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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 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина 

Илинден за 2010 година 
 
 
 
 

Се објавува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина 
Илинден за 2010 година, бр.07-2169/3 од 22.12.2010 година што Советот на Општина  
Илинден ја усвои на 28-та (дваесет и осмата) седница одржана на ден 22.12.2010 
година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр. 08-2231/1                                                                              ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 23.12.2010 год.                                                                         Градоначалник 
                                                                                                       Жика Стојановски, с.р 
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REPUBLIKA MAKEDONIJA 

OP[ TINA ILINDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЛУКА  
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

за 2010 година  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Dekemvri  2010 godina 
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Врз основа на член 36 став 1 точка  2 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.5/2002 година) ,а во врска со член 34 од Законот за Буџетите 
(Сл.весник на РМ бр. 64/05, 4/08),  Советот на Општина Илинден на седницата 
одржана на 22.12.2010 година ја донесе следната:  

 
 

 
О  Д   Л  У  К   А 

за проширување на средствата во Буџетот на Општина Илинден за 
2010 година 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши проширување на средства во Буџетот на Општина 
Илинден за 2010 година  и тоа на следниот начин :  
 

Се зголемуваат приходите на следните потставки :  
 
741120 Блок дотации на општината по одделни намени  
 

Буџет                  Самофин.                  Донации           Дотации                  Кредит 
    0                              0                                 0                 1.060.000                        0 
    0                              0                                 0                 1.060.000                        0 
 

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :  
 
 

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  
424210 Одржување на згради 
 
  

  0                                0                                  0                 1.060.000                       0 
  0                                0                                 0                 1.060.000                        0 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен 

дел на буџетот на  општината за 2010 година а ќе се објави во Службен гласник 
на Општина Илинден.  

 
 
Арх.бр. 07-2169/3                                                           Совет на Општина Илинден 
Од 22.12.2010 година                                                                Претседател 
                                                                                             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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Буџетски календар на Општина Илинден  

за 2011 година 
 
 
 
 
 
 

Се објавува Буџетскиот календар на Општина Илинден за 2011 година,                   
бр.07-2169/4 од 22.12.2010 година што Советот на Општина  Илинден го донесе на                
28-та (дваесет и осмата) седница одржана на ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр. 08-2231/2                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 23.12.2010 год.                                                                          Градоначалник 
                                                                                                      Жика Стојановски, с.р 
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Врз основа на член 27, став 4 од Законот за финансирање на единиците на 

локална самоуправа (Службен весник на РМ број 61/2004) Советот на Општина Илинден 
на седница одржана на 22.12.2010 година, донесе 
 
 
 

Буџетски календар  
на Општина Илинден за 2011 година 

 
 
 
Ред. 
бр. 

Активности Месец во 
годината 

1 Советот на Општина Илинден го донесува буџетскиот 
календар. 

Декември/Јануари 

2 Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар 
со главните насоки за изготвување на финансиските 
планови до сите сектори и буџетски корисници.  

Најдоцна до 30ти 
Јуни 

3 Сите одделенија и буџетски корисници доставуваат Предлог 
план на програмите за развој и финансиски планови и 
предлог пресметки за наредната година со образложение за 
висината на износите по позиции до Одделението за 
финансиски прашања.  

Најдоцна до 5ти 
Септември 

4 Министерот за финансии доставува циркулар-насоки за 
подготвување на буџетите на единиците на локална 
самоуправа за наредната година. 

Најдоцна до 30ти 
Септември 

5 Одделението за финансиски прашања подготвува проценки 
на вкупните приходи, ги разгледува, анализира и усогласува 
предлог пресметките и финансиските планови, ги одредува 
приоритетите и одредбите за новиот предлог-буџет и го 
известува градоначалникот за основните параметри.  

Најдоцна до 20ти 
Октомври 

 

6 Одделението за финансиски прашања добиените Предлог 
планови на програми за развој од сите одделенија и 
буџетски корисници ги разгледува, анализира, усогласува и 
доставува до Градоначалникот. Градоначалникот ги 
доставува на одобрување до Советот на општината.  

Најдоцна до 20ти 
Октомври 

7 Советот на општината го одобрува Предлог планот на 
програми за развој.  

Најдоцна до 15ти 
Ноември 

8 Одделението за финансиски прашања го изготвува Нацрт 
буџетот и го доставува до градоначалникот на 
разгледување и одобрување.  

Ноември 

9 Градоначалникот го доставува Нацрт буџетот до Советот и 
организира јавна расправа по нацрт буџетот.  

Ноември 

10 Градоначалникот доставува Предлог буџет до Советот на 
Општина Илинден.  

Декември 

11 Советот на Општина Илинден го усвојува Предлог буџетот. Најдоцна до 31ви 
Декември 
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Буџетскиот календар на Општина Илинден за 2011 година влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Илинден " 
 
 
 
 Арх.број 07-2169/4     Совет на Општина  Илинден  
Од 22.12.2010 г.                             Претседател   
                                                            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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Буџет на Општина Илинден  

за 2011 година 
 
 
 
 
 
 

Се објавува Буџетот на Општина Илинден за 2011 година, бр.07-2169/5 од 
22.12.2010 година што Советот на Општина  Илинден го донесе на 28-та (дваесет и 
осмата) седница одржана на ден 22.12.2010 година. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во 
Службен гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Арх.бр. 08-2231/3                                                                               ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 23.12.2010 год.                                                                            Градоначалник 
                                                                                                       Жика Стојановски, с.р 
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа                
(Сл.весник на Р.М. бр.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Одлука за извршување на Буџет на Општина Илинден  

за 2011 година 
 
 
 
 
 
 

Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Илинден за 2011 
година, бр.07-2169/6 од 22.12.2010 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 
28-та (дваесет и осмата) седница одржана на ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Арх.бр. 08-2231/4                                                                            ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 23.12.2010 год.                                                                         Градоначалник 
                                                                                                      Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23, став 5, од Законот за финансирање на 
единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/2004 и 96/2004, 
67/2007), член 42 од Законот за државните службеници (Сл. Весник на РМ бр. 
59/00...36/07) и член 20 од Статутот на Општина Илинден ("Службен гласник на Општина 
Илинден бр.2/2005), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 
22.12.2010 година, донесе: 

 
 
 

О Д Л У К А 
за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2011 година 

 
          

Член 1 
Буџетот на Општина Илинден за 2011 година (во понатамошниот текст Буџетот), 

се извршува според одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 2 
Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на донации; Буџет на 

дотации, Буџет на самофинансирачки активности и Буџет на кредити. 
 

Член 3 
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот 

да ги користат наменски, рационално и економично. 
                                                             

Член 4 
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските 

корисници не можат да превземаат обврски.  
За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи 

нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во 
сразмерен износ. 

 
Член 5 

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и 
другите приливи на основниот буџет на општината.   

Доколку во текот на извршувањето на буџетот Градоначалникот на општината 
оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со 
буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува 
од планот, предлага на Светот на општината изменување и дополнување на буџетот. 
 

Член 6 
Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја 

одобрува Советот на општината.  
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот 

може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по 
претходно одобрување од Советот на општината. 
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По исклучок буџетскиот корисник не може да врши пренамени на буџетот со кој се: 
зголемува буџетот одобрен за плати и надоместоци и намалуваат одобрените средства 
за одредени капитални програми. 

 
Член 7 

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки 
активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други 
приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, 
доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите 
приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги 
доставува до Советот на општината на одобрување. 

 
Член 8 

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен 
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на 
средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на 
финансискиот план по месеци. 

 
Член 9 

Исплатата на платите ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во 
буџетот, односно вредноста на бодот за утврдување на бруто платите за вработените 
кои имаат статус на државни службеници изнесува 73,85 денари. 

 
Член 10 

Врз основа на член 29-б став 1 од Законот за плата и други надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република Македонија и други избрани и именувани 
лица во Републиката (Сл. Весник на РМ бр. 36/09, Испр. 44/90, Испр. 11/91, 38/91, 23/97, 
37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 42/2010) месечниот надоместок на членовите на 
Советот на општина Илинден за присуство на седниците на Советот на општина 
Илинден изнесува 50% од просечната нето плата исплатена во Републиката во 
претходната година. 

Член 11 
Исплатата на плати на вработените во локалните јавни установи кој се 

финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува 
Министерството за финансии. Буџетските корисници од локалните јавни установи кои се 

  
финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни два дена пред исплатата 
на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое 
ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за пресметани нето 
и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработени по име и презиме, бруто и нето плата 
како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и др.) за 
односниот месец за кој се однесува исплатата. 

      
Член 12 

Надоместокот за патни и дневни трошоци за службено патување во Републиката 
без трошоците за ноќевање изнесува 800,00 денари. 

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува целиот износ од 
ставот 1 од овој член. 

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во 
ставот 1 од овој член. 
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Член 13 

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки 
последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и 
други случаи, на работникот му се исплатува помош во висина  од една последно 
исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен. 

За трошоци за погреб на државен службеник му се исплатува надомест во висина 
на 2 нето платати на државниот службеник исплатена во последниот месец, но не 
повеќе од 30.000,00 денари. За трошоци за погреб на член на негово потесно семејство 
(брачен другар, деца родени во брак или надвор од брак, посиноците, посвоените деца 
или децата земени на издржување) му се исплатува надомест во висина на една нето 
платата на државниот службеник исплатена во последниот месец, но не повеќе од 
15.000,00 денари. 

 
Член 14 

Исплаќањето на паричните награди на државните службеници ќе се врши 
согласно одредбите на Законот за државните службеници. 
 

Член 15 
Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и 

локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеа 2 и став 2 од 
Законот за исплата на платите и се планира во Буџетот на општината за 2011 година. 
Средствата за вработениот во општината и за вработениот во локалната јавна установа 
се планираат во Програмата ДО Градоначалник на ставка 464 Разни трансфери 464940 
Трансфери при пензионирање. Сите исплати на наведените надоместоци се вршат врз 
основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од 
страна на одговорното лице во општината и локалната јавна установа, врз основа на кое 
Градоначалникот на општината донесува решение за одобрување на средства за 
исплата на утврденото право.   

  
Член 16 

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на 
буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат 
расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните 
набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во 
случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени 
поединечни износи од 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена 
фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на 
соодветниот расход. 

 
Член 17 

Постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од вкупно 
планираните средства од основниот буџет на општината. Со средствата утврдени во 
буџетот на општината во рамките на резервите, Советот на Општината дава 
овластување  Градоначалникот да одлучува за нивната употреба, и извршување. За 
користење на средствата од резервите до износ најмногу до 50.000,00 денари одлучува 
Градоначалникот.  

Градоначалникот поднесува на Советот  на општината годишен извештај за 
користење на средствата од резервите. 
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Член 18 

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува градоначалникот на општината. 

 
Член 19 

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат 
испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во 
буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на општината дава 
писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно 
мислење од Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација. 

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни 
установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да 
достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1. 
По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на општината, 
Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги 
доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотацијата.  

Во делот на пренесените надлежности согласност за нови вработувања во 
локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации ќе се дава за:  

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на РМ за тековната 
фискална година, писмено известување ќе даде Министерството за финансии, врз 
основа на барањето од ресорното Министерство; 

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на општината за 
тековната фискална година, писмено известување ќе даде Градоначалникот на 
општината. 

