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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За    прогласување     на  Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето 
на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/3 од 25.12.2009 година. 

Се  прогласува  Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/3 од 25.12.2009 година што Советот на 
Општина    Илинден  ја   усвои   на     дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   25.12.2009 
година. 
 
Архив. Број 08- 2256/1                                 ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                        Градоначалник 
                                                              Жика Стојановски с.р 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), член 20 точка 8 од Статут на општина Илинден(Службен гласник на општина 
Илинден бр.2/2005), член 46 од Закон за градежно земјиште (Службен весник на РМ бр.82/08 и 
143/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на   25.12.2009  година  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ИЛИНДЕН ЗА 2010 ГОДИНА 

 
 

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

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2010 
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 

2010 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; 
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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 

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

уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Илинден, 
опфатен со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место и Локална 
урбанистичка планска документација. 
 

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) 

         -  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  (Службен весник 
на РМ бр.88/09), со инфраструктура од значење за општината утврдена со Урбанистички планови 
за село, Урбанистички планови вон населено место и Локална урбанистичка планска 
документација на подрачјето на Општина Илинден. 

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.  
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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 и локална урбанистичка планска 
документација, 

-изградба на подземна електрична мрежа,  
-улично осветлување, 
-водоводна мрежа, 
-фекална канализација и 
-атмосферска канализација.  
 
III-2 Повисок степен на уреденост опфаќа: 
-ПТТ (оптичка- телекомуникациона) мрежа, 
-топлификациона мрежа, 
-паркинг простори, 
-гасоводна мрежа и  
-пречистителна станица за отпадни води. 
 
III-3 Понизок степен на уреденост опфаќа: 
-непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат,  
-сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа), 
-септичка јама (нема приклучок на фекална канализација), 
-сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација),  
-нестандардно улично осветлување и 
-надземна нестандардна електрична мрежа. 
 
Бидејќи уредувањето на градежното земјиште на подрачјето на  Општина Илинден не 

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

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

Уредувањето на градежното земјиште, ќе се врши по обезбедувањето на имотно  правни, 
технички услови и материјални средства.  

 
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.  
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IV. 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 :  

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 
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. 
 
V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: 

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

- 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 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 
- Одржување на каналска мрежа низ населени места за одвод на атмосферски води 
 
VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА 
Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во услови кога не се 

реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно степенот на планирана 
уреденост се определува според Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште изразена во денари/м2 нето изградена површина, 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  
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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). 

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. 

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), 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. 

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 не е 
претходно склучен договор за начинот на плаќање на надоместокот или договор со кој е утврдено 
дека инвеститорот земјиштето ќе го уреди на сопствен трошок.  

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

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

Зоните за наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се одредат со 
Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Илинден која ќе ја донесе Советот на општина Илинден.  

 
VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 

ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 
 

Средствата кои ќе се распределат за уредување на градежното земјиште се следните:  

- Расчистување на градежно земјиште                     1.176.000,00 ден. 

              (уривање/отстранување на објекти) 

- Изградба на фекална канализациона мрежа 

       и пречистителна станица         37.000.000,00 ден. 

- Изработка на проекти за канализациони системи           350.000,00 ден. 

-  Изградба на систем за водоснабдување         3.000.000,00 ден. 
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-  Изработка на проекти за системи за водоснабување          350.000,00 ден. 

- Изградба / поставување на урбана опрема  

     (партерно уредување пред јавни и спортски објекти, 

      поставување на павер елементи, клупи, 

     канделабри, хортикултурно уредување и друго       4.000.000,00 ден.   

    ВКУПНО:                     45.876.000,00 ден. 

 

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

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

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Започнати постапки за издавање на одобренија за градење и одобрение за употреба ќе 

продолжат според прописите кои важеле до денот на стапување во сила на оваа Програма, а 
спрема 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 на општина 
Илинден”. 

Број .07-2150/3                                        Совет на Општина Илинден 
25.12.2009 година                                            Претседател 
                                 Марјан Милошевски  с.р 
 
 

Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За прогласување на Одлука за утврдување на висината на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/4 од 
25.12.2009 година. 

Се  прогласува  Одлуката  за утврдување на висината на надоместокот за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/4 од 25.12.2009 
година што Советот на Општина    Илинден  ја   усвои   на     дванаесеттата  седница    
одржана   на   ден   25.12.2009 година. 
 

 
Архив. Број 08- 2256/2                                 ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                        Градоначалник 
                                                              Жика Стојановски  с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М.бр.05/2002), 
член 47 став 2 од Законот за градежно земјиште ( Сл.весник на Р.М.бр.82/08 и 143/2008) и член 20 
од Статутот на Општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.02/2005), Советот 
на Општина Илинден ја донесе следната  
 

О Д Л У К А 
за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на општина Илинден 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Илинден. 
 

Член 2 
Наменската употреба на уреденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден 
соодвествува со класите на намени утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 78/06, 140/07 и 12/09) и важечките Урбанистичките 
планови и Локална урбанистичка документација. 

 
Член 3 

Во услови кога не се реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно степенот 
на планираната уреденост, а врз основа на Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на комуалната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на 
Р.М.бр. 88/2009), трошоците за уредување на градежното земјиште ќе се пресметуваат врз основа 
на новата корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините по метар квадратен 
на подовите на сите простории во објектот, согласно заверениот основен проект и дополнување 
на основниот проект, помножени со прикажаните коефициенти и цени, при што надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе изнесува: 
 

Видови на  објекти Коефициенти I зона  
Цена во 
денари 

(м2) 

II зона  
Цена во 
денари 

(м2) 

I зона  
Вкупно во 
денари 

(м2) 

II зона 
Вкупно 
во денари

(м2) 
Станбени објекти 

Станбени простории 1,0 120,00 60,00 120,00 60,00 
Стражарници, управител, 
простории за домар 

0,5 120,00 60,00 60,00 30,00 

Лоѓија затворена од трите 
страни 

0,4 120,00 60,00 48,00 24,00 

Помошни простории, остава за 
гориво, котлара и визба 

0,3 120,00 60,00 36,00 18,00 

Скалишен простор и заеднички 
комуникации 

0,3 120,00 60,00 36,00 18,00 

Подлоѓија затворена од две 
страни 

0,3 120,00 60,00 36,00 18,00 

Трафостаница од 35 Кв во 
објектот и надвор од објектот 

0,3 120,00 60,00 36,00 18,00 

Зеднички проодни тераси, 
пасажи 

0,2 120,00 60,00 24,00 12,00 

Станбени простории со висина 
до 2,50м, подпокривен простор 

0,2 120,00 60,00 24,00 12,00 
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Балкони, тераси 0,2 120,00 60,00 24,00 12,00 
Паркиралишта и гаражи 0,1 120,00 60,00 12,00 6,00 

Деловни, јавни и производни објекти 
Простории 1,0 1850,00 615,00 1850,00 615,00 
Магацини 0,5 1850,00 615,00 925,00 308,00 
Простории наменети за 
производство и услуги 

0,5 1850,00 615,00 925,00 308,00 

Скалишен простор и заеднички 
комуникации 

0,5 1850,00 615,00 925,00 308,00 

Лоѓија затворена од трите 
страни 

0,5 1850,00 615,00 925,00 308,00 

Балкони, тераси 0,4 1850,00 615,00 740,00 246,00 
Трафостаница до 35 Кв во 
објект и надвор од објект 

0,4 1850,00 615,00 740,00 246,00 

Помошни простории, остава за 
гориво, котлара 

0,3 1850,00 615,00 555,00 185,00 

Подлоѓија затворена од двете 
страни 

0,3 1850,00 615,00 555,00 185,00 

Отворен наткриен простор 0,3 1850,00 615,00 555,00 185,00 
Паркиралишта и гаражи 0,1 1850,00 615,00 185,00 61,5 

Други објекти 
Бензиски пумпи, гасни станици 
и базни станици за 50% од 
површината на локацијата 

1,0 1850,00 615,00 1850,00 615,00 

Отворени пазаришта – за 30% 
од површината на локацијата 

1,0 1850,00 615,00 1850,00 615,00 

Трафостаници над 35 Кв 1,0 1850,00 615,00 1850,00 615,00 
Спортски покриени објекти 0,5 1850,00 615,00 925,00 308,00 
Спортски откриени објекти 0,3 1850,00 615,00 555,00 185,00 
Базени 0,2 1850,00 615,00 370,00 123,00 

 
Заради  овозможување на локален економски развој, рамномерен просторен развој, како и 
за рационално уредување и користење на просторот на подрачјето на општина Илинден, 
при пресметување на надоместокот за уредување на градежно земјиште за просториите 
наменети за производство  и услуги истите ќе се пресметуваат по коефициент 0,5. 
 

Член 4 
Доколку дојде до изменување и дополнување на Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на комуалната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на 
Р.М.бр. 88/2009), надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува согласно 
важечкиот Правилник.   
Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена на посебен дел од објект, 
станбен објект или дел од станбен објект во простор за вршење на деловна дејност се наплатува 
еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни. 
Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од друг вид на простор 
(админстративно-деловен, производен и објекти од јавен карактер) во станбен простор не се 
наплатува. 
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Член 5 

Надоместокот се наплатува по Зони на градежното земјиште зависно од подобностите што 
одредено земјиште му ги дава на корисникот, местоположбата на земјиштето во населеното 
место, сообраќајната поврзаност и опременоста на земјиштето со комунални објекти за заедничка 
комунална потрошувачка. 
  
Зоните се утврдени со следните опфати : 
 
I Зона ги опфаќа .  
- планските опфати дефинирани во Урбанистички планови за село и Урбанистички планови вон 
населено место  Илинден, Марино и Кадино и 
- планските опфати дефинирани со Локална урбанистичка планска документација во и вон 
плански опфат за населени места Илинден, Марино и Кадино 
II Зона ги опфаќа : 
-планските опфати дефинирани со Урбанистички планови за село и Урбанистички планови вон 
населено место  и Одлуки за начинот на градење во населени места во општина Илинден кои 
немаат урбанистичка документација, за населени места Мралино, Мршевци, Миладиновци, 
Ајватовци, Бунарџик, Текија, Дељадровци, Бучинци и Бујковци.  
- планските опфати дефинирани со Локална урбанистичка планска документација во и вон 
плански опфат за населени места Мралино, Мршевци, Миладиновци, Ајватовци, Бунарџик, 
Текија, Дељадровци, Бучинци и Бујковци. 

 
Член 6 

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлука за утврдување на висината на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден бр.07-
2611/5 од 26.12.2008 година.  
 

