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Согласно  член   50 став 1 точка 3   од  Законот за Локална самоуправа            
(Сл. Весник на  Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден            
( Сл.гласник бр.15/2010) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука 
за верификација на мандат на член на Советот  

на општина Илинден 
 
 

Се објавува Одлуката за верификација на мандат на член на Советот  на 
општина Илинден арх.бр.07-3495/2 од 30.12.2013 година што Советот на 
Општина Илинден ја усвои на 13 (тринаесеттата) редовна седница одржана 
на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/1                      ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.           Градоначалник 
                                                      Жика Стојановски с.р 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Врз основа на член 6 став 1 и став 2 и член 134 став 2 од Деловникот            
за работа на Советот на Општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден 
бр.12/09), Советот  на Општина Илинден на седницата одржана на ден  30.12.2013 
година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за верификација на мандат на член на Советот  

на општина Илинден 
 
 

Член 1 
 Се верификува мандатот на членот на Советот на општина Илинден             
– Горанче Димитриевски. 
  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се 
објави  во Службениот гласник на општина Илинден. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Архивски број: 07-3495/2                                            Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 30.12.2013г.                                        Претседател 
            м-р Марјан Милошевски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласно  член   50 став 1 точка 3   од  Законот за Локална самоуправа            
(Сл.Весник на  Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден            
(Сл.гласник бр.15/2010) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за донесување Урбанистички план вон населено 
место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта „Окта“                  

– Миладиновци Општина Илинден , плански период 2009-2019 година 
 

Се објавува Одлуката за донесување Урбанистички план вон населено место 
Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта „Окта“ – Миладиновци 
Општина Илинден, плански период 2009-2019 година арх.бр.07-3495/3 од 
30.12.2013 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 13 
(тринаесеттата ) редовна седница одржана на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/2                         ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.               Градоначалник 
                                                         Жика Стојановски с.р. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и согласно  член 25 став 4 и 
став 5 а во врска со член 26 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на РМ бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11, 
бр.53/11, бр.144/12, бр.55/13 и бр.163/13), и Согласноста бр.10-410/24  од 23.12.2013 
година издадена од Министерството за транспорт и врски, Советот на Општина 
Илинден на седницата одржана на ден 30.12.2013 година ја донесе следната 

 
                                                            О Д Л У К А 

за донесување Урбанистички план вон населено место Миладиновци за 
индустриски комплекс Рафинерија на нафта „Окта“ – Миладиновци Општина 

Илинден  , плански период 2009-2019 година 
 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се врши донесување на Урбанистички план вон населено 
место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта „Окта“ – 
Миладиновци Општина Илинден  , плански период 2009-2019 година. 
 
 

Член 2 
 Утврдената граница на планскиот опфат е во согласност со членовите 7 и 8 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и се совпаѓа со 
постојните граници на комплаксот на Рафинерија Окта. Границата опфаќа 
катастарски парцели во КО Бујковци, КО Текија, КО Мршевци и КО Миладиновци од 
која е оформен стопанскиот комплекс на ОКТА. 
 Вкупната површината на планскиот опфат во рамките на опишаните граници 
изнесува приближно 143.52 ха. 
 Со Предлог Урбанистички план вон населено место Миладиновци за 
индустриски комплекс Рафинерија на нафта „Окта“ – Миладиновци Општина 
Илинден, плански период 2009-2019 година се предвидува зона со класа на намена: 

Г Производство, дистрибуција и сервиси 
- Г1 тешка и загадувачка индустрија 
Д Зеленило и рекреација 
- Д2 заштитно зеленило 
Е Инфраструктура 
- Е1 Комунална инфраструктура 
- Е2 Комунална супаструктура 

 
Член 3 

 Урбанистичкиот план вон населено место Миладиновци за индустриски 
комплекс Рафинерија на нафта „Окта“ – Миладиновци Општина Илинден  , плански 
период 2009-2019 година со технички број 048/2008 изработен е од ИН-Пума 
Институт  за урбанизам, сообраќај и екологија. 
 
 

Член 4 
 Составен дел на оваа Одлука е извештај од јавна презентација и јавна анкета 
по планот, бр. 10-115/14 од 13.07.2010 година. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Член 5 
 Урбанистичкиот план со сите негови делови е составен дел на оваа Одлука и 
истиот се чува и за негова реализација се грижи Оделение за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната средина на општина Илинден. 
 
 

Член 6 
 Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен Гласник на општина Илинден.  

 
 

 
 

 
 

Арх.бр. 07-3495/3                                                       Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување                                                            Претседател 
30.12.2013г.                                                                  м-р Марјан Милошевски с.р. 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(Сл.Весник на Р.М. бр.5/02) 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 Годишна програма за изработка на урбанистички планови           
на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година 

 
 
Се објавува Годишната програма за изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Илинден за 2014 година. арх.бр.07-3495/4 од 30.12.2013 
година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 13 (тринаесеттата) 
редовна седница одржана на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/3                      ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.           Градоначалник 
                                                     Жика Стојановски с.р. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина 
Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), 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.51/2005, 137/2007, 91/2009 и 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013 и 
163/13), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 30.12.2013 година 
донесе 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  
за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден  

за 2014 година 
 
 
 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
Годишната програма за изработка на Урбанистичките планови на подрачјето 

на Општина Илинден за 2014 година претставува: основа за изработка и 
донесување на Урбанистички планови за село, Урбанистички планови  вон населено 
место, како и за нивна измена и дополна,  изработка на стручни ревизии, ажурирање 
на геодетски подлоги, изработка на услови за планирање на просторот, картирање, 
извештаи за стратешка оцена на влијание врз животна средина и друго, основа за 
уредување и опремување на градежното земјиште, основа за добивање на 
согласност од Министерството за транспорт и врски. 

 
 
2.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 
Како простор, кој е предмет на урбанизација се смета изграденото и 

неизграденото земјиште на просторот на Општина Илинден. 
Урбанистички план за село се донесува за подрачје на населено место во 

општината од селски карактер. Урбанистички план вон населено место се донесува 
по потреба за плански опфат, за подрачје на општините, кои не се опфатени со  
урбанистички планови за село.  

Графичките прикази на урбанистичкиот план за село содржат граница на 
планскиот опфат која претставува граница на селото, граница на блок, намена на 
земјиштето и градбите, планско решение на примарната или секундарната 
сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански решенија на сите примарни 
или секундарни комунални и телекомуникациски инфраструктури. Овие графички 
прикази се изработуваат на дигитални катастарски планови или по исклучок на 
дигитализирани архивски оригинали на катастарските планови издадени од 
Агенцијата за катастар на недвижности, на кои се ажурира постојната примарна или 
секундарна сообраќајна мрежа и постојната надземна и подземна примарна или 
секундарна инфраструктура. При разработка на најмалку еден блок графичките 
прикази содржат регулациони линии, граници на градежни парцели, градежни линии, 
максимална висина на градбите изразена во метри до венец, планско решение за 
примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански 
решенија на сите примарни и секундарни комунални и телекомуникациски 
инфраструктури. Текстуалниот дел од урбанистичкиот план за село содржи општи 
услови за градба, развој и користење на земјиштето и градбите, податоци за 
сообраќајните, комуналните и телекомуникациските инфрастуктури, параметри за 
спроведување на заштита на културното наследство, природата и животната 
средина и мерки за заштита од разурнување. При разработка на најмалку еден блок 



, текстуалниот дел содржи посебни услови за градење за поединечни градежни 
парцели.  

Границата на планскиот опфат на урбанистичките планови ќе се утврди 
согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр.63/2012, 126/2012, 19/13 и 95/13), при што треба да се совпаѓа или 
да ги следи природните и создадени линеарни зададености на теренот (граница на 
катастарска парцела, пат, оска на улица, граница на подрачје со иста намена, 
рељеф, водени токови и друго). 

 
 
 
3.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 
Со Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Илинден за 2014  година е опфатена изработката на следните 
урбанистички планови: 
 

Бр Вид на Урбанистички план нм 
Површина

(ха) 
 

Основна наменa 

1 

 
Урбанистички план за село 
за нм Илинден 
 

Илинден 368,30 

- Домување 
- Комерцијални и деловни 
   намени 
- Јавни институции 
- Производство, 
   дистрибуција и сервиси 
- Зеленило и рекреација 
- Инфраструктура 

2 

 
Урбанистички план за село 
за нм Марино 
 

Марино 
 

182,17 

- Домување 
- Комерцијални и деловни 
   намени 
- Јавни институции 
- Производство, 
   дистрибуција и сервиси 
- Зеленило и рекреација 
- Инфраструктура 

 
3 

 
 
Урбанистички план за село 
за нм Кадино  
 

Кадино 200,15 

- Домување 
- Комерцијални и деловни 
   намени 
- Јавни институции 
- Производство, 
   дистрибуција и сервиси 
- Зеленило и рекреација 
- Инфраструктура 

4 

Урбанистички план вон 
населено место за дел од 
стопански комплекс Илинден 
УБ1, УБ2, УБ3 , УБ4 и УБ5  

Илинден 79.01 

Г2 – лесна и 
незагадувачка индустрија 
Б1-мали комерцијални и 
деловни дејности 

5 

Урбанистички план вон 
населено место 
Миладиновци за 
Индустриски комплекс 
Рафинерија на нафта ОКТА 
Миладиновци  

Миладиновци 142,03 
Г1- тешка и загадувачка 
индустрија 

6 
Урбанистички план вон 
населено место Текија 

Текија 1,00 
Д4 – Меморијални 
простори- гробишта 



 
  

4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Програмата ќе биде финансирана со средства одобрени од Агенцијата за 

финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за изработка на 
урбанистички планови за населени места-села во износ од 6.000.000,00 денари, 
Буџет на општина Илинден и физички и правни лица (инвеститори). 
 

