
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Број 13 Декември   2017 година 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илинден 
Арх.бр.08-1939/22 

                                                     Од 28.12.2017 година 
     

 

 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Буџетот на општина Илинден за 2018 година 

 
 
 

 Се објавува Буџетот на општина Илинден за 2018 година, бр. 07-1810/2 
од 26.12.2017 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 
(четвртата) редовна седница одржана на ден 26.12.2017 година. 
 
                          

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

 
 

 
 

 
Арх.бр.08-1939/1 

           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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��
�����: ���
	��������  �� ������� ����
��
     �-�. ���� ��	���	����

���	������: �

������ �� ���������� �������

�������

	 �����	 �����  

�� 2018 ������

                                                                                                                                                                                

�������� 2017 �	
���



��� ������ �� �	
� 36 ���� 1 ���� 2 �� ������ �� 	��	�� ���������� (“�	���
�

�
��� � �� �� 5/2002)    � �	
� 28 ���� 1  �� ������ �� ����������
 ��


�������
 �� 	��	�� ���������� (“�	���
� �
��� �� �� ��.61/04, 96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15), ���
��� �� ������� �	���
� �� �
������� �
�����                       

������� �� 26.12.2017 ������, ���
�
: 

� � � � �

�� �	
���� ������ �� 2018 ������

      1.�	
� ���

 	
� 1 

!�"
��� �� ��������� �	���
� �� 2018 ������ �
 ������ ��: 

I.����� �����                                   435.110.000 

  #������ ���$���                                             123.872,000 

  %
������� ���$���                                           14.965.000 

&�����	�� '��$���                                           83.900.000 

'��$��� �� �������                                        102.814.000

'��$��� �� ������
��                                     109.559,000 

'��$��� �� �o�a���                                                          0

II.����� �����                                         418.412.000

�� �����
�� ���
��                         417.412.000

���$���� �� �
�
���                  1.000.000 

III. �����                                16.698.000

IV.���������                 -16.698.000

� ���!                                                                               0 

#������ ����	������                                                      0 

������� ��
�                                  0 

����!                                                                   16.698.000 

���	��� �� �	������                                           16.698.000 

                                     

                                                               "��� 2 

'��$����
  �� !�"
���  �� ������ �� ���$��� �
 �����
�� �� ��	����� ��

���$���, � ��$����
 �� ������� ���
�� �
 �����
�� �� ��	����� �� ���$��� � ���

�� ��� �	
���� :  



����������	
����

����	���������

499.638.000 435.110.00000102.814.00010.515.000321.781.000

��������	�


�����
�����������������


�������������������������

���������
�����

�����

����������
����������
����������

����������
�������

����������
�������

����������
�������

��������������

71 ������������� 123.872.000 0 0 0 0116.848.000 123.872.000

711 �������������� �����������������������!���������� 03.837.000 0 0 02.467.000 3.837.000

713 �������������� 060.100.000 0 0 056.080.000 60.100.000

717 �����������������"�����!��� 059.385.000 0 0 057.751.000 59.385.000

718 #���������������$���!����%��!��%����&�$�������	���� 0550.000 0 0 0550.000 550.000

72 ��������������� 4.450.000 10.515.000 0 0 013.438.000 14.965.000

722 '!��� ������������������������������� 01.300.000 0 0 01.300.000 1.300.000

723 #������������������ 0300.000 10.355.000 0 09.118.000 10.655.000

724 �������!��������!��� 0350.000 0 0 0350.000 350.000

725 ������������"���������� 02.500.000 160.000 0 02.670.000 2.660.000

73 �������������� 83.900.000 0 0 0 0124.310.000 83.900.000

733 �����(������%��	�)�������������	�!����!�(���$� 083.900.000 0 0 0124.310.000 83.900.000

74 �����	���������� 109.559.000 0 102.814.000 0 0245.042.000 212.373.000

741 #����������������������������!��� 0109.559.000 0 102.814.000 0215.542.000 212.373.000

742 �������������������� 00 0 0 022.500.000 0

743 ������!���������� 00 0 0 00 0

744 #�������������� 00 0 0 07.000.000 0

1



�������������	
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��������������

��������	�


�����
�����������������


�������������������������

���������
�����

�����

����������
����������
����������

����������
�������

����������
�������

����������
�������

������
�������

435.110.000102.814.000 00321.781.000499.638.000 10.515.000

28.566.00040 �����������	
���	� 94.765.000 0 70.070.000 0 0 98.636.000

401 ���������	
�� 66.758.000 18.449.000 0 50.425.000 0 0 68.874.000

402 ����������
������
	����������
�� 25.307.000 6.573.000 0 19.645.000 0 0 26.218.000

404 �
��������� 2.700.000 3.544.000 0 0 0 0 3.544.000

1.000.00041 ���������������������������	�� 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

413 ���������������
���������
������ 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

69.549.00042 ��	����������� 99.904.000 9.400.000 23.405.000 0 0 102.354.000

420 �
�������������
����� 851.000 645.000 82.000 86.000 0 0 813.000

421 �����
	�����	�������������������
���
����
����� 21.152.000 13.577.000 758.000 7.821.000 0 0 22.156.000

423 �
����
	����������������
 9.665.000 2.356.000 5.059.000 2.669.000 0 0 10.084.000

424 ���
���������������� ��
�� 29.548.000 27.185.000 710.000 3.058.000 0 0 30.953.000

425 !����������	��� 23.181.000 14.086.000 2.471.000 6.327.000 0 0 22.884.000

426 !������������
����� 9.887.000 8.800.000 320.000 724.000 0 0 9.844.000

427 ����������
"����
�
 5.620.000 2.900.000 0 2.720.000 0 0 5.620.000

3.600.00045 ��
������������ 4.600.000 0 0 0 0 3.600.000

452 �
�
�����	
#
�
��������
$���������� 4.600.000 3.600.000 0 0 0 0 3.600.000

6.700.00046 �������������������� 3.925.000 0 0 0 0 6.700.000

463 �
��%���������	
�������
���
��� 1.530.000 1.880.000 0 0 0 0 1.880.000

464 &
�����
��%�� 2.395.000 4.820.000 0 0 0 0 4.820.000

195.668.00048 ��������������	�� 272.646.000 1.115.000 9.339.000 0 0 206.122.000

480 �����
����
�����
����
$��� 5.738.000 2.686.000 480.000 2.072.000 0 0 5.238.000

481 '
�� ����"����� 7.350.000 5.350.000 0 0 0 0 5.350.000

482 !�����
�� ����"����� 237.731.000 165.646.000 420.000 6.834.000 0 0 172.900.000

483 �����
����
���"�	 4.854.000 4.450.000 165.000 396.000 0 0 5.011.000

485 (	� ��
�
�����%��
�������������
 10.473.000 15.536.000 50.000 37.000 0 0 15.623.000

486 �����
����
�����	
 6.500.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

16.698.00049 	����������������� 22.798.000 0 0 0 0 16.698.000

492 ���	
�
��
��	
����
��������
$������������� 19.600.000 13.500.000 0 0 0 0 13.500.000

1



493 ���	
�
��
��	
����
�������������
��
��	
�� 3.198.000 3.198.000 0 0 0 0 3.198.000
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�����
�����������������


������������������������


���������
�����

�����

����������
����������
����������

����������
�������

����������
�������

����������
�������

������
����� �

206.122.0009.339.000 00195.668.000272.646.000 1.115.000

195.668.00048 ����������	�
��� 272.646.000 1.115.000 9.339.000 0 0 206.122.000

480 ���������	��
����������	 2.686.0005.738.000 480.000 2.072.000 0 0 5.238.000

481 ������	�
����� 5.350.0007.350.000 0 0 0 0 5.350.000

482 �����������	�
����� 165.646.000237.731.000 420.000 6.834.000 0 0 172.900.000

483 ���������	������� 4.450.0004.854.000 165.000 396.000 0 0 5.011.000

485 ��
��������	��	�	������������ 15.536.00010.473.000 50.000 37.000 0 0 15.623.000

486 ���������	���
��� 2.000.0006.500.000 0 0 0 0 2.000.000

1



�����������	
������	���������������

����������������

��������	�


�����
�����������������


������������������	������

���������
�����

�����

����������
����������
����������

����������
�������

����������
�������

����������
�������

������
��� �!�

228.988.00093.475.000 00126.113.000226.992.000 9.400.000

28.566.00040 �����������	
���	� 94.765.000 0 70.070.000 0 0 98.636.000

401 ���������	
�� 66.758.000 18.449.000 0 50.425.000 0 0 68.874.000

402 ����������
������
	����������
�� 25.307.000 6.573.000 0 19.645.000 0 0 26.218.000

404 �
��������� 2.700.000 3.544.000 0 0 0 0 3.544.000

1.000.00041 ���������������������������	�� 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

413 ���������������
���������
������ 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