Член 7 
Без платен надоместок за уредување на градежно земјиште Општина Илинден неможе да издаде 
Одобрение за градење, освен ако не е склучен договор за начинот на плаќање на надоместокот 
или договор со кој е утврдено дека инвеститорот сам ќе го уреди градежното земјиште. 
 

Член 8 
Во колку во текот на годината се наложи потреба од измена на висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште, корекцијата на цената ќе ја изврши Советот на Општина 
Илинден. 

 
Член 9 

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 Одлука, а спрема законски 
предвидениот рок за нивно завршување. 
 

член 10 
Оваа Одлука ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден, а стапува во сила од 
01.01.2010 година 
 
Арх.бр.07-2150/4       Совет на Општина Илинден 
Од 25.12.2009г.         Претседател 
                                   Марјан Милошевски  с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За прогласување на Програма за изработка на Урбанистички планови и Локална 
урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-
2150/5  од 25.12.2009 година. 

Се  прогласува  Програма за изработка на Урбанистички планови и Локална 
урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-
2150/5  од 25.12.2009 година што Советот на Општина    Илинден  ја   усвои   на     
дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   25.12.2009 година. 
 

 
Архив. Број 08- 2256/3                          ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                 Градоначалник 
                                                       Жика Стојановски  с.р   
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 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, 137/2007 и 91/2009), Советот на Општина 
Илинден на седницата одржана на 25.12.2009 година донесе 
 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА  

за изработка на Урбанистички планови и Локална урбанистичка планска документација 
на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година 

 
 

 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Годишната програма за изработка на Урбанистичките планови и Локална урбанистичка 

планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 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, Локална урбанистичка планска 
документација, изработка на стручни ревизии, ажурирање на геодетски подлоги, изработка на 
услови за планирање на просторот, картирање 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 генералните урбанистички планови и со 
урбанистички планови за село.  
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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. 78/06, 140/07 и 12/09), 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).  

Во и вон плански опфат може да се уредува користење на просторот 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 трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на инвестициски проекти од значење за 
Општина Илинден. 

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

Општина Илинден за 2010 година е опфатена изработката на следните урбанистички планови: 
 

Ред. 
Бр. Урбанистички план  

н.м. 

Повр- 
Шина 

(прибли
жна) 

Намена 
Начин на 
финанси
рање 

1 

Урбанистички план 
вон населено место 
Кадино Локалитет 19  
 Кадино 10 ха 

 

Б и Г класа  
Комерцијални и 
деловни намени 
Производстводистр
ибуција, сервиси,  

Општина 
Илинден 

 
 

2 

Урбанистички план 
вон населено место 
Локалитет Карагач 1 
 

Илинде
н 

30 ха 
 

Б и Г класа  
Комерцијални и 
деловни намени 
Производство, 
дистрибуција, 
сервиси,  

Општина 
Илинден 

3 

Урбанистички 
планови вон населено 
место 
 

Милади 
новци 

20 ха 
 

Рекреативно- 
излетнички центар 

Општина 
Илинден 

4 

Урбанистички 
планови вон населено 
место 
 

Ајватов
ци 

20 ха 
 

Рекреативно- 
излетнички центар 

Општина 
Илинден 

5 

Урбанистички план за 
село Кадино и 
Мралино- измена и 
дополна Кадино 2 ха 

Г класа 
Производство, 
дистрибуција и 
сервиси, 
комерцијални и 
деловни намени 

Правни-
физички 
лица 
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6 

Урбанистички план 
вон населено место 
ОКТА Рафинерија на 
нафта АД Скопје 

Милади
новци, 
Бујковц

и 

142 ха 

Г класа 
Производство, 
дистрибуција и 
сервиси 

Правни- 
физички 
лица 

7 

Урбанистички план 
вон населено место -
Локалитет Езерце 
Бучинци  

Бучинци 10,0 ха Д  зеленило и 
рекреација 

Општина 
Илинден 

8 

Изменување и 
дополнување на 
Урбанистички план за 
село Илинден дел од 
Урбан блок 17 

Илинде
н 17 ха 

Г класа 
Производство, 
дистрибуција и 
сервиси 

Општина 
Илинден 

9 

Изменување и 
дополнување на 
Урбанистички план за 
село Илинден 
Локалитет Спортски 
центар 

Илинде
н 10,23 ха Г, А, В, Б, Д, Е Општина 

Илинден 

 
 

Точка 3б. Со Програмата е опфатена изработката на следната Локална урбанистичка 
планска документација : 

 

Ред.
бр. 

Локална 
урбанистичка 

планска 
документација 

 
н.м. 

КП.бр. 
ГП.бр. 
(прибл
ижна 
повр-
шина 
м2) 

 
Намена 

Начин на 
финансирањ

е 

1 вон населено место  
Мралино - место 
викано Јурија 
 

Мралино 
 

Дел од 
КП 

бр.368/
1 

(10.000
) 

Г2 –  
Лесна  и 
незагадувачка 
индустрија 

Општина 
Илинден 

2 вон населено место 
Ајватовци - место 
викано Црквиште 
 

Ајватовци КП 
бр.403 
(6.200) 

Г2 –  
Лесна  и 
незагадувачка 
индустрија 

Општина 
Илинден 

3 Изменување и 
дополнување на 
Урбанистички план 
за село Илинден, дел 
од Урбан блок 2 - 
место викано Трница 
 

Илинден КП 
бр.180
7/1 
(45.000
) 

Г – 
Производство, 
дистрибуција и 
сервиси Општина 

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

урбанистичка планска документација  на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, ќе се 
обезбедат средства од Буџетот на Општина Илинден за 2010 година во износ од 2.500.000,00 
денари за изработка на Урбанистички планови и за изработка на Локална урбанистичка планска 
документација. 

 
Исто така дел од 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 2010 година. 
 

 
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. 

Со донесување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална 
урбанистичка планска документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, 
престанува да важи Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Илинден за 2009 година со арх.број 07-464/4, донесена од Советот на општина Илинден 
на седница одржана на ден 13.03.2009 година и објавена во Службен Гласник на општина 
Илинден бр. 3 од 18 март 2009 година и Програма за дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2009 година со арх.број 07-2036/4, 
донесена од Советот на Општина Илинден на седница одржана на ден 27.11.2009 година и 
објавена во Службен Гласник на Општина Илинден бр. 15 од Декември 2009 година. 

Програмата за изработка на Урбанистички планови и Локална урбанистичка планска 
документација на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, влегува во сила од денот на 
објавување во Службен Гласник на општина Илинден. 
 
 
 
Број 07-2150/5                               Совет на Општина Илинден 
25.12.2009 година                                 Претседател 
                Марјан Милошевски  с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За прогласување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
општински патишта и улици на подрачјето на општина Илинден  за 2010 година со 
арх.бр.07-2150/6   од 25.12.2009 година. 

Се  прогласува  Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
општински патишта и улици на подрачјето на општина Илинден за 2010 година  со 
арх.бр.07-2150/6  од 25.12.2009 година што Советот на Општина    Илинден  ја   усвои   на     
дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   25.12.2009 година. 
 
Архив. Број 08- 2256/4                                ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                           Градоначалник 
                                                               Жика Стојановски  с.р 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 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”, број 
84/2008, 52/2009) Советот на општина  Илинден на седницата одржана на 25.12.2009 година 
донесе: 
 

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

на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година 
 

 
 

член 1 
Со оваа Програма се утврдуваат средствата за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2010 година, како 
и нивната распределба. 

 
член 2 

Изворите на средствата за финансирање на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2010 
година  се : 

- Буџет на Општина Илинден 
- Буџет на Република Македонија   
- Агенција за државни патишта   

 
член 3 

Распределбата на средствата за изградба , реконструкција, одржување и заштита на 
општински патишта и улици ќе се врши на следниот начин: 

 
 

       - Изработка на проекти                                                  500.000,00 ден.  
 
      - Реконструкција, одржување и заштита      
        на општински патишта и улици          30.000.000,00 ден.     
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      - Изградба и одржување на вертикална  
         и хоризонтална сигнализација        1.350.000,00 ден. 
 
      - Изградба и одржување на мостови                                  3.350.000,00 ден. 
 
      - Зимско одржување на општински патишта и улици      1.400.000,00 ден. 
 

   ВКУПНО :                                          36.600.000,00 ден. 
 

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 во н.м.Илинден во место викано Ограѓа за реализирање на 

инвестиции (тех. бр.1393/05 и тех. бр.44/09), 
− 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 (тех. бр.58-09/08,тех. бр.Е 15/08 и 
тех. бр.1966/08 ),  

− Новопланирани улици во н.м.Илинден  опфатени со УПВНМ за Стопански 
комплекс Белимбегово, за реализирање на инвестиции  (тех. бр.Е 14/08). 

 
2. Приоритетни општински патишта и улици за изградба :  

− Изградба на локален пат Ајватовци-Мршевци во должина од 3,9 км, согласно 
проект со технички број 08/2005, 

− Изградба на локален пат н.м.Илинден-Пуста Кула во должина од 1,0 км,  
согласно технички број 1303/2006,  

− Изградба на улици опфатени од фекалната канализација, 
− Изградба на новопланирани улици во н.м.Илинден, место викано Ограѓа за 

реализирање на инвестиции,  
− 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 УПВНМ за 
Стопански комплекс Белимбегово за реализирање на инвестиции. 

− Доизградба на тротоари на улица 8 во н.м Илинден и н.м.Марино.  
 

 

1.      Реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици: 
- Реконструкцијата и одржувањето на општински патишта и улици ќе се врши низ сите 

дванаесет населени места во општина Илинден на следните правци : 
 
  ПАТЕН ПРАВЕЦ        ДОЛЖИНА (км) 

− Пуста кула-ул.1  (Илинден)      3,3 
− Ул.8  (Илинден)       2,6 
− Ул.9  (Илинден)       2,4 
− Ул.34 (Илинден)       1,4 
− Ул.500 (Марино)       1,7 
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− Ул.531 (Марино)                       2,0 
− Марино -Кадино- Мралино                                3,5  
− Кадино-Автопат Е-75       2,7 
− Кадино-Бунарџик-Ајватовци      4,4 
− Марино-Миладиновци       6,5 
− Миладиновци-Бујковци      2,0 
− Бујковци-Мршевци       1,5 
− Мршевци-Бучинци       1,0 
− Миладиновци-Текија-Дељадровци                 4,1 
− Мралино-Петровец                  2,0 
− Улици оштетени при изградба на  

                          фекална канализација                                                
  ВКУПНО                  41,1 км 
 

Реконструкцијата и одржувањето на општинските патишта и улици ќе опфати тампонирање 
на постојни пробиени земјани патишта, крпење на ударни дупки, гребење и преслекување со 
асфалт, санирање на поголеми оштетени патни појаси со комплетна реконструкција, санирање и 
уредување на банкини, поставување на рабници. 