5.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Оваа Програма ќе се реализира континуирано во текот на 2014 година.   
За спроведување на оваа Програма надлежно е Одделението за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животна средина. 
 

6.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Во текот на годината, во зависност од потребите, Програмата може да 

претрпи измени и дополнувања. Врз основа на оваа годишна програма, Општината 
како нарачател на плановите склучува договор за изработка на истите со правни 
лица кои имаат лиценца за изработка на истите, согласно Закон. Програмата за 
изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 
година, влегува во сила од денот на објавување во Службен Гласник на општина 
Илинден. Составен дел на Програмата се графички прилози со опфат на 
предложениот урбанистички план. 

 
 

Изработиле :  
Одделение за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животна средина 
 
 
 
Број 07-3495/4                             Совет на Општина Илинден 
30.12.2013 година                               Претседател 
Илинден                 м-р   Марјан Милошевски с.р. 
 
 

7 
Урбанистички план за село 
за н.м. Бучинци 

 
Бучинци 

 
 

    30,00 

- Домување 
- Комерцијални и деловни 
   намени 
- Јавни институции 
- Производство, 
   дистрибуција и сервиси 
- Зеленило  и рекреација 
- Инфраструктура  

8 

Урбанистички план вон 
населено место Илинден и 
Ајватовци за Економска зона 
 

Илинден 
Ајватовци 

52,00 
Г2 – Лесна и 
незагадувачка индустрија 
 

9 

Урбанистички план вон 
населено место Илинден за 
Економска зона  
 

Илинден 20,00 
Г2 – Лесна и 
незагадувачка индустрија 

ВКУПНО: 1063,66 ха 



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

(Сл.Весник на  Р.М. бр. 5/02) 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 Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето 
на Општина Илинден за 2014 година 

 
 
Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина Илинден за 2014 година. арх.бр.07-3495/5 од 30.12.2013 година што 
Советот на Општина Илинден ја усвои на 13 (тринаесеттата ) редовна 
седница одржана на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/4                              ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.                  Градоначалник 
                                                            Жика Стојановски с.р. 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 8 од Статут на општина Илинден 
(Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 84 од Закон за градежно 
земјиште Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011, 53/2011 и 
144/2012, 153/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Советот на општина Илинден на 
седницата одржана на 30.12.2013 година донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ИЛИНДЕН ЗА 2014 ГОДИНА 
 
 
 

Начинот и постапката за уредување на градежното земјиште се врши согласно 
Закон за градежно земјиште Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012, 153/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013) и прописите 
кои произлегуваат од овој Закон. 

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година, преставува континуитет на превземените активности за 
уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на 
досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите 
за планско уредување на населените места на подрачјето на Oпштина Илинден. 

Програмата за уредување на градежно земјиште е сеопфатна со цел да се 
овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и 
другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и 
друго. 

 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина 

Илинден за 2014 година содржи: 
 

I. Просторот кој е предмет на уредување; 
II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното 

земјиште; 
III. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на 

основната и секундарната инфраструктура; 
IV. Изворите за финансирање на Програмата; 
V. Пресметување на трошоците за уредувањето на градежното земјиште; 
VI. Висината на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и 

неговата распределба; 
VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и 

одржување на инфраструктурата; 
VIII. Динамика на извршување на Програмата 
IX. Преодни и завршни одредби 

 
 

I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 
 
Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на 

земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на 
просторот на Општина Илинден, опфатен со Урбанистички планови за село, 
Урбанистички планови вон населено место, Локална урбанистичка планска 
документација и друг вид на документација во согласност со закон. 

 
 



II. ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
         Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште 
за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира: 

1. Вршење подготвителни работи 
-оформување на геодетска документација, 
-извршување на основни геомеханички испитувања. 
2. Расчистување на градежно земјиште 
-  решавање на имотно правните односи, 
   (денационализација,експропријација и слично), 
-  средства за пренамена од земјоделско во градежно земјиште, 

         -  уривање на градежни и други објекти на градежната парцела, 
-  транспорт на материјалот од местото на уривање до депонија. 
 
 
III. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за 

степенот на уредување на градежно земјиште со комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост  (Сл. Весник на РМ бр. 93/2011, 65/2012,75/2010, 98/2012, 
133/2013 и 155/2013), со инфраструктура од значење за општината утврдена со 
Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место и друг 
вид на урбанистичко планска документација во согласност со закон. 

Под обем на уредување (опремување) на градежното земјиште се подразбира 
изградба на објекти на комунална инфраструктурата, заради непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална 
и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до 
градежната парцела. 

  
Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено 

целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.  
Под степен на уредување опремување на градежното земјиште се подразбира 

степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за 
задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до 
границите на градежната парцела. Степенот на уреденост на градежното земјиште 
може да биде основен, повисок или понизок од основниот степен на уреденост.  

III-1 Основен степен на уреденост опфаќа :  
-непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), 

пешачки патеки и други површини согласно урбанистичките планови, локална 
урбанистичка планска документација и друг вид на документација во согласност со 
закон. 
         - непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улици со  
         тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички  
         планови, 

-изградба на подземна електрична мрежа,  
-улично осветлување, 
-водоводна мрежа, 
-фекална канализација и 
-атмосферска канализација.  
 
III-2 Повисок степен на уреденост опфаќа: 
-ПТТ (оптичка- телекомуникациона) мрежа, 



-топлификациона мрежа, 
-паркинг простори, 
-гасоводна мрежа и  
-пречистителна станица за отпадни води. 
 
III-3 Понизок степен на уреденост опфаќа: 
-непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат,  
-сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа), 
-септичка јама (нема приклучок на фекална канализација), 
-сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска 

канализација),  
-нестандардно улично осветлување и 
-надземна нестандардна електрична мрежа. 
 
Бидејќи уредувањето на градежното земјиште на подрачјето на  Општина 

Илинден не го опфаќа целосно обемот  на опремување, односно земјиштето е 
опремено со помалку објекти од основниот степен се утврдува понизок степен 
на уреденост на градежно земјиште од основниот степен на уреденост.  

Опремувањето на градежното земјиште утврдено со оваа Програма ќе се 
врши само со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална 
потрошувачка, како понизок степен на уреденост од основниот. 

 
Уредувањето на градежното земјиште, ќе се врши по обезбедувањето на 

имотно  правни, технички услови и материјални средства.  
 
Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со 

комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши 
инвеститор.  

 
IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2014 година, се 
финансира од извори утврдени со  Буџетот на Општина Илинден за 2014 година и 
тоа :  

1. Даноци на имот 
- Данок на имот 
- Данок на промет на недвижности 
- Данок на наследство и подарок 
2.Комунални даноци 
- Комунална такса за истакнување на фирма, реклама и поставување урбана 

опрема и времени објекти. 
- Надоместок за уредување на градежно земјиште 
Уредувањето на градежното земјиште како што е изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локални патишта и улици, одржување и изградба на јавно 
осветлување и изработка на техничка документација и урбанистички планови ќе се 
опфати преку донесување на поединечни Годишни Програми од страна на Советот 
на Општина  Илинден. 

3. Средства од наплата на глоба изречена од страна на инспекциска 
служба 

- Глоба од наплата за прекршоци предвидени со Законот за градење. 
- Глоба од наплата за прекршоци предвидени со Закон за јавна чистота, Закон 

за комунална хигиена, Закон за управување со смет и слично. 
 



4.Средства од донации 
 
 

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: 

- Геодетско снимање, изготвување на геодетски елаборати, ажурирање на 
геодетски подлоги;  

- Трошоци за пренамена од земјоделско во градежно земјиште; 
- Изготвување на елаборати за расчистување на имотно правните 

односи/експропријација; 
- Изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска 

документација; 
- Изработка на техничка документација и ревизија за изградба на улици, 

тротоари, водоводна, фекална и атмосферска мрежа и друга комунална 
инфраструктура;                

- Изработка на студии и извештаи за влијанието на плановите и проектите врз 
животната средина 

- Изградба на нови улици и доизградба на постојните; 
- Изградба на тротоари 
- Изградба на улично осветлување 
- Изградба на фекална канализација 
- Изградба на водоводни системи 
- Изградба на пешачки мостови 
-Одржување на каналска мрежа низ населени места за одвод на атмосферски 

води. 
 