Член 20 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се 

наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се 
враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви 
приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши 
со Решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на 
други органи. 

   
Член 21 

Буџетот на Општина Илинден се извршува од 01.01.2011 до 31.12.2011 година. 
 

Член 22 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на 

Општина Илинден", а ќе се применува од 01 Јануари 2011 година. 
 
 
 

           
Архивски број: 07-2169/6                                             Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 22.12.2010 год.                           Претседател  

                        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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програмата за користење, одржување и изградба на                      

јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден                                                          
за 2011 година 

 
 
 
 
 
 
 

Се објавува Програмата за користење, одржување и изградба на јавно 
осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година, бр.07-2169/7 од 
22.12.2010 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 28-та (дваесет и 
осмата) седница одржана на ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Арх.бр. 08-2231/5                                                                            ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
  Од 23.12.2010 год.                                                                         Градоначалник 
                                                                                                       Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа                      

(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 13 од Статутот на Општина Илинден 
(Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), 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 22.12.2010 година, донесе 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
за користење, одржување и изградба на јавно осветлување  

на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година 
 
 
 
 

1. Со Програмата за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на 
подрачјето на Општина Илинден за 2011 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 на подрачјето на Општина Илинден и тоа: 
  
 
 
 

 
Р.б
р. 

 
Активност 

 
(износ во денари) 

 
1 Трошоци за потрошена електрична енергија 

за јавно осветлување 
4.000.000,00 

2 Одржување  (реконструкција) - 
вградување на штедливи улични светилки 

600.000,00 

 
ВКУПНО : 

 

 
4.600.000,00 

 
 
 
 
 
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: 
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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  72.760 
 
Одржувањето (реконструкција) на јавното осветлување ќе опфаќа: замена на постојните 
улични светилки и вградување на штедливи улични светилки.  
 
4. За реализација на Програмата е задолжен Градоначалникот на Општина Илинден. 
 
5. Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од 
приливот на средствата. 
 
6. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување                                       
во Службен гласник на Општина Илинден. 
 
 

 

 Број 07-2169/7                         Совет на Општина Илинден 
22.12.2010 година                        Претседател 
Илинден                                                 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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Програма за изградба, реконструкција, санација, одржување и 

заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден                       
за 2011 година 

 
 
 
 
 
 
 
 

Се објавува Програма за изградба, реконструкција, санација, одржување и 
заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2011 
година, бр.07-2169/8 од 22.12.2010 година што Советот на Општина Илинден ја донесе 
на 28-та (дваесет и осмата) седница одржана на ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Арх.бр. 08-2231/6                                                                            ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
   Од 23.12.2010 год.                                                                         Градоначалник 
                                                                                                        Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 член 36 од Закон за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 12 од Статут на општина Илинден 
(Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005) и член 14 став 8 од Закон за јавни 
патишта (Сл.весник на РМ бр.84/2008, бр.52/2009, бр.114/2009, бр.124/2010), Советот на 
Општина  Илинден на седницата одржана на ден 22.12.2010 година, донесе: 

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински 

патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2011 година 
 

 
 
 

Член 1 
Со оваа Програма се утврдуваат средствата за изградба, реконструкција, 

санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на 
Општина Илинден за 2011 година, како и нивната распределба. 
 

 
 
 

Член 2 
Изворите на средствата за финансирање на Програмата за изградба, 

реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на 
подрачјето на Општина Илинден за 2011 година  се : 

- Буџет на Општина Илинден 
- Агенција за државни патишта 
- Донации   

 
 
 
 

Член 3 
Распределбата на средствата за изградба , реконструкција, одржување и заштита 

на општински патишта и улици ќе се врши на следниот начин: 
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Р.бр. 

 

Активност 

 

(износ во денари) 

 

1 

 
Изработка на проекти 

 

3.000.000,00 

 

2 

 
Изградба на улици и патишта 

 

10.000.000,00 

 

3 

 

Изградба  на пешачки мостови 

 

2.500.000,00 

 

4 

 

Изградба  и реконструкција на мостови 

 

2.000.000,00 

 

5 

 

Реконструкција, санација, одржување и заштита  
на општински патишта и улици 

 

32.500.000,00 

 

6 

 

Изградба и одржување на вертикална и хоризонтална 
сигнализација 

 

1.000.000,00 

 

7 

 

Зимско одржување на општински патишта и улици 

 

1.800.000,00 

 

ВКУПНО : 

 

52.800.000,00 

     
 

Член 4 
Оперативни задачи кои ќе се извршат при спроведување на програмата се : 

 
1. Изработка на проекти  на општински патишта и улици ќе се врши согласно 

важечките Урбанистички планови и Урбанистичка документација на подрачјето на 
општина Илинден и тоа : 

- Новопланирани улици за реализирање на инвестици во н.м.Марино и н.м.Кадино 
опфатени со Урбанистичките планови за стопански комплекси Локалитет 13, Локалитет 
14 и 15, Локалитет 16 и 17, и Локалитет  19   (тех. бр.58-09/08, тех. бр.Е 15/08 и тех. 
бр.1966/08, тех. Бр.25/09 ),  
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- Новопланирани улици во н.м.Илинден  опфатени со Урбанистички план вон 
населено место за Стопански комплекс Илинден – УБ 1, за реализирање на инвестиции  
(тех. бр.Е 14/08), 

- Новопланирани улици во н.м.Илинден опфатени со Локално урбанистичка 
планска документација за м.в.Трница за реализирање на инвестиции  (тех. бр. 02/2010), 

- Пешачки мостови во општина Илинден, 
- Изградба на мост во н.м.Кадино, 
- Улици во н.м.Кадино - ул.10, ул.1 и улица од црква кон н.м.Миладиновци, 
- Тротоари во нм Илинден, Марино и Кадино. 

 
2. Приоритетни општински патишта и улици за изградба :  

 
- Изградба на улици опфатени со изградба на  фекална канализација 

(тех.бр.205/10), 
- Изградба на новопланирани улици во н.м.Илинден, место викано Ограѓа за 

реализирање на инвестиции (тех. бр.25/10 ),  
- Изградба на новопланирани улици во н.м.Марино и н.м.Кадино опфатени со 

Урбанистички планови за стопански комплекс Локалитет 13, Локалитет 14 и 15, 
Локалитет 16 и 17 и Локалитет  19, за реализирање на инвестиции, 

- Изградба на новопланирани улици во н.м.Илинден  опфатени со Урбанистички 
план вон населено место за Стопански комплекс Илинден – УБ 1,  за реализирање на 
инвестиции, 

- Изградба на новопланирани улици во н.м.Илинден, во м.в. Трница, 
- Изградба на тротоари на улица 8 во н.м Илинден и н.м.Марино. 
- Изградба на локален пат н.м.Илинден-Пуста Кула во должина од 1,0 км,  (тех. 

бр.1303/2006), финансиран од  Светска банка,  
- Изградба на локален пат Илинден – Хиподром во должина од 1,4 км,  (тех. бр.  

230/2006),  финансиран од Европска банка за обнова и развој. 
 

3. Изградба и одржување на мостови : 
Изградбата на мостови во општина Илинден ќе опфати изградба на пешачки 

мостови, како и изградба на мост во н.м.Кадино кај црква. 
Одржување на мостови на општинските патишта и улици на подрачјето на 

општина Илинден ќе се врши на приоритетни локации за санација со што  ќе се опфатат 
помали санации, обележување, замена и реконструкција на огради и слично. 
 

4. Реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и 
улици: 

 
Реконструкцијата, санација и одржувањето на општински патишта и улици ќе се 

врши низ сите дванаесет населени места во општина Илинден на следните правци : 
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Р.бр. 

 

Општински улици 

 

Населено место 

 

1 

 

Улица 1 

 

Илинден 

 

2 

 
Улица 8 

 

Илинден 

 

3 

 

Улица 9 

 

Илинден 

 

4 

 

Улица 34 

 

Илинден 

 

5 

 
Улица  3, Улица 11,  Улица 13, Улица 19 и Улица 26 

 

Илинден 

 

6 

 

Улица 500 

 

Марино 

 

7 

 

Улица 531 

 

Марино 

 

8 

 

Улица 534 

 

Марино 

 

9 

 

Улица 400, ...... до улица 410 

 

Марино 

 

10 

 

Улица 501,......до улица 510 

 

Марино 

 

11 

 

Улица 5 и Улица 6 

 

Кадино 

 

12 

 

Улица паралелно со жел. пруга 

 

Миладиновци 

  
Улица 3 и Улица 5 
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13 Ајватовци 

 

14 

 

Улица 2 

 

Дељадровци 

 

15 

 

Улица до селски гробишта 

 

Бујковци 

 

16 

 

Улици во Бунарџик 

 

Бунарџик 

 

17 

 

Улица 6, Улица 7 и Улица 8 

 

Мралино 

 

18 

 

Улица до црква и улица до гробишта 

 

Бучинци 

 

19 

 

Локални улици 

 

Текија 

 

20 

 

Локални улици 

 

Мршевци 

 

21 

 

Улици оштетени при изградба на фекална 
канализација 

 

/ 

 

 

Општински патишта (патни правци) 

 

1 

 

Кадино-Автопат Е-75 

 

2 

 

Кадино-Бунарџик-Ајватовци 

 

3 

 

Марино-Миладиновци 
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4 Миладиновци-Бујковци 

 

5 

 

Бујковци-Мршевци 

 

6 

 

Мршевци-Бучинци 

 

7 

 

Миладиновци-Текија-Дељадровци 

 

8 

 

Мралино-Петровец 

 

9 

 

Марино -Кадино- Мралино 

 

10 

 

Илинден - Ајватовци 

 

11 

 

Земјоделски пат Кадино -Јурумлери 

 
Реконструкцијата, санација и одржувањето на општинските патишта и улици ќе 

опфати тампонирање на постојни пробиени земјани патишта, крпење на ударни дупки, 
гребење и преслекување со асфалт, нанесување на двојна површинска пресвлака со 
потребна дебелина, санирање на поголеми оштетени патни појаси со комплетна 
реконструкција, санирање и уредување на банкини, поставување на рабници и нивна 
замена, отстранување на вегетација од банкини и канафките, заливање на површински 
пукнатини со употреба на емулзија, чистење на канафки и пропусти, реконструкција на  
не асфалтирани патишта со нанесување и набивање на носив тампонски слој за 
поравнување . 

Реконструкцијата и снацијата на општински патишта и улици ќе се врши и до 
објектите со јавна намена  во населените места (црква и гробишта), како и за 
земјоделските патишта.  

При реконструирањето и санирањето на општинските патишта и улици ќе се 
опфати и  уредување на железнички премини. 
 

5. Изградба и одржување на  вертикална и хоризонтална сигнализација ќе се 
врши во согласност со Сообраќајните проекти за измена на условите и режимот на 
сообраќајот на улиците во општина Илинден и приоритетите на населените места во 
општината и тоа поставување и одржување на сообраќајни знаци, заштитна опрема и 
хоризонтална сигнализација (проекти со тех. бр.133/2005, тех. бр.152/2005, тех. 
бр.141/2005, тех. бр.174/2006, тех. бр.220/2006). 
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6. Зимското одржување ќе се врши на главните патни правци на општинските 

патишта и улици, на патните правци по кои сообраќа јавниот сообраќаен превоз на 
подрачјето на општина Илинден, како и пред јавните објекти. 
 