69.549.00042 ��	����������� 99.904.000 9.400.000 23.405.000 0 0 102.354.000

420 �
�������������
����� 851.000 645.000 82.000 86.000 0 0 813.000

421 �����
	�����	�������������������
���
����
����� 21.152.000 13.577.000 758.000 7.821.000 0 0 22.156.000

423 �
����
	����������������
 9.665.000 2.356.000 5.059.000 2.669.000 0 0 10.084.000

424 ���
���������������� ��
�� 29.548.000 27.185.000 710.000 3.058.000 0 0 30.953.000

425 !����������	��� 23.181.000 14.086.000 2.471.000 6.327.000 0 0 22.884.000

426 !������������
����� 9.887.000 8.800.000 320.000 724.000 0 0 9.844.000

427 ����������
"����
�
 5.620.000 2.900.000 0 2.720.000 0 0 5.620.000

3.600.00045 ��
������������ 4.600.000 0 0 0 0 3.600.000

452 �
�
�����	
#
�
��������
$���������� 4.600.000 3.600.000 0 0 0 0 3.600.000

6.700.00046 �������������������� 3.925.000 0 0 0 0 6.700.000

463 �
��%���������	
�������
���
��� 1.530.000 1.880.000 0 0 0 0 1.880.000

464 &
�����
��%�� 2.395.000 4.820.000 0 0 0 0 4.820.000

16.698.00049 	����������������� 22.798.000 0 0 0 0 16.698.000

492 ���	
�
��
��	
����
��������
$������������� 19.600.000 13.500.000 0 0 0 0 13.500.000

493 ���	
�
��
��	
����
�������������
��
��	
�� 3.198.000 3.198.000 0 0 0 0 3.198.000

1



��������
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�������������������������

����
����������
���������� 	������� ������� 	�������

�������

�������	�
����	��������		�������

����������������

���
��

435.110.000321.781.000 10.515.000 102.814.000 0 0

701 ��������	
������� 81.095.000 0 0 0 0 81.095.000

������������	
�
������
��������������	�������	����
���
��������
���������
��

7011 81.095.000 0 0 0 0 81.095.000

703 ��	�
���������� 150.000 0 0 0 0 150.000

��
����
�����������7032 150.000 0 0 0 0 150.000

704 ���
������������ 106.650.000 0 0 0 0 106.650.000

��������
�������������
�������������
7044 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

������
��7045 94.650.000 0 0 0 0 94.650.000

705 ��������
����	��
�������
� 54.036.000 0 0 0 0 54.036.000

������������
�
����
����7051 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

������������
�
��������
��7052 33.000.000 0 0 0 0 33.000.000

��������������
�����������7056 14.536.000 0 0 0 0 14.536.000

706 ��	�������������	���
������
����� 27.100.000 0 0 0 0 27.100.000

����
���������������7062 8.650.000 0 0 0 0 8.650.000

�
�
����������7063 8.950.000 0 0 0 0 8.950.000


�������������������7064 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000

708 ���������������������������� 38.482.000 0 0 0 0 38.482.000

��
���	������	��������������7081 13.850.000 0 0 0 0 13.850.000

���������	������7082 24.632.000 0 0 0 0 24.632.000

709 ������	�
�� 9.108.000 10.515.000 102.814.000 0 0 122.437.000

����
�	
���
��
��
�
����
�����7091 7.747.000 10.388.000 86.169.000 0 0 104.304.000

�����
�
����
�����7092 1.361.000 127.000 16.645.000 0 0 18.133.000

710 �������
��������� 5.160.000 0 0 0 0 5.160.000

������
���������������7109 5.160.000 0 0 0 0 5.160.000

1



�������
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					�					�

�������������������������

����
����������
���������� 	������� ������� 	�������


�����
���
��

���	
�������������

��������������������

435.110.0000321.781.000 10.515.000 102.814.000 0

7011 ������������	
�
������
��������������	�������	����
���
��������
���������
��

81.095.000 0 0 0 0 81.095.000

����������	
����A00 28.846.000 0 0 0 0 28.846.000

������������D00 2.856.000 0 0 0 0 2.856.000

�	���������������������E00 34.771.000 0 0 0 0 34.771.000

��	������������������	�����EA0 14.622.000 0 0 0 0 14.622.000

7032 ��
����
����������� 150.000 0 0 0 0 150.000

	����	�������������W00 150.000 0 0 0 0 150.000

7044 ��������
�������������
�������������
 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

��������������������������������	��������������FA0 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

7045 ������
�� 94.650.000 0 0 0 0 94.650.000

��������������	��������	������J50 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

������������������������������	���������������
������������������������������

J60 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

����������������������������������	���
����������JD0 28.300.000 0 0 0 0 28.300.000

����������������������������������	���
��JDA 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000

������������������������������������������	
����
�������

JDB 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

�����������������������������������JF0 350.000 0 0 0 0 350.000

7051 ������������
�
����
���� 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

�������������J40 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

�����������������	��������������JK0 0 0 0 0 0 0

7052 ������������
�
��������
�� 33.000.000 0 0 0 0 33.000.000

�����������������������������������	�������������
��	���������

JI0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

�������������������������������JIA 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000

7056 ��������������
����������� 14.536.000 0 0 0 0 14.536.000

����������������������������	����R10 11.036.000 0 0 0 0 11.036.000

����������������������������	��������	������
�������

RA0 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

7062 ����
��������������� 8.650.000 0 0 0 0 8.650.000

������������	�������F10 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

�������������������	���J00 300.000 0 0 0 0 300.000

�������	�������	��������������JN0 1.350.000 0 0 0 0 1.350.000

7063 �
�
���������� 8.950.000 0 0 0 0 8.950.000

1
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�������������������������

����
����������
���������� 	������� ������� 	�������


�����
���
��

���	
�������������

��������������������

435.110.0000321.781.000 10.515.000 102.814.000 0

������������������������������������JG0 8.950.000 0 0 0 0 8.950.000

7064 
������������������� 9.500.000 0 0 0 0 9.500.000

�����������������J30 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

����������������������������JA0 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

7081 ��
���	������	�������������� 13.850.000 0 0 0 0 13.850.000

�	�������������L00 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000

�	�����������������	��������������LA0 11.550.000 0 0 0 0 11.550.000

7082 ���������	������ 24.632.000 0 0 0 0 24.632.000

�������������������������������K40 10.246.000 0 0 0 0 10.246.000

�����������������������������������	��������������KA0 14.386.000 0 0 0 0 14.386.000

7091 ����
�	
���
��
��
�
����
����� 7.747.000 10.388.000 86.169.000 0 0 104.304.000

������������������N10 3.617.000 2.658.000 71.553.000 0 0 77.828.000

��������������V10 4.130.000 7.730.000 14.616.000 0 0 26.476.000

7092 �����
�
����
����� 1.361.000 127.000 16.645.000 0 0 18.133.000

����������������N20 1.361.000 127.000 16.645.000 0 0 18.133.000

7109 ������
��������������� 5.160.000 0 0 0 0 5.160.000

���������������������������������������	��������������VA0 5.160.000 0 0 0 0 5.160.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0A0 ����������	
���� 36.048.000 28.846.000 0 0 0 28.846.000

A00 
�� �!"��# �!" 36.048.000 28.846.000 0 0 0 0 28.846.000

�����������	
���	� 3.000.00040 3.350.000 0 0 0 0 3.350.000

401 ����������� 300.000 350.000 0 0 0 0 350.000

404 ����������� 2.700.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

��	����������� 6.768.00042 5.816.000 0 0 0 0 5.816.000

420 	������������������ 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 36.000 36.000 0 0 0 0 36.000

425 "�������������� 5.972.000 4.870.000 0 0 0 0 4.870.000

426 "������� ����������� 700.000 850.000 0 0 0 0 850.000

��
������������ 4.500.00045 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

452 ����������#���� ������
�� �������� 4.500.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

�������������������� 2.180.00046 2.680.000 0 0 0 0 2.680.000

463 ����$��������������������%���� 630.000 630.000 0 0 0 0 630.000

464 &�%������$��� 1.550.000 2.050.000 0 0 0 0 2.050.000

	����������������� 19.600.00049 13.500.000 0 0 0 0 13.500.000

492 ����������������� ������
����������� 19.600.000 13.500.000 0 0 0 0 13.500.000