Реконструкција на локални патишта и улици ќе се врши и до објектите со јавна намена  во 
населените места (црква и гробишта). 

 
4. 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). 
 
5. Изградба и одржувањето на мостови : 

− изградба на мост во н.м.Миладиновци 
− одржување на мостови на општинските патишта и улици на подрачјето на 

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

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 .07-2150/6                    Совет на општина Илинден 
25.12.2009 година                         Претседател 
                                              Марјан Милошевски  с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За прогласување на Програма за користење, одржување и изградба на јавно 
осветлување на  подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/7  од 25.12.2009 година. 

Се  прогласува  Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување 
на  подрачјето на општина Илинден со арх.бр.07-2150/7  од 25.12.2009 година што Советот 
на Општина    Илинден  ја   усвои   на     дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   
25.12.2009 година. 
 
Архив. Број 08- 2256/5                            ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                    Градоначалник 
                                                          Жика Стојановски  с.р  
 
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 25.12.2009 година донесе 
 

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

Илинден за 2010 година 
 
 

1.Со Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавно осветлување на 
подрачјето на Општина Илинден за 2010 година се врши распределба на средства што на 
Општина Илинден и припаѓаат согласно Закон за комунални такси за 2010 година. 
 
2.Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за тековна потрошувачка на електрична 
енергија, реконструкција – вградување на штедливи улични светилки и изградба на нови линии 
за улично осветлување на подрачјето на Општина Илинден и тоа: 
 
Трошоци за потрошена електрична                                                                                                      
енергија  за јавно осветлување      3.000.000,00 денари 
 
Реконструкција – вградување на штедливи  
улични светилки        3.000.000,00 денари 
 
Одржување на јавно осветлување      1.000.000,00 денари 
 
ВКУПНО         7.000.000,00 денари 
 
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 350 18.230 
2 Марино 350 16.980 
3 Кадино 120 6.600 
4 Мралино 70 2.900 
5 Бунарџик 50 2.700 
6 Ајватовци 30 1.700 
7 Миладиновци 120 5.300 
8 Бујковци 35 1.800 
9 Бучинци 20 800 
10 Мршевци 85 3.300 
11 Дељадровци 47 2.600 
12 Текија 32 1.300 

ВКУПНО  64.210 
 
4. Реконструкција на уличното осветлување ќе опфаќа: 
- изработка на проект за реконструкција на уличното осветлување 
- замена на постојните улични светилки и вградување на штедливи улични светилки  
 
5.За реализација на Програмата е задолжен Градоначалникот на општина Илинден. 
 
6.Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од приливот 
на средствата. 
 
7.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на обајување во Службен Гласник на 
Општина Илинден. 
 
Број  07- 2150/7                         Совет на Општина Илинден 
Од 25.12.2009г.               Претседател 
                           Марјан Милошевски  с.р 
 

Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За прогласување на Програма за управување со  комунален и други видови неопасен 

отпад на  територија на општина Илинден за 2010 година  со арх.бр.07-2150/8  од 25.12.2009 
година. 

Се  прогласува  Програма за управување со  комунален и други видови неопасен 
отпад на  територија на општина Илинден за 2010 година  со арх.бр.07-2150/8  од 25.12.2009 
година што Советот на Општина    Илинден  ја   усвои   на     дванаесеттата  седница    
одржана   на   ден   25.12.2009 година. 
 
Архив. Број 08- 2256/6                          ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                 Градоначалник 
                                                        Жика Стојановски  с.р  
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P R O G R A M A 
 

za upravuvawe so komunalen  i drugi vidovi 
neopasen otpad  na teritorijata na Op[tina Ilinden 

za 2010 godina 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ilinden, 2009 godina 
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        Vrz osnova na odredbite od Zakonot za upravuvawe so otpad   (,,Slu`ben vesnik na 
RM"br.68/04 ; 71/04 i 107/07), Zakonot za `ivotnata sredina (,,Slu`ben vesnik na RM" 
br.53/2005), Zakonot za komunalni dejnosti (,,Slu`ben vesnik na RM" 45/97,23/99,45/02 i 
16/04), Odlukata za komunalen red na Op{tina Ilinden ( Slu`ben glasnik na Op{tina 
Ilinden br.1 od 30.04.1998 godina), Советот на Општина Илинден донесе: 

 
P R O G R A M A 

za upravuvawe so komunalniot cvrst otpad  
na podra~jeto na Op[tina Ilinden za 2010 godina 

 
I. VOVED 
 

        Kaj gra\anite na Op[tina Ilinden postoi visoka ekolo[ka svest  i tie se pomalku go 
toleriraat zagaduvaweto na okolinata so otpadoci. Efikasniot inspekciski nadzor i 
mandatnite kazni gi primoruvaat nesovesnite gra\ani da gi po~ituvaat pravilata za 
cvrstiot otpad na zaednicata. Javnoto komunalno pretprijatie ,,Ilinden" n.Ilinden e 
dobro organizirano, stru~niot kadar postojano go podobruva sistemot za upravuvawe so 
otpad i JKP ,,Ilinden" ima dobra logistika na sobirawe na otpadot i dobra sorabotka so 
korisnicite na uslugite.So efikasnoto tretirawe na komunalniot cvrst otpad , gra\anite 
na Op[tina Ilinden se ~ekor napred vo ostvaruvaweto na pravoto na zdrava `ivotna 
sredina. 
        Idnite planovi se naso~eni vo nasoka na unapreduvaweto i za[titata na `ivotnata 
sredina, voveduvawe na novi tehniki i tehnologii vo upravuvaweto so otpadot, tretman na 
istiot preku iskoristuvawe na otpadot kako sekundarna surovina i energetsko gorivo, 
namaluvawe na koli~inata na sozdavawe na otpadot, negov adekvaten tretman, podignuvawe 
na javnata svest za zna~eweto na ovoj problem, evidenciite i monitoringot, a se so cel 
namaluvawe i eliminirawe na [tetnoto vlijanie na ovoj vid na otpad vrz `ivotnata 
sredina. 
        So izgotvuvaweto na ovaa Programa JKP ,,Ilinden" n.Ilinden ima za cel ispolnuvawe 
na dve strate[ki celi i toa :   

• Implementacija na zakonskata regulativa ( Zakonot za upravuvawe so otpad i 
Zakonot za `ivotnata sredina) i  

• Podobruvawe na operativnoto rabotewe, voveduvawe na novi tehnologii i tehniki 
vo raboteweto. 

        So cel ispolnuvaweto na osnovnite celi na Zakonot za upravuvawe so otpadot, 
Pretprijatieto ]e prevzeme aktivnosti vo nasoka na : 
         - izbegnuvawe/namaluvawe na koli~estvoto sozdaden otpad 
         - iskoristuvawe na upotreblivite sostojki od otpadot 
         - odr`liv razvoj i spre~uvawe na negativnoto vlijanie na otpadot vrz `ivotnata 
sredina , a se vo interes na za[tita na zdravjeto na lu\eto. 
      Isto taka vo funkcija na ispolnuvawe na navedenite celi mora da se obezbedi i 
po~ituvawe na osnovnoto na~elo : sozdava~ot na otpad e odgovoren za sopstveniot sozdaden 
otpad vo smisla na negovo selektirawe, negovo namaluvawe, [tetnoto vlijanie vrz 
`ivotnata sredina so krajna pretpazlivost vo postapuvaweto od edna strana. Na ovoj na~in 
Javnoto komunalno pretprijatie ,,Ilinden" n.Ilinden kako davatel na uslugata ]e mo`e 
da gi primenuva na~elata na : univerzalnost na uslugata, nediskriminacija, odr`livost na 
uslugata, kvalitet i efikasnost, transparentnost, ekonomski prifatliva cena i celosno 
pokrivawe na teritorijata na vr[ewe na uslugata, od druga strana. 
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       Neophodno ]e bide da se otpo~ne i so primarnata selekcija na komunalniot otpad  i 
tretman na sekundarnite surovini. 
       Po~ituvaj]i go principot / na~eloto - zagaduva~ot pla]a , integriranoto upravuvawe so 
otpadot se nametnuva kako imperativ, a Op[tinata treba da ima uvid vo vkupnite 
koli~ini na sozdaden otpad i na~inot na postapuvawe so nego, pri [to JKP ,,Ilinden" 
n.Ilinden e samo eden od subjektite za podobruvawe na kvalitetot na `iveewe vo urbanata 
sredina.  
 

II. OP{T  DEL 
 

       So ovaa Programa se opredeluva i planira na~inot i dinamikata na sobirawe i 
transportirawe na komunalniot cvrst otpad od doma]instvata na podra~jeto na Op[tina 
Ilinden, otpo~nuvaweto na primarnata selekcija na komunalniot otpad, na~inot na 
otstranuvaweto - deponiraweto na komunalniot otpad,  odredeni dopolnitelni dejnosti i 
aktivnosti  na JKP ,,Ilinden", organizaciono - tehni~kata opremenost i na~inot na 
finansisirawe. 
       Ovaa Programa e usoglasena so Zakonskite i podzakonskite akti i toa so: Zakonot za 
upravuvawe so otpad, Zakonot za komunalna dejnost, Odlukata za komunalen red na 
Op[tina Ilinden i Odlukata za na~inot i postapkata za odr`uvawe na javnata ~istota, 
sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst i tehnolo{ki otpad na podra~jeto na 
Op{tina Ilinden. Pri postapuvaweto so komunalniot i drugite vidovi neopasen otpad , 
JKP ,,Ilinden" }e se rakovodi spored na~elata za : prioritet pri upravuvawe so otpadot, 
za{tita na `ivotnata sredina, pretpazlivost, bliskost, univerzalnost na uslugite i 
na~eloto zagaduva~ot pla}a. 
      So ovaa programa  se opfateni site delovi i naseleni mesta od podra~jeto na 
Op{tina Ilinden , a dimenzioniraweto na nivoto na uslugata i dinamikata na nejzino 
izvr{uvawe pretstavuvaat zaokru`ena celina so po~ituvawe na urbanite, socijalnite i 
kulturnite naviki na `iveewe na naselenieto. Vo zavisnost od brojot i vidot na 
sadovite za vremeno smestuvawe na komunalniot otpad, kako i po~ituvaj}i gi 
prethodnonavedenive naviki i potrebi, utvrdena e dinamikata na sobirawe i 
transportirawe na istiot, {to e isklu~ivo vo interes na zadovoluvawe na potrebite na 
gra|anite, odnosno na korisnicite na uslugite. 
      Sobraniot komunalen otpad, kako od doma}instvata, taka i od stopanskite subjekti i 
sobraniot otpad od javno prometnite povr{ini, so specijalni vozila prilagodeni za taa 
namena se transportira i deponira na sanitarnata deponija Drisla. 
 