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА 

 
 
Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во услови кога 

не се реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно степенот на 
планирана уреденост се определува според Одлуката за утврдување на висината на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште изразена во денари/м2 нето 
изградена површина бр.07-2150/4 од 25.12.2009 година, а врз основа на новата 
корисна површина што ќе се гради согласно Основниот проект и дополнувањето на 
Основниот проект, помножена со коефициенти наведени во Правилникот за степен 
на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура 
и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 93/2011, 65/2012,75/2010, 98/2012, 
133/2013 и 155/2013). 

Доколку дојде до изменување и дополнување на Правилникот за степен на 
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 93/2011, 65/2012,75/2010, 98/2012, 
133/2013 и 155/2013) и Одлука за утврдување на висината на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Илинден бр.07-2150/4 
од 25.12.2009 година, надоместокот ќе се пресметува согласно важечкиот Правилник 
и утврдената висина на надоместокот. 

Не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште за објекти за кои 
инвеститор е општина Илинден. 



Одделни простори кои се предмет на уредување опфатени со Урбанистички 
планови за село, Урбанистички планови вон населено место, и друг вид на 
документација утврдена со закон или нивни делови, може да се уредуваат со 
посебна програма усвоена од страна на советот на општината. 

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште, односно во 
објектите на комуналната инфраструктура кои треба да ги изгради општината, 
не е земено предвид обезбедување на електрична енергија од 
дистрибутивната мрежа, односно изградба на електрична мрежа, што треба да 
го обезбеди дистрибутерот на електрична енергија, и изведба на ПТТ мрежи 
што е обврска на операторите на телекомунакационите услуги, со што 
општината нема обврска да гради електрична и ПТТ мрежа.  Во надоместокот 
за уредување на градежното земјиште не се земени предвид и надоместоците 
за приклучување на  инфраструктурните објекти (надоместок за приклучок на 
електричната мрежа и добивање на електроенергетска согласност, надоместок 
за приклучок на водоводната и канализационата мрежа и др.), кои се обврска 
на инвеститорите. Начинот, условите и висината на надоместокот, односно 
правата и обврските за приклучување на инфраструктурните објекти 
инвеститорите ги договараат со субјектите кои стопанисуваат со истите. 

Просторот опфатен со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел 
од КО Кадино, Блок 32 измена и дополнување КО Марино – општина Илинден 
плански период 2012-2022 Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година во опфат 
од 31,72 хектари ќе се уредува со посебна Програма која ќе се донесе од страна 
на Советот на општина Илинден, а на предлог од соодветните Јавните 
комунални претпријатија во чија надлежност е снабдувањето со вода за 
пиење, атмосферска и фекална канализација. 
 

Плаќањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште се врши на 
сметка на Буџет на општина Илинден и средствата од истиот се користат за 
уредување на градежното земјиште.  

Меѓусебните права и обврски за уредување на градежно земјиште се уредуваат 
со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на општината. 

Одобрение за градење на објект се издава врз основа на склучен договор за 
плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште. Без платен надоместок 
за уредување на градежно земјиште Општина Илинден нема да издаде Одобрение 
за градење, освен ако е донесен акт со кој инвеститорот се ослободува од 
надоместокот, а кој го донесува  советот на општина Илинден. 

При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, 
надоместокот за уредување на градежно земјиште не се наплатува. Надоместокот за 
уредување на градежно земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се 
наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се 
неповратни. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена од 
друг вид простор (административно - деловен, производен и објекти од јавен 
карактер), во станбен простор не се наплатува. 

За објекти кои се отпочнати со градба и во текот на градбата не се постапува 
согласно издаденото одобрение за градење (во тој случај одобрението за градење и 
проектната документација се ништовни), а во меѓувреме настанала измена на 
локациските услови по избор на инвеститорот или заради измена или донесување на 
нов урбанистички план и локална урбанистичка планска документација, 
надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува во целост 
согласно новата техничка документација, важечките урбанистички планови, локална 
урбанистичка планска документација и позитивни законски прописи. 

Зоните за наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште се 
одредени со Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден бр.07-2150/4 од 25.12.2009 
година. 



VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 
ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Распределбата на средствата за уредување на градежното земјиште ќе се врши на 
следниот начин : 

Р.бр. Активност (износ во денари) 

1 Расчистување на градежно земјиште (уривање и 
отстранување на објекти) 

500.000,00 

2 Изработка на проекти за канализациони системи 2.000.000,00

3 Изградба на фекална и канализациона мрежа и 
пречистителни станици 

33.000.000,00

4 Партерно уредување на јавни простори во општина 
Илинден,  

               1.000.000,00 

ВКУПНО : 36.500.000,00 

 

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените 
стварно-правни материјални и технички услови, како и од приливот на средствата од 
надоместокот за уредување на градежно земјиште и другите средства.  
 
 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Започнати постапки за издавање на одобренија за градење ќе продолжат 
според прописите кои важеле до денот на стапување во сила на оваа Програма, а 
согласно законски предвидениот рок за нивно завршување.   

За спроведување на оваа Програма надлежно е Одделението за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животна средина. 
 Оваа Програма влегува во сила од денот на објавувањето во”Службен гласник 
на општина Илинден”. 

 

Изработиле :  
Одделение за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животна средина 

 
 

 Број.07-3495/5                             Совет на Општина Илинден 
30.12.2013 година                             Претседател 
Илинден                                               м-р Марјан Милошевски с.р. 
 
 
 
 
 



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

(Сл.Весник на  Р.М. бр.5/02) 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 Програма за користење, одржување и изградба на јавно 
осветлување на подрачјето на општина Илинден за 2014 година 

 
Се објавува Програмата за користење, одржување и изградба на јавно 

осветлување на подрачјето на општина Илинден за 2014 година арх.бр.07-3495/6 
од 30.12.2013 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 13 
(тринаесеттата ) редовна седница одржана на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/5                      ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.           Градоначалник 
                                                     Жика Стојановски с.р 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 став 1  точка 12 од Статутот на Општина 
Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10), член 15 од Закон за 
комунални такси (Службен весник на РМ бр.61/04, 64/05 и 92/07), Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на ден 30.12.2013 година донесе 
 

ПРОГРАМА 
за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на 

Општина Илинден за 2014 година 
 

1.Со Програмата за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на 
подрачјето на Општина Илинден за 2014 година се врши распределба на средства 
што на Општина Илинден и припаѓаат согласно Закон за комунални такси.  
 
2.Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за тековна потрошувачка 
на електрична енергија и одржување (реконструкција)  – вградување на штедливи 
улични светилки и изградба  на подрачјето на Општина Илинден и тоа: 
  

 
Р.бр. 

 
Активност 

 
износ  

(во денари) 
 

1 Трошоци за потрошена електрична енергија  
за јавно осветлување 

5.000.000,00

2 Одржување  (реконструкција) -  
вградување на штедливи улични светилки,  
замена на броила 

2.000.000,00

3 Изградба на јавно осветлување 350.000,00

ВКУПНО : 7.350.000,00

 
3.Одржувањето на јавното осветлување ќе се врши на сите јавни површини 
(плоштади, паркови, сообраќајници, паркинзи и сл) и тоа во сите дванаесет населени 
места во Општина Илинден, прикажани во следната табела: 
 
Р.б. Населено место Број на улични 

светилки 
Должина на линија-

улично осветлување(м) 
    

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

ВКУПНО 1443 72.760 
 



Одржувањето  (реконструкција)  на јавното осветлување ќе опфаќа:  замена на 
постојните улични светилки, вградување на штедливи улични светилки, замена на 
броила и друго. 
4. Изградба на улично осветлување ќе опфати изградба на нови линии со 
поставување на електрични столбови (бандери), нови улични светилки и мерни 
полиња.  
5.Извршувањето на програмата го реализира ЈКП „Илинден“ . 
6.Одговорно за реализација на Програмата  надзор и контрола е Одделението за 
инфраструктура . 
7.Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност 
од приливот на средствата. 
8.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објaвување во Службен 
Гласник на Општина Илинден. 
 
 
 Број .07-3495/6                       Совет на Општина Илинден 
30.12.2013 година                         Претседател 
Илинден                                           м-р Марјан Милошевски с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(Сл.Весник на  Р.М. бр. 5/02) 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 одржување на јавна чистота на подрачјето  на 
Општина Илинден за 2014 година 

 
Се објавува Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето  на 

Општина Илинден за 2014 година арх.бр.07-3495/7 од 30.12.2013 година што 
Советот на Општина Илинден ја усвои на 13 (тринаесеттата) редовна седница 
одржана на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 

 
Арх. број 08-3570/6                                ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.                     Градоначалник 
                                                               Жика Стојановски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут на Општина 
Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10),член 134 став 2 од 
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на општина 
Илинден бр.12/09)  и член 12 од Закон за јавна чистота (Службен весник на РМ 
бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11; 53/11; 80/12 и 163/13) Советот на општина 
Илинден на седницата одржана на 30.12.2013 година донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
за одржување јавна чистота на подрачјето на 

Општина Илинден  за 2014 година 
 

       Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година ги дефинира: видот и обемот на работите што треба да се 
извршат, финансиските средства за вршење на работите, временските рокови за 
извршување на работите, како и динамиката и начинот на вршење на работите. 
 