���������

���������

A00 ����������	
���� 36.048.000 28.846.000 0 0 0 0 28.846.000

40 03.000.000 3.350.000 0 0 0�����������	
���	� 3.350.000

401 300.000 350.000 0 0 0 0����������� 350.000

404 2.700.000 3.000.000 0 0 0 0����������� 3.000.000

42 06.768.000 5.816.000 0 0 0��	����������� 5.816.000

420 60.000 60.000 0 0 0 0	������������������ 60.000

421 36.000 36.000 0 0 0 0������������������������ ���� ���!������������ 36.000

425 5.972.000 4.870.000 0 0 0 0"�������������� 4.870.000

426 700.000 850.000 0 0 0 0"������� ����������� 850.000

45 04.500.000 3.500.000 0 0 0��
������������ 3.500.000

452 4.500.000 3.500.000 0 0 0 0����������#���� ������
�� �������� 3.500.000

46 02.180.000 2.680.000 0 0 0�������������������� 2.680.000

463 630.000 630.000 0 0 0 0����$��������������������%���� 630.000

464 1.550.000 2.050.000 0 0 0 0&�%������$��� 2.050.000

49 019.600.000 13.500.000 0 0 0	����������������� 13.500.000

492 19.600.000 13.500.000 0 0 0 0����������������� ������
����������� 13.500.000

1



����������	
�
�������������

��������	�


�����
�����������������
 ���������

�����

�������������������������

�����

����������
����������
����������

����������
�������

����

������


����������
�������

����������
�������

435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0D0 '&�"���(�)��� 2.744.000 2.856.000 0 0 0 2.856.000

D00 $�"%!"&"'!�� 2.744.000 2.856.000 0 0 0 0 2.856.000

�����������	
���	� 1.114.00040 1.226.000 0 0 0 0 1.226.000

401 ����������� 800.000 862.000 0 0 0 0 862.000

402 	��������%������!��������������� 314.000 350.000 0 0 0 0 350.000

404 ����������� 0 14.000 0 0 0 0 14.000

���������������������������	�� 1.000.00041 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

413 �� ������%�����*��%�������������+ 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

��	����������� 630.00042 630.000 0 0 0 0 630.000

420 	������������������ 280.000 280.000 0 0 0 0 280.000

426 "������� ����������� 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000

���������

���������

D00 '&�"���(�)��� 2.744.000 2.856.000 0 0 0 0 2.856.000

40 01.114.000 1.226.000 0 0 0�����������	
���	� 1.226.000

401 800.000 862.000 0 0 0 0����������� 862.000

402 314.000 350.000 0 0 0 0	��������%������!��������������� 350.000

404 0 14.000 0 0 0 0����������� 14.000

41 01.000.000 1.000.000 0 0 0���������������������������	�� 1.000.000

413 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0�� ������%�����*��%�������������+ 1.000.000

42 0630.000 630.000 0 0 0��	����������� 630.000

420 280.000 280.000 0 0 0 0	������������������ 280.000

426 350.000 350.000 0 0 0 0"������� ����������� 350.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0E0 �	,��������"-�����&�.�/� 34.846.000 34.771.000 0 0 0 34.771.000

E00 �( �!
�"�"%)�!�
 �"*�+" 34.846.000 34.771.000 0 0 0 0 34.771.000

�����������	
���	� 16.810.00040 17.400.000 0 0 0 0 17.400.000

401 ����������� 12.250.000 12.310.000 0 0 0 0 12.310.000

402 	��������%������!��������������� 4.560.000 4.560.000 0 0 0 0 4.560.000

404 ����������� 0 530.000 0 0 0 0 530.000

��	����������� 17.876.00042 17.301.000 0 0 0 0 17.301.000

420 	������������������ 275.000 235.000 0 0 0 0 235.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 5.290.000 5.105.000 0 0 0 0 5.105.000

423 -�����!����������������� 1.620.000 1.660.000 0 0 0 0 1.660.000

424 	����� ������ �������0����� 2.635.000 2.485.000 0 0 0 0 2.485.000

425 "�������������� 2.156.000 1.916.000 0 0 0 0 1.916.000

426 "������� ����������� 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 3.900.000

427 	������������1������� 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

�������������������� 160.00046 70.000 0 0 0 0 70.000

464 &�%������$��� 160.000 70.000 0 0 0 0 70.000

���������

���������

E00 �	,��������"-�����&�.�/� 34.846.000 34.771.000 0 0 0 0 34.771.000

40 016.810.000 17.400.000 0 0 0�����������	
���	� 17.400.000

401 12.250.000 12.310.000 0 0 0 0����������� 12.310.000

402 4.560.000 4.560.000 0 0 0 0	��������%������!��������������� 4.560.000

404 0 530.000 0 0 0 0����������� 530.000

42 017.876.000 17.301.000 0 0 0��	����������� 17.301.000

420 275.000 235.000 0 0 0 0	������������������ 235.000

421 5.290.000 5.105.000 0 0 0 0������������������������ ���� ���!������������ 5.105.000

423 1.620.000 1.660.000 0 0 0 0-�����!����������������� 1.660.000

424 2.635.000 2.485.000 0 0 0 0	����� ������ �������0����� 2.485.000

425 2.156.000 1.916.000 0 0 0 0"�������������� 1.916.000

426 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0"������� ����������� 3.900.000

427 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0	������������1������� 2.000.000

46 0160.000 70.000 0 0 0�������������������� 70.000

464 160.000 70.000 0 0 0 0&�%������$��� 70.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0EA ��	���)����&�,�.������	,���� 12.192.000 14.622.000 0 0 0 14.622.000

EA0 �"�� "'!�� �(*��!"��( �!" 12.192.000 14.622.000 0 0 0 0 14.622.000

��������������	�� 12.192.00048 14.622.000 0 0 0 0 14.622.000

480 ����������������������
�� 756.000 886.000 0 0 0 0 886.000

481 '����0���1!� �� 7.350.000 5.350.000 0 0 0 0 5.350.000

482 "����������0���1!� �� 3.586.000 5.736.000 0 0 0 0 5.736.000

483 �������������1�� 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

485 ���0���������$����� ���������� 350.000 500.000 0 0 0 0 500.000

486 �������������%��� 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

���������

���������

EA0 ��	���)����&�,�.������	,���� 12.192.000 14.622.000 0 0 0 0 14.622.000

48 012.192.000 14.622.000 0 0 0��������������	�� 14.622.000

480 756.000 886.000 0 0 0 0����������������������
�� 886.000

481 7.350.000 5.350.000 0 0 0 0'����0���1!� �� 5.350.000

482 3.586.000 5.736.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 5.736.000

483 150.000 150.000 0 0 0 0�������������1�� 150.000

485 350.000 500.000 0 0 0 0���0���������$����� ���������� 500.000

486 0 2.000.000 0 0 0 0�������������%��� 2.000.000

4



����������	
�
�������������

��������	�


�����
�����������������
 ���������

�����

�������������������������

�����

����������
����������
����������

����������
�������

����

������


����������
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0F1 2&3������(���	)���&�4� 6.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000

F10 ,��"!�
 �&���'"!��"-� 6.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

��	����������� 6.000.00042 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

425 "�������������� 4.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

426 "������� ����������� 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

���������

���������

F10 2&3������(���	)���&�4� 6.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

42 06.000.000 7.000.000 0 0 0��	����������� 7.000.000

425 4.000.000 5.000.000 0 0 0 0"�������������� 5.000.000

426 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0"������� ����������� 2.000.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0FA 2&�"2��4�����'&�"�5���6�-/�,���*��	���)����&�,�.�+ 7.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000

FA0 ,��%,�"-��!"�$�"%�.!�/�)+�( ��0�"�� "'!�� �(*�1 7.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

��������������	�� 7.000.00048 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

482 "����������0���1!� �� 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

485 ���0���������$����� ���������� 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

���������

���������

FA0 2&�"2��4�����'&�"�5���6�-/�,���*��	���)����&�,�.�+ 7.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

48 07.000.000 12.000.000 0 0 0��������������	�� 12.000.000

482 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 2.000.000

485 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0���0���������$����� ���������� 10.000.000
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����������
�������

����������
�������

435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0J0 �"&52��4�����2&3�����	&�-� 300.000 300.000 0 0 0 300.000

J00 %�.,�"-��!"�,��"!"����)" 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

��	����������� 300.00042 300.000 0 0 0 0 300.000

423 -�����!����������������� 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

���������

���������

J00 �"&52��4�����2&3�����	&�-� 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

42 0300.000 300.000 0 0 0��	����������� 300.000

423 300.000 300.000 0 0 0 0-�����!����������������� 300.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0J3 /����������)2��4� 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000

J30 +"�!�
�� ',�"-� 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

��	����������� 7.000.00042 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

424 	����� ������ �������0����� 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

���������

���������

J30 /����������)2��4� 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 7.000.000

42 07.000.000 7.000.000 0 0 0��	����������� 7.000.000

421 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0������������������������ ���� ���!������������ 5.000.000

424 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0	����� ������ �������0����� 2.000.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0J4 /�����(������ 6.000.000 6.500.000 0 0 0 6.500.000

J40 +"�!"�&�
  " 6.000.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

��	����������� 6.000.00042 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

424 	����� ������ �������0����� 6.000.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

���������

���������

J40 /�����(������ 6.000.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000

42 06.000.000 6.500.000 0 0 0��	����������� 6.500.000

424 6.000.000 6.500.000 0 0 0 0	����� ������ �������0����� 6.500.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0J5 /�����)���)���	&���6����	����.� 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

J50 +"��!�'�"'�!�����/�!"��" !�*� 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

