
Основачот на Средното училиште ги има сите права и обврски спрема 

средното училиште кои произлегуваат од Законот и други прописи.  
 

Член 7 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Средното училиште и основачот се 

уредува со посебен Договор кој го склучуваат Директорот на средното училиште и 
Градоначалникот на општина Илинден.  

 
Член 8 

Средното училиште се основа на неопределено време.  
 

Член 9 
Средното училиште има својство на правно лице кое ќе го стекне со упис во 

Централен регистар на Република Македонија.  
Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка во 

рамките на дејноста која е запишана во Централен регистар на Република 
Македонија.  

За обврските превземени во свое име и за своја сметка средното училиште  
одговара со целиот свој имот.  

 
Член 10 

Дејноста на Средното училиште се организира и остварува во еден објект и 
тоа:  

-Објект Модуларно училиште со седиште на „534“  бр.29  н.м Марино. 
 

Член 11 
Орган на управување во Средното училиште е Училишниот одбор.  
Училишниот одбор го сочинуваат 12 (дванаесет) члена, и тоа: четири 

преставници од наставниците, тројца претставници од родителите односно 
стрателите на учениците, три претставника на основачот и по еден претставник од 
Министерството и од деловодната заедница, а врз принципите на стручност и 
компететност. Преставниците на основачот ги именува и разрешува Советот на 
општината. Претставниците на родителите односно старателите на учениците ги 
именува и разрешува Советот на родители, преставниците на наставниците ги 
именува и разрешува наставничкиот совет на училиштето по постапка пропишана со 
Статутот, преставникот на  Министерството го именува и разрешува Министерот а 
претставникот на деловодната заедница го именува и разрешува Стопанската 
комора на Република  Македонија. 
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Член 12 
Мандатот на членовите на Училишниот одбор освен на преставвниците на 

родителите на учениците изнесува 4 (четири) години.  
Преставниците од родителите на децата се именуваат за период                             

до завршувањето на средното  образование на нивното дете.  
 

 
Член 13 

 Орган на раководење со Средното училиште е Директорот. 
 Директорот го застапува и претставува Средното училиште во правниот 
промет со трети лица. 
 За Директор на Средното училиште може да биде избрано лице                            
кое  покрај општите услови утврдени со закон, ги исполнува условите                                 
за наставник, педагог или психолог во средното училиште, има високо образование,   
5 (пет) години работно искуство во установа за воспитно-образовната работа  
верифицирана од Министерството и положен испит за директор.   

Директорот на Средното училиште го избира и разрешува Градоначалникот на 
општина Илинден. 

Мандатот на Директорот на Средното училиште трае 4 (четири) години.   
 

Член 14 
За извршување на подготовките за отпочнување со работа на Средното 

училиште се формира Комисија во состав:  
 - Гордана Стојкоска - претседaтел 

  - Дејанче Богдановски - член 
  - Милка Петковска - член 
 

Член 15 
Формирањето на Училишниот одбор, донесувањето на Статутот и изборот на 

Директор на Средното училиште ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на уписот 
во Централниот регистар на Република Македонија.  
 

Член 16 
Лицето Ивица Трипуновски со ЕМБГ 0403985450002 се именува да ги врши 

работите на Средното училиште до неговото  конституирање.  
 

Член 17 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на 

Општина Илинден. 
 

 
 
 
 
                                                                                           Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/17                                                 Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.                   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 Заклучок 
 
 
 

 
Се објавува  Заклучокот, бр.07-1682/18 од 29.06.2012 година, што Советот              

на Општина Илинден го донесе на 49-тата (четириесет и деветтата) редовна седница 
одржана на ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/16                                                                                ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден      
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот                   
за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден 
бр.12/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник           
на Р.М бр.05/02), Советот на Општина Илинден на 49-тата редовна седница одржана 
на ден 29.06.2012 година, донесе: 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 

1.Во врска со Барањето број 07-1636/1 од 19.06.2012 година                                    
за определување на соодветна локација за истурање на фекални отпадни води                
од септички јами кои се наоѓаат на територијата на општина Илинден, доставено            
до Советот на општина Илинден од граѓани на општина Илинден,                        
Советот на општина Илинден донесе Заклучок дека неможе да се определи локација 
за истурање на фекални отпадни води од септички јами кои се наоѓаат                       
на територијата на општина Илинден бидејќи ќе ја загадува животната средина што е 
спротивно на Законот за животната средина и позитивните законски прописи. 

                                        
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување                      

во Службениот гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Совет на Општина Илинден 
Архивски број: 07-1682/18                                                 Претседател 
Датум на донесување: 29.06.2012г.                   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 Одлуката за давање на финансиска помош 
 
 
 
 

 
Се објавува Одлуката за давање на финансиска помош, бр.07-1682/19                      

од 29.06.2012 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на 49-тата 
(четириесет и деветтата) редовна седница одржана на ден 29.06.2012 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено                
во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр.08-1773/17                                                                                ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 02.07.2012 година                                                                         Градоначалник 
                                                                                                          Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден  
(Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа 
на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09),                  
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М 
бр.05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 28.12.2011 
година, донесе: 

О Д Л У К А 
за давање на финансиска помош 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се одобруваат средства од Буџетот на општина Илинден 
заради давање на финансиска помош на лицето Николче Тргачевски со адреса на 
живеење ул.4 бр.44 с.Кадино. 

 

Член 2 
 Финансиската помош на лицето Николче Тргачевски се дава поради 
опожарување на нивниот Помошен објект во с.Кадино, со цел општина Илинден                
да помогне во санација на истoтo.  
 

Член 3 
 Финансиската помош е во износ од 50.000,00 денари кои ќе се обезбедат од 
тековните резерви (разновидни расходи) во Буџетот на општина Илинден и истите ќе 
се наменат за санација на опожарениот Помошен објект. 
 

Член 4 
 Се задолжува Градоначалникот на општина Илинден да ја спроведе оваа 
Одлука. 
 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето                               

во Службен гласник на општина Илинден. 
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