 

1. Вид и обем на работи 
 

Одржувањето на јавната чистота се состои од :  

- машинско и рачно метење и миење на улиците, како и сите други јавни 
површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна 
чистота;  

- празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени на подрачјето на 
Општина Илинден; 

- машинско и рачно чистење на отворени одводни канали; 
- чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови. 

Во планирањето и димензионирањето на работата за одржувањето на          
чистотата на јавните површини како клучни фактори се земени : 

- Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна 
чистота на јавните површини (категоризација); 

- Димензиите, типот и формата на јавните површини (големина); 
- Начинот на одржување на јавната чистота. 

 
 
           Потекло и вид на сметот на јавните површини 

Под поимот ,,смет‘‘ се подразбира збир на отпадоци кои се создаваат при 
одржувањето на јавната чистота. 

Под поимот ,,собирање на смет‘‘ се подразбира отстранување на создадениот 
смет и сместување во садови за смет. 

Според начинот на живеење и работењето на луѓето, одржувањето на јавната 
чистота е условено од следниве фактори : 

- густина на населеност; 
- фреквенција на луѓе и моторни возила; 
- степен на нечистотија; 
- степен на пречки (паркирани возила и др.); 
- инфраструктурни сообраќајни услови; 
- културни навики на населението; 
- стандард; 
- самодисциплина на граѓаните; 
- придржување на позитивни прописи; 



         Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните површини, како 
и начинот и динамиката на одржување на истите.  
 
Секојдневен смет  

       а)  Отпадоци од возила кои настануваат при : 

- превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук и 
технолошки материјал); 

- товарање и растоварање на рaзни стоки; 
- собирање на домашен смет; 
- косење на тревни површини. 

 
       б) При интензивно врнење на дождови: 

- наноси од земја, песок, лисја и др.  
  

       в) отпад при чистење на отворени одводни канали: 

- трска, наноси од земја, капини и др. 
        
  Сезонски смет 

      Се појавува сезонски и обично го има во два вида:  

        -  лисја од дрвја, суви гранки и сл.; 
        -  песок и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на јавните 
површини заради намалување на лизгавоста, кој по престанок на мразевите и 
снеговите треба темелно да се отстрани; 
      -  снег и мраз. 
 

2. Динамика, начин и рокови за извршување на работите 
 

За изработка на организациониот план за чистење на јавните површини еден 
од важните фактори е категоризација на јавните површини.  

Категоризацијата на јавните површини зависи од : населеноста, распоредот на 
работните и станбените објекти  и интензитетот на сообраќајот. 

I Категорија -  улици, тротоари, плочници  со густа фреквенција на движење. 
Метачите ќе вршат рачно метење во поширокото централно подрачје и празнење на 
уличните корпи за отпад во ова подрачје со следнава динамика: 

- чистење три пати неделно;  
- метење еднаш во две недели; 
- миење на јавните површини и коловози со ангажирање на цистерна. 

 

Ред.бр. 
релација, патен правец,  

улица 
должина

(km) 
ширина 

(m) 
површина 

(m2) 

1 
ул.7 Илинден 0,25 6 1.500

2 
ул.8 Илинден 2,6 6 15.600

3 
ул.9 Илинден  2,4 6 14.400

4 
ул.9 (ОУ,,Гоце Делчев’’- Сатра) 0,5 4   2.000

5 
ул.500  Марино 2,1 6 12.600



 
 

II категорија - населени улици и подрачја со послаба фрквенција на луѓе и 
моторни возила каде работите ќе се изведуваат два пати во неделата. 

 
Ред. 
бр. 

релација, патен правец,  
улица 

должина
(km) 

ширина 
(m) 

површина 
(m2) 

1 
ул.1  Илинден 3,3 6 19.800

2 
ул.11, ул.13, ул.14 и ул.15 
Илинден 

1,6 4   6.400

3 
ОУ,,Гоце Делчев’’ – нов мост 
Марино 

0,1 6      600

4 
Надвозник кај хотел „Белви“ 0,1 8    800

5 
Надвозник кај железничка 
станица Илинден 

0,3 8  2.400

 
Вкупно: 5,4  30.000

 
    III  Категорија - Собирање на отпадоци од и покрај главните патни правци 

кои ги поврзуваат населените места во општината и празнење на садовите за 
отпадоци поставени на јавните површини (корпите за отпадоци и отпушоци). 

Работите ќе се извршуваат еднаш  во две недели. 
 

Ред. 
бр. 

релација, патен правец,  улица должина 
(km) 

ширина 
(m) 

површина 
(m2) 

1 
Илинден – Пуста кула 
 

2,0 4 8.000

2 
Илинден  -  Јурумлери 
 

2,0 5 10.000

3 
ул.10 (Кадино) – Идризово (Дрма) 
 

2,7 5 13.500

4 
ул.2 (Кадино-Мралино) 
 

1,0 4   4.000

5 
Раскрсница Кадино – Бунарџик 
 

2,5 5 12.500

6 
Бунарџик – Ајватовци 
 

1,9 4   7.600

7 
Раскрсница Кадино – Миладиновци 
 

6,2 6 37.200

6 
ул.531 Марино 0,6 5 3.000

7 
ул.532 Марино 1,4 5 7.000

8 
ул.534 Марино 0,3 6 1.800

9 
Раскрсница Кадино-игралиште 
Кадино 

0,8 6 4.800

10 
Раскрсница ул.531 и ул.534 0,1 6 600

 
Вкупно: 11,05  63.300



8 
Миладиновци-Текија 
 

2,7 5 13.500

9 
Текија-Дељадровци 
 

1,4 5   5.600

10 
Миладиновци- Бујковци 
 

2,0 5 10.000

11 
Бујковци – Мршевци 
 

       1,5 5   7.500

12 
Мршевци- Бучинци 
 

1,0 4   4.000

13 
Мршевци-Дељадровци 
 

2,0 5   10.000

14 
Илинден- Ајватовци 
 

3.2 5 16.000

15 
Улица кон Стопански комплекс 
(Живинарска фарма) 

0,2 5 1.000

16 
Ајватовци – Мршевци 
 

3,9 5 19.500

 
Вкупно:       36,2  179.900

 
Вкупна површина на улици и патишта предвидени за одржување на јавна 

чистота за 2014 година: 
- должина          52.65 km 
- површина      273.20 m2 
Растителниот отпад (отпадот кој настанува со косење на трева, сечење на 

дрва, чистење на троскот, лисја, отпад од градини и друг отпад од растително 
потекло) од  урбаното подрачје на Општината Илинден во 2014 година се 
предвидува да се отстрани со поставување на контејнери со капацитет од 5.5 м3 и 
нивно чистење и ротирање на повеќе локации во општината. 

Со ова ќе се спречат ситуациите со оставање на градинарски отпад и отпад од 
паркови во и покрај садовите за собирање на отпад. Во периодот на подигнување на 
растителниот отпад - месеците октомври и ноември, за оваа намена ќе се користат 
20 контејнери, а се предвидува вкупно подигнување на 1200 контејнери.  

 
Локации во Општина Илинден  

за поставување на контејнери за биолошки отпад 



Со оваа Програма планирано е одржување на улиците и патиштата на 
подрачјето на Општина Илинден во вкупна должина од 52,65 km (21,65 km во 

населени места и 31 km надвор од населени места ) и тоа : 
- Асфалтирана површина - 273.200 m2, од кои :  
- 110.000 m2 во населени места;  
- 163.200 m2  надвор од населените места; 
- Тротоари и површина покрај сообраќајниците (шанци и друга слободна 

површина) - 200.000 m2. 
Покрај улиците и патиштата на територијата на Општина Илинден, со оваа  

Програма се опфатени и други јавни површини  како што се : 
- Јавни површини околу спортско-рекреативни објекти ------  4.000 m2; 

- Јавни површини околу детски игралишта ----------------------- 1.000 m2; 
- Јавни површини околу домови на култура -----------------------1.000 m2; 
- Пешачки патеки -------------------------------------------------------   2.000 m2; 

 

н.м.Илинден 
1 ул.1-Плац 
2 ул.2 спроти ДЗС Илинден 
3 раскрсница на ул.2 и ул.8
4 ул.6 
5 ул.7 кaj Mултипром 
6 ул.8 - кaj млин за сточна  храна 
7 ул.8 кaj амбуланта 
8 раскрсница на ул.8 и ул.14 
9 ул.9 спроти општинската зграда 
10 ул.9 кај Дом на култура 
11 раскрсница на ул.11 и ул.9  
12 раскрсница на ул.9 и ул.21  
13 ул.10 
14 ул.11 и 13 - кaj Пензионерски дом 

15 ул.19  
16 ул.23  

 
 

н.м. Марино 
1 раскрсница на ул.500 и 401 
2 раскрсница на ул.500 и 405 
3 ул.406   
4 раскрсница на ул.500 и 415 
5 раскрсница на ул.500 и 526 
6 раскрсница на ул.500 и 534 
7 ул.531 до кошакарското 