��	����������� 1.000.00042 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

���������

���������

J50 /�����)���)���	&���6����	����.� 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

42 01.000.000 1.000.000 0 0 0��	����������� 1.000.000

421 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0������������������������ ���� ���!������������ 1.000.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0J6 �"&52��4����6�,��������)���)���	���,����2)�.����&�'2)�&�4�����&�5�-�������3&���/��5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000

J60 %�.,�"-����/"( � "�!"�'�"'!���" �( "2�,'�*������$,'��"-��!"���.�)�!"�
��"�"+ 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

��	����������� 5.000.00042 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

424 	����� ������ �������0����� 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

���������

���������

J60 �"&52��4����6�,��������)���)���	���,����2)�.����&�'2)�&�4�����&�5�-�������3&���/��5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000

42 05.000.000 5.000.000 0 0 0��	����������� 5.000.000

424 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0	����� ������ �������0����� 5.000.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0JA �6'&�"3�����/����������)2��4� 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000

JA0 �/$�"%�"�!"�+"�!�
�� ',�"-� 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

��������������	�� 2.500.00048 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

482 "����������0���1!� �� 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

���������

���������

JA0 �6'&�"3�����/����������)2��4� 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

48 02.500.000 2.500.000 0 0 0��������������	�� 2.500.000

482 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 2.500.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0JD �6'&�"3����&������&2�.�/�����)���)���	���,�����2)�.� 124.300.000 88.300.000 0 0 0 88.300.000

JD0 �/$�"%�"������!
 �,�*�+"�!"�'�"'!���" �# "���,'�*� 64.300.000 28.300.000 0 0 0 0 28.300.000

JDA �/$�"%�"������!
 �,�*�+"�!"�,'�*�����" �# " 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000

JDB �/$�"%�"�!"�,'�*�����!%,
 ��
����/!��!"��# �!"��'�!%�! 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

��������������	�� 124.300.00048 88.300.000 0 0 0 0 88.300.000

482 "����������0���1!� �� 124.300.000 88.300.000 0 0 0 0 88.300.000

���������

���������

JD0 �6'&�"3����&������&2�.�/�����)���)���	���
�����2)�.� 64.300.000 28.300.000 0 0 0 0 28.300.000

48 064.300.000 28.300.000 0 0 0��������������	�� 28.300.000

482 64.300.000 28.300.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 28.300.000

JDA �6'&�"3����&������&2�.�/�����2)�.����	���
�� 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000

48 045.000.000 45.000.000 0 0 0��������������	�� 45.000.000

482 45.000.000 45.000.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 45.000.000

JDB �6'&�"3�����2)�.�������"2��&������6���������	
������)��"�� 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

48 015.000.000 15.000.000 0 0 0��������������	�� 15.000.000

482 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 15.000.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0JF �6'&�"3��������3&���/�����'��)�6�.�/� 350.000 350.000 0 0 0 350.000

JF0 �/$�"%�"�!"�
��"�"+!"�
�$!"'�/"*�+" 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000

��������������	�� 350.00048 350.000 0 0 0 0 350.000

480 ����������������������
�� 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000

���������

���������

JF0 �6'&�"3��������3&���/�����'��)�6�.�/� 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000

48 0350.000 350.000 0 0 0��������������	�� 350.000

480 350.000 350.000 0 0 0 0����������������������
�� 350.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0JG �6'&�"3����������-��6����"����3"2��4� 5.000.000 8.950.000 0 0 0 8.950.000

JG0 �/$�"%�"�!"�
�
 �)��/"��%
!"�%,�"-� 5.000.000 8.950.000 0 0 0 0 8.950.000

��������������	�� 5.000.00048 8.950.000 0 0 0 0 8.950.000

482 "����������0���1!� �� 5.000.000 8.950.000 0 0 0 0 8.950.000

���������

���������

JG0 �6'&�"3����������-��6����"����3"2��4� 5.000.000 8.950.000 0 0 0 0 8.950.000

48 05.000.000 8.950.000 0 0 0��������������	�� 8.950.000

482 5.000.000 8.950.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 8.950.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0JI �6'&�"3����������-��6���"��"2��4����	&�(���2��4�������	�"�����"� 31.500.000 33.000.000 0 0 0 33.000.000

JI0 �/$�"%�"�!"�
�
 �)��/"�%��%,�"-�������&�
 ,�"-��!"� �"%!���%� 1.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

JIA �/$�"%�"�!"�3��"'!"��"!"'�/"*�+" 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000

��������������	�� 31.500.00048 33.000.000 0 0 0 0 33.000.000

482 "����������0���1!� �� 31.500.000 33.000.000 0 0 0 0 33.000.000

���������

���������

JI0 �6'&�"3����������-��6���"��"2��4����	&�(���2��4�������	�"�����"� 1.500.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

48 01.500.000 3.000.000 0 0 0��������������	�� 3.000.000

482 1.500.000 3.000.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 3.000.000

JIA �6'&�"3�����7���)�������)�6�.�/� 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000

48 030.000.000 30.000.000 0 0 0��������������	�� 30.000.000

482 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 30.000.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0JK /�����(�������*��	���)���&��8�"�+ 6.500.000 0 0 0 0 0

JK0 +"�!"�&�
  "�0�"�� "'!���"
4%�1 6.500.000 0 0 0 0 0 0

��������������	�� 6.500.00048 0 0 0 0 0 0

486 �������������%��� 6.500.000 0 0 0 0 0 0

���������

���������

JK0 /�����(�������*��	���)���&��8�"�+ 6.500.000 0 0 0 0 0 0

48 06.500.000 0 0 0 0��������������	�� 0

486 6.500.000 0 0 0 0 0�������������%��� 0
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0JN 2&3�����	&�-��*��	���)���&��8�"�+ 1.350.000 1.350.000 0 0 0 1.350.000

JN0 ,��"!"����)"�0�"�� "'!���"
4%�1 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 1.350.000

��������������	�� 1.350.00048 1.350.000 0 0 0 0 1.350.000

480 ����������������������
�� 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000

482 "����������0���1!� �� 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

���������

���������

JN0 2&3�����	&�-��*��	���)���&��8�"�+ 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 1.350.000

48 01.350.000 1.350.000 0 0 0��������������	�� 1.350.000

480 350.000 350.000 0 0 0 0����������������������
�� 350.000

482 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 1.000.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0K4 �2)�2&���-���7����.��������&�,��� 8.696.000 10.246.000 0 0 0 10.246.000

K40 �,' ,�!��)"!�3�
 "*����� ���( � 8.696.000 10.246.000 0 0 0 0 10.246.000

��	����������� 6.666.00042 6.966.000 0 0 0 0 6.966.000

420 	������������������ 70.000 70.000 0 0 0 0 70.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 2.136.000 2.236.000 0 0 0 0 2.236.000

423 -�����!����������������� 110.000 360.000 0 0 0 0 360.000

424 	����� ������ �������0����� 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

425 "�������������� 1.400.000 1.350.000 0 0 0 0 1.350.000

426 "������� ����������� 950.000 950.000 0 0 0 0 950.000

��
������������ 50.00045 50.000 0 0 0 0 50.000

452 ����������#���� ������
�� �������� 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

�������������������� 350.00046 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

463 ����$��������������������%���� 150.000 500.000 0 0 0 0 500.000

464 &�%������$��� 200.000 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

	����������������� 1.630.00049 1.630.000 0 0 0 0 1.630.000

493 �������������������������������������� 1.630.000 1.630.000 0 0 0 0 1.630.000

���������

���������

K40 �2)�2&���-���7����.��������&�,��� 8.696.000 10.246.000 0 0 0 0 10.246.000

42 06.666.000 6.966.000 0 0 0��	����������� 6.966.000

420 70.000 70.000 0 0 0 0	������������������ 70.000

421 2.136.000 2.236.000 0 0 0 0������������������������ ���� ���!������������ 2.236.000

423 110.000 360.000 0 0 0 0-�����!����������������� 360.000

424 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0	����� ������ �������0����� 2.000.000

425 1.400.000 1.350.000 0 0 0 0"�������������� 1.350.000

426 950.000 950.000 0 0 0 0"������� ����������� 950.000

45 050.000 50.000 0 0 0��
������������ 50.000

452 50.000 50.000 0 0 0 0����������#���� ������
�� �������� 50.000

46 0350.000 1.600.000 0 0 0�������������������� 1.600.000

463 150.000 500.000 0 0 0 0����$��������������������%���� 500.000

464 200.000 1.100.000 0 0 0 0&�%������$��� 1.100.000

49 01.630.000 1.630.000 0 0 0	����������������� 1.630.000

493 1.630.000 1.630.000 0 0 0 0�������������������������������������� 1.630.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0KA �2)�2&���-���7����.��������&�,����*��	���)����&�,�.�+ 25.286.000 14.386.000 0 0 0 14.386.000