Член 5 
За реализација на Програмата е задолжен Градоначалникот на општина Илинден.  
 

член 6 
Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува  во зависност 

од приливот на средствата. 
 

член 7 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 

Гласник на Општина Илинден.  
 
 

 

 

 

 Број 07-2169/7                            Совет на Општина Илинден 
 22.12.2010 година                    Претседател 
 Илинден                                                     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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), 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 2011 година 
 
 
 
 
 
 

Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Илинден за 2011 година, бр.07-2169/9 од 22.12.2010 година што Советот на 
Општина Илинден ја донесе на 28-та (дваесет и осмата) седница одржана на                     
ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Арх.бр. 08-2231/7                                                                            ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
   Од 23.12.2010 год.                                                                         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 точка 8 од Статут на Општина Илинден (Службен 
гласник на Општина Илинден бр.2/2005), член 46 од Законот за градежно земјиште 
(Службен весник на РМ бр.82/08, бр.143/08 и бр.56/10), Советот на Општина Илинден на 
седницата одржана на ден 22.12.2010 година, донесе 

 
 

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

ИЛИНДЕН ЗА 2011 ГОДИНА 
 
 

Начинот и постапката за уредување на градежното земјиште се врши согласно 
Законот за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр.82/08, бр.143/08 и бр.56/10) и 
прописите кои произлегуваат од овој закон. 

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден 
за 2011 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 2011 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 
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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.88/2009, бр.63/2010 и                       бр.98/2010), со 
инфраструктура од значење за општината утврдена со Урбанистички планови за село, 
Урбанистички планови вон населено место и Локална урбанистичка планска 
документација и друг вид на 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. 
 

-изградба на подземна електрична мрежа,  
-улично осветлување, 
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-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.  

 
III-4 Опремување со објекти од комунална инфраструктура во границите на 

градежната парцела  
Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со 

комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на 
земјиштето (инвеститор).  

Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга 
инсталација и објекти, трафостаници или учеството во нив, корисникот на земјиштето го 
регулира согласно Енергетската согласност издадена од ЕВН Македонија. 

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања 
ги сноси корисникот (инвеститорот) на земјиштето. Исто така, корисникот (инвеститорот) 
на земјиштето е должен да ги надомести на Општината, порано направените трошоци за 
расчистување на градежната парцела.  

III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2010 година, се финансира 
од извори утврдени со  Буџетот на Општина Илинден за 2010 година и тоа :  
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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 
 

IV. 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 пешачки мостови 
- Одржување на каналска мрежа низ населени места за одвод на атмосферски 

води. 
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V. 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. 88/2009, 63/2010 и 98/2010). 

Висината на надоместокот зависи од видот на објектот и е утврдена со Одлука за 
утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Илинден за 2010 година              бр.07-2150/4 од 25.12.2009 
година. 

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.88/2009, бр.63/2010 и бр.98/2010), и Одлука 
за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, надоместокот ќе се пресметува 
согласно важечкиот Правилник и утврдената висина на надоместокот. 

Не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште за објекти ослободени 
со одлука донесена од советот на општина Илинден и  објекти за кои инвеститор е 
општина Илинден. 

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 
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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. 

VI. 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 / 
отстранување на објекти) 

1.176.000,00  

2 Изработка на проекти за канализациони системи 350.000,00 

3 Изградба на фекална и канализациона мрежа и 
пречистителни станици 

30.000.000,00 

4 Изградба и поставување на урбана опрема (партерно 
уредување пред објекти од областа на културата, 

спортски објекти, други јавни објекти и на јавни простори 
(поставување на павер елементи, клупи, канделабри, 

хортикултурно уредување и друго) 

 

13.500.000,00 

ВКУПНО :  45.026.000,00 

 

 

VII. 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.  
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VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

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

        За   спроведувањето  на  оваа  Програма  надлежен  е  Градоначалникот  на 
Општина Илинден.  

 
         Оваа  Програма  влегува  во  сила  од  денот  на  објавувањето во Службен гласник 
наопштинаИлинден. 
 

 

 

 Број 07-2169/9                                    Совет на Општина Илинден 
22.12.2010 година                                     Претседател 
                                                                      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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на Годишната програма за изработка на Урбанистичките планови на 

подрачјето на Општина Илинден за 2011 година 
 
 
 
 
 
 

Се објавува Годишната програма за изработка на Урбанистичките планови на 
подрачјето на Општина Илинден за 2011 година, бр. 07-2169/10 од 22.12.2010 година 
што Советот на Општина Илинден ја донесе на 28-та (дваесет и осмата) седница 
одржана на ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Арх.бр. 08-2231/8                                                                            ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
   Од 23.12.2010 год.                                                                         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 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 Закон 
за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005, 
бр.137/2007, бр.91/2009 и бр.124/2010), Советот на Општина Илинден на седницата 
одржана на  ден 22.12.2010 година,  донесе 
 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА  

за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден  
за 2011 година 

 
 

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

Општина Илинден за 2011 година претставува: 
1.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. 

2.Основа за уредување и опремување на градежното земјиште, 
3.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.  

Планскиот опфат на УП за село и УП вон населено место е подрачје уредено со 
урбанистички план и се дефинира со утврдување на граница на плански опфат. 
Границата на планскиот опфат на урбанистичките планови ќе се утврди согласно 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 
бр.142/2010), 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).  

Користење на просторот во и вон плански опфат може да се уредува и со локална 
урбанистичка планска документација.  

Со неа може да се врши уредување и користење на просторот со определување 
на градежна парцела во и вон плански опфат, како и уредување и користење на 
просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби утврдени со закон од  
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трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на инвестициски проекти 
од значење за Општина Илинден.  

За изработка на локална урбанистичка планска документација Одлука донесува 
Советот на Општина Илинден. 

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

Илинден за 2011 година е опфатена изработката на следните урбанистички планови: 
 

 
 

Р. 
бр. 

 
 

Вид на 
Урбанистички план 

 
 
 

н.м. 

 
Повр- 
шина 

(прибли-
жно во 

ха) 
 

 
 

Намена 

 
Начин на 

финансирање 

 
 
 
1 

 
 

Урбанистички план 
за село  (Илинден - 

Блок 18) 

 
 
 

Илинден 

 
 
 

11,50 

 
Г-производство, 
дистрибуција и 

сервиси, 
А-домување, 
Д-зеленило, 

спорт,рекреација и 
меморијални 

простори 
Е-инфраструктура 

 

 
 
 

Буџет на 
Општина 
Илинден 

 
Постапките за донесување на урбанистичките планови започнати до денот на 

влегување во сила на оваа Програма ќе продолжат согласно одредбите од Програма за 
изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација  на 
подрачјето на општина Илинден за 2010 година (бр.07-2150/5 од 25.12.2009, бр.07-327/3 
од 16.02.2010 година, бр.07-1033/3 од 14.05.2010 година и бр.07-1363/3 од 12.07.2010 
година). 

 
4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
За финансирање на Програмата за изработка на Урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Илинден за 2011 година, ќе се обезбедат средства од Буџетот 
на Општина Илинден за 2011 година во износ од 600.000,00 денари за изработка на 
Урбанистички планови. 

 Програмата може да се финансира од заинтересирани правни и физички лица, 
чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за Општината и од 
Буџет на Република Македонија. 

 
5.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Оваа Програма ќе се реализира во зависност од приливот на финансиски 

средства во Буџетот на Општина Илинден за 2011 година. 
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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 2011 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. 
 
 
 

 
 
 
Број 07-2169/10                                 Совет на Општина Илинден 
22.12.2010 година                                 Претседател 
Илинден                  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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за давање на објект - Канализациониот систем за 
прифаќање и третман на отпадни води на подрачјето на Општина Илинден 

Припадна површина 2 на управување и стопанисување                                                       
на ЈКП Илинден, н.Илинден 

 
 
 
 
 
 

Се објавува Одлуката за давање на објект - Канализациониот систем за 
прифаќање и третман на отпадни води на подрачјето на Општина Илинден – Припадна 
површина 2 на управување и стопанисување на ЈКП Илинден, н.Илинден,                        
бр.07-2169/11 од 22.12.2010 година што Советот на Општина Илинден ја усвои                      
на 28-та (дваесет и осмата) седница одржана на ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Арх.бр. 08-2231/9                                                                           ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 23.12.2010 год.                                                                        Градоначалник 
                                                                                                       Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.гласник на 
Општина Илинден бр.05/02),  Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 
ден 22.12.2010 година, донесе : 

 

О Д Л У К А 
за давање на објект - Канализациониот систем за прифаќање и третман на отпадни 

води на подрачјето на Општина Илинден – Припадна површина 2 на 
управување и стопанисување на ЈКП Илинден, н.Илинден 

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука на Јавното комунално претпријатие „Илинден“ со седиште на ул.9 
бб во н.Илинден се дава на управување и стопанисување објект - Канализационен 
систем за прифаќање и третман на отпадни води на подрачјето на Општина Илинден – 
припадна површина 2 изграден на КП бр. 263/1 КО Марино во населено место Марино, 
за кој е издадено Одобрение за употреба бр. 10-888/8 од 19.09.2010 година, сопственост 
на општина Илинден. 

Член 2 
 Управувањето и стопанисувањето  со објектот од член 1 на оваа Одлука 
подразбира трајно и непрекинато вршење на комуналната услуга одведување и 
пречистување на отпадни води од страна на Јавното комунално претпријатие „Илинден“ 
за потребите на жителите на општина Илинден, како и тековно и инвестиционо 
одржување на системот. 

Член 3 
 Цената за извршената комунална услуга одведување и пречистување на отпадни 
води ќе ја определи Управниот одбор на ЈКП Илинден, 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 пречистување на отпадните води, експлотациони трошоци, 
трошоци за одржување, замена на амортизационите делови и други оштетувања, 
капиталните инвестиции, каматите за отплата на капиталните инвестиции и други 
трошоци.  

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

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила на 01.01.2011 година, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Илинден. 
  
 
 
Архивски број: 07-2169/11                                     Совет на Општина Илинден  
Датум на донесување: 22.12.2010г.                  Претседател 
                                                                                               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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за плаќање на 
воден надомест за одводнување од индивидуални водокрисници бр.07-1704/4               

од 28.09.2010 година 
 

 
 
 
 
 
 

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за плаќање на воден 
надомест за одводнување од индивидуални водокорисници бр.07-2169/12 од 28.09.2010 
година, бр.07-2169/12 од 22.12.2010 година што Советот на Општина Илинден ја усвои 
на 28-та (дваесет и осмата) седница одржана на ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр. 08-2231/10                                                                           ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од 23.12.2010 год.                                                                         Градоначалник 
                                                                                                   Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на 
Р.М бр.05/02) и член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл. гласник 
бр.02/05) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден 
(Сл. гласник бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на де 
22.1.2.2010 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 
за измена и дополнување на Одлуката за плаќање на воден надомест за 

одводнување од индивидуални водокорисници бр.07-1704/4 од 28.09.2010 година 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за плаќање на воден 
надомест за одводнување од индивидуални водокорисници бр.07-1704/4 донесена од 
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден од 28.09.2010 година. 
 