III.      OPERATIVEN  DEL 
 

      Programata podrazbira organizirano sobirawe i transportirawe na komunalniot 
otpad vo edna urbana sredina vo ramkite na zakonskata regulativa, [to ima direktno 
vlijanie vo za~uvuvaweto na `ivotnata sredina, gladano od aspekt na sanitarno i 
ekolo[ko zna~ewe. 
      Dinamikata na sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst otpad  od podra~jeto 
na Op[tina Ilinden e utvrdena vo zavisnost od : 
     - gustinata na naselenosta, 
     - koli~estvoto na komunalniot otpad, 
     - strukturata na komunalniot otpad, 
     - socijalnite,kulturnite i ostanatite osobenosti i naviki na gra\anite, 
     - infrastrukturnite soobra]ajni uslovi, 
     - vidot i brojot na sadovite za komunalen otpad. 
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     Vo prodol`enie sledi : 
     Pregled na dinamikata na sobirawe na otpadot od doma]instavata vo Op[tina Ilinden , 
po naseleni mesta 
 

Red
Br.   

Naseleno 
 mesto 

 
Sekcija/улица 

Den na  
Sobirawe 

Vreme na 
Sobirawe 

Dinamika 
sedmi~no 

 
1. 

 
Илинден 

„32“; „6“; „4“; „1“; „26“; 
„28“; „24“ и „22“ 
 

 
Понеделник 

 
700 -1200

 
1 

2. Илинден „9“; „11“; „25“ и „535“ Вторник 
 

700-1100 1 

 
3. 

 

Илинден 
„2“ ,,27,, ,,3,, ,,5,,,,7,, 
,,11,,,,13,,,,,15,,,,,,23,,,,,7,,

 
Четврток 

 
700 - 1300

 
1 

 
4. 

 

Илинден 

 

 

,,8, , ,,201,,,,,14,,
 

Петок 
 

7 00 - 1300
 

1 

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

Понеделник 700 - 1100 1 

 
6. 

 

Марино 

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

 
Вторник 

 
700 - 1200

 
1 

 
7. 

 

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

 
Четврток 

 
700 -1100

 
1 

8. Марино ,,531,,, ,,536,,, ,,533,, Петок 700 -1200 1 
9. Kadino s.Kadino Среда 700 - 1300 1 

10. Mralino s.Mralino Среда 700 - 1300 1 

11. Miladinovci s.Miladinovci Среда 700 - 1300 1 
12. Tekijа s.Tekija Среда 700 - 1300 1 
13. Deqadrovci s.Deqadrovci Среда 700 - 1300 1 
14. Bunarxik s.Bunarxik Вторник 1100 - 1300 1 
15. Ajvatovci s.Ajvatovci Вторник 1100 - 1300 1 
16. Bujkovci s.Bujkovci Понеделник 1100 - 1300 1 
17. Mr[evci s.Mr[evci Понеделник 730 -1100 1 
18. Bu~inci s.Bu~inci Понеделник 700 -800 1 

       
   Spored poslednite podatoci od nadle`nite slu`bi , zaklu~no so mesec Oktomvri 2009 
godina , so organiziranoto podignuvawe na otpadot preku sistem na iznesuvawe se 
opfateni okolu 4100 individualni korisnici   ( doma]instva i vikend ku]i) 
 
           Osven na individualnite korisnici - doma]instva , JKP ,,Ilinden" vr[i  uslugi i  na 
pravnite subjekti ( ustanovi, pretprijatija, zanaet~ii, du]ani, ugostitelski  i trgovski 
objekti i dr.) koi lokaciski se nao\aat vo granicite na podra~jeto na Op[tina Ilinden, a 
koi komunalniot otpad go odlagaat vo postojnite sadovi za negovo vremeno smestuvawe 
(kanti od 120l i 240 l, kontejneri  so zafatnina od 1,1 m3  i 5,5 m3 ). 
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     Otpadot od doma]instvata redovno se podignuva od soodvetni standardizirani 
specijalni sadovi za sobirawe na otpadot - plasti~ni kanti od 120 l , so koi se snabdeni 
pove]e od 90 % od doma]instvata na teritorijata na Op[tina Ilinden, koi sozdava~ite na  
otpadot gi iznesuvaat do mestata opredeleni za taa namena, vo denovite i terminite 
opredeleni za iznesuvawe na smetot. Vo odredeni lokacii ili delovi od naselbi kade 
soobra]ajnata infrastruktura ne e soodvetna za normalno izvr[uvawe na uslugata za 
podignuvawe na smetot od doma]instvata, odnosno na mesta kade [to ne mo`e da pristapi 
voziloto za sobirawe na otpad, se postavuvaat kontejneri so kapacitet od 1,1 m3 i 5,5 m3 
kade [to ne se naru[uva patniot soobra]aj. 
 
       Sobraniot komunalen cvrst otpad se transportira i deponira na sanitarnata deponija 
za komunalen otpad - Drisla. Spored minatite  iskustva , vo tekot na 2010 godina se o~ekuva 
i se planira od individualnite korisnici - doma]instvata na teritorijata na Op[tina 
Ilinden  da se sobere i da se transportira na deponijata Drisla komunalen cvsst otpad vo 
godi[no koli~estvo od 6.000 toni , a prose~nata planirana nedelna koli~ina na otpad 
iznesuva 30 kg. po korisnik - doma]instvo. 
 
        Isto taka so cel nadminuvawe na problemot so zagaduvawe na poedini javni mesta na 
teritorijata na Op[tinata, kako preventivna merka na istite tie mesta i vo narednata 
2010 godina ]e se postavuvaat  i ]e se podignuvaat po 20 kontejneri mese~no so kapacitet od 
5.5 m3, [to na godi[no nivo iznesuva 240 podignuvawa.Od ovie aktivnosti se o~ekuva vo 
narednata godina da bide tretiran otpad vo vkupno koli~estvo od 500 toni. I vo narednata 
godina JKP ,,Ilinden" ]e se anga`ira vo ras~istuvaweto na otpadot od javnite povr[ini 
(grade`en [ut, zemja, granki i dr.)[to go ostavaat neodgovorni i nesovesni  gra\ani , koi 
odlagaat vakov vid na otpad na slobodnite javni povr[ini niz op[tinata.  
 

 Pokraj osnovnata dejnost ( sobirawe i transport na komunalen cvrst otpad), Javnoto 
komunalno pretprijatie ,,Ilinden" izvr[uva i odredeni dopolnitelni dejnosti i 
aktivnosti vo funkcija na podobruvawe na kvalitetot na `iveewe vo urbanata sredina. 
Edna od ovie dejnosti pretstavuva i ~isteweto na septi~kite jami. Bidej]i vo Op[tinata 
se u[te postojat pravni subjekti koi koristat septi~ki jami, za izvr[uvawe na ovaa usluga 
na raspolagawe stojat dve cisterni, uslugata se vr[i na povik, a se naplatuva po m3, 
soglasno utvrdenite ceni i usvoeni odluki. Golem e brojot na individualni doma]instva 
koi ne se opfateni so sistem na kanalizaciona mre`a, na koi isto taka im se vr[i ovaa 
usluga. Treba da se napomene deka ~esta e pojavata da ovie vozila pru`aat uslugi i pri 
uslovi na poplavuvawe na ku]ite i drugi objekti, predizvikani od obilni vrne`i. 
 
       Za funkcionalnoto sobirawe i transportirawe na komunalniot cvrst otpad od 
podra~jeto na Op[tina Ilinden, sekojdnevno se vr[i anga`irawe na potrebniot  broj  
vozni edinici za celosno sobirawe na komunalniot otpad, spored utvrdenata dinamika. 
Sobiraweto i transportiraweto  na komunalniot otpad se vr[i so specijalni vozila  za 
taa namena, prilagodeni na postavenite sadovi za negovo vremeno odlagawe.               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     Vo prodol`enie sledi : 
     Pregled na organizaciono tehni~kata opremenost na JKP ,,Ilinden" , odnosno 
tabelaren pregled na specijalnite vozila za sobirawe i transportirawe na komunalniot 
cvrst otpad i vr[ewe na drugi dopolnitelni dejnosti (~istewe na jami)  
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Ред.бр Вид Марка Тип Парчиња Просечна 
старост (год.) 

1. Камион преса МАН 2240 1 1985 г. 
2. Товарно за смет 

-Ротопреса 
МАН 16168 1 1984 г. 

3. Подигнувач на 
големи контејнери 

МАН 22240 1 1985 г. 

4. Подигнувач на 
мали контејнери 

Мерцедес МБ 800 2 2000 г. 

5. Фекална цистерна Мерцедес ОБ 1617 
ФМС 

1 1985 г. 

6. Фекална цистерна МАН L 02 1 1996 г. 
7. Ровокопач ИЦБ 3 1 1984 г. 