KA0 �,' ,�!��)"!�3�
 "*����� ���( ��0�"�� "'!�� �(*�1 25.286.000 14.386.000 0 0 0 0 14.386.000

��������������	�� 25.286.00048 14.386.000 0 0 0 0 14.386.000

480 ����������������������
�� 850.000 850.000 0 0 0 0 850.000

482 "����������0���1!� �� 16.100.000 4.700.000 0 0 0 0 4.700.000

483 �������������1�� 4.300.000 4.300.000 0 0 0 0 4.300.000

485 ���0���������$����� ���������� 4.036.000 4.536.000 0 0 0 0 4.536.000

���������

���������

KA0 �2)�2&���-���7����.��������&�,����*��	���)����&�,�.�+ 25.286.000 14.386.000 0 0 0 0 14.386.000

48 025.286.000 14.386.000 0 0 0��������������	�� 14.386.000

480 850.000 850.000 0 0 0 0����������������������
�� 850.000

482 16.100.000 4.700.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 4.700.000

483 4.300.000 4.300.000 0 0 0 0�������������1�� 4.300.000

485 4.036.000 4.536.000 0 0 0 0���0���������$����� ���������� 4.536.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0L0 �	�&����&��&��.�/� 2.050.000 2.300.000 0 0 0 2.300.000

L00 
�� ��������"*�+" 2.050.000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000

��	����������� 1.100.00042 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

425 "�������������� 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

426 "������� ����������� 750.000 750.000 0 0 0 0 750.000

�������������������� 950.00046 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

463 ����$��������������������%���� 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000

464 &�%������$��� 350.000 600.000 0 0 0 0 600.000

���������

���������

L00 �	�&����&��&��.�/� 2.050.000 2.300.000 0 0 0 0 2.300.000

42 01.100.000 1.100.000 0 0 0��	����������� 1.100.000

421 200.000 200.000 0 0 0 0������������������������ ���� ���!������������ 200.000

425 150.000 150.000 0 0 0 0"�������������� 150.000

426 750.000 750.000 0 0 0 0"������� ����������� 750.000

46 0950.000 1.200.000 0 0 0�������������������� 1.200.000

463 600.000 600.000 0 0 0 0����$��������������������%���� 600.000

464 350.000 600.000 0 0 0 0&�%������$��� 600.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0LA �	�&����&��&��.�/��*��	���)����&�,�.�+ 37.850.000 11.550.000 0 0 0 11.550.000

LA0 
�� ��������"*�+"�0�"�� "'!�� �(*�1 37.850.000 11.550.000 0 0 0 0 11.550.000

��������������	�� 37.850.00048 11.550.000 0 0 0 0 11.550.000

480 ����������������������
�� 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000

482 "����������0���1!� �� 37.600.000 11.300.000 0 0 0 0 11.300.000

���������

���������

LA0 �	�&����&��&��.�/��*��	���)����&�,�.�+ 37.850.000 11.550.000 0 0 0 0 11.550.000

48 037.850.000 11.550.000 0 0 0��������������	�� 11.550.000

480 250.000 250.000 0 0 0 0����������������������
�� 250.000

482 37.600.000 11.300.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 11.300.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

2.658.000N1 ���������3&�6������ 78.072.000 3.617.000 71.553.000 0 0 77.828.000

N10 
!�!���"/�"!�� 78.072.000 3.617.000 2.658.000 71.553.000 0 0 77.828.000

�����������	
���	� 54.818.00040 1.999.000 0 51.625.000 0 0 53.624.000

401 ����������� 39.870.000 1.477.000 0 37.655.000 0 0 39.132.000

402 	��������%������!��������������� 14.948.000 522.000 0 13.970.000 0 0 14.492.000

��	����������� 14.597.00042 0 2463000 13.222.000 0 0 15.685.000

420 	������������������ 60.000 0 0 30.000 0 0 30.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 4.475.000 0 50.000 5.465.000 0 0 5.515.000

423 -�����!����������������� 2.138.000 0 634.000 1.609.000 0 0 2.243.000

424 	����� ������ �������0����� 1.964.000 0 35.000 2.192.000 0 0 2.227.000

425 "�������������� 5.238.000 0 1.659.000 3.452.000 0 0 5.111.000

426 "������� ����������� 722.000 0 85.000 474.000 0 0 559.000

��
������������ 50.00045 50.000 0 0 0 0 50.000

452 ����������#���� ������
�� �������� 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

�������������������� 135.00046 0 0 0 0 0 0

464 &�%������$��� 135.000 0 0 0 0 0 0

��������������	�� 6.904.00048 0 195000 6.706.000 0 0 6.901.000

480 ����������������������
�� 442.000 0 120.000 622.000 0 0 742.000

482 "����������0���1!� �� 6.315.000 0 0 6.048.000 0 0 6.048.000

483 �������������1�� 132.000 0 60.000 36.000 0 0 96.000

485 ���0���������$����� ���������� 15.000 0 15.000 0 0 0 15.000

	����������������� 1.568.00049 1.568.000 0 0 0 0 1.568.000

492 ����������������� ������
����������� 0 0 0 0 0 0 0

493 �������������������������������������� 1.568.000 1.568.000 0 0 0 0 1.568.000

���������

���������
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

N10 ���������3&�6������ 78.072.000 3.617.000 2.658.000 71.553.000 0 0 77.828.000

40 054.818.000 1.999.000 51.625.000 0 0�����������	
���	� 53.624.000

401 39.870.000 1.477.000 0 37.655.000 0 0����������� 39.132.000

402 14.948.000 522.000 0 13.970.000 0 0	��������%������!��������������� 14.492.000

42 2.463.00014.597.000 0 13.222.000 0 0��	����������� 15.685.000

420 60.000 0 0 30.000 0 0	������������������ 30.000

421 4.475.000 0 50.000 5.465.000 0 0������������������������ ���� ���!������������ 5.515.000

423 2.138.000 0 634.000 1.609.000 0 0-�����!����������������� 2.243.000

424 1.964.000 0 35.000 2.192.000 0 0	����� ������ �������0����� 2.227.000

425 5.238.000 0 1.659.000 3.452.000 0 0"�������������� 5.111.000

426 722.000 0 85.000 474.000 0 0"������� ����������� 559.000

45 050.000 50.000 0 0 0��
������������ 50.000

452 50.000 50.000 0 0 0 0����������#���� ������
�� �������� 50.000

46 0135.000 0 0 0 0�������������������� 0

464 135.000 0 0 0 0 0&�%������$��� 0

48 195.0006.904.000 0 6.706.000 0 0��������������	�� 6.901.000

480 442.000 0 120.000 622.000 0 0����������������������
�� 742.000

482 6.315.000 0 0 6.048.000 0 0"����������0���1!� �� 6.048.000

483 132.000 0 60.000 36.000 0 0�������������1�� 96.000

485 15.000 0 15.000 0 0 0���0���������$����� ���������� 15.000

49 01.568.000 1.568.000 0 0 0	����������������� 1.568.000

492 0 0 0 0 0 0����������������� ������
����������� 0

493 1.568.000 1.568.000 0 0 0 0�������������������������������������� 1.568.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

127.000N2 �&�"����3&�6������ 17.898.000 1.361.000 16.645.000 0 0 18.133.000

N20 
��%!���"/�"!�� 17.898.000 1.361.000 127.000 16.645.000 0 0 18.133.000

�����������	
���	� 8.273.00040 1.361.000 0 8.055.000 0 0 9.416.000

401 ����������� 5.888.000 950.000 0 5.670.000 0 0 6.620.000

402 	��������%������!��������������� 2.385.000 411.000 0 2.385.000 0 0 2.796.000

��	����������� 6.491.00042 0 127000 6.707.000 0 0 6.834.000

420 	������������������ 56.000 0 0 56.000 0 0 56.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 1.400.000 0 0 1.600.000 0 0 1.600.000

423 -�����!����������������� 1.016.000 0 85.000 1.060.000 0 0 1.145.000

424 	����� ������ �������0����� 899.000 0 0 866.000 0 0 866.000

425 "�������������� 2.840.000 0 42.000 2.875.000 0 0 2.917.000

426 "������� ����������� 280.000 0 0 250.000 0 0 250.000

��������������	�� 3.134.00048 0 0 1.883.000 0 0 1.883.000

480 ����������������������
�� 1.170.000 0 0 1.450.000 0 0 1.450.000

482 "����������0���1!� �� 1.760.000 0 0 36.000 0 0 36.000

483 �������������1�� 167.000 0 0 360.000 0 0 360.000

485 ���0���������$����� ���������� 37.000 0 0 37.000 0 0 37.000

���������

���������

N20 �&�"����3&�6������ 17.898.000 1.361.000 127.000 16.645.000 0 0 18.133.000

40 08.273.000 1.361.000 8.055.000 0 0�����������	
���	� 9.416.000

401 5.888.000 950.000 0 5.670.000 0 0����������� 6.620.000

402 2.385.000 411.000 0 2.385.000 0 0	��������%������!��������������� 2.796.000

42 127.0006.491.000 0 6.707.000 0 0��	����������� 6.834.000

420 56.000 0 0 56.000 0 0	������������������ 56.000

421 1.400.000 0 0 1.600.000 0 0������������������������ ���� ���!������������ 1.600.000