Член 2 
Во Одлуката за плаќање на воден надомест за одводнување од индивидуални 

водокорисници бр.07-1704/4, членот 4 се менува и гласи “Надоместот од член 2 став 3 
на оваа Одлука ќе биде искористен за одводнување од индивидуалните водокорисници 
за периодот од месец јануари 2011 година заклучно до месец  Декември 2011 година“. 

 
Член 3 

 Останатите одредби од Одлуката за плаќање на воден надомест за одводнување 
од индивидуални водокорисници бр.07-1704/4 донесена од Советот на општина Илинден 
на седницата одржана на ден од 28.09.2010 година остануваат непроменети. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот 

гласник на општина Илинден. 
 
 
 
 
 
 

Архив. број: 07-2169/12                                                  Совет на Општина Илинден  
Датум на донесување: 22.12.2010г.                    Претседател 
                                                                                                 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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за усвојување на Договор за уредување на 

меѓусебните обврски во врска преземената обврска за плаќање на воден надомест 
за одводнување од индивидуалните водокорисници 

 
 
 

 
 

 
Се објавува Одлуката за усвојување на Договор за уредување на меѓусебните 

обврски во врска преземената обврска за плаќање на воден надомест за одводнување 
од индивидуалните водокорисници, бр.07-2169/13 од 22.12.2010 година што Советот на 
Општина Илинден го усвои на 28-та (дваесет и осмата) седница одржана на ден 
22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр. 08-2231/11                                                                           ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од 23.12.2010 год.                                                                        Градоначалник 
                                                                                                      Жика Стојановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на 
Р.М бр.05/02) и член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл. гласник 
бр.02/05) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден 
(Сл. гласник бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 
22.12.2010 година, донесе:  

 

О Д Л У К А 
за усвојување на Договор за уредување на меѓусебните обврски во врска 
преземената обврска за плаќање на воден надомест за одводнување од 

индивидуалните водокорисници 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се усвојува Предлог-Договорот за уредување на меѓусебните 
обврски во врска преземената обврска за плаќање на воден надомест за одводнување 
од индивидуалните водокорисници и истиот е составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 2 
Се задолжува Градоначалникот, Договорот од член 1 да го склучи и истиот да 

биде основа за плаќање на годишниот воден надомест, согласно превземената обврска 
за плаќање на годишниот воден надомест за одводнување од индивидуални 
водокорисници согласно Одлуката за плаќање на воден надомест за одводнување од 
индивидуални водокорисници бр.07-1704/4 и Одлуката бр.07-2169/12 за измена и 
дополнување на Одлуката за плаќање на воден надомест за одводнување од 
индивидуални водокорисници бр.07-1704/4. 

 
Член 3 

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

 
 
 
 
 
 
 

Архивски број: 07-2169/13                                     Совет на Општина Илинден  
Датум на донесување: 22.12.2010г.                   Претседател 
                                                                                           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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за стопанисување 

со спортски објекти “Илинден 2010“, н.Илинден 
 
 

 
 

 
Се објавува Одлуката за основање на Јавно претпријатие за стопанисување со 

спортски објекти “Илинден 2010“, н.Илинден, бр.07-2169/14 од 22.12.2010 година што 
Советот на Општина Илинден ја усвои на 28-та (дваесет и осмата) седница одржана на 
ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх.бр. 08-2231/12                                                                              ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
Од 23.12.2010 год.                                                                          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) и член 9 став 2 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник 
на Р.М бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09), Советот на Општина Илинден на 
седницата одржана на ден 22.12.2010 година, донесе: 
 

 
О Д Л У К А 

за основање на Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти 
“Илинден 2010“, н.Илинден 

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се основа Јавно претпријатие за стопанисување со спортските 
објекти на подрачјето на општина Илинден, дејност која е од јавен интерес и од локално 
значење за општина Илинден (во натамошниот текст - Претпријатие). 
 Претпријатието од став 1 на овој член ќе ги управува, одржува и изнајмува 
спортските објекти на подрачјето на општина Илинден а за потребите на жителите на 
општина Илинден, спортките клубови, основните училишта, здруженија на граѓани и сл. 
 Основната дејност на Претпријатието според НКД е: 
 
 93.11 Работа на спортските објекти 
 

Член 2 
 Називот на претпријатието гласи: Јавно претпријатие за стопанисување со 
спортски објекти – “Илинден 2010“, н.Илинден. 
 Скратен назив на претпијатието гласи: ЈПССО “Илинден 2010“, н.Илинден. 
 

Член 3 
 Седиштето на Претпријатието е во нас.Илинден, на ул.“9“  бб. 
 

Член 4 
 Претпријатието има својство на правно лице. 
 Својството на правно лице Претпријатието ќе го стекне од моментот на упис во 
трговскиот регистар. 

 
Член 5 

 Претпријатието за превземените обврски во правниот промет спрема трети лица 
одговара со целиот свој имот. 
 

Член 6 
 Износот на средства за основање на ова Претпријатие го обезбедува општина 
Илинден во паричен влог,  во висина од 350.000,00 денари. 
 

Член 7 
 Претпријатието е во сопственост на општина Илинден, и општина Илинден ги има 
сите основачки права спрема Претпријатието кои прoизлегуваат согласно закон и 
другите прописи. 
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Член 8 

 Вршењето на дејноста од член 1 на оваа Одлука се обезбедени од средствата 
што ќе се остварат преку цената на услугата, од средствата на буџетот на основачот 
како и од други средства согласно закон. 
 

Член 9 
 Управувањето со Претпријатието, спроведувањето на одлуките на органите на 
управување и работењето на јавното претпријатие, се врши во согласност со Законот за 
јавни претпријатија, други закони, оваа Одлука и Статутот на претпријатието. 
 

Член 10 
 Органи на Претпријатието се Управен одбор, Надзорен одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење (во натамошниот текст како – Надзорен орган) и 
директор. 
 

Член 11 
 Управниот одбор на Претпријатието се состои од 5 (пет) члена, кои ги именува и 
разрешува Советот на општина Илинден. 
 

Член 12 
 Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години. 
 

Член 13 
 Во случај на престанок на мандатот или во случај на распуштање на Управниот 
одбор, тој продолжува да ги врши функциите до именувањето на нов управен одбор. 
 

Член 14 
 Надзорниот одбор на Претпријатието се состои од 5 (пет) члена кои ги именува и 
разрешува Советот на општина Илинден. 
 

Член 15 
 Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години. 
 

Член 16 
 Со работата на претпријатието раководи директор што го избира и разрешува 
Градоначалникот на општина Илинден, врз основа на јавен конкурс. 
 Директорот го застапува и преставува Претпријатието. 
 Мандатот на Директорот на Претпријатието е во траење од 4 (четири) години. 
 

Член 17                                                                                                              
 Овластувањата, правата, обврските и одговорностите на органите на 
претпријатието се утврдуваат со Статутот, во согласно со закон. 
 

Член 18 
 Лицето Ивица Трипуновски со ЕМБГ 0403985450002 и адреса на живеење ул.1, 
бр.3 с.Кадино се именува за вршител на должност Директор на ЈПССО “Илинден 2010“, 
н.Илинден 
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Член 19 
 Претпријатието се организира на начин со кој се обезбедува најоптимално 
вршење на дејноста за која се основа. 
 Внатрешната организација поблиску ќе се уреди со посебен акт на 
Претпријатието.  
 

Член 20 
 Статутот на Претпријатието ќе се донесе и именувањето на органите на 
Претпријатието ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на уписот во Трговскиот 
регистар, а другите акти ќе се донесат во рок од 60 дена од донесувањето на Статутот. 
 

Член 21 
 Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за 
основање на Јавно претпријатие за стопанисување со спортски објекти “Илинден 2010“, 
н.Илинден бр. 07-1196/9 од 10.06.2010 година. 
 

Член 22 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот 
гласник на општина Илинден. 
 
 
 
 
 
Арх.бр.07-2169/14                                                             Совет на Општина Илинден  
Од 22.12.2010 г.                                                                             Претседател       
                                                                                               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.5/02) и член 36 од Статутот на Општина Илинден                   
(Сл.гласник бр. 2/05), Градоначалникот на Општина Илинден донесе : 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Статут на Општина Илинден 

 
 

 
 

 
Се објавува Статутот на Општина Илинден, бр.07-2169/15 од 22.12.2010 година 

што Советот на Општина Илинден го донесе на 28-та (дваесет и осмата) седница 
одржана на ден 22.12.2010 година. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Арх.бр. 08-2231/13                                                                           ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 Од 23.12.2010 год.                                                                        Градоначалник 
                                                                                                      Жика Стојановски с.р 
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               Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Илинден на седницата одржана 
на ден 22.12. 2010 година, донесе: 
 
 

 СТАТУТ 
на Општината Илинден 

 
 
I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член  1 
Општина Илинден  (во понатамошниот текст општината) е единица на локална 

самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа. 
Правото на локална самоуправа се остварува преку преставници во органите на 

општината и со непосредно учество во одлучувањето.   
 

Член  2 
             Граѓаните на Република Македонија кои имаат постојано место на живеење на 
подрачјето на општината, се жители на Општина Илинден. 

Подрачјето на општината е утврдено со закон и ги опфаќа подрачјата на 
населените места Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Миладиновци, Бујковци, 
Мршевци, Текија, Дељадровци, Ајватовци, Бунарџик и Бучинци. 
 

Член 3 
Општината е правно лице. 

 
Член  4 

Седиштето на Општината е во н.м.Илинден ул.9 бб. 
 

Член  5 
            Општината има право на сопственост на подвижни и неподвижни ствари, парични 
средства и права. 
 

Член 6 
             Општината има грб и знаме. 

За утврдување на грбот и знамето на Општината, Советот распишува конкурс и 
образува комисија. 
 

Член 7 
            Општината има печат со тркалезна форма со пречник од 3 (три) сантиметри, во 
чија средина се наоѓа грбот на општината и на чии рабови е испишано "Република 
Македонија - Општина Илинден“. 
            Печатот што го употребува Советот на општината, во вториот ред има натпис 
"Совет на Општина Илинден". 
            Печатот што го употребува градоначалникот, во вториот ред има натпис 
"Градоначалник". 
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Член 8 

           Празник на општината е "Илинден"-2-ри Август. 
 

Член 9 
          Во општината  се востановуваат општински признанија и награди. 
          Условите и начинот на доделување на наградите и признанијата се утврдуваат со 
Одлука на Советот на општината. 
 

Член 10 
          Општината може, со одлука донесена од страна на Советот на општината, да се 
здружува во здруженија во согласност со закон. 
 

Член 11 
           Општината соработува со општините од Републиката, со единици на локална 
самоуправа на други земји, како и со меѓународни организации на локалните заедници, 
како и да членува во меѓународни организации на локалните власти. 
            Општината, заради остварување на заеднички интереси и вршење на заеднички 
работи од нивна надлежност, може со други општини од Републиката да здружува 
средства и да формира заеднички јавни служби, во согласност со закон. 
 

Член 12 
             Органите на општината, како и телата на Советот и јавните служби се должни да 
ги информираат граѓаните за својата работа и плановите за развој како и да им 
овозможат пристап до информациите на начин уреден со овoј Статут. 
 
II НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНАТА 
 

Член 13 
              Општината самостојно, во рамките на законот и овој Статут ги уредува и врши 
работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со Законот за локална 
самоуправа, или друг закон, како и работите кои не се исклучени од нејзина надлежност 
или не се во надлежност на органите на државната власт. 
 

Член 14 
              Општината е надлежна за вршење на следните работи: 
              1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање на одобренија за 
градење на објекти од локално значење утврдени со Закон, уредување на просторот и 
уредување на градежното земјиште; 
              2.   Заштита на животната средина и природата, во смисла на преземање на 
мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, 
заштита на природата, заштитата од бучава и нејонизирачко зрачење; 
              3. Локален економски развој, во смисла на планирање на локалниот економски 
развој, утврдување на развојни и структурни приоритети, водење на локална економска 
политика, подршка на развој на мали и средни претпријатија и на претприемништвото на 
локално ниво и во тој котекст учество во воспоставувањето и развојот на локалната 
мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство; 
               4. Комунални дејности, во смисла на снабдување со вода за пиење, испорака 
на технолошка вода, одведување и пречистување на отпадни води, одведување и 
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третман на атмосферски води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, 
собирање, транспортирање и постапување со комунален цврст и технолошки отпад, 
уредување и организирање на јавниот локален превоз на патници, одржување на 
гробовите, гробиштата и давање погребални услуги, изградба, одржување, 
реконструкција и заштита на локалните патишта и улици и други инфраструктурни 
објекти, регулирање на режимот на сообраќајот, изградба и одржување на улична 
сообраќајна сигнализација, изградба и одржување на јавен простор за паркирање, 
одстранување на непрописно паркирани возила, одстранување на хаварисани возила од 
јавните површини, изградба и одржување на пазари, чистење на оџаците, одржување и 
користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површини, регулација, 
одржување и користење на речните корита во урбанизирани делови, определување на 
имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти; 

5.  Култура, во смисла на институционална и финансиска подршка на културните 
установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични 
културни вредности, организирање на културни манифестации, поттикнување на 
разновидни специфични форми на творештво; 

6. Спорт и рекреација, во смисла на развој на масовен спорт и рекреативни 
активности, организирање на спортски приредби и манифестации, одржување и 
изградба на објекти за спорт, како и поддршка на спортски сојузи; 

7. Социјална заштита и заштита на деца, во смисла на финансирање, инвестиции, 
одржување и сопственост на детски градинки и домови за стари, остварување на 
социјална грижа за инвалидни лица, деца без родители и родителска грижа со воспитно-
социјални проблеми, со посебни потреби, од еднородителски семејства како и деца од 
улица, лица изложени на социјален ризик, засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, 
подигање на свеста на населението, домување на лица со социјален ризик, 
остварување на право и воспитување на деца од предучилишна возраст; 

8.  Образование, во смисла на основање, финансирање и администрирање на 
основни и средни училишта во соработка со централната власт, во согласност со закон, 
како и организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички 
домови; 
  9.  Здравствена заштита, во смисла на управување со мрежата на јавни 
здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита во кои општината 
е застапена во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, 
здравствено воспитување, унапредување на здравјето, превентивни активности, 
заштита на здравјето на работниците и заштита при работа, здравствен надзор на 
животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со специјални 
потреби и други области определени со закон; 

10. Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на 
граѓаните и материјални добра од воени разурнувања, природни непогоди и други 
несреќи и од последици предизвикани од нив; 

11. Противпожарна заштита вршена од територијалната противпожарна единица; 
12. Надзор над вршењето на работи од надлежност на општината; 
13. Други работи определени со закон. 
 

 
Член 15 

                Работите од  членот 14 на овој Статут, се уредуваат  со прописи  на Советот на 
општината, во согласност со постапките и стандардите утврдени со закон.  
                Работите од членот 14 на овој Статут,  кои задолжително ќе ги извршува 
општината ќе бидат определени со посебните закони и национални програми. 
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Член 16 

               Работите кои не се исклучени од надлежност на општината или не се во 
надлежност на органите на државната власт се определуваат со одлука на Советот на 
општината. 
              Со одлуката од став 1 на овој член се уредува начинот и постапката  за вршење 
на тие работи. 
 
 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И  РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА 
 

1. Совет на општина 
 

Член 17 
             Советот на општината е претставнички орган на граѓаните. 
             Советот на општината го сочинуваат 15 претставници на граѓаните избрани на 
општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. 
             Мандатот на членовите на Советот трае 4 (четири) години,  
             Членот на Советот не може да биде отповикан. 
 

Член 18 
             Советот на општината избира претседател од редот на членовите на Советот, со 
мандат од четири години. 
             Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот на 
општината, се грижи за организацијата и работата на Советот и ги потпишува прописите 
што ги донел Советот и во рок од 3 ( три) дена од денот на нивното донесување ги 
доставува на Градоначалникот заради објавување. 
 

Член 19 
              Членовите на Советот даваат и потпишуваат свечана изјава која гласи: 
             "Јас (име и презиме) свечено изјавувам дека правата и должностите на член на 
Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, 
законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република 
Македонија". 
 

Член 20 
Советот на општината ги врши следните работи: 
1. Донесува Статут на општината; 
2. Донесува Деловник на Советот; 
3. Донесува Програма за работа; 
4.  Донесува Буџет на општината и Годишна сметка на општината; 
5. Ја утврдува висината на стапките на даноците и висината на надоместоците и 

таксите; 
6. Донесува Урбанистички план за село, Урбанистички план вон населено место; 
7.  Донесува Програма за уредување на градежно земјиште; 
8.  Донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација; 
9.  Донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќајот; 
10.Донесува прописи од областа на заштитата на животната средина и природата, 

локалниот економски развој, културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и 
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заштита на децата, образованието, здраствената заштита, противпожарната заштита, во 
рамките на надлежноста определена со посебен закон или во согласност со национална 
програма; 

11. Донесува Програма за изградба и одржување на општинските патишта и 
улици; 

12.  Донесува Програма за јавно осветлување; 
13. Донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални 

водоводи; 
14.  Донесува Програма за одржување на јавна чистота; 
15. Донесува Програма за одржување и користење на парковите и други јавни 

површини од локално значење; 
16. Донесува Програма за одржување на гробиштата; 
17. Донесува Одлука за јавна чистота; 
18. Донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај; 
19. Донесува Одлука за одржување и користење на јавните пазаришта; 
20. Донесува Одлука за начинот на користење и одржување на гробиштата; 
21. Го уредува начинот на чистењето на оџаците; 
22. Го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на 

неговото користење; 
            23. Определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни 
објекти од локално значење; 
            24. Ја утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите 
на општинската администрација, на предлог на Градоначалникот; 
            25. Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа; 
            26. Именува членови во управните одбори, училишните и надзорните одбори на 
јавните служби, кои ги основа; 
             27. Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на 
јавните служби, кои ги основала; 
            28. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално 
значење, во согласност со закон; 
            29. Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, 
кои ги основала; 
            30. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината; 
            31. Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на 
општината, во согласност со закон; 
            32. Го избира лицето кое раководи со подрачната единица единица на 
Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон; 
            33.  Го разгледува и усвојува Годишниот извештај за јавна безбедност на 
подрачјето на општината, кој го доставува до Министерот за внатрешни работи и 
Народниот Правобранител; 
            34.  Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на 
Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста 
во сообраќајот; 
             35. Избира и разрешува претседател на Советот; 
             36. Формира постојани и повремени комисии; 
             37. Врши одделни овластувања во согласност со закон врз добрата од општа 
употреба и врз природните богатства на подрачјето на општината; 
             38. Востановува општински признанија и награди; 
             39. Дава мислење по предлог законите кои се однесуваат на општината; 
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             40. Го уредува превозот во патниот сообраќај во општината согласно закон; 
             41. Утврдува Листа на информации од јавен карактер согласно со закон; 
             42. Врши други избори и именувања од своја надлежност; 
             43. Донесува други одлуки за работите од своја надлежност; 
             44. Врши и други работи. 
 

Член 21 
           Советот на општината може да работи ако на седниците присуствуваат  
мнозинство од  вкупниот број на членови на Советот. 
             Советот на општината одлучува со мнозинство гласови од присутните членови 
на Советот, а најмалу со една третина од вкупниот број на членови на Советот, ако со 
Статутот не е предвидено посебно мнозинство. 
             Гласањето на седниците на Советот е јавно освен ако Советот не одлучи за 
одделни прашања гласањето да е тајно. 
 

Член 22 
              Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и 
сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредни околности ( пожар, 
поплави, земјотреси и сл.), при посета на делегација од друга земја кога истата сака да 
се обрати на членовите на Советот како и во други случаи кога постои итност од 
донесување на одлуки од надлежност на Советот. 
 

Член 23 
              Вонредната седница ја свикува претседателот на Советот по сопствена 
иницијатива, на предлог на најмалку 1/3 од членовите или на предлог на 
Градоначалникот. 
              Поканата за седницата со предложениот дневен ред се доставува до членовите 
на Советот на најбрз можен начин. 
              Пред отпочнување со работа членовите на Советот гласаат за оправданоста на 
причините за свикување на седницата без материјална расправа. 
 

Член 24 
              За претресување на прашања од своја надлежност Советот формира комисии. 
              Комисиите на Советот се формираат како постојани и повремени. 
              Мандатот на постојаните комисии  трае колку и мандатот на членовите на 
Советот. 
 

Член 25 
 Постојани комисии на Советот се: 
- Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој; 
- Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и 

природата; 
- Комисија за општествени дејности; 
- Комисија за Статут и прописи; 
- Комисија за мандатни прашања, избори и именувања; 
-Комисија за еднакви можности на мажите и жените 
Комисиите се составени од 5 члена на Советот. 
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Член 26 

            Комисиите на Советот на општината: 
- расправаат за прашања од областа за која се формирани; 
- даваат мислења и предлози до Советот; 
- ги разгледуваат предлозите на Градоначалникот, на членовите на  Советот и 

иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани. 
 

Член 27 
             Комисијата за финансирање, Буџет и локален економски развој ги разгледува 
прашањата во врска со финансирањето на општината, Буџетот и годишната сметка како 
и прашањата од планирањето и програмирањето на локалниот економски развој. 
 

Член 28 
             Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и 
природата ги разгледува прашањата од урбанистичкото планирање, прашањата од 
работата на јавните служби од сферата на комуналните дејности, прашањата од 
комуналното уредување на општината и прашањата од заштита на животната средина и 
природата. 
 

Член 29 
              Комисијата за општествени дејности ги разгледува прашањата од надлежност 
на општината а кои се однесуваат на културата, спортот и рекреацијата, социјалната 
заштита и заштитата на децата, образованието, здраствената заштита, јавната 
безбедност и безбедноста во сообраќајот како и противпожарната заштита. 
 

Член 30 
              Комисијата за Статут и прописи го утврдува предлогот на Статутот на 
општината, ги разгледува иницијативите и предлозите за измена на Статутот и ја следи 
неговата примена и ги разгледува начелните прашања од статутарен карактер. 
             Го утврдува предлогот на Деловникот на Советот. 
             Подготвува предлог мислења по предлог законите кои се однесуваат на 
општината. 
            Утврдува пречистен текст на прописите донесени од своја надлежност; 
             Разгледува и други општи акти од надлежност на Советот на општината. 
 