8 19 години 
 
     Vo prodol`enie sledi : 
     Pregled na potrebni resursi za vr[ewe na rabotite ( rabotna raka). Vo funkcija na 
izvr[uvaweto na osnovnata dejnost (sobiraweto i transportot na komunalniot otpad) , vo 
naredniot pregled se prika`ani potrebnite izvr[iteli od Sektorot ,,Komunalna 
higiena" koi ]e bide zadol`en  za uspe[nata realizacija na Programata za 2010 godina: 
 

         - 1 rabotovoditel  
         - 9 voza~i na specijalni vozila 
         - 10 rabotnici za iznesuvawe na smet i fekalii 
         - 2 rabotnika za iznesuvawe fekalii.  
         - 2 rabotnika za odr`uvawe na vozilata 
         - 7 dopolnitelni rabotnici (administracija i ~uvari) 
 

 Planirani aktivnosti za otpo~nuvawe na selektirawe i tretirawe na sekundarna 
surovina 

 

    Selektiraweto na upotreblivite sostojki na komunalniot otpad na mestoto na negovoto 
sozdavawe bitno doprinesuva za kvalitetot na urbanoto `iveewe, namaluvaweto na 
vkupnite koli~ini na otpadot, nosi ekonomsko/finansiski benefiti i ja zgolemuva svesta 
i odgovornosta na sozdava~ite i davatelite na uslugata. 
      Poradi ovie pri~ini , potrebno e vo soglasnost so objektivnite mo`nosti, da se 
otpo~ne so realizacija na selektivnoto sobirawe na otpadot, so akcent na izdvojuvawe na 
PET ambala`ata, dr. vidovi plastika, hartija/kartonot i limenkite. Vo soglasnost so 
svetskite iskustva, osnovniot koncept na ovoj vid na selektirawe e da se izdvojat 
upotreblivite sostojki na komunalniot otpad na mestoto na negovoto sozdavawe, odnosno 
da se dojde do sostojba koga ]e se razdvojuvaat suvite od vla`ni(biorazgradlivi) sostojki 
na komunalniot otpad.  
      Za realizacijata na ovie planirani aktivnosti neophodno ]e bide da se podigne javnata 
svest i odgovornosta na sekoj subjekt za sozdadeniot otpad, da se vospostavi sistem na 
selektivno sobirawe na otpadot i organizirano postapuvawe so nego, da se napravi 
finansiska konstrukcija , Programa  i dinami~en plan za obezbeduvawe na novi 
dopolnitelni sadovi ( kanti ) za vremenoto smestuvawe na otpadot, i da se zajakne 
kontrolata i odgovornosta na site subjekti  od sozdavaweto preku postapuvaweto do 
odlagaweto na otpadot (edukacija,podigawe na javnata svest,inspekciski organi,sistem na 
stimulacii/kazni i t.n.) 
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IV.   FINANSISKI SREDSTVA ZA VR{EWE NA RABOTITE 
 
       Potrebnite finansiski sredstva za realizacijata na predlo`enava Programa za 
upravuvawe so komunalniot i drugite vidovi neopasen otpad na teritorijata  na Op[tina 
Ilinden za 2010 godina ]e se obezbedat od Buxetot na Op[tina Ilinden. 
        Povlekuvaweto na sredstvata od Buxetot na Op[tina Ilinden ]e se vr[i vrz osnova na 
sklu~en Dogovor so Op[tina Ilinden.     
 
       Za  sproveduvaweto na ovaa programa potrebno e da se obezbedat finansiski sredstva vo 
iznos od  15.000.000,00 denari.  
 

       Vrz osnova na dosega[nite kalkulacii i pokazateli za tro[ocite za izvr[uvawe na 
gorenavedenite uslugi, za celosnoto i blagovremeno izvr[uvawe na uslugite za sobirawe, 
transportirawe i deponirawe na komunalniot cvrst otpad od individualnite korisnici 
se predviduvaat slednive tro[oci :    
 
 

Stavka Tro[oci Denari 
1. Kancelariski materijal 100.000,00 
2. Gorivo 4.000.000,00 
3. Maziva 450.000,00 
4. Rezervni delovi i siten inventar 1.500.000,00 
5. Avto gumi 500.000,00 
6. PTT uslugi 500.000,00 
7. Odr`uvawe na osnovni sredstva 1.000.000,00 
8. Komunalni uslugi 4.000.000,00 
9. Amortizacija 1.000.000,00 
10. Reprezentacija 200.000,00 
11. Slu`beni patuvawa 50.000,00 
12. Osiguruvawe 120.000,00 
13. Bruto plata na vrabotenite 

(na nivo na prose~nite plati vo RM) 
 

13.000.000,00 
14. Bruto nadomest na rakovodnite organi 600.000,00 
15. Bankarski provizii 50.000,00 
16. Sudski taksi i taksi vo Buxet 100.000,00 
17. Intelektualni uslugi 150.000,00 
18. Registracija na vozila 50.000,00 
19. Stru~no osposobuvawe i sposanija 20.000,00 
20 Ostanati uslugi i ostanati tro[oci 200.000,00 
21. Sredstva za li~na za[tita pri rabota 350.000,00 
22 Sponzorstvo 20.000,00 
23 Zakup na zemji[te 47.000,00 
24. Transportni uslugi 100.000,00 

Pretpostaveni vkupni tro[oci  za realizacija na 
godi[nite aktivnosti za sobirawe,  transportirawe i 

deponirawe na komunalniot cvrst otpad od 
individualnite korisnici -doma]instvata na podra~jeto 

na Op[tina Ilinden  i  od rabotni  anga`mani  za 
pravnite lica 

 
28.000.000,00  

 

Pretpostaveni prihodi koi JKP ,,Ilinden" bi gi 
ostvarilo od izvr[uvawe na rabotni anga`mani za 
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sobirawe, transportirawe i deponirawe na komunalniot 
otpad od pravnite subjekti 

13.000.000,00 

Finansiski sredstva potrebni za realizacija 
na Programata za  upravuvawe so komunalen  

i drugi vidovi neopasen otpad  na 
teritorijata na Op[tina Ilinden za 2010 g. 

 
 

15.000.000,00 

 
 
 

V.  NADZOR  NAD  IZVR{UVAWETO  NA  PROGRAMATA 
 
Nadzor nad izvr[uvaweto na Programata za upravuvawe so komunalniot i drugite 

vidovi neopasen otpad na teritorijata  na Op[tina Ilinden za 2010 godina vr[i 
nadle`niot op[tinski organ - Oddelenie za urbanizam, komunalni dejnosti i za[tita na 
`ivotnata sredina. 

 

Inspekciski nadzor vr[at op[tinskite komunalni inspektori na Op[tina Ilinden.  
 
 
Арх.бр.07-2150/8                                         Совет на општина Илинден 
Од 25.12.2009 г.                       Претседател 
                        Марјан  Милошевски  с.р  
 
 

Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
За прогласување на Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на 

општина Илинден  за 2010 година со арх.бр.07-2150/9  од 25.12.2009 година. 
Се  прогласува  Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина 

Илинден  за 2010 година со арх.бр.07-2150/9  од 25.12.2009 година што Советот на Општина    
Илинден  ја   усвои   на     дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   25.12.2009 година. 
 
 

 
Архив. Број 08- 2256/7                         ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                Градоначалник 
                                                    Жика Стојановски  с.р   
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P R O G R A M A 
                                           

za odr`uvawe javnа чистота 
na podra~jeto na Op[tina Ilinden 

za 2010 godina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Ilinden, 2010 godina 
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Vrz osnova na член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и 

член 12 од  Zakonot za javna чistota(Sl.vesnik na RM br.111/08 i 64/09), Советот на општина 
Илинден на седницата одржана на ден 25.12.2009 година  донесе: 
 
 

P R O G R A M A  
za odr`uvawe javnа чистота na podra~jeto na  

Op[tina Ilinden  za 2010 godina 
 

       Programata za odr`uvawe na javnata ~istota na podra~jeto na Op[tina Ilinden za 
2010 godina gi definira : vidot i obemot na rabotite [to treba da se izvr[at, 
finansiskite sredstva za vr[ewe na rabotite, vremenskite rokovi za izvr[uvawe na 
rabotite, dinamikata i na~inot na vr[ewe na rabotite. 
 

I. VID I OBEM NA RABOTITE 
 

Odr`uvaweto na javnata ~istota ]e se sostoi od : ma[insko i ra~no metewe i miewe na 
ulicite, kako i site drugi javni povr[ini i otvoreni prostori i javni objekti navedeni vo 
Zakonot za javna ~istota i prazneweto na uli~nite korpi za otpad koi se postaveni na 
podra~jeto na Op[tina Ilinden. 

Vo planiraweto i dimenzioniraweto na rabotata, rabotnata raka i mehanizacija za 
odr`uvaweto na ~istotata na javnite povr[ini kako klu~ni faktori se zemeni : 

- Odreduvaweto na nivoto i dinamikata na odr`uvawe na komunalnata javna ~istota na 
javnite povr[ini (kategorizacijata) 

- Dimenziite ,tipot i formata na javnite povr[ini (golemina) 
- Na~inot na odr`uvawe na javnata ~istota 
- Presmetka na normite za rabota vrz koi se vr[i dimenzioniraweto na rabotata, 

rabotnata raka i mehanizacijata.  
 

Poteklo i vid na smetot na javnite povr[ini  
 
Pod poimot smet se podrazbira zbir na otpadoci koi se sozdavaat pri odr`uvaweto na 

javnata ~istota. 
Pod poimot sobirawe na smet se podrazbira otstranuvawe na sozdadeniot smet i 

smestuvawe vo sadovi za smet. 
Spored na~inot na `iveewe i raboteweto na lu\eto , odr`uvaweto na javnata ~istota e 

usloveno od slednive faktori : 
- gustinata na naselenost 
- frekvencijata na lu\e i motorni vozila 
- stepenot na ne~istotija 
- stepen na pre~ki (parkirani vozila i dr.) 
- infrastrukturnite soobra]ajni uslovi 
- kulturnite naviki na naselenieto 
- standardot 
- samodisciplinata na gra\anite 
- pridr`uvaweto na pozitivnite propisi 
 

          Od ovie faktori e usloven i stepenot na zagadenost na javnite povr[ini, na~inot i 
dinamikata na odr`uvawe na istite.  
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 Sekojdneven smet  

       a)Otpadoci od vozila koi nastanuvaat pri : 
        -   prevoz na raznoviden materijal (grade`en materijal, ovo{je, zelen~uk i 

tehnolo{ki materijal) 
        -   tovarawe i rastovarawe na razni stoki 
        -   sobirawe na doma{en smet 
        -   kosewe na trevni povr{ini 
        
        б) Pri intenzivno vrnewe na do`dovi 
        -  nanosi od zemja, pesok, lisja i dr.   
 

    Sezonski smet 
      Se pojavuva sezonski i obi~no go ima vo dva vida  
        -  lisja od drvata,suvi granki i sl. 
        -  pesok, zgura i siten kamen koj vo zimskiot period slu`i za posipuvawe na javnite 
povr{ini zaradi namaluvawe na klizavosta, koj po prestanokot na mrazevite i snegovite 
treba temelno da se otstrani.  

 

II. DINAMIKA, NA^IN I ROKOVI ZA IZVR{UVAWE NA RABOTITE 
 

Za izrabotka na organizacioniot plan za ~istewe na javnite povr[ini eden od 
va`nite faktori e kategorizacijata na javnite povr[ini. Kategorizacijata na javnite 
povr[ini zavisi od : naselenosta, rasporedot na rabotnite i stanbenite objekti  i 
intenzitetot na soobra]ajot. 