игралиште 
8 раскрсница на ул.532 и 502 
9 раскрсница на ул.532 и 505 
10 раскрсница на ул.532 и 506 
11 раскрсница на ул.531 и 513 
12 раскрсница на ул.532 и 518 
13 раскрсница на ул.532 и 523 
14 раскрсница на ул.532 и 526 
15 раскрсница на ул.532 и 527 
16 раскрсница на ул.532 и 532 

 
 

 
н.м. Кадино 

1 раскрсница на ул.1 и 11 
2 раскрсница на ул.2 и ул.3 
3 ул.8  
4 ул.10 
5 ул.10 (кaj ОУ,,Ристо Крле’’) 
6 ул.11 

 

н.м. Миладиновци 
1 кај ОУ,,Браќа Миладиновци’’   
2 кај паркот 
3 спортски терен за мал фудбал 
4 МВ старо село 

 

н.м. Дељадровци 
1 Дом на култура 
2 кај железничка станица 

 

н.м. Мршевци  
1 кај основното училиште 
2 пред дом на Култура 

 

н.м. Текија 
1 МВ Сред село 

 

н.м. Бучинци 
1 МВ сред село 

 

н.м. Мралино 
1 на автобуска постројка 
2 Мралино (кaj игралиште) 

 

н.м. Бујковци 
1 МВ Сред село 
2 на автобуската постројка после 

црквата 
 

н.м. Бунарџик 
1 МВ Сред село 
 

н.м. Ајватовци 
1 МВ Сред село 

 



- Паркинзи за лесни и тешки товарни возила -------------------   1.500 m2. 

Јавните зелени површини и паркови се значајни еколошки фактори кои го 
обезбедуваат квалитетот на живеењето на граѓаните во една урбана средина и 
стануваат се понеопходни при експанзијата и забрзаниот развој на општината.  

       Грижата и одржувањето на веќе оформените паркови, тревници, пешачки 
патеки и други озеленети површини  подразбира: 

- полевање, косење, кроење, окопување и чистење на површините; 
- замена и отстранување на оштетените и исушени садници со други; 
- редовна контрола и надзор; 
- поради оштетување на поголем дел од парковите и тревните  површини,   

потребно е да се изврши поправка на дел од тие површини. 
 

Преглед на уредени јавни зелени површини 
на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година 

I.  Паркови и зелени површини на територијата на Општина 
Илинден 

Површина 
(m2) 

1 Парк на раскрсница во Илинден 500 m2

2 Парк кај седиштето на Општината 2.000 m2

3 Тревник покрај пешачка патека Илинден-Марино 2.500 m2

4 Парк во н.м Миладиновци 1.000 m2

5 Тревник кај спортската сала ,,Гоце Делчев" 1.000 m2

6 Тревник кај СОСУ,,Илинден’’      20.000 m2

7 Тревник кај помошното фудбалско игралиште во 
Марино 

1.700 m2

8 Тревници кај Домови на култура  7.400 m2

Вкупна површина  на паркови и озеленети површини 36.100 m2

 
 
 
 
Озеленети површини покрај патишта во Општина Илинден 

1 Должина на локалните патишта 30.000 m 
2 Ширина (за косење) на локалните патишта 2 m

Вкупната површина покрај локалните патишта 60.000 m2

 
 
Динамика на одржување на општинските улици и патишта во зимски услови 

 
Согласно член 22 од Законот за јавна чистота давателот на услугата е должен 

да го исчисти снегот од јавните површини најдоцна во рок 6(шест) часа од почетокот 
на снежните врнежи со што улиците ќе бидат оспособени за функционирање на 
сообраќајот во зимски услови. 

Оспособувањето на улиците ќе се врши во зависност од временските услови и 
тоа: 

- состојба на присуство на голомразици или снежни врнежи до 20 сm - прва 
состојба на готовност;  

- состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 сm - втора состојба на 
готовност.  
Во прва состојба на готовност давателот на услугата со својата ангажирана 

механизација, работна сила и абразивни средства првенствено врши оспособување 



на коловозните површини за сообраќај  на улиците од прва категорија, со што ќе се 
даде приоритет на отварање на пешачките премини, отварање на пешачки патеки по 
тротоарите и плочниците и целосно чистење на мостовите, надвозниците и 
критичните угорнини.  

Во втората состојба на готовност давателот на услугата потребно е да 
обезбеди ефикасно и навремено оспособување на улиците од прва категорија, а 
потоа се продолжува со другите две категории запазувајќи го временскиот рок од 6 
часа од почетокот на снежните врнежи. 

Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е во 
надлежност на сопствениците или корисниците на објектите и во зимски услови при 
снежни врнежи тие се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на 
отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап 
до објектитите 

 
Одржување на каналската мрежа во делот на Општина Илинден како дел од 

ХМС Скопско Поле 
 
Во Oпштина Илинден под системот за одводнување Скопско Поле се 

опфатени 2253 hа. 
Примарната и секундарната каналска мрежа за одводнување која поминува 

низ територија на Општина Илинден е во должина од околу 51.515 m за чија 
функционалност е потребно редовно одржување. 

 
Реден 
број 

Канал Должина 
(m)  

1 
 
 

Главен канал-горна зона 
Главен канал-крак                
Терцијални канали  

7.850
5.000
5.350

2 Ободен канал 
Терцијални канали (сисавци)           

11.000
0

3 
 

Топлик-секундарен канал 
Терцијални канали (сисавци) 

3.825
11.435

4 
 

Белимбеговски А - секундарен канал 
Терцијални канали (сисавци) 

3.875
0

5 
 

Кадински (Азмак) - секундарен канал  
Терцијални канали (сисавци) 

3.180
0

 
 
Реден 
број 

Канал Должина 
(m)  

1 Ободен канал         11.000
2 Главен канал          12.850
3 Секундарни канали                    10.880
4 Терцијални канали (сисавци) 16.785

                   Вкупно 51.515
 

Задолжен субјект за одржување на горенаведените отворени одводни канали 
е  ЈП Водостопанство ,,Скопско Поле‘‘. 

Терцијалната каналска мрежа предвидена за уредување во 2014 година  
 

Населено 
место 

Отворени одводни канали Должина 
(m) 

 
 

м.в. Шамак 1.500 
м.в. Џабиица 400 



 
 

Илинден 
 
 

Сисавци на Топлик 1.500
Позади спортски терени 500 
Покрај Јурумлерски пат 1.500 
ул.11, ул.13 и ул.19 - Проект за зафаќање и 
одведување на атмосферски (површински) 
води во н.м.Илинден со површина за 
одводнување 160000 м2 

2.425 

Вкупно: 7.825 
Кадино м.в.Ливада (позади црква) 1.200 

ул.7, ул.8 и ул.10 - Проект за зафаќање и 
одведување на атмосферски (површински) 
води во н.м.Кадино со површина за 
одводнување 130000 м2 

2.450 

 Шамак - од ОУ,,Ристе Крле‘‘ до Главен 
канал 

1.500

 канал кај Пекабеско до Главен канал 800
Вкупно: 5.950 

Мралино ул.2 и ул.3 2.000 
 Шамак 1.000 

Вкупно: 3.000 
Вкупно: 16.775.00

 
 

3. Финансирање на Програмата 
   

За успешно спроведување и реализација на предметнава програма и за 
успешно реализирање на програмски предвидените задачи и активности се 
предвидува да се обезбедат финансиски средства во износ од 54.500.000,00 денари 
 4.000.000,00 денари предвидени за одржување на јавна чистота 

- од надоместокот за одржување на јавна чистота согласно член 24 од Законот 
за јавна чистота (Сл. весник на РМ бр. 111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 130/10; 
23/11; 53/11; 80/12 и 163/13), од домаќинства и од правни субјекти; 

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 

 1.800.000,00 денари за чистење на снег и мраз во зимски услови  
- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 
- од Агенцијата за државни патишта; 

20.000.000,00 денари за уредување, чистење, нивелирање и одржување 
на отворени одводни канали за зафаќање и одведување на атмосферски 
(површински) води 

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 
- од Буџет на РМ (Агенција за финансиска подршка во 

земјоделството и руралниот развој); 

              2.800.000,00 денари за депонирање на отпад во депонија „Дрисла“  
- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден;  

 22.400.000,00 денари за купување на 3 специјални возила  
- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 
- од донација на меѓународни фондации преку програмата ,,Форуми во 

заедницата’’ 

3.500.000,00 денари за намалување на екстремната сиромаштија со 
ангажирање на лица од социјално ранливи категории во делот на одржување, 
заштита и унапредување на животната средина  

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 



Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота е утврдена со 
Одлука бр.07-2187/2 донесена од Советот на Општина Илинден согласно член 24 од 
Законот за јавна чистота (Сл. весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10 130/10; 
23/11; 53/11; 80/12 и 163/13). 

 
4. Цел на Програмата 

 
Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина 

Илинден е креирана за одржување на оптимална јавна чистота на највисоко ниво 
преку зајакната контрола на сите создавачи на отпад со цел да се намалат 
трошоците за одржување на јавна чистота преку: 

- одговорност на субјектите, од создавање преку постапување до одлагање на 
отпадот; 

- едукација од страна на извршителот на програмата; 
- подигање на јавна свест; 
- чести контроли од страна на надлежниот општински орган - Одделението за 

инспекциски надзор; 
- систем за стимулација - опомени и казни. 