423 1.016.000 0 85.000 1.060.000 0 0-�����!����������������� 1.145.000

424 899.000 0 0 866.000 0 0	����� ������ �������0����� 866.000

425 2.840.000 0 42.000 2.875.000 0 0"�������������� 2.917.000

426 280.000 0 0 250.000 0 0"������� ����������� 250.000

48 03.134.000 0 1.883.000 0 0��������������	�� 1.883.000

480 1.170.000 0 0 1.450.000 0 0����������������������
�� 1.450.000

482 1.760.000 0 0 36.000 0 0"����������0���1!� �� 36.000

483 167.000 0 0 360.000 0 0�������������1�� 360.000

485 37.000 0 0 37.000 0 0���0���������$����� ���������� 37.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0R1 6�,��������5��������&�"������	&�&�"� 9.336.000 11.036.000 0 0 0 11.036.000

R10 /"( � "�!"�.�� !"�
��%�!"�������%" 9.336.000 11.036.000 0 0 0 0 11.036.000

��	����������� 9.336.00042 10.036.000 0 0 0 0 10.036.000

423 -�����!����������������� 36.000 36.000 0 0 0 0 36.000

424 	����� ������ �������0����� 8.500.000 9.200.000 0 0 0 0 9.200.000

425 "�������������� 800.000 800.000 0 0 0 0 800.000

�������������������� 046 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

464 &�%������$��� 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

���������

���������

R10 6�,��������5��������&�"������	&�&�"� 9.336.000 11.036.000 0 0 0 0 11.036.000

42 09.336.000 10.036.000 0 0 0��	����������� 10.036.000

423 36.000 36.000 0 0 0 0-�����!����������������� 36.000

424 8.500.000 9.200.000 0 0 0 0	����� ������ �������0����� 9.200.000

425 800.000 800.000 0 0 0 0"�������������� 800.000

46 00 1.000.000 0 0 0�������������������� 1.000.000

464 0 1.000.000 0 0 0 0&�%������$��� 1.000.000
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����������
�������

����

������


����������
�������

����������
�������

435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0RA 6�,��������5��������&�"������	&�&�"��*��	���)���&��8�"�+ 8.000.000 3.500.000 0 0 0 3.500.000

RA0 /"( � "�!"�.�� !"�
��%�!"�������%"�0�"�� "'!���"
4%�1 8.000.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

��������������	�� 8.000.00048 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

480 ����������������������
�� 1.000.000 0 0 0 0 0 0

482 "����������0���1!� �� 6.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

485 ���0���������$����� ���������� 1.000.000 500.000 0 0 0 0 500.000

���������

���������

RA0 6�,��������5��������&�"������	&�&�"��*��	���)���&��8�"�+ 8.000.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

48 08.000.000 3.500.000 0 0 0��������������	�� 3.500.000

480 1.000.000 0 0 0 0 0����������������������
�� 0

482 6.000.000 3.000.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 3.000.000

485 1.000.000 500.000 0 0 0 0���0���������$����� ���������� 500.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

7.730.000V1 "������'&�"���� 22.670.000 4.130.000 14.616.000 0 0 26.476.000

V10 %� 
���$�"%�!�� 22.670.000 4.130.000 7.730.000 14.616.000 0 0 26.476.000

�����������	
���	� 10.750.00040 3.230.000 0 10.390.000 0 0 13.620.000

401 ����������� 7.650.000 2.500.000 0 7.100.000 0 0 9.600.000

402 	��������%������!��������������� 3.100.000 730.000 0 3.290.000 0 0 4.020.000

��	����������� 11.140.00042 900.000 6810000 3.476.000 0 0 11.186.000

420 	������������������ 50.000 0 82.000 0 0 0 82.000

421 ������������������������ ���� ���!������������ 1.615.000 0 708.000 756.000 0 0 1.464.000

423 -�����!����������������� 4.445.000 0 4.340.000 0 0 0 4.340.000

424 	����� ������ �������0����� 550.000 0 675.000 0 0 0 675.000

425 "�������������� 625.000 0 770.000 0 0 0 770.000

426 "������� ����������� 235.000 0 235.000 0 0 0 235.000

427 	������������1������� 3.620.000 900.000 0 2.720.000 0 0 3.620.000

�������������������� 046 0 0 0 0 0 0

464 &�%������$��� 0 0 0 0 0 0 0

��������������	�� 780.00048 0 920000 750.000 0 0 1.670.000

480 ����������������������
�� 570.000 0 360.000 0 0 0 360.000

482 "����������0���1!� �� 70.000 0 420.000 750.000 0 0 1.170.000

483 �������������1�� 105.000 0 105.000 0 0 0 105.000

485 ���0���������$����� ���������� 35.000 0 35.000 0 0 0 35.000

���������

���������
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

V10 "������'&�"���� 22.670.000 4.130.000 7.730.000 14.616.000 0 0 26.476.000

40 010.750.000 3.230.000 10.390.000 0 0�����������	
���	� 13.620.000

401 7.650.000 2.500.000 0 7.100.000 0 0����������� 9.600.000

402 3.100.000 730.000 0 3.290.000 0 0	��������%������!��������������� 4.020.000

42 6.810.00011.140.000 900.000 3.476.000 0 0��	����������� 11.186.000

420 50.000 0 82.000 0 0 0	������������������ 82.000

421 1.615.000 0 708.000 756.000 0 0������������������������ ���� ���!������������ 1.464.000

423 4.445.000 0 4.340.000 0 0 0-�����!����������������� 4.340.000

424 550.000 0 675.000 0 0 0	����� ������ �������0����� 675.000

425 625.000 0 770.000 0 0 0"�������������� 770.000

426 235.000 0 235.000 0 0 0"������� ����������� 235.000

427 3.620.000 900.000 0 2.720.000 0 0	������������1������� 3.620.000

46 00 0 0 0 0�������������������� 0

464 0 0 0 0 0 0&�%������$��� 0

48 920.000780.000 0 750.000 0 0��������������	�� 1.670.000

480 570.000 0 360.000 0 0 0����������������������
�� 360.000

482 70.000 0 420.000 750.000 0 0"����������0���1!� �� 1.170.000

483 105.000 0 105.000 0 0 0�������������1�� 105.000

485 35.000 0 35.000 0 0 0���0���������$����� ���������� 35.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0VA ��.�/�)���6�,�������6�,��������"�.��*��	���)���&��8�"�+ 0 5.160.000 0 0 0 5.160.000

VA0 
*�+"'!"�/"( � "���/"( � "�!"�%�*"�0�"�� "'!���"
4%�1 0 5.160.000 0 0 0 0 5.160.000

��������������	�� 048 5.160.000 0 0 0 0 5.160.000

482 "����������0���1!� �� 0 5.160.000 0 0 0 0 5.160.000

���������

���������

VA0 ��.�/�)���6�,�������6�,��������"�.��*��	���)���&��8�"�+ 0 5.160.000 0 0 0 0 5.160.000

48 00 5.160.000 0 0 0��������������	�� 5.160.000

482 0 5.160.000 0 0 0 0"����������0���1!� �� 5.160.000
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435.110.00000102.814.000499.638.000 321.781.000 10.515.000

0W0 	&����	�5�&���6�,���� 150.000 150.000 0 0 0 150.000

W00 �� ���."�!"�/"( � " 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

�������������������� 150.00046 150.000 0 0 0 0 150.000

463 ����$��������������������%���� 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

���������

���������

W00 	&����	�5�&���6�,���� 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

46 0150.000 150.000 0 0 0�������������������� 150.000

463 150.000 150.000 0 0 0 0����$��������������������%���� 150.000
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III. ��������	�
��������������������� ��������	���������������	����
��	��

JDA ������������	
�����
����������
��������������������

������������������ �!������"���"���#� �� ������$�" ������"���"���!"�%��&������"����'�� ��&���#� ��� ����

������
��������	�

40.904.50040.450.000

48

45.000.000�����

�	
���	���	��

���	�

�	�


0 00

000

000

45.000.000

���������� �������� ����!���"� 2018 2019 2020

40.450.000 40.904.500

45.000.000 40.450.000 40.904.500

������

JDB ������������������(���������
�������������������������	�

������)�������&��!"�%��������� �!�%�*�����!"�%��&��"���"��������'���������&���#� ��� ���

������
��������	�

18.150.00016.500.000

48

15.000.000�����

�	
���	���	��

���	�

�	�


0 00

000

000

15.000.000

���������� �������� ����!���"� 2018 2019 2020

16.500.000 18.150.000

15.000.000 16.500.000 18.150.000

������

JIA ������������+	
�����
�����������

������)�����$���"�������"���%�*����#��,�� � �"���� ���%����

���������� �������� ����!���"� 2018 2019 2020

1



������
��������	�

36.300.00033.000.000

48

30.000.000�����

�	
���	���	��

���	�

�	�


0 00

000

000

30.000.000 33.000.000 36.300.000

30.000.000 33.000.000 36.300.000

������
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�����������	�
�����

����������������

������ ������������	������

�������������������������


���

����������
����������
����������

����������
�������

����������
�������

����������
������

���������

�����	
��	 �!	