Imaj]i go vo predvid minatogodi[noto iskustvo ja predlagame slednava 
kategorizacija : 

• 1 Kategorija - Centarot na op[tinata kade ulicite, trotoarite, plo~nicite se 
so gusta frekvencija na dvi`ewe : Meta~ite ]e vr[at ra~no metewe vo 
po[irokoto centralno podra~je i praznewe na uli~nite korpi za otpad vo ova 
podra~je sekoj raboten den vo godinata , so isklu~ok vo zimskite periodi pri 
pogolemi vrne`i na sneg i pojava na mrazevi. 

• 2 Kategorija - Gusto naseleni ulici i podra~ja so poslaba frkvencija na lu\e i 
motorni vozila kade rabotite ]e se izveduvaat dva pati vo nedelata. 

• 3   Kategorija - Sobirawe na otpadocite od i pokraj glavnite patni pravci koi 
gi povrzuvaat naselenite mesta vo op[tinata i praznewe na sadovite za 
otpadoci postaveni na javnite povr[ini (korpite za otpadoci i otpu[oci) : 
Rabotite ]e se izvr[uvaat edna[ nedelno. 

• 4  Kategorija -  Miewe na javnite povr[ini i kolovozi so anga`irawe na 
cisterna : Rabotata ]e se izvr[uva ~etiri pati godi[no, po zavr[uvaweto na 
zimskite meseci. 

• 5   Kategorija - Vo ovaa kategorija spa\a : iznesuvaweto na pesok, kamen, kal, 
lisja po porojni do`dovi. 

            
Ovaa dinamika za izvr[uvawe na aktivnostite za ~istewe na javnite soobra]ajni 

povr[ini mo`e da se zgolemi vo zavisnost od uka`anite potrebi, a vrz osnova na 
sogleduvawata na stru~nite slu`bi na pretprijatieto ili na barawe na op[tinskite 
organi.  
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Povremeni raboti    
Kako povremeni raboti se javuvaat pre~istuvaweto na javnite povr{ini po barawe 

na organite na Op{tinata za vreme na dr`avnite praзnici,  po barawe na inspekciskite 
slu`bi, sobiraweto na smetot posle javnite manifestacii na barawe na organizatorot 
na javnata manifestacija i dr. Ovie raboti se izvr{uvaat nadvor od planiranata 
programa. 

Rastitelniot otpad ( otpadot koj nastanuva so kosewe treva, se~ewe derva, ~istewe 
troskot, lisja, otpad od gradini, ovo{tarnisi, lozja i drug otpad od rastitelno poteklo) 
od teritorijata na Op{tinata Ilinden vo 2010 godina }e se podignuva so postavuvawe na 
kontejneri so kapacitet od 5.5 m3 i nivno ~istewe i rotirawe na pove}e lokacii vo 
Op{tinata kade }e se javi potreba od postavuvawe na kontejner. So ova }e se spre~at 
situaciite so stavawe na gradinarskiot otpad i otpad od parkovi vo i pokraj sadovite za 
sobirawe na otpadot. Vo periodot na podignuvawe na rastitelniot otpad (prete`no 
mesecite oktomvri i noemvri), za ovaa namena }e se koristat 15 do 20 kontejneri, a na 
godi{no nivo se predviduva podignuvawe na najmalku 800 kontejneri.  

^isteweto na javnite oobjekti  i  dvornite povr{ini na kolektivnite i 
individualnite objekti pokraj redovnoto , }e se izvr{i i vonredno so organizirana 
akcija edna{ godi{no , vo tekot na proletnite meseci, so prethodno izvestuvawe na 
gra|anite. Na ovoj na~in na gra|anite i instituciite vo op{tinata }e im se ovozmo`i da 
gi is~istat svoite podrumi i dvorni mesta. 

Javnite povr{ini koi po porojnite vrne`i se pokrieni so nanosi od pesok i drug 
matreijal }e se ~istat vedna{  po prestanuvaweto na vrne`ite i se so prioritet pred 
drugite aktivnosti. Dokolku postojat objektivni mo`nosti po ~isteweto na nanosite }e 
se izvr{i perewe na ulicite. 

Vo tekot na 2010 godina pokraj redovnite aktivnosti se planiraat i niza drugi 
aktivnosti, e edna od aktivnostite }e bide i animiraweto na gra|anite i 
pottiknuvaweto na primarnata selekcija na otpadot. Za taa cel , soglasno finansikite 
mo`nosti na општината, na pove}e mesta vo op{tinata }e se postavat kontejneri za 
selekcija na plasti~niot i kartonskiot otpad.  

Vo Programata za odr`uvawe na javnata ~istota na podra~jeto na Op{tina 
Ilinden za 2010 godina ne se predvideni slednive aktivnosti: 

- Odr`uvawe na povr{inite na otvorenite prostorii na javnite objekti i na 
dvornite povr{ini na kolektivnite i individualnite objekti 

- Ras~istuvawe na divi deponii 
- Slobodnite povr{ini koi ne se nameneti za promet na soobra}aj. 

 
P R E G L E D 

na godi{en fizi~ki obem za odr`uvawe na javnata ~istota na 
javno prometnite povr{ini vo 2010 godina 

 
R.b Relacija, paten pravec,  ulica Dol`ina 

  (vo  km.) 
[irina 
(vo  m.)  

Povr[ina 
(vo m2 ) 

 
Kategorija 

1. 
Pusta kula  -  ul.  1   (Ilinden) 3,3 6 19.800 2 

2. 
Илинден – Пуста кула 2,0 4 8.000 3 

3. 
Ul.  9  (Ilinden) 2,4 6 14.400 1 

4. 
Ul.  8  (Ilinden) 2,6 6 15.600 1 
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5. 
Ul.  11, 13, 14 i 15 (Ilinden) 1,6 4   6.400 2 

6. 
ul. 9  (OU Goce Del~ev  -  Sa-tra) 0,5 4   2.000 1 

7. 
Илинден  -  Јурумлери 2,0 5 10.000 3 

8. 
Ul.500  (Marino) 2,1 6 12.600 1 

9. 
Ul.531 (Marino) 0,6 5 3.000 2 

10. 
Ul. 532(Marino) 1,4 5 7.000 1 

11. 
Ul. 534(Marino) 0,3 6 1.800 1 

12. 
Raskr. Kadino -Igrali[te Kadino 0,8 6   4.800 3 

13. 
Ul.10(Kadino) - Idrizovo(Drma) 2,7 5 13.500 2 

14. 
Ul.2 (Kadino - Mralino) 1,0 4   4.000 3 

15. 
Rask.Kadino - Bunarxik 2,5 5 12.500 3 

16. 
Bunarxik - Ajvatovci 1,9 4   7.600 3 

17. 
Rask.Kadino - Miladinovci 6,2 6 37.200 3 

18. 
Miladinovci - Tekija 2,7 5 13.500 3 

19. 
Tekija - Deqadrovci 1,4 5   5.600 3 

20. 
Miladinovci - Bujkovci 2,0 5 10.000 3 

21. 
Bujkovci - Mr[evci 1,5 5   7.500 3 

22. 
Mr[evci - Bu~inci 1,0 4   4.000 3 

23. 
Mr[evci - Deqadrovci 2,0 5   8.000 3 

24. 
Ilinden - Ajvatovci 3.2 5 16.000 3 

25. 
Novo [kolo - nov most   (Marino) 0,1 6      600 2 

26. 
Надвозник кај хотел „Белви“ 0,1 8    800 2 

27. 
Надвозник кај ж.Станица Илинден 0,3 8  2.400 2 

28. 
Улица кон Стопански комплекс (Ж.фарма) 0,2 5 1.000 3 

 VKUPNO: 
       
       50 

  
250.000 
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So ovaa Programa planirano e odr`uvawe na ulicite i pati{tata na podra~jeto na 

Op{tina Ilinden vo vkupna dol`ina od 50 km. ( 20 km. vo naseleni mesta i 30 km. nadvor 
od naselenite mesta ) i toa : 

- Asfaltirana povr{ina - 250.000 m2, od koi : 100.000 m2 vo naseleni mesta i 150.000 
m2  nadvor od naselenite mesta 

- Trotoari i povr{ina pokraj soobra}ajnicite ({anci i druga slobodna povr{ina 
) - 200.000 m2  

- Ulici so rabnici - 9.000 m 
 

Pokraj ulicite i pati{tata na teritorijata na Op{tina Ilinden , so ovaa  
programa se opfateni i drugi javni povr{ini  kako {to se : 

- Javni povr{ini okolu sportsko-rekreativni objekti -------- 4.000 m2

- Javni povr{ini okolu detski igrali{ta ------------------------- 1.000 m2

- Pe{a~ki pateki ----------------------------------------------------------- 2.000 m2 

- Parkinzi za lesni vozila ---------------------------------------------- 1.000 m2

 
       Javnite zeleni povr[ini, parkovite i [umite se zna~ajni ekolo[ki faktori koi go 
obezbeduvaat kvalitetot na `iveeweto vo urbanizacijata na slobodniot javen ozelenet 
prostor i [umite okolu naselenite mesta e tesno povrzano so urbanizacijata bidej]i se 
javuva kako rezultat  na ekspanzijata i razvojot na Op[tinata. 
       Gri`ata i odr`uvaweto na ve]e oformenite parkovi, trevnici, pe[a~ki pateki i 
drugi ozeleneti i po[umeni povr[ini  podrazbira: 
- polevawe, kosewe, kroewe, okopuvawe i ~istewe na povr[inite; 
- zamena i otstranuvawe na o[tetenite i isu[eni sadnici so drugi; 
- redovna kontrola i nadzor. 

-  Poradi   o[tetuvawe na  pogolem del od  parkovite  i  trevnite   povr[ini, potrebno e 

da se izvr[i popravka na del od tie povr[ini. 

- popravka i podobruvawe na hidrantskata mre`a za polevawe na parkovite i 
trevnicite. 

P R E G L E D 
na uredeni  povr[ini za  odr`uvawe   

 

 А.)  Parkovi i ozeleneti povr[ini: 

              -  Park na raskrsnica vo Ilinden---------------------------------     500 m2

              -  Park kaj Op[tina --------------------------------------------------- 2.000 m2

              -  Trevnik pokraj pe[a~ka pateka Ilinden-Marino-------   2.500 m2

              -  Park vo Miladinovci-------------------------------------------- -- 1.000m2  
              - Sportska sala ,,Goce Del~ev,,  -----------------------------------  1.000 м2  

           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 V k u p n o:       ---------------------------------------------------------  7.000 m2

 
        Б.)  Povr[ina pokraj lokalni pati[ta:   
                  -  Dol`ina   -------------------------------------------------------------  30.000 m 
                  -  {irina     -------------------------------------------------------------              2 m 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   V k u p n o :    ----------------------------------------------------------   60.000 m2
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III. FINANSISKI SREDSTVA ZA VR{EWE NA RABOTITE 

 
       Za  sproveduvaweto na ovaa Programa, odnosno za odr`uvaweto na javnata ~istota  i 
odr`uvawe na uredeni javni povr[ini na podra~jeto na Op[tina Ilinden za 2010 godina  
potrebno e da se obezbedat finansiski sredstva vo iznos od  3.000.000, 00  denari.  
 