Со цел да се подобри квалитетот на  животната средина и квалитетот на 
живеење како и имплементација на законската регулатива, од општината се 
издвојуваат средства во износ од 2.800.000 денари  за депонирање на отпад во 
депонијата „Дрисла“ . 
 

5. Извршител на Програмата 
 

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со Програмата 
за одржување на јавна чистота и зимското одржување на подрачјето на Општина 
Илинден за 2014 година е Јавно Комунално Претпријатие Илинден н.м.Илинден. 

Задолжен субјект за одржување на отворени одводни канали е  ЈП 
Водостопанство ,,Скопско Поле‘‘. 

Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено 
одржување на јавната чистота согласно Програмата за одржување на јавна чистота 
на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година. 

Одговорен субјект за спроведување на Програмата се одговорните лица 
(Директорите) на  јавните претпријатија или правните лица на кои им е доверено 
извршувањето на работите на јавната чистота.  
 

6.Надзор над извршување на Програмата 
 

Надзор над извршување на Програмата за јавна чистота на подрачјето на 
општина Илинден за 2014 година врши надлежниот општински орган- Одделението 
за инспекциски надзор. 

Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота вршат комуналниот 
инспектор, комуналните редари и инспекторот за животна средина. 

 

                                  7. Завршна одредба 
          Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
‘’Службен гласник на Општина Илинден’’. 
 

 Број 07-3495/7                       Совет на Општина Илинден 
30.12.2013 година                      Претседател 
Илинден                                          м-р Марјан Милошевски с.р. 
 



                         
 

Согласно  член   50 став 1 точка 3   од  Законот за Локална самоуправа            
(Сл. Весник на  Р.М. бр.5/02) 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 собирање и транспортирање на комунален 
цврст отпад од територијата на Општина Илинден 2014 година 

 
Се објавува Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст 

отпад од територијата на Општина Илинден 2014 година арх.бр.07-3495/8 од 
30.12.2013 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 13 
(тринаесеттата ) редовна седница одржана на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/7                          ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.               Градоначалник 
                                                         Жика Стојановски с.р. 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут на Општина 
Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10),член 134 став 2 од 
Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на општина 
Илинден бр.12/09)   и член 19 од Закон за управување со отпад  (Службен весник на 
РМ бр. 68/04; 71/04; 107/07; 102/08; 143/08; 124/10; 09/11; 51/11 и 123/12) Советот на 
општина Илинден на седницата одржана на 30.12.2013 година донесе:    
 

П Р О Г Р А М А 
за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад 

oд територијата  на Општина Илинден за 2014 година 
 

Со Програмата за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од 
територија на Oпштина Илинден за 2014 година се дефинира: 

- Начинот, динамиката и роковите на собирање и транспортирање на комунален 
цврст отпад од домаќинства на подрачјето на Општина Илинден; 

- Цели на програмата; 
- Начин на финансирање;  
- Извршител на Програмата; 
- Надзор. 

Оваа Програма е усогласена со законските и подзаконските акти и тоа со: 
Законот за управување со отпад, Законот за животната средина, Законот за 
комунална дејност и Одлуката за комунален ред на Општина Илинден.  

При постапувањето со комуналниот и другите видови неопасен отпад, 
Општина Илинден ќе се раководи според начелата за: приоритет при управување со 
отпадот, заштита на животната средина, претпазливост, блискост, универзалност на 
услугите и начелото загадувачот плаќа. 

Со оваа Програма  се опфатени сите делови и населени места од подрачјето 
на Општина Илинден, а димензионирањето на нивото на услуга и динамиката на 
нејзино извршување претставуваат заокружена целина со почитување на урбаните, 
социјалните и културните навики на живеење на населението. Во зависност од 
бројот и видот на садовите за времено сместување на комуналниот отпад, како и 
почитувајќи ги претходно наведените навики и потреби, утврдена е динамиката на 
собирање и транспортирање на истиот, што е исклучиво во интерес на 
задоволување на потребите на граѓаните, односно на корисниците на услугите. 

Собраниот комунален отпад, како од домаќинствата, така и од стопанските 
субјекти и собраниот отпад од јавно прометните површини, со специјални возила 
прилагодени за таа намена се транспортира и депонира на санитарната депонија 
Дрисла. 
 
 

1. Динамика, начин и рокови за извршување на работите 
 

Програмата подразбира организирано собирање и транспортирање на 
комуналниот отпад во една урбана средина во рамки на законската регулатива, што 
има директно влијание во зачувување на животната средина, гледано од аспект на 
санитарно и еколошко значење. 

Динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад  од 
подрачјето на Општина Илинден е утврдена во зависност од: 

- густината на населеноста; 
- количеството на комуналниот отпад; 
- структурата на комуналниот отпад; 
- социјалните, културните и останатите особености и навики на граѓаните; 
- инфраструктурните сообраќајни услови; 
- видот и бројот на садовите за комунален отпад. 



 
Во продолжение следи : 

 
Преглед на динамиката на собирање на отпадот од домаќинставата во 

Општина Илинден по населени места: 
 

ред. 

Бр. 

Населено 
место 

Селекција/улица Ден за 
собирање 

Време за 
собирање 

Динамика 
за 

собирање

1 Илинден 32, 6, 4, 1, 26, 28, 24 и 22 Понеделник 700 -1200 1 

2 Илинден 9, 11, 25 и 535 Вторник 700-1100 1 

3 Илинден 
 

2 , 27, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 
23, 7 

Четврток 700 - 1300 1 

4 Илинден  8 , 201,14 Петок 7 00 - 1300 1 

5 Марино 531, 501, 502, 503, 
504,505,507,508,509,510, 
526 

Понеделник 700 - 1100 1 

6 Марино 512, 512A, 512B, 513, 514, 
515, 516, 517, 518, 519, 
520, 521, 522,523, 532 

Вторник 700 - 1200 1 

7 Марино 527, 527, 527, 402, 403, 
405, 406, 416, 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 414 и 
500 

Четврток 700 -1100 1 

8 Марино 531, 536, 533 Петок 700 -1200 1 

9 Кадино с.Кадино Среда 700 - 1300 1 

10 Мралино с.Мралино Среда 700 - 1300 1 

11 Миладиновци с.Миладиновци Среда 700 - 1300 1 

12 Текија с.Текија Среда 700 - 1300 1 

13 Дељадровци с.Дељадровци Среда 700 - 1300 1 

14 Бунарџик с.Бунарџик Вторник 1100 - 1300 1 

15 Ајватовци с.Ајватовци Вторник 1100 - 1300 1 

16 Бујковци с.Бујковци Понеделник 1100 - 1300 1 

17 Мршевци с.Мршевци Понеделник 730 -1100 1 

18 Бучинци с.Бучинци Понеделник 700 -800 1 
 

Со организираното подигнување на отпадот преку систем на изнесување се 
опфатени околу 4200 индивидуални корисници (домаќинства и викенд куќи). 

Освен на индивидуалните корисници - домаќинства, ЈКП Илинден врши  
услуги и на правните субјекти (установи, претпријатија, занаетчии, дуќани, 
угостителски  и трговски објекти и др.) кои локациски се наоѓаат на подрачјето на 
Општина Илинден, а кои комуналниот отпад го одлагаат во постојните садови за 
негово времено сместување (канти од 120л и 240л, контејнери  со зафатнина од 
1,1m3  и 5,5m3 ). 

Отпадот од домаќинствата редовно се подигнува од соодветни 
стандардизирани специјални садови за собирање на отпадот - пластични канти од 
120 л. со кои се снабдени повеќе од 99,5 % од домаќинствата на територија на 
Општина Илинден, кои создавачите на отпадот ги изнесуваат до местата  



определени за таа намена, во деновите и термините определени за изнесување на 
сметот. 

На оние места кои не се пристапни за возилата на ЈКП Илинден за собирање 
на комунален смет за физички лица ќе се поставуваат контејнери од 1.1 m3 кои ќе 
може да ги користат редовно а празнењето ќе се врши согласно динамиката за 
собирање и транспортирање на комунален цврст отпад. 

Собраниот комунален цврст отпад се транспортира и депонира на 
санитарната депонија за комунален отпад - Дрисла.  

Според минатите  искуства, во текот на 2014 година се очекува и се планира 
од индивидуалните корисници - домаќинствата на територијата на Општина Илинден 
да се собере и да се транспортира на депонијата Дрисла комунален цврст отпад во 
годишно количество од 4.000 тони, а просечната планирана неделна количина на 
отпад изнесува 30 кг. по корисник - домаќинство. Од правните субјекти се планира да 
се собере комунален цврст отпад во годишно количество од 1.500 тони. 
 