2019

448.163.3000331.434.430 10.830.450 105.898.420 0

71 ����������	�
��� 127.588.160 0 0 0 0 127.588.160

711 ��������������	������
���������������������
���� 3.952.110 0 0 0 0 3.952.110

713 �������������� 61.903.000 0 0 0 0 61.903.000

717 �������������������������� 61.166.550 0 0 0 0 61.166.550

718 ��������������������������������������������������� 566.500 0 0 0 0 566.500

72 ������������	�
��� 4.583.500 10.830.450 0 0 0 15.413.950

722 ���
�	������������������������������� 1.339.000 0 0 0 0 1.339.000

723 ������������������� 309.000 10.665.650 0 0 0 10.974.650

724 �������������������� 360.500 0 0 0 0 360.500

725 ���������������������� 2.575.000 164.800 0 0 0 2.739.800

73 �����������	�
��� 86.417.000 0 0 0 0 86.417.000

733 ����� 
����������!���������������������� ����� 86.417.000 0 0 0 0 86.417.000

74 �	�����	����������� 112.845.770 0 105.898.420 0 0 218.744.190

741 ��������������������������������� 112.845.770 0 105.898.420 0 0 218.744.190

742 �������������������� 0 0 0 0 0 0

743 "��������������� 0 0 0 0 0 0

744 ��������������� 0 0 0 0 0 0

1



������ ������������	������

�������������������������


���

����������
����������
����������

����������
�������

����������
�������

����������
������

���������

�����	
� �!�"	

���	
��
	��	�������


���������������

2019

331.434.430 10.830.450 105.898.420 0 0 448.163.300

40 �����������	
���	� 29.422.980 0 0 072.172.100 101.595.080

401 ���������	
�� 19.002.470 0 0 051.937.750 70.940.220

402 ����������
������
	����������
�� 6.770.190 0 0 020.234.350 27.004.540

404 �
��������� 3.650.320 0 0 00 3.650.320

41 ���������������������������	�� 1.030.000 0 0 00 1.030.000

413 ���������������
���������
������ 1.030.000 0 0 00 1.030.000

42 ��	����������� 71.635.470 9.682.000 0 024.107.150 105.424.620

420 �
�������������
����� 664.350 84.460 0 088.580 837.390

421 �����
	�����	�������������������
���
����
����� 13.984.310 780.740 0 08.055.630 22.820.680

423 �
����
	����������������
 2.426.680 5.210.770 0 02.749.070 10.386.520

424 ���
���������������� ��
�� 28.000.550 731.300 0 03.149.740 31.881.590

425 !����������	��� 14.508.580 2.545.130 0 06.516.810 23.570.520

426 !������������
����� 9.064.000 329.600 0 0745.720 10.139.320

427 ����������
"����
�
 2.987.000 0 0 02.801.600 5.788.600

45 ��
������������ 3.708.000 0 0 00 3.708.000

452 �
�
�����	
#
�
��������
$���������� 3.708.000 0 0 00 3.708.000

46 �������������������� 6.901.000 0 0 00 6.901.000

463 �
��%���������	
�������
���
��� 1.936.400 0 0 00 1.936.400

464 &
�����
��%�� 4.964.600 0 0 00 4.964.600

48 ��������������	�� 201.538.040 1.148.450 0 09.619.170 212.305.660

480 �����
����
�����
����
$��� 2.766.580 494.400 0 02.134.160 5.395.140

481 '
�� ����"����� 5.510.500 0 0 00 5.510.500

482 !�����
�� ����"����� 170.615.380 432.600 0 07.039.020 178.087.000

483 �����
����
���"�	 4.583.500 169.950 0 0407.880 5.161.330

485 (	� ��
�
�����%��
�������������
 16.002.080 51.500 0 038.110 16.091.690

486 �����
����
�����	
 2.060.000 0 0 00 2.060.000

49 	����������������� 17.198.940 0 0 00 17.198.940

492 ���	
�
��
��	
����
��������
$������������� 13.905.000 0 0 00 13.905.000

493 ���	
�
��
��	
����
�������������
��
��	
�� 3.293.940 0 0 00 3.293.940

1



�����������	�
����

����������������
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�������������������������


���

����������
����������
����������

����������
�������

����������
�������

����������
������

���������

2020

461.216.6000341.087.860 11.145.900 108.982.840 0

�����	
��	 �!	

71 ����������	�
��� 131.304.320 0 0 0 0 131.304.320

711 ��������������	������
���������������������
���� 4.067.220 0 0 0 0 4.067.220

713 �������������� 63.706.000 0 0 0 0 63.706.000

717 �������������������������� 62.948.100 0 0 0 0 62.948.100

718 ��������������������������������������������������� 583.000 0 0 0 0 583.000

72 ������������	�
��� 4.717.000 11.145.900 0 0 0 15.862.900

722 ���
�	������������������������������� 1.378.000 0 0 0 0 1.378.000

723 ������������������� 318.000 10.976.300 0 0 0 11.294.300

724 �������������������� 371.000 0 0 0 0 371.000

725 ���������������������� 2.650.000 169.600 0 0 0 2.819.600

73 �����������	�
��� 88.934.000 0 0 0 0 88.934.000

733 ����� 
����������!���������������������� ����� 88.934.000 0 0 0 0 88.934.000

74 �	�����	����������� 116.132.540 0 108.982.840 0 0 225.115.380

741 ��������������������������������� 116.132.540 0 108.982.840 0 0 225.115.380

742 �������������������� 0 0 0 0 0 0

743 "��������������� 0 0 0 0 0 0

744 ��������������� 0 0 0 0 0 0

1
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���

����������
����������
����������

����������
�������

����������
�������

����������
������

���������

�����	
� �!�"	

���	
��
	��	�������


���������������

2020

341.087.860 11.145.900 108.982.840 0 0 461.216.600

40 �����������	
���	� 30.279.960 0 0 074.274.200 104.554.160

401 ���������	
�� 19.555.940 0 0 053.450.500 73.006.440

402 ����������
������
	����������
�� 6.967.380 0 0 020.823.700 27.791.080

404 �
��������� 3.756.640 0 0 00 3.756.640

41 ���������������������������	�� 1.060.000 0 0 00 1.060.000

413 ���������������
���������
������ 1.060.000 0 0 00 1.060.000

42 ��	����������� 73.721.940 9.964.000 0 024.809.300 108.495.240

420 �
�������������
����� 683.700 86.920 0 091.160 861.780

421 �����
	�����	�������������������
���
����
����� 14.391.620 803.480 0 08.290.260 23.485.360

423 �
����
	����������������
 2.497.360 5.362.540 0 02.829.140 10.689.040

424 ���
���������������� ��
�� 28.816.100 752.600 0 03.241.480 32.810.180

425 !����������	��� 14.931.160 2.619.260 0 06.706.620 24.257.040

426 !������������
����� 9.328.000 339.200 0 0767.440 10.434.640

427 ����������
"����
�
 3.074.000 0 0 02.883.200 5.957.200

45 ��
������������ 3.816.000 0 0 00 3.816.000

452 �
�
�����	
#
�
��������
$���������� 3.816.000 0 0 00 3.816.000

46 �������������������� 7.102.000 0 0 00 7.102.000

463 �
��%���������	
�������
���
��� 1.992.800 0 0 00 1.992.800

464 &
�����
��%�� 5.109.200 0 0 00 5.109.200

48 ��������������	�� 207.408.080 1.181.900 0 09.899.340 218.489.320

480 �����
����
�����
����
$��� 2.847.160 508.800 0 02.196.320 5.552.280

481 '
�� ����"����� 5.671.000 0 0 00 5.671.000

482 !�����
�� ����"����� 175.584.760 445.200 0 07.244.040 183.274.000

483 �����
����
���"�	 4.717.000 174.900 0 0419.760 5.311.660

485 (	� ��
�
�����%��
�������������
 16.468.160 53.000 0 039.220 16.560.380

486 �����
����
�����	
 2.120.000 0 0 00 2.120.000

49 	����������������� 17.699.880 0 0 00 17.699.880

492 ���	
�
��
��	
����
��������
$������������� 14.310.000 0 0 00 14.310.000

493 ���	
�
��
��	
����
�������������
��
��	
�� 3.389.880 0 0 00 3.389.880

1
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������� �� 	
����� ������ �� 2018 ������ ������� �� ���� ��
����� �� ������������ �� "������� ������� �� 	
����� ������", � �� ��

�������� �� 01.01.2018 ������. 

     

             ����� �� 	
����� ������
         �����������
                            �-� ����������  ���������� �.�. 