       Potrebnite finansiski sredstva za odr`uvawe na javnata ~istota na podra~jeto na 
Op[tina Ilinden se obezbeduvaat od Buxetot na Op[tina Ilinden. 
 
         
IV. IZVR{ITEL  NA  PROGRAMATA 

 
Zadol`en subjekt za izvr[uvawe na aktivnostite predvideni so ovaa Programa vo 

delot na odr`uvaweto na javnata ~istota e JKP ,,Ilinden" n.Ilinden.   
 

V. NADZOR  NAD  IZVR{UVAWETO  NA  PROGRAMATA 
 
Nadzor nad izvr[uvaweto na Programata soglasno Zakonot za javna ~istota vr[i 

nadle`niot op[tinski organ - Oddelenie za urbanizam, komunalni dejnosti i za[titan a 
`ivotnata sredina. 

 

Inspekciski nadzor soglasno Zakonot za javna ~istota vr[at op[tinskite komunalni 
inspektori na Op[tina Ilinden.  

 
 
Арх. бр.07-2150/9                                  Совет на општина Илинден 
Од 25.12. 2009г.                                               Претседател 
                                         Марјан Милошевски  с.р 
 
 

Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

За прогласување на Буџетски календар на општина Илинден за 2010 година  со 
арх.бр.07-2150/10  од 25.12.2009 година. 

Се  прогласува  Буџетскиот  календар на општина Илинден за 2010 година  со 
арх.бр.07-2150/10  од 25.12.2009 година што Советот на Општина    Илинден  ја   усвои   на     
дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   25.12.2009 година. 

 
 

 
Архив. Број 08- 2256/8                          ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                  Градоначалник 
                                                       Жика Стојановски  с.р 
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Vrz osnova na ~len 27, stav 4 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalna 
samouprava (Slu`ben vesnik na RM broj 61/2004) Sovetot na Op{tina Ilinden na 
sednica odr`ana na 25.12.2009 godina donese 

 
Buxetski kalendar   нa Op{tina Ilinden za 2010 godina 

 
Red. 
br. 

Aktivnosti Mesec vo 
godinata 

1 Sovetot na Op{tina Ilinden go donesuva buxetskiot 
kalendar. 

Dekemvri/januari

2 Gradona~alnikot podgotvuva op{tinski buxetski 
cirkular so glavnite nasoki za izgotvuvawe na 
finansiskite planovi do site sektori � buxetski 
korisnici. 

 
Najdocna do 

30ti Juni 

3 Site sektori i buxetski korisnici gi dostavuvaat 
finansiskite planovi i predlog presmetkite za 
narednata godina so obrazlo`enie za visinata na 
iznosite po pozicii. 

 
Najdocna do 

20ti Septemvri 

4 Ministerot za finansii dostavuva cirkular-nasoki za 
podgotvuvawe na buxetite na edinicite na lokalna 
samouprava za narednata godina. 

 
Najdocna do 

30ti Septemvri 
5 Oddelenieto za finansirawe i buxet podgotvuva 

procenki na vkupnite prihodi, gi razgleduva, 
analizira i usoglasuva predlog presmetkite i 
finansiskite planovi, gi odreduva prioritetite i 
odredbite za noviot predlog-buxet i go izvestuva 
gradona~alnikot za osnovnite parametri. 

 
 

Najdocna do 
20ti Oktomvri 

6 Oddelenieto za finansirawe i buxet podgotvuva 
Predlog plan na programi za razvoj i gi dostavuva do 
Gradona~alnikot. Gradona~alnikot gi dostavuva na 
odobruvawe do Sovetot na op{tinata. 

 
Najdocna do 

20ti Oktomvri 

7 Sovetot na op{tinata go odobruva Predlog plan na 
programi za razvoj. 

Najdocna do 
15ti Noemvri 

8 Sektorot za finansii go izgotvuva nacrt buxetot i go 
dostavuva do gradona~alnikot na razgleduvawe i 
odobruvawe. 

 
Noemvri 

9 Gradona~alnikot go dostavuva nacrt buxetot do 
Sovetot i organizira javna rasprava po nacrt buxetot.

 
Noemvri 

10 
 

Gradona~alnikot dostavuva predlog buxet do Sovetot 
na Op{tina Ilinden. 

Najdocna do 
10ti Dekemvri 

11 Sovetot na Op{tina Ilinden go usvojuva predlog 
buxetot. 

Najdocna do 
31vi Dekemvri 

 
 

 Buxetskiot kalendar na Op{tina Ilinden za 2010 godina vleguva vo sila narednit 
den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Ilinden " 
 
Broj .07-2150/11                     Sovet na Op{tina Ilinden  
25.12.2009 g.                                              Pretsedatel 
                                    Marjan Milo{evski  с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
За прогласување на  Буџет   на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/11 

од 25.12.2009 година. 
Се  прогласува  Буџетот   на општина Илинден за 2010 година со арх.бр.07-2150/11 од 

25.12.2009 година што Советот на Општина    Илинден  ја   усвои   на     дванаесеттата  
седница    одржана   на   ден   25.12.2009 година. 

 
 

 
 

 
Архив. Број 08- 2256/9                            ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                    Градоначалник 
                                                         Жика Стојановски  с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
За прогласување на Одлука за извршување на Буџетот   на општина Илинден за 2010 

година со арх.бр.07-2150/12 од 25.12.2009 година. 
Се  прогласува  Одлуката  за извршување на Буџетот   на општина Илинден за 2010 

година со арх.бр.07-2150/12 од 25.12.2009 година што Советот на Општина    Илинден  ја   
усвои   на     дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   25.12.2009 година. 
 
Архив. Број 08- 2256/11                                ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                         Градоначалник 
                                                                Жика Стојановски  с.р 
 

Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben 
vesnik na R.M." br.5/2002), ~len 23, stav 5, od Zakonot za finansirawe na edinicite na 
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br.61/2004 i 96/2004, 67/2007), ~len 42 od 
Zakonot za dr`avnite slu`benici (Sl. Vesnik na RM br. 59/00...36/07) i ~len 20 od 
Statutot na Op{tina Ilinden ("Slu`ben glasnik na Op{tina Ilinden br.2/2005), 
Sovetot na Op{tina Ilinden na sednicata odr`ana na den 25.12.2009 godina, donese: 
 

О Д Л У К А 
za izvr{uvawe na Buxet na Op{tina Ilinden za 2010 godina 

 
^len 1 

 Buxetot na Op{tina Ilinden za 2010 godina (vo ponatamo{niot tekst Buxetot), se 
izvr{uva spored odredbite na ovaa Odluka. 
 

^len 2 
 Buxetot na Op{tinata se sostoi od : Osnoven buxet; Buxet na donacii; Buxet na 
dotacii, Buxet na samofinansira~ki aktivnosti i Buxet na krediti. 
 

^len 3 
 Korisnicite na sredstvata na Buxetot se dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot 
da gi koristat namenski, racionalno i ekonomi~no.     
 

^len 4 
 Rashodite utvrdeni so buxetot se maksimalni iznosi nad koi buxetskite korisnici 
ne mo`at da prevzemaat obvrski.  
 Za da se prevzemat novi obvrski do Sovetot na op{tinata mora da se predlo`i nov 
izvor na sredstva ili da se predlo`i namaluvawe na drugite rashodi vo srazmeren iznos. 

 
^len 5 

 Gradona~alnikot na op{tinata ja sledi realizacijata na planot na prihodite i 
drugite prilivi na osnovniot buxet na op{tinata.   
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Dokolku vo tekot na godinata o~ekuvanite prihodi i drugi prilivi se realiziraat na:  

• ponisko nivo od odobreniot plan, no ne pove}e od 5%, Gradona~alnikot gi 
namaluva odobrenite sredstva na osnovniot buxet; 

• povisoko nivo od odobreniot plan, no ne pove}e od 5%, Gradona~alnikot mo`e da 
izvr{i dopolnitelni otplati na glavnina i kamati; 

• odnosno otstapuvaweto na planot na prihodite i drugite prilivi e povisoko od 
5%, Gradona~alnikot dostavuva izmeni i dopolnuvawa na buxetot na op{tinata, do 
Sovetot na op{tinata. 

 
^len 6  

 Prenamenata vo ramkite na odobrenite buxeti na buxetskite korisnici ja 
odobruva Sovetot na op{tinata.  
 Vo ramkite na rashodite utvrdeni vo Buxetot na buxetskiot korisnik, korisnikot 
mo`e da vr{i preraspredelba me|u rashodnite stavki, programi i potprogrami po 
prethodno odobruvawe od Sovetot na op{tinata. 

Po isklu~ok buxetskiot korisnik ne mo`e da vr{i prenameni na buxetot so koj se: 
zgolemuva buxetot odobren za plati i nadomestoci i namaluvaat odobrenite sredstva za 
odredeni kapitalni programi. 
 

^len 7 
 Buxetskite korisnici, vo uslovi koga vo buxetot na samofinansira~ki 
aktivnosti; buxetot na donacii i/ili buxetot na dotacii, planiranite prihodi i drugi 
prilivi ne se realiziraat odnosno se realiziraat nad planiraniot iznos, dostavuvaat 
barawe za namaluvawe/zgolemuvawe na planot na prihodite i drugite prilivi i planot 
na odobrenite sredstva vo ovie buxeti, koi Gradona~alnikot gi dostavuva do Sovetot na 
op{tinata na odobruvawe. 
 

^len 8 
 Buxetskite korisnici po usvojuvaweto na buxetot izgotvuvaat godi{en 
finansiski plan po kvartali za koristewe na odobrenite sredstva. Koristeweto na 
sredstvata vo daden kvartal buxetskiot korisnik go izvr{uva vrz osnova na 
finansiskiot plan po meseci. 
 

^len 9 
Isplatata na platite }e se izvr{uva vo ramkite na obezbedenite sredstva vo 

buxetot, odnosno vrednosta na bodot za utvrduvawe na bruto platite za vrabotenite koi 
imaat status na dr`avni slu`benici iznesuva 75,3 denari. 