Член 31 
             Комисијата за мандатни прашања избори и именувања разгледува и подготвува 
предлози кои се однесуваат на мандатно имунитетните прашања. 
              Разгледува и подготвува предлози за избор и именување и разрешување од 
надлежност на Советот на општината; 
              Определува плати, надоместоци и други примања на избрани и именувани лица; 
              Дава предлог за висината на надоместокот на патните и дневните трошоци на 
членовите на Советот на општината, како и на трошоци направени во извршувањето на 
задачите што им ги доверил Советот на општината. 
              Претседателот и членовите на Комисијата ги избира Советот на општината на 
својата прва седница. 
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Член 32 

           Комисија за еднакви можности на мажите и жените ќе дејствува на полето на 
половата рамноправност (еднакви можности на мажите и жените) како еден од 
сегментите на развој и демократизација на општеството. 
           Комисија доставува иницијативи, мислења и други предлози до Советот и 
Градоначалникот, а за својата работа, преземените и плнираните активности ќе го 
информира Советот на општината. 
 

Член 33 
              Претседателот и членовите на комисиите ги избира Советот на општината на 
предлог на Комисијата за мандатни прашања избори и именувања. 
              Предлогот за избор содржи онолку кандидати колку што се избираат членови на 
работните тела. 
              Политичките партии кои партиципираат во Советот на општината ќе бидат 
пропроционално застапени во вкупниот број на членови на сите комисии. 
 

Член 34 
               Начинот на работа на комисиите поблиску се утврдува со Деловникот на 
Советот на општината. 
 
 

2.Градоначалник на општината 
 

Член 35 
               Градоначалникот ја претставува и застапува општината. 
               Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно 
гласање во согласност со закон за период од 4 (четири) години. 
               Градоначалникот својата функција ја извршува професионално. 
 
 
 

Член 36 
Градоначалникот во рамките на своите надлежности: 

              - иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот на 
општината; 
              - ја контролира законитоста на прописите на Советот; 
              - избира директори на јавните служби кои ги основала општината врз основа на 
јавен конкурс; 
              - редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во 
согласност со Статутот; 
              - го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на 
општината; 
              -  го предлага Годишниот Буџет и Годишната сметка на Буџетот на општината; 
              -  го извршува Буџетот на општината; 
              - решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички 
лица, во согласност со закон; 
              - раководи со општинската администрација; 
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              - донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската 
администрација; 
             - одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на 
вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со 
закон; 
             - врши и други работи утврдени со закон и со овој Статут. 
             Градоначалникот има право да присуствува и учествува во работата на 
седниците на Советот. 
 

Член 37 
             Градоначалникот ги објавува прописите на Советот во Службен гласник на 
општината. 
             Градоначалникот  го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот. 
 

Член 38 
             Градоначалникот е должен во рок од 7 (седум) дена од денот на доставувањето 
на прописот на Советот со Решение да го запре неговото објавување доколку смета 
дека е не е во согласност со Уставот и законите. 
             Примерок од образложеното Решение за необјавување се доставува до 
претседателот на Советот на општината. 
             Советот е должен, во рок од 15 ( петнаесет ) дена од денот на објавувањето на 
Решението да го разгледа и да одлучи по него. 
              Ако Советот го потврди прописот или не расправа во рокот од ставот 3 од овој 
член, Градоначалникот е должен да го објави прописот и истовремено да поднесе 
иницијатива за поведување постапка за оценување на уставност и законитост на 
оспорениот пропис пред Уставниот Суд на Република Македонија. 
              За иницијативата Градоначалникот е должен да го информира Министерството 
надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа. 
 

Член 39 
               Градоначалникот е должен да поднесе Извештај за извршување на одлуките 
донесени од страна на Советот на секои 3 (три)  месеци во текот на годината. 
               За извршување на своите надлежности Градоначалникот го информира 
Советот по потреба, а најмалку 2 (два) пати во годината. 
 

Член 40 
               Градоначалникот управува со сопственоста на општината како добар домаќин. 
               Во управувањето со сопственоста на општината Градоначалникот е должен да 
презема мерки и да го обезбедува користењето на сопственоста во согласност со закон. 
  

Член 41 
              За време на спреченост или отсуство до шест месеци Градоначалникот го 
заменува член на Советот на општината кој го назначува Градоначалникот. 
              Во рок од 30 (триесет) дена од денот на преземањето на функцијата 
Градоначалникот е должен со Решение да го определи членот на Советот кој  би го  
заменувал. 
              Решението од став 2 на овој член се објавува во Службен гласник на општината. 
              За денот на настапувањето на спреченоста или отсуството Градоначалникот го 
информира претседателот на Советот. 
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             На членот на Советот му мирува функцијата член на Совет за времето кога го 
заменува Градоначалникот. 
 
             3. Совет за заштита на потрошувачите 
 

Член 42 
              Советот на општината за разгледување на прашања и утврдување предлози кои 
се однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби основани од него, може да 
формира Совет за заштита на потрошувачите. 
 

Член 43 
             Советот за заштита на потрошувачите се формира како постојано работно тело 
на Советот на општината.  
            

Член 44 
Советот за заштита на потрошувачите е составен од 11 (единаесет) члена, од кои 

3 (три) члена од редот на членовите на Советот, 3 (три) члена се избираат од редот на 
здруженија на потрошувачи и други здруженија на граѓани, 3 (три) члена од редот на 
јавните претпријатија основани од општината, 1 (еден) член од редот на стопанските 
комори и 1 (еден) член на државни органи за инспекциски надзор кои имаат надлежност 
за заштита на потрошувачите. 

Членовите на Советот за заштита на потрошувачите се избираат на предлог на 
Комисијата за мандатни прашања избори и именување. 

Мандатот на членовите трае 2 (две) години со можност повторно да бидат 
избрани. 

Член 45 
Советот за заштита на потрошувачите предлага локални двегодишни Програми за 

заштита на потрошувачите, во согласност со Програмата за заштита на потрошувачите 
на Владата на Република Македонија на усвојување на Советот на општината. 
                Советот за заштита на потрошувачите во општината остварува редовни 
контакти и соработува со Советот за заштита на потрошувачите на Владата на 
Република Македонија.   
                Советот за заштита на потрошувачите ја прати состојбата на квалитетот на 
услугите што ги даваат јавните служби, дава мислења и предлози за подобрување на 
квалитетот на услугите; организира јавни трибини; соработува со јавните служби и 
општинската администрација. 
 
             4. Партиципативно тело од областа на урбанизмот 
 

Член 46 
           Во општината се формира Партиципативно тело од областа на урбанизмот 
заради пренесување на ставови, мислење и потребите на граѓаните и правните лица во 
процесот на урбанистичко планирање, како и заради следење на состојбите во 
планирањето прку давање на иницијативи, насоки и сугестии во процесот на планирање 
и изготвување на плански решенија за општината. 
           Партиципативното тело од областа на урбанизмот се состои од 7 (седум) членови 
од кои  2 (два) члена од Советот на општина Илинден, 1 (еден) преставник - стручно 
лице од опшинската администрација, 1 (еден) преставник - стручно лице од областа на 
урбанистичкото планирање, 3 (три) преставници од месните заедници. 
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           Партиципативното тело од областа на урбанизмот се формира од Советот на 
општината, по предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. 
            
IV. АКТИ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА 
 

а) Општи акти 
 

Член 47 
            Во вршењето на работите од своја надлежност Советот на општината донесува 
прописи и тоа: Статут, програми, планови, одлуки и други прописи утврдени со закон. 
            Советот на општината донесува и Деловник на Советот, решенија, заклучоци и 
други акти и дава мислења и утврдува насоки.  
 

Член 48 
             Статутот е основен акт на општината со кој се утврдуваат основните прашања во 
врска со надлежностите и организацијата на општината и други прашања од значење за 
општината. 
             Статутот на општината се донесува во една фаза и тоа како Предлог-Статут. 
             Статутот на општината го донесува Советот со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на Советот на општината. 
 

Член 49 
              Со Деловникот на Советот се уредува начинот на работа на Советот и неговите 
комисии, постапките за одлучување и односите со другите органи. 
               Деловникот на Советот на општината се донесува со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови на Советот на општината. 
 

Член 50 
              Со одлука на Советот се уредуваат работите од локално значење од 
надлежност на општината. 
              Со одлука на Советот на општината, се основа општинска администрација и се 
уредува начинот на нејзиното работење и се основаат јавни служби. 
              Со одлука Советот уредува и други прашања од своја надлежност. 
 

Член 51 
              Советот донесува заклучоци кога разгледува пооделни извештаи, информации и 
анализи. 
              Советот дава мислење и утврдува насоки за извршување на прописите и 
другите акти што ги донесува Советот на општината. 
 

Член 52 
              Постапката за донесување на општи акти се уредува со Деловникот на Советот 
на општината. 
              Општите и други акти се објавуваат во службен гласник на општината. 
              Општите акти стапуваат во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето, а по 
исклучок што го утврдува Советот на општината со денот на објавувањето. 
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б) Поединечни акти 

 
Член 53 

              Советот и Градоначалникот во рамките на својата надлежност донесуваат 
поединечни акти. 
              Советот донесува решенија за избор и именување.  
              Градоначалникот на општината донесува решение. 
 

Член 54 
              Градоначалникот на општината е должен во рок од 7 (седум) дена од денот на 
доставувањето на актите да ги објави во Службен гласник на општината. 
 

Член 55 
               За објавените акти се води посебна збирка. 
               Збирката може да ја користат граѓаните и истата ќе биде во секое време на 
увид. 
 
V.ОБЛИЦИ НА НЕПОСРЕДНО УЧЕВСТВО НА  ГРАЃАНИТЕ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО НА 
ОПШТИНАТА 
 
 

а) Граѓанска иницијатива 
 

Член 56 
             Граѓаните имаат право да му предложат на Советот на општината да донесе 
одреден акт или да реши одредени прашања од своја надлежност. 
             Советот е должен во рок од 90 дена да расправа по иницијативата на граѓаните 
доколку истата е подржана во најмалку 10% од избирачите од општината, односно на 
месната самоуправа на која се однесува определено прашање. 
             Поддршката од став 2 на овој член се обезбедува со потписи на граѓаните. 
             За решенијата по поднесената иницијатива Советот ги информира граѓаните. 
             Граѓанска иницијатива не може да се поднесе за кадровски и финансиски 
прашања. 
 
 

б) Собир на граѓани 
 

Член 57 
             Собир на граѓани свикува Градоначалникот по сопствена иницијатива, на барање 
на Советот или на барање на најмалку 10% од избирачите на општината, односно на 
месната самоуправа на која се однесува определено прашање. 
             Собир на граѓани може да се свика за подрачјето на целата општина или за 
подрачјето на месна самоуправа. 
             Градоначалникот е должен во рок од 30 дена да свика Собир на граѓани на 
барање од најмалку 10% од избирачите во општината или месната самоуправа за која 
се однесува определеното прашање. 
               Барањето за свикување Собир на граѓани со потписи на заинтересираните 
граѓани се поднесува до Градоначалникот. 
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              Актот за свикување на Собирот на граѓаните се објавува во локалните сретства 
за информирање и се истакнува на јавни места на вообичаен начин. 
              Од денот на објавувањето, односно истакнувањето на актот за свикување на 
Собирот на граѓаните до денот не неговото одржување мора да изминат најмалку 5 
дена. 
 