 

2. Цели на програмата 
 

Со изготвувањето на оваа Програма Општина Илинден има за цел 
исполнување на две стратешки цели и тоа :   

- Имплементација на законската регулатива (Законот за управување со отпад и 
Законот за животната средина) и  

- Подобрување на оперативното работење, воведување на нови технологии и 
техники во работењето. 
Со цел исполнувањето на основните цели на Законот за управување со отпад, 

ќе се превземаат активности во насока на : 
- Избегнување/намалување на количеството создаден отпад; 
- Искористување на употребливите состојки од отпадот; 
- Одржлив развој и спречување на негативното влијание на отпадот врз 

животната средина, а се во интерес на заштита на здравјето на луѓето. 
           Исто така во функција на исполнување на наведените цели мора да се 
обезбеди и почитување на основното начело: создавачот на отпад е одговорен за 
сопствениот создаден отпад во смисла на негово селектирање, негово намалување, 
штетното влијание врз животната средина со крајна претпазливост во 
постапувањето од една страна. На овој начин ЈКП ,,Илинден" н.Илинден како 
давател на услугата ќе може да ги применува начелата на: универзалност на 
услугата, недискриминација, одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, 
транспарентност, економски прифатлива цена и целосно покривање на територијата 
на вршење на услугата, од друга страна. 

Со цел да не се  зголеми цената на  комунални услуги што ја плаќаат 
граѓаните од Општината се издвојуваат средства за депонирање на отпад во 
депонијата „ДРИСЛА“ предвидени во Програмата за одржување јавна чистота на 
подрачјето на општина Илинден за 2014 со што директно се грижиме за здрава 
животна средина и квалитетот на живеење како и имплементација на законската 
регулатива. 
           Неопходно ќе биде да се отпочне и со примарната селекција на комуналниот 
отпад  и третман на секундарните суровини. 
            Почитувајќи го принципот/начелото - загадувачот плаќа, интегрираното 
управување со отпадот се наметнува како императив, а општината треба да има 
увид во вкупните количини на создаден отпад и начинот на постапување со него. 

За реализација на овие планирани активности неопходно ќе биде:  
- Да се подигне јавната свест и одговорноста на секој субјект за создадениот 

отпад;  
- Да се воспостави систем на селективно собирање на отпадот и организирано 

постапување со него;  



- Програма  и динамичен план за обезбедување на нови дополнителни садови 
(канти) за временото сместување на отпадот; 

- Да се зајакне контролата и одговорноста на сите субјекти  од создавањето 
преку постапувањето до одлагањето на отпадот (едукација, подигање на 
јавната свест, инспекциски органи, систем на стимулации/казни и т.н.) 
Идните планови се насочени во насока на унапредувањето и заштитата на 

животната средина, воведување на нови техники и технологии во управувањето со 
отпадот, третман на истиот преку искористување на отпадот како секундарна 
суровина и енергетско гориво, намалување на количината на создавање на отпадот, 
негов адекватен третман, подигнување на јавната свест за значењето на овој 
проблем, евиденциите и мониторингот, а се со цел намалување и елиминирање на 
штетното влијание на овој вид на отпад врз животната средина. 
 

3. Финансирање на Програмата 
 

        За успешно спроведување и реализација на предметнава програма и за 
успешно реализирање на програмски предвидените задачи, финансиските средства 
ќе се обезбедат од: 

- Надоместокот за извршување на комунална услуга - собирање и 
транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад од домаќинства и 
од правни субјекти; 

- Буџетот на Општина Илинден. 
4. Извршител на програмата 

 
Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со Програмата 

за управување со комунален и друг вид на неопасен отпад на подрачјето на 
Општина Илинден за 2014 година е ЈКП Илинден н.м. Илинден. 

Извршителот има обврска за континуирано, квалитетно, навремено и 
организирано собирање и транспортирање на комунален цврст и друг вид неопасен 
отпад согласно Програмата за управување со комунален и друг вид неопасен отпад 
на територија на Општина Илинден за 2014 година, со цел зачувување на животната 
средина од аспект на санитарно и еколошко значење. 

Одговорен субјект за спроведување на Програмата е ЈКП Илинден преку 
одговорното лице - Директорот на ЈКП Илинден. 
 

5. Надзор над извршување на Програмата 
 
Надзор над извршувањето на Програмата за собирање и транспортирање на 

комуналниот цврст отпад од територијата  на Општина Илинден за 2014 година врши 
надлежниот општински орган - Одделението за инспекциски надзор- Инспекторат. 

Инспекциски надзор врши Одделение за инспекциски надзор - Инспекторат на 
Општина Илинден преку комуналниот инспектор, инспекторот за животна средина и 
комуналните редари. 
   

                                     7. Завршна одредба  
          Оваа  Програма  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавување  во 
‘’Службен гласник на Општина Илинден’’. 
 

 Број 07-3495/8                  Совет на Општина Илинден 
30.12.2013 година                 Претседател 
Илинден                                       м-р Марјан Милошевски с.р. 
 
 



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

(Сл. Весник на  Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден            
( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за давање на канализационен систем за прифаќање и 
третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден на управување и 

стопанисување на ЈКП Водовод н.Илинден 
 

Се објавува Одлуката за давање на канализационен систем за прифаќање и 
третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден на управување и 
стопанисување на ЈКП Водовод н.Илинден арх.бр.07-3495/9 од 30.12.2013 година 
што Советот на Општина Илинден ја усвои на 13 (тринаесеттата) редовна 
седница одржана на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/8                      ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.           Градоначалник 
                                                      Жика Стојановски с.р. 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 до Законот за локална 

самоуправа(Сл.гласник на Општина Илинден бр.05/02), Советот на општина 
Илинден на седница одржана 30.12.2013 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За давање на канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води 
на подрачјето на Општина Илинден на управување и стопанисување на ЈКП 

Водовод, н.Илинден 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води 
на подрачјето на Општина Илинден се дава на управување и стопанисување на 
Јавното Комунално Претпријатие Водовод со седиште на ул.9 бб во н.Илинден  
 

Член 2 
Управувањето и стопанисувањето со системот од член 1 на оваа одлука подразбира 
трајно и непрекинато вршење на комунална услуга одведување и пречистување на 
отпадни води од страна на Јавното Комунално Претпријатие Водовод, за потребите 
на жителите на општина Илинден, како и тековно и инвестиционо одржување на 
системот. 
ЈКП Водовод ја превзема надлежноста за управување и стопанисунање на 
канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води на подрачјето на 
Општина Илинден-припадна површина 2 кој беше дадена во надлежност на ЈКП 
Илинден со одлука на Советот на општина Илинден со бр.07-2169/11 од 22.12.2010 
година. 

Член 3 
Цената за извршена комунална услуга одведување и пречистување на отпадни води 
ќе ја определи Управниот одбор на ЈКП Водовод, врз основа на претходна 
согласност од страна на Советот на Општина Илинден. 
Висината на цената од став 1 на овој член, ќе се определи врз основа на трошоците 
за одведување и прочистување на отпадни води, експлотациони трошоци,  трошоци 
за одржување, замена на амортизациони делови и други оштетувања, капитални 
инвестиции, каматите за отпата на капиталните инвестиции и други трошоци. 
 

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

Член 5 
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.07-2169/11 од 
22.12.2010 година донесена од Советот на Општина Илинден. 

 
Член 6 

Оваа Одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен 
Гласник на Општина Илинден. 
 
Архивски број  07-3495/9                                               Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување                                                                   Претседател 
30.12.2013г. м-р  Марјан Милошевски с.р. 
 
 
 
 
 



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

(Сл. Весник на  Р.М. бр.5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден            
( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за давање на согласност за склучување на спогодба 
за здружување за воспоставување на систем за управување со отпад на 

Скопски плански регион 
 

Се објавува Одлуката за давање на согласност за склучување на спогодба за 
здружување за воспоставување на систем за управување со отпад на Скопски 
плански регион арх.бр.07-3495/10 од 30.12.2013 година што Советот на 
Општина Илинден ја усвои на 13 (тринаесеттата) редовна седница одржана 
на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/9                      ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.           Градоначалник 
                                                     Жика Стојановски с.р. 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(Сл.Весник на РМ бр.5/02)  Советот на општина Илинден на седницата одржана на 
ден 30.12.2013 год., донесе:  

О Д Л У К А 
За давање на согласност за склучување на спогодба за здружување 

за воспоставување на систем за управување со отпад во   
Скопскиот плански регион 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Спогодба за 
здружување за воспоставување на Меѓуопштински одбор за управување со отпад во 
Скопскиот плански регион помеѓу општините и Град Скопје (како посебна единица на 
локалната самоуправа) членки на Скопскиот плански регион: 

 
1.Град Скопје, претставувана од Градоначалникот Коце Трајановски,  
2. Чаир, претставувана од Градоначалникот Изет Меџити, 
3. Центар, претставувана од Градоначалникот Андреј Жерновски, 
4. Кисела Вода, претставувана од Градоначалникот Билјана Беличанец-Алексиќ, 
5. Сарај, претставувана од Градоначалникот Беким Мурати, 
6. Бутел, претставувана од Градоначалникот Петре Латиновски, 
7. Карпош, претставувана од Градоначалникот Стевче Јакимовски, 
8. Гази Баба, претставувана од Градоначалникот Тони Трајковски, 
9. Аеродром, претставувана од Градоначалникот Ивица Коневски, 
10. Ѓорче Петров, претставувана од Градоначалникот Сокол Митровски 
11. Шуто Оризари, претставувана од Градоначалникот Елвис Бајрам 
12.Арачиново, претставувана од Градоначалникот Брахим Ајвази, 
13.Зелениково, претставувана од Градоначалникот Веле Груевски,  
14.Илинден, претставувана од Градоначалникот Жика Стојановски,  
15. Студеничани, претставувана од Градоначалникот Азем Садики,  
16.Сопиште, претставувана од Градоначалникот Стефче Трпковски,  
17. Чучер Сандево, претставувана од Градоначалникот Јован Пејковски, 
18. Петровец, претставувана од Градоначалникот Борче Митевски 
 

Член 2  
Се овластува Градоначалникот на Општина Илинден господинот Жика 

Стојановски да ја потпише Спогодбата за здружување за воспоставување на 
Меѓуопштински одбор за управување со отпад во Скопскиот плански регион. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општината Илинден“, а ќе започне да се применува по нејзино 
усвојување од страна на сите Совети на општините и Град Скопје, потписнички на 
оваа спогодба.  
 