 
^len 10 

 Mese~niot nadomestok na ~lenovite na Sovetot na op{tina Ilinden za prisustvo 
na sednicite na Sovetot na op{tina Ilinden iznesuva 84% od prose~nata neto plata 
isplatena vo Republikata vo prethodnata godina. 
 
 

^len 11 
Isplatata na plati na vrabotenite vo lokalnite javni ustanovi koj se finansiraat 

so blok dotacii od op{tinskiot buxet ja kontrolira i odobruva Ministerstvoto za 
finansii. Buxetskite korisnici od lokalnite javni ustanovi koi se finansiraat so blok  
dotacii od op{tinskiot buxet se dol`ni dva dena pred isplatata na plati do op{tinata 
da dostavat barawe za odobruvawe na sredstva za plati kon koe }e gi prilo`at obrascite  
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PDD-MP i MP-1, kopija od rekapitulacija za presmetani neto i bruto plati, obrazec F-
1 za brojot na vraboteni po ime i prezime, bruto i neto plata kako i drugi podatoci vo 
pi{ana i elektronska verzija (na CD, disketa, e-mail i dr.) za odnosniot mesec za koj se 
odnesuva isplatata. 

      
       ^len 12 

Nadomestokot za dnevnica za slu`beno patuvawe vo Republikata bez tro{ocite za 
no}evawe iznesuva 800,00 denari. 

Dokolku patuvaweto traelo pove}e od 12 ~asa se isplatuva cela dnevnica. 
Za patuvawe vo traewe od 8 do 12 ~asa se isplatuva 50% od utvrdeniot iznos vo 

stavot 1 od ovoj ~len. 
 

^len 13 
 Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od {est meseci i vo slu~aj na pote{ki posledici 
od elementarni nepogodi vo smisla na Zakonot za za{tita i spasuvawe i drugi slu~ai, 
na rabotnikot mu se isplatuva pomo{ vo visina  od edna posledno isplatena prose~na 
mese~na plata vo organot kade {to e vraboten. 

^len 14 

 Nadomestokot za otpremnina za penzionirawe na vraboteniot vo op{tinata i 
lokalnata javna ustanova se ispla}a vrz osnova na ~len 9 stav 1 alinea 2 i stav 2 od 
Zakonot za isplata na platite i se planira vo Buxetot na op{tinata za 2010 godina. 
Sredstvata za vraboteniot vo op{tinata i za vraboteniot vo lokalnata javna ustanova 
se planiraat vo Programata DO Gradona~alnik na stavka 464 Razni transferi 464940 
Transferi pri penzionirawe. Site isplati na navedenite nadomestoci se vr{at vrz 
osnova na prethodno oformena i kompletirana dokumentacija i doneseno re{enie od 
strana na odgovornoto lice vo op{tinata i lokalnata javna ustanova, vrz osnova na koe 
Gradona~alnikot na op{tinata donesuva re{enie za odobruvawe na sredstva za isplata 
na utvrdenoto pravo.   

^len 15 
Koristeweto na sredstvata od buxetot na op{tinata za vr{ewe na funkciite na 

buxetskite korisnici se nabavuvaat so fakturi vo koi posebno se iska`uvaat rashodite 
po pooddelni stavki, po~ituvaj}i gi odredbite od Zakonot za javnite nabavki. 

Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi mo`e da se vr{i i so smetkopotvrdi vo 
slu~aj koga za rashodite nemo`e da se izdade faktura i samo vo ograni~eni poedine~ni 
iznosi od 6.000,00 denari kade zadol`itelno mora da bide prilo`ena fiskalna smetka, 
pri {to rashodite treba da bidat iska`ani po klasifikacija na soodvetniot rashod.                      
 

^len 16 
Postojanata i tekovnata rezerva ne mo`at da nadminat 3% od vkupno planiranite 

sredstva od osnovniot buxet na op{tinata. So sredstvata utvrdeni vo buxetot na 
op{tinata vo ramkite na rezervite, Sovetot na Op{tinata dava ovlastuvawe  
Gradona~alnikot da odlu~uva za nivnata upotreba, i izvr{uvawe. Za koristewe na 
sredstvata od rezervite do iznos najmnogu do 50.000,00 denari odlu~uva Gradona~alnikot.  

Gradona~alnikot podnesuva na Sovetot  na op{tinata godi{en izve{taj za 
koristewe na sredstvata od rezervite. 
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^len 17 

Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i rasporedeni vo pooddelnite programi i 
potprogrami gi izvr{uva gradona~alnikot na op{tinata. 
 

^len 18 
Buxetskite korisnici mo`at da vrabotuvaat novi rabotnici i da popolnuvaat 

isprazneti rabotni mesta samo pod uslov, ako za toa se obezbedeni sredstva vo buxetot na 
op{tinata. Za obezbedenite sredstva gradona~alnikot na op{tinata dava pismeno 
izvestuvawe za obezbedenite sredstva, po prethodno dadeno pozitivno mislewe od 
Agencijata za dr`avni slu`benici na aktite za sistematizacija. 

Vo slu~aj na novi vrabotuvawa, buxetskite korisnici od lokalnite javni ustanovi 
koi se finansiraat so blok dotacii od op{tinskiot buxet se dol`ni da dostavat 
izvestuvawe za obezbedeni finansiski sredstva i da prilo`at obrazec M-1. Po 
izvr{enata kontrola soglasno planiranite sredstva vo buxetot na op{tinata, 
Gradona~alnikot na op{tinata oddelnite presmetki na lokalnite javni ustanovi gi 
dostavuva do resornoto Ministerstvo od koe se transferira blok dotacijata.  

Vo delot na prenesenite nadle`nosti soglasnost za novi vrabotuvawa vo 
lokalnite javni ustanovi koi se finansiraat so blok dotacii }e se dava za:  
- vrabotuvawa za koi se obezbedeni sredstva vo Buxetot na RM za tekovnata fiskalna 
godina, pismeno izvestuvawe }e dade Ministerstvoto za finansii, vrz osnova na 
baraweto od resornoto Ministerstvo; 
- vrabotuvawa za koi se obezbedeni sredstva vo Buxetot na op{tinata za tekovnata 
fiskalna godina, pismeno izvestuvawe }e dade Gradona~alnikot na op{tinata. 

 
         ^len 19 

Koga prihodite {to mu pripa|aat na Buxetot se pogre{no uplateni ili se 
naplateni vo iznos pogolem od utvrdeniot, pogre{no ili pove}e naplateniot iznos se 
vra}a prvenstveno na tovar na vidot na prihodite na koi se uplateni, a dokolku takvi 
prihodi nema, toga{ na tovar na drugite prihodi na Buxetot. 

Povratot na pogre{no, na pove}e uplateni, odnosno naplateni prihodi se vr{i so 
Re{enie na Gradona~alnikot, osven vo slu~aite kade nadle`nosta im pripa|a na drugi 
organi. 

   
^len 20 

Buxetot na Op{tina Ilinden se izvr{uva od 01.01.2010 do 31.12.2010 godina. 
 
 

 ^len 21 
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 

Op{tina Ilinden", a }e se primenuva od 01 Januari 2010 godina. 
 
 
 
Arh. br.07-2150/ 12                         Sovet na op{tina Ilinden 
Od 25.12. 2009g.                                                Pretsedatel 
                                         Marjan Milo{evsки с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 

бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
За прогласување на Одлука за усвојување на Локален акционен план  за родова 

рамноправност за период од 2010-2012 година со арх.бр.07-2150/13 од 25.12.2009 година. 
Се  прогласува  Локален акционен план  за родова рамноправност за период од 2010-

2012 година со арх.бр.07-2150/13 од 25.12.2009 година што Советот на Општина    Илинден  
ја   усвои   на     дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   25.12.2009 година. 
 

 
Архив. Број 08- 2256/11                        ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                  Градоначалник 
                                                     Жика Стојановски  с.р 
 
 

 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ 
бр.05/2002)  Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 25.12.2009 година донесе  
 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Локален акционен план за родова рамноправност за период од 2010-2012 

година 
 

 
 

Член 1 
Се усвојува Локалниот акционен план за родова рамноправност за период од 2010-2012 

година на Комисијата за еднакви можности на мажи и жени. 
 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Локалниот акционен план за родова рамноправност за 

период од 2010-2012 година 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување  во службениот гласник на 

општина Илинден. 
 
 
 
Арх.бр. 07-2150/13                                 Совет на општина Илинден 
Од 25.12.2009 г.                       Претседател 
                        Марјан Милошевски  с.р 
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Согласно  член   50   став  3  од  Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на  Р.М. 
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
За прогласување на Одлука за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС  

на општина Илинден со арх.бр.07-2150/14 од 25.12.2009 година. 
Се  прогласува  Одлуката  за потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на 

општина Илинден со арх.бр.07-2150/14 од 25.12.2009 година што Советот на Општина    
Илинден  ја   усвои   на     дванаесеттата  седница    одржана   на   ден   25.12.2009 година. 
 

 
Архив. Број 08- 2256/12                            ОПШТИНА   ИЛИНДЕН 
Од 26.12. 2009 год.                                    Градоначалник 
                                                         Жика Стојановски  с.р  
 

Врз основа на член 15 а во врска со член 81 став 2  од Законот за локална самоуправа             
( Сл.весник на РМ бр.05/02 ) и член 11 од Статутот на општина Илинден ( Сл.гласник бр. 2/05 ) , 
Советот на општина Илинден на својата дванаесетта седница одржана на ден  25.12.2009 година 
донесе : 
 

О Д Л У К А 
За потврдување на статусот и својството член на ЗЕЛС на општина Илинден 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува статусот и својството член на Здружението на општините „ 

Заедници на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС “ на општина 
Илинден. 

Оваа одлука се донесува  заради упис на Здружението  на  општините                  „ 
Заедници на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС “ ( понатаму 
во текстот само како ЗЕЛС ) во Централниот регистар на Република Македонија во согласност со 
Закон. 
 

Член 2 
Општина Илинден и понатаму го продолжува својството член на ЗЕЛС под условите 

утврдени со Статутот и другите акти со кои се утврдува организацијата и делокругот на работа на 
Здружението  на  општините  „ Заедници на единиците на локалната самоуправа на Република 
Македонија – ЗЕЛС “. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „ Службен гласник на 

општина Илинден “ . 
 
 
Арх.бр.07-2150/14                                Совет на општина Илинден 
Од 25.12.2009 г.                       Претседател 
               Марјан  Милошевски  с.р 
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