Член 58 
На Собирот на граѓани во одлучувањето учествуваат граѓаните кои имаат 

избирачко право. 
Собирот на граѓаните го води Градоначалникот или лице овластено од него. 
За прашањата за кои се расправа на Собирот на граѓани известува 

Градоначалникот, а по потреба и други овластени претставници на општинската 
администрација. 
 

Член 59 
Заклучоците донесени на Собирот на граѓани, органите на општината се должни 

во рок од 90 дена да ги разгледаат и да ги земат предвид при одлучувањето и 
донесувањето мерки по прашањата на кои се однесуваат, како и да ги информираат 
граѓаните за своите одлуки. 
 

в) Референдум 
 

Член 60 
                Референдум може да распише Советот на општината по сопствена 
иницијатива за прашања од негова надлежност. 
                Советот е должен да распише референдум на барање од најмалку 20% од 
избирачите на општината. 
                Барањето за распишување на референдум се доставува до Советот на 
општината со потписи на заинтересираните избирачи дадени пред надлежниот орган кој 
води евиденција за избирачкото право на граѓаните на општината. 
 

Член 61 
   По барањето за распишување референдум Советот на општината во рок од 60 
дена од денот на поднесувањето на барањето донесува одлука за распишување 
референдум. 
               Одлуката за распишување референдум содржи предмет на референдумот и 
денот на неговото одржување. 
 

Член 62 
  Одлуката за распишување референдум се објавува во Службено гласило и 
другите средства за објавување во општината. 
               Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдумот до 
денот на одржувањето на референдумот не може да поминат помалку од 15 дена, нити 
повеќе од 60 дена. 
 

Член 63 
Право на гласање на референдумот имаат граѓаните кои имаат избирачко право. 

            Референдумот го спроведува Комисија за спроведување на референдумот. 
             Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Советот на општината. 
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Член 64 

Комисијата за спроведување на референдумот: 
- го определува времето на гласање; 
- врши технички подготовки за спроведување на референдумот; 
- ги определува гласачките места; 
- ги утврдува резултатите од гласањето и  
- се грижи за законито спроведување на референдумот. 

 
Член 65 

За спроведување на гласањето на референдумот, Комисијата за гласачките места 
формира Одбори за спроведување на референдумот. 
             Одборите ја спроведуваат правилноста и тајноста на референдумот. 

 
Член 66 

Времето на гласањето мора да се определи така што да им се овозможи учевство 
на референдумот на сите граѓани што имаат право на глас. 
            На гласачкото место на кое гласале сите граѓани запишани во избирачкиот 
список, гласањето може да заврши и пред истекот на времето определено за гласање. 
 

Член 67 
 Прашањето, односно актот што е предмет на референдумот мора да биде на 

соодветен начин изложено на гласачкото место. 
             Членовите на одборот се должни на граѓанинот што пристапил на гласање, по 
негово барање да му дадат објаснување за предметот на референдумот и за начинот на 
гласање. 
 

Член 68 
              На референдумот секој граѓанин има право само на еден глас. 
              Граѓанинот може да гласа само лично. 
 

Член 69 
             На референдумот се гласа со гласачко ливче. 
             Содржината на гласачкото ливче ја пропишува Комисијата за спроведување на 
референдумот. 
             Прашањето на гласачкото ливче мора да биде формулирано прецизно и 
недвосмислено така што граѓанинот на референдумот да може да одговори со "ЗА" или 
"ПРОТИВ" предлогот. 
 

Член 70 
              Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што на гласачкото ливче го 
заокружува зборот "ЗА" или "ПРОТИВ". 
              Кога на референдумот се поставени повеќе алтернативи, граѓанинот се 
изјаснува така што го заокружуваат зборот "ЗА" или "ПРОТИВ" од алтернативата за која 
гласа. 

Член 71 
             По завршување на гласањето Одборот го утврдува резултатот од гласањето на 
гласачкото место и за тоа составува записник. 
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             Формата и содржината на записникот ги пропишува Комисијата за спроведување 
на референдумот. 
             Веднаш по составување на записникот, Одборот доставува извештај до 
Комисијата за спроведување на референдумот. 
 

Член 72 
Комисијата за спроведување на референдумот врз основа на примениот гласачки 

материјал од сите гласачки места го утврдува резултатот од референдумот. 
Одлуката на референдумот се донесува со мнозинство гласови од избирачите кои 

гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број избирачи. 
Одлуката донесена на референдумот е задолжителна за Советот. 

  Комисијата за спроведување на референдумот поднесува извештај за 
спроведениот референдум до Советот на општината. 
 

Член 73 
Прашањето, односно актот што граѓаните не го прифатиле на референдумот не 

може повторно да се изнесува на референдум пред истекот на 6 (шест) месеци од денот 
на одржувањето на референдумот. 
 

 
г) Претставки и предлози 

 
Член 74 

За работата на органите на општината и општинската администрација, граѓаните 
имаат право, поединечно или заеднички со другите да доставуваат претставки и 
предлози. 
 

Член 75 
Претставките и предлозите се поднесуваат во писмена форма или усно на 

записник, поединечно или групно, до Градоначалникот 
За претставките  и предлозите не се плаќа такса. 

 
Член 76 

Подносителот не смее да трпи штетни последици поради поднесување на 
претставка, нити поради тоа може да биде повикан на одговорност. 
               

Член 77 
Постапувањето по претставките и предлозите опфаќа прибирање на податоци, 

известувања и мислења за околностите што се од значење за правилно оценување на 
претставката, како и преземање на потребни мерки за отстранување на повредата на 
правото на подносителот или повреда на јавните интереси. 
 

Член 78 
Градоначалникот на општината е должен најдоцна во рок од 60 дена од денот на 

приемот на претставката, односно предлогот на подносителот да му достави 
образложен одговор. 

Ако претставката или предлогот не се однесуваат на работата од надлежност на 
органите на општината, Градоначалникот ги доставува до соодветниот надлежен орган и 
за тоа го известува подносителот. 
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д) Јавни трибини, анкети и предлози од граѓаните и форуми на заедницата 

 
Член 79 

Органи на општината при донесување на прописи од својата надлежност 
претходно можат да организираат јавна трибина да спроведат анкети, да побарат 
предлози од граѓаните или да организират форуми на заедницата.      

Јавната трибина се организира кога се донесуваат прописи за прашања од 
локалниот економски развој, комуналните потреби (водоснабдување, одржување на 
јавната чистота, одржување на општински патишта и улици и други прашања од 
пошироко локално значење. 
           Анкета се спроведува за донесување на урбанистички планови, урбанистичка 
планска документација и други прашања од локално значење. 
           Прибирање на предлози од граѓаните за решавање на прашања од локално 
значење, ќе се врши преку објвување на сопштение со кое ќе се повикаат граѓаните да 
даваат свои предлози. 
           Постапката, начинот и времето на превземање на една од наведените активности 
од ставот 1 на овој член, ќе се уреди со Деловник - Одлука донесена од органот кој ја 
организирал. 
             

Член 80 
           Градоначалникот и Советот на општината по сопствена иницијатива организираат 
форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во општината, 
заради јавно расправање за проблемите и утврдување на решенија и приоритети , 
предлагање и избор или развивање на проекти од интерес  на заедницата. 
            Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може 
да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се 
подготвени финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на општината. 
             Барањето од став 2 на овој член се поднесува до Градоначалникот на 
општината, кој врз основа на стратешки документи и цели за развој на општината 
одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена. 
             Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се 
уредува со Правилник што донесува Советот на општината по предлог на 
Градоначалникот. 
 
              ѓ) Информирање на граѓаните и слободен пристап до информации од јавен 
карактер 
 
              1. Информирање на граѓаните 
 

Член 81 
             Органите на општината, комисии на Советот на општината и јавните 
претпријатија и установи основани од општината, ги информираат граѓаните за одлуките 
и своите активности кои се од непосредно значење за животот и работата на граѓаните 
во општината и за други информации од јавен интерес. 
             Граѓаните на општината се информираат за: 
             - прописи кои ги донесува Советот на општината; 
             - начинот и условите за остварување на своите права; 
             - обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежноста на општината, 
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             - планови, проекти и програмите кои се во подготовка, а се од значење за 
развојот на општината; 
            - услугите кои ги добиваат од јавните служби и општинската администрација и 
начинот на нивно добивање; 
            - приходи кои се остваруваат во општината и начинот на нивна распределба и 
трошење; 
            - јавни набавки на основни средства за работа; 
            - именување на директори и престаници на управните одбори на јавните 
претпријатија, установи и училишта; 
            - други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на општината 
и јавните претпријтија и установи во согласност со закон. 
 

Член 82 
              Информирањето на граѓаните на општината се врши редовно, без надоместок 
преку: 
              - издавање и објавување на Службен гласник на општината;   
              - веб страна на општината; 
              - издавање и дистрибуција до граѓаните на општински информатор, 
              - огласни табли (во просториите на органите на општината, месните заедници, 
јавните претпријатија и установи), 
              - јавни трибини во Месните заедници за одредени прашања; 
              - средства за јавно информирање и 
              - на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста. 
 
   2. Слободен пристап до информации од јавен карактер 
 

Член 83 
             Во општината се обезбедува правото на слободен пристап до информации од 
јавен карактер со кои располагаат органите на општината. 
             По исклучок, во случаи утврдени со закон, правото на слободен пристап до некои 
информации со кои располагаат имателите на информации од став 1 на овој член, може 
да биде ограничен или да се обезбеди делумен пристап. 
 

Член 84 
За информации со кои располагаат и до кои се обезбедува слободен пристап, 

имателите на информации востановуваат и водат Листа на информации која се објавува 
на начин кој е достапен за барателите на информациите. 

За Листата на информации и условите и начинот на слободен пристап до 
информации, граѓаните на општината се известуваат преку огласна табла,                     
веб страната на општината и со објавување во Службен гласник на општината. 

Имателите на информации се должни редовно, да ја водат и ажурираат Листата 
на информации од јавен карактер со која располагаат. 

Листата на информации од јавен карактер за органите на општината ја предлага 
Градоначалникот, а ја утврдува (донесува) Советот на општината. 
 

Член 85 
Постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации од 

јавен карактер се остварува во согласност со закон. 



Службен  Гласник на Општина Илинден    бр.15      23   декември    2010 година 

 65 

           Градоначалникот на општината создава услови и презема мерки пропишани со 
закон, за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен 
карактер. 
 

Член 86 
Слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат 

имателите на информации имат сите правни и физички лица (во натамошниот текст - 
барател на информација) 
            Слободниот пристап до информации од јавен карактер се остварува: 
             - со увид во документите со кои располага имателот на информација; 
            - со добивање препис, фотокопија или електронски запис од документите со кои 
располага имателот на информација. 
             Имателот на информација од јавен карактер за посредување при остварување 
на правото на слободен пристап до информациите определува едно или повеќе 
службени лица при остварување на правото на слобпден пристап до информации. 
 