Арх.бр.07-3495/10                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013г.                                                                             Претседател                                
                                                                                          М-р  Марјан  Милошевски с.р. 
 
 
 
 
 
 



Согласно  член   50 став 1 точка 3   од  Законот за Локална самоуправа            
(Сл.Весник на  Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден            
( Сл.гласник бр.15/2010) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе: 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за недавање позитивно мислење за доделување 
концесија за експлоатација на минерална суровина-глина на локалитетот                  

с.„ Ајватовци“ Општина Илинден 
 
 

Се објавува Одлуката за недавање позитивно мислење за доделување 
концесија за експлоатација на минерална суровина-глина на локалитетот с.„ 
Ајватовци“ Општина Илинден арх.бр.07-3495/11 од 30.12.2013 година што 
Советот на Општина Илинден ја усвои на 13 (тринаесеттата) редовна седница 
одржана на ден  30.12.2013 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Илинден. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Арх. број 08-3570/10                             ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 30.12.2013 год.                  Градоначалник 
                                                             Жика Стојановски с.р. 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Врз основа на член 14 од Законот за минерални суровини (Сл.весник 

бр.136/2012) и член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа (Сл.весник 
на РМ бр.5/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 
30.12.2013 година, ја донесе следната  

 
ОДЛУКА 

за недавање позитивно мислење за доделување концесија за експлоатација на 
минерална суровина-глина на локалитетот   с.„ Ајватовци“ Општина Илинден 

 
Член 1 

Се одбива Барањето 08-3554/1 од 27.12.2013 година доставено до Општина 
Илинден, за давање мислење за доделување концесија за експлоатација на 
минерална суровина-глина на локалитетот с.„Ајватовци“ доставено од 
Министерството за економија на Барање на Друштвото за производство, трговија и 
услуги АРБ-КОМЕРЦ Мендерес Кучи ДООЕЛ експорт-импорт Тетово. 

 
Член 2 

 
Метеролошко-климатолошкиот потенцијал, појава на магла и нискиот степен 

на атмосферски струења дополнително индустријата и патниот сообраќај 
предизвикуваат загаденост на воздухот на Скопската котлина што се карактеризира 
со особено зголемено ниво на суспендирани честички РМ 10 и нивна дифузија и 
дисперзија. Експолатацијата и поставување на инсталациите за експлоатација на 
минерална суровина глина претставува особено потенцијален ризик за нарушување 
на квалитетот на амбиенталниот воздух. 

 
 Потенцијални ризици од вршењето на експлоатацијата на минерална 

суровина-глина и поставување на инсталации на локалитетот с.„Ајватовци“ се: 
- Нарушување/Деградација на земјиштето што може да резултира со 

зголемена ерозија на почвата и со појава на истечни води богати со седимент што 
дополнително ќе допринесе за покачување на подземните води ќе доведе до 
одреден степен на загадување и намалување на квалитетот и употребливоста на 
површинските и подземните води;  

-Појава на штетни елементи а особено лебдечки фракции од минерална 
прашина со што дополнително ќе се покачи концентрацијата на суспендирани 
честички РМ 10 во воздухот и 

-Загадување на шумскиот фонд и земјоделското земјиште, менување на 
плодноста и својствата на почвата. 

 
Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето 

на општина Илинден за 2014 година, заради економски развој на општината, се 
предвидува со изработка на Урбанистички план вон населено место урбанизација на  
Економска зона Илинден и Ајватовци. 

Намената на планираната економска зона во чиј плански опфат се наоѓа 
локацијата за која се однесува барањето од став 1 на оваа Одлука е Г2 лесна и 
незагадувачка индустрија,  во која влегуваат сите видови производство кои не 
побаруваат многу енергија, не создаваат голем промет на суровини, материјали и 
сообраќај и не произведуваат штетни еманации. 

Од погоре изнесеното Општина Илинден дава негативно мислење за 
експлоатација и поставување на инсталации за минералната суорвина по Барањето 
08-3554/1 од 27.12.2013 година доставено од Министерството за економија. 
 
 
 



 
 
 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се 

објави во Службен гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
Арх.бр. 07-3495/11                                              Совет на општина Илинден 
Од 30.12.2013 година                                Претседател 
                                 м-р Марјан Милошевски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

С О Д Р Ж И Н А 
 

1.Решение за објавување на Одлуката за верификација на мандат на член на 
Советот  на општина Илинден бр.08-3570/1 од 30.12.2013 година; 

2.Одлука за верификација на мандат на член на Советот на општина Илинден 
арх.бр.07-3495/2 од 30.12.2013 година. 

3.Решение за објавување на Одлуката за донесување Урбанистички план вон 
населено место Миладиновци за индустриски комплекс Рафинерија на нафта „Окта“ – 
Миладиновци Општина Илинден, плански период 2009-2019 година бр.08-3570/2 од 
30.12.2013 година; 

4.Одлука за донесување Урбанистички план вон населено место Миладиновци за 
индустриски комплекс Рафинерија на нафта „Окта“ – Миладиновци Општина Илинден, 
плански период 2009-2019 година арх.бр.07-3495/3 од 30.12.2013 година; 

5.Решение за објавување на Годишната програма за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, арх.бр.08-3570/3 од 30.12.2013 
година; 

6.Годишна програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Илинден за 2014 година. арх.бр.07-3495/4 од 30.12.2013 година; 

7.Решение за објавување на Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Илинден за 2014 година, арх.бр.08-3570/4 од 30.12.2013 година; 

8.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден 
за 2014 година. арх.бр.07-3495/5 од 30.12.2013 година; 

9.Решение за објавување на Програмата за користење, одржување и изградба на 
јавно осветлување на подрачјето на општина Илинден за 2014 година, арх.бр.08-3570/5 од 
30.12.2013 година; 

10.Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на 
подрачјето на општина Илинден за 2014 година, арх.бр.07-3495/6 од 30.12.2013 година; 

11.Решение за објавување на Програмата за одржување на јавна чистота на 
подрачјето  на Општина Илинден за 2014 година арх.бр.08-3570/6 од 30.12.2013 година; 

12.Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето  на Општина Илинден за 
2014 година арх.бр.07-3495/7 од 30.12.2013 година; 

13.Решение за објавување на Програма за собирање и транспортирање на 
комунален цврст отпад од територијата на Општина Илинден 2014 година, арх.бр.08-3570/7 
од 30.12.2013 година; 

14.Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од 
територијата на Општина Илинден 2014 година арх.бр.07-3495/8 од 30.12.2013 година; 

15.Решение за објавување на Одлуката за давање на канализационен систем за 
прифаќање и третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден на управување и 
стопанисување на ЈКП Водовод н.Илинден, арх.бр.08-3570/8 од 30.12.2013 година; 
 16.Одлука за давање на канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни 
води на подрачјето на општина Илинден на управување и стопанисување на ЈКП Водовод 
н.Илинден арх.бр.07-3495/9 од 30.12.2013 година; 
 17.Решение за објавување на Одлуката за давање на согласност за склучување на 
спогодба за здружување за воспоставување на систем за управување со отпад на Скопски 
плански регион арх.бр.08-3570/9 од 30.12.2013 година; 
 18.Одлука за давање на согласност за склучување на спогодба за здружување за 
воспоставување на систем за управување со отпад на Скопски плански регион арх.бр.07-
3495/10 од 30.12.2013 година; 
 19.Решение за објавување на Одлуката за недавање позитивно мислење за 
доделување концесија за експлоатација на минерална суровина-глина на локалитетот с.„ 
Ајватовци“ Општина Илинден арх.бр.08-3570/10 од 30.12.2013 година и 
 20.Одлуката за недавање позитивно мислење за доделување концесија за 
експлоатација на минерална суровина-глина на локалитетот с.„ Ајватовци“ Општина 
Илинден арх.бр.07-3495/11 од 30.12.2013 година. 