Член 87 
              Барателот на информацијата за извршениот увид или добиениот препис, 
фотокопија или електронски запис на информацијата, плаќа соодветен надоместок во 
висина на материјалните трошоци, утврдени на начин утврден со закон. 
              Барателот на информација при поднесувањето на барањето се известува за 
плаќањето и висината на соодветниот надоместок. 
             Имателот на информацијата ако не ја достави бараната информација, не 
достави одговор на повторно барање на барателот на информацијата, барателот има 
право на жалба до Државната комисија за заштитан а правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер.  
 
VI. СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНАТА 
  

Член 88 
Сопственоста на општината ја сочинуваат неподвижни и подвижни ствари, 

парични сретства и права. 
Сопственоста  општината ја стекнува од сопствени извори на приходи, по пат на 

финансирање од граѓаните или со нивно учество на друг начин, од подароци и по други 
основи. 
 

Член 89 
За купување, отуѓување и оптоварување на сопственоста на општината одлучува 

Советот на општината. 
Отуѓување на сопственоста на општината се врши само по пат на јавно надавање, 

согласно закон. 
Продажната цена на стварите не смее да биде помала од нивната пазарна 

вредност. 
Средствата добиени од продажбата на стварите може да се инвестира само за 

стекнување на нови или реконструкција на постојни ствари во сопственост на општината. 
 

Член 90 
             Општината ја евидентира својата сопственост и нејзината проценка се искажува 
во годишната сметка. 
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Член 91 

             Стварите во сопственост на општината можат да се дадат на користење на други 
субјекти по пат на јавно надавање, во согласност со закон. 
 

Член 92 
              Општината се финансира од сопствени извори на приходи, локални даноци, 
надоместоци и такси утврдени со закон, дотации од државата и други извори на приходи 
утврдени со закон. 
              Општината во рамките на своите надлежности, самостојно располага со 
сопствените извори на приходи. 
 

Член 93 
 Приходите и трошоците на општината се утврдуваат со Буџетот на општината. 
 Буџетот на општината содржи биланс на приходите и трошоците на Буџетот, а се 
однесува за фискална година од 12 (дванаесет) месеци која почнува од 1-ви јануари, а 
завршува на 31-ви декември од секоја календарска година. 
 

Член 94 
 Предлогот на Буџетот на општината го утврдува Градоначалникот и го доставува 
до Советот на општината за донесување не подоцна од средината на месец ноември. 
 Советот на општината не може да го разгледува предлогот на Буџетот на 
општината пред истекот на 20 (дваесет) дена од денот на доставувањето до 
советниците на Советот на општината. 
 

Член 95 
 За секоја промена на Буџетот на општината, за дополнително усвоени трошоци 
пропратено со мерки што ќе ги зголемат предложените приходи или ќе ги намалат 
другите трошоци во сразмерен износ, одлука донесува Советот на општината. 
 

Член 96 
 За покривање на непредвидените барања за трошоци кои ќе се појават во текот 
на Буџетската година, од вкупните тековни и капитални трошоци се издвојува Буџетска 
резерва во висина утврдена со закон. 
 За користење на сретствата од Буџетската резерва одлучува Советот на 
општината по предлог на Градоначалникот на општината. 
 Советот на општината со одлука може да го овласти Градоначалникот за начинот 
на користење на Буџетската резерва. 
 

Член 97 
 До колку Буџетот на општината за наредната година не биде донесен до 31-ви 
декември во тековната година, ќе се постапи согласно со законот за Буџетите и се 
воведува времено финансирање и тоа најдолго за 3 (три) месеци. 
 

Член 98 
 На крајот на секоја фискална година се изготвува годишна сметка на Буџетот на 
општината. 
 Годишната сметка на Буџетот, Советот на општината треба да ја усвои најдоцна 
до 15-ти март во тековната година, за предходната година. 
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Член 99 

 Извршувањето на Буџетот на општината го врши Градоначалникот, а поконкретно 
се уредува со одлуката за извршување на Буџетот на општината. 
 
VII. МЕСНА САМОУПРАВА ВО ОПШТИНАТА 
 

Член 100 
 Граѓаните во општината одлучуваат и за работите од непосредно и секојдневно 
значење од својот живот и работа и преку облици на месна самоуправа кои можат да ги 
основаат согласно со овoј Статут. 
 

Член 101 
            Во општината како облици на месна самоуправа можат да се основаат во 
населени места - месни заедници. 
 

Член 102 
 Обликот на месна самоуправа се основа, во населените места на катастарската 
општина на населеното место. 

 
Член 103 

 Иницијатива за основање облици на месна самоуправа можат да покренат 
најмалку 10% од граѓаните, жители на подрачјето за кои има интерес за основање на 
облик на месна самоуправа. 
 

Член 104 
 Иницијативата за основање содржи: подносител, опис на подрачјето за кое се 
бара основање на обликот на месна самоуправа, образложение на потребите на 
потребите за основање и потпис на заинтересираните граѓани. 
 Иницијативата за основање се доставува до Советот на општината кој ја 
разгледува и оценува дали се исполнати условите и основани потребите за основање на 
облик на месна самоуправа. 
 

Член 105 
 Одлуката за основање на облик на месна самоуправа се донесува на Собир на 
граѓани од соодветното подрачје по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од 
присутните граѓани. 
 

Член 106 
 Граѓаните преку облиците на месната самоуправа, во согласност со овај Статут и 
одлуките за основање се грижат за: 
 - решавање на прашања од комунална инфрастуктура за соодветното подрачје; 
 -изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни 
домови, спортски објекти и др.); 
 - заштита на животната средина и природата; 
 - уредување и одржување на гробиштата во селските населби; 

- покренување иницијатива за уредување на просторот; 
- организирање културни, спортски, забавни и други манифестаци  
и 
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-  други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на 
граѓаните. 
 Советот на облиците на месната самоуправа дава иницијатива и предлози до 
надлежните органи на општината, за прашања од областа на образованието, 
здраството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните. 
 

Член 107 
 Работите од членот 105 на овој Статут се финансираат од: 
 - средства кои што општината им ги отстапи на облиците на месна самоуправа 
согласно со плановите и програмите за нивниот развој; 
 - средства што граѓаните непосредно ги здружуваат; 
 - средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица; 
 - средства од надомест на услуги и 
 - подароци и други средства. 
 

Член 108 
 Орган на облиците на месна самоуправа е Советот. 
 Советот го избираат граѓаните на обликот на месната самоуправа на собир на 
граѓани со јавно гласање, доколку Собирот не одлучи гласањето да биде тајно. 
 Советот е составен од 3 (три) до 7 (седум) члена. 
 Мандатот на членовите на Советот трае 4 (четири) години. 
 

Член 109 
 Одлука за рспишување на избор на членови на Советот донесува Советот во 
стариот состав, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот. 
 Ако Одлуката од став 1 на овај член не се донесе во утврдениот рок, Одлука за 
распишување на избор на членови на Советот донесува Градоначалникот на општината 
во рок од 15 дена. 
 

Член 110 
 Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот се врши на Собир 
на граѓани. 
 За утврдени се сметаат кандидати кои добиле мнозинство, односно најголем број 
гласови од присутните граѓани на Собирот. 
 

Член 111 
 Постапка за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот поблиску се 
уредува со Правилата за работа на обликот на месна самоуправа. 
 

Член 112 
 За избрани членови на Советот се сметаат кандидати кои добиле мнозинство 
односно најголем број на гласови од избирачите кои гласале. 
 

Член 113 
 Советот од своите членови избира претседател кој го преставува и застапува 
обликот на месната самоуправа. 
 Советот донесува правила со кои се уредува работата на обликот на месната 
самоуправа како и програма за работа, по претходно мислење на Советот на општината. 
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Член 114 
 Градоначалникот на општината, со решение може да делегира вршење на 
определена работа од непосреден интерес и секојдневно значење за животот и 
работата на жителите, на претседателот на Советот на обликот на месната самоуправа. 
 Средствата потребни за извршување на работите, од ставот 1 на овај член се 
утврдуваат во решението за делегирање на надлежноста. 
 Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над 
извршувањето на работите од ставот 1 на овај член. 
 

Член 115 
 Општинската администрација ги врши стручните, административно-техничките и 
сметководствено финансиските работи на органот на обликот на месната самоуправа. 
 Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување 
на делегираните надлежности врши општинската администрација. 
 
 
VIII. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ГРБОТ И ЗНАМЕТО НА 
ОПШТИНАТА 
 

Член 116 
 Грбот и знамето на општината се утврдуваат со одлука на Советот на општината. 
 За утврдување на грбот и знамето на општината, Советот на општината 
распишува конкурс и формира комисија. 
 

Член 117 
 Комисијата од пристигнатите трудови по објавениот конкурс утврдува предлог за 
грб, односно знаме на општината и го доставува до Советот на општината на 
усвојување. 
 

Член 118 
 Советот на општината со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на 
Советот одлучува по предлогот на комисијата. 
 Одлуката на Советот за утврдување на грб, односно знаме на општината е 
составен дел на Статутот на општината. 
 

Член 119 
 Грбот на општината се употребува во состав на початот на општината. 
 Грбот на општината може да се употребува и на официјални покани, честитки и на 
слични акти што ги користат Советот и Градоначалникот на општината. 
 Советот на општината може да одобри употреба на грбот на општината на 
физички и правни лица, ако оцени дека е во интерес на општината. 
 

Член 120 
 Знамето на општината се истакнува на зградата на општината и на видни места 
во општината. 
 Знамето на општината може да се истакнува и при меѓународни средби, 
натпревари и други собири на кои учевствува или е презентирана општината. 
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Член 121 
 Грбот и знамето на општината не смеат да се употребуваат ако се оштетени или 
со својот изглед се неподобни за употреба. 
 
IX. ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА 
 

Член 122 
 Иницијатива за оцена на уставноста на законите и уставноста и законитоста на 
општите акти на Министерствата и други органи на државната управа со кои се 
нарушува уставната положба и правата на општината утврдени со Уставот и законите, 
може да поднесат Советот односно Градоначалникот на општината до Уставниот Суд на 
Република Македонија. 

Член 123 
 Градоначалникот на општината има право да бара судска заштита пред 
надлежните судови кога на општината и се попречува вршење на дадените надлежности 
со Устав и закон, со акти и активности на органите на државната управа и на Владата на 
Република Македонија. 
 
 
X. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНАТА 
 

Член 124 
 Измени и дополнувања на Статутот на општината можат да предложат најмалку 
1/2 од членовите на Советот на општината, Градоначалникот на општината или најмалку 
10% од избирачите во општината. 

Член 125 
 Одлука за пристапување кон измени на Статутот донесува Советот на општината 
со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот. 

Член 126 
 Измените на Статутот на општината се донесени ако за нив гласале мнозинство 
од членовите на Советот на општината. 
 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 127 
 Со денот на влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на 
општина Илинден ("Службен гласник на општина Илинден бр.02/05). 

Член 128 
 Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 
гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
Бр. 07-2169/15                             Совет на Општина Илинден 
Од 22.12.2010 год.                                        Претседател 
                                                 Марјан  Милошевски с.р 
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