��!����� ����: 07-1810 / 2      
"��� �� ���������� 26.12.2017 ���



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

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

за 2018 година 
 
 
 

 Се објавува Одлуката за извршување на Буџет на општина Илинден           
за 2018 година, 07-1810/3 од 26.12.2017 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница одржана на ден 
26.12.2017 година. 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/2 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8, од Законот за финансирање 
на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/2004 и 
96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015 ) и член 20 од Статутот на 
Општина Илинден ("Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.12.2017 година, донесе: 

 
 
 

О Д Л У К А 
за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2018 година 

 
         

Член 1 
 
Буџетот на Општина Илинден за 2018 година (во понатамошниот текст 

Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука. 
 

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

Буџет на дотации, Буџет на самофинансирачки активности и Буџет на кредити. 
 

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

Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично. 
                                                             

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

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

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

 
Член 5 

 
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на 

приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.   
Доколку во текот на извршувањето на буџетот Градоначалникот на 

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

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

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

корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и 
потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината. 

Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамките на 
потпрограма и буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20% со 
прераспределби во тековната фискална година. Одобрените средства за плати и 
надоместоци во рамките на буџет не може да се зголемат со прераспределби 
повеќе од 10%. 

Член 7 
 
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки 

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

 
Член 8 

 
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен 

финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето 
на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на 
финансискиот план по месеци. 

Член 9 
 

Врз основа на член 29-б став 1 од Законот за плата и други надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република Македонија и други избрани и 
именувани лица во Републиката (Сл. Весник на РМ бр. 36/09, Испр. 44/90, Испр. 
11/91, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 42/2010) месечниот 
надоместок на членовите на Советот на општина Илинден за присуство на 
седниците и комисиите на Советот на општина Илинден изнесува 50% од 
просечната нето плата исплатена во Републиката во претходната година. Во 
месеците во кои се одржани повеќе од една седница и седници на комисиите на 
советот, за нередовно присуство на седниците и на комисиите на советот 
надоместокот се намалува за 30%.  

 
Член 10 

 
Исплатата на плати на вработените во локалните јавни установи кој се 

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

Член 11 
 
Надоместокот за патни и дневни трошоци за службено патување во 

Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 8 % од просечнaта исплатена 
плата по работник во последните 3 месеци.. 

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

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

Член 12 
 
Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки 

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

Во случај на смрт на вработениот на неговото семејство му припаѓа 
парична помош во износ од 30.000 ,00 денари. 
На вработениот во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, 
брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и 
деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична 
помош во висина од 15.000,00 денари по семејство.  

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното 
семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со 
соодветен документ за идентификација (лична карта или пасош).  

Надоместоците од ставовите 1  и 2 на овој член се исплатуваат по 
претходно доставено барање со комплетирана документација во годината на 
настапување на смртта, односно во годината која следи по годината на 
настапување на смртта.  

За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за 
привремени вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на 
вработените ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за 
привремени вработувања.  

Член 13 
 

Исплаќањето на паричните награди на административните службеници ќе 
се врши согласно одредбите на Законот за административни  службеници. 
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                                                         Член 14 
На вработените во Општинската администрација им се исплатува 

надоместок за регрес за годишен одмор во висина од 60%  од просечната месечна 
нето плата по работник во Републиката објавена до денот на исплатата.  

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во 
општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 
алинеа 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и се планира во Буџетот на 
општината за 2018 година. Средствата за вработениот во локалната јавна 
установа се планираат во Програмата Н1О Основно образование на ставка 464 
Разни трансфери 464940 Трансфери при пензионирање. Средствата за 
вработените се планираат во Програмата Е1О Општинска администрација на 
ставка 464 Разни трансфери 464940 Трансфери при пензионирање. Сите исплати 
на наведените надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и 
комплетирана документација и донесено решение од страна на одговорното лице 
во локалната јавна установа, врз основа на кое Градоначалникот на општината 
одобрува средства за исплата на утврденото право.   

 
Член 15 

 
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на 

функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури и времени и 
завршни ситуации во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, 
почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

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

 
Член 16 

 
Постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од вкупно 

планираните средства од основниот буџет на општината. За користење на 
средствата од резервите одлучува Советот на Општината. 

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

                                               
Член 17 

 
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и 

потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината. 
 

Член 18 
 
Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да 

пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени 
средства во буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на 
општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно 
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дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко опшество и 
администрација на актите за систематизација.  

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

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

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

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

Член 19 
 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се 

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

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

   
Член 20 

 
Буџетот на Општина Илинден се извршува од 01.01.2018 до 31.12.2018 

година. 
 

Член 21 
 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 

гласник на Општина Илинден", а ќе се применува од 01 Јануари 2018 година.  
 

 
            

Архивски број:07-1810/3    
Датум на донесување:26.12.2017 г.   

        Совет на Општина Илинден 
           Претседател 
             м-р Александар Георгиевски с.р. 

  



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите 

 на државните службеници за 2018 година 
 
 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите 
на државните службеници за 2018 година, бр.07-1810/4 од 26.12.2017 година 
што Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница 
одржана на ден 26.12.2017 година. 
 
 

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

 
 

 
Арх.бр.08-1939/3 

           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

                                               РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 05/16, 
80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17), Советот на општина Илинден, на седницата 
одржана на 26.12.2017 година, донесе 
 
 

                            О Д Л У К А 
за утврдување на вредност на бодот за платите на    

државните службеници за 2018 година 
 
 
 
 

Член 1 
 

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година 
изнесува 76,8 денари. 
 

Член 2 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник 
на општина Илинден“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2018 
година. 
 
 
 

 
Архивски број: 07-1810/4 Совет на Општина Илинден
Датум на донесување: 26.12.2017г. Претседател 
         м-р Александар Георгиевски с.р.
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издание 1 2010/03/29 
 

 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

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

за 2018 година 
 
 

 Се објавува Буџетски календар на општина Илинден за 2018 година, бр. 
07-1810/5 од 26.12.2017 година што Советот на Општина Илинден ја донесе 
на 4 (четвртата) редовна седница одржана на ден 26.12.2017 година. 
 
 

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

 
 

 
Арх.бр.08-1939/4 

           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
 
 
Врз основа на член 27, став 4 од Законот за финансирање на единиците на 

локална самоуправа (Службен весник на РМ број 61/2004) Советот на Општина 
Илинден на седница одржана на 26.12.2017 година донесе 
 

Буџетски календар  
на Општина Илинден за 2018 година 

 
Ред. 
бр. 

Активности Месец во 
годината 

1 Советот на Општина Илинден го донесува буџетскиот 
календар. 

Декември/Јануари

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

Најдоцна до 31ви 
Август 

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

Најдоцна до 15ти 
Септември 

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

Најдоцна до 30ти 
Септември 

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

Најдоцна до 20ти 
Октомври 

 

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

Најдоцна до 20ти 
Октомври 

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

Најдоцна до 15ти 
Ноември 

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

Ноември 

9 Градоначалникот го доставува Предлог буџетот до Декември 
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Советот и организира јавна расправа по Предлог 
буџетот.  

10 Советот на Општина Илинден го усвојува Предлог 
буџетот. 

Најдоцна до 31ви 
Декември 

 
 

 Буџетскиот календар на Општина Илинден за 2018 година влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина 
Илинден ". 
 
 
 
 
 
Арх.рој 07-1810/5      Совет на Општина Илинден  
 Датум 26.12.2017 г.                   Претседател 
                          М-р Александар Георгиевски с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлуката за одобрување на Планот на програми  

за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2018 година 
 
 
 

 Се објавува Одлуката за одобрување на Планот на програми за развој 
на Буџетот на Општина Илинден за 2018 година, бр. 07-1810/6 од 26.12.2017 
година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна 
седница одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

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

 
 

 
 

 Арх.бр.08-1939/5 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
                                                                                                              
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
      

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа               
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 21б од Законот за буџетите (Сл.весник на Р.М 
бр.64/05, бр.4/08, бр.103/08, бр.156/09, бр.95/10 и бр.180/11), член 20 став 1 точка 43         
од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник               
на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана    
на ден 26.12.2017 година,  донесе: 

  

О Д Л У К А 
за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот  

на Општина Илинден  за 2018 година 
 

 
Член 1 

 Се одобрува Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден         
за 2018 година. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Планот на програми за развој на Буџетот              
на Општина Илинден за 2018 година. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот 
гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
 
 
Архивски број: 07-1810/6                                               Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                   Претседател 
             м-р Александар  Георгиевски 
 
 
 
 
          

 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште  

на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година 
 
 
 

 Се објавува Програмата за уредување на градежно земјиште                       
на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година, бр. 07-1810/7 од 
26.12.2017 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 
(четвртата) редовна седница одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/6 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 
 

                                                                                                

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за уредување на градежно земјиште  на 
подрачјето на Општина Илинден за 2018 

година 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Илинден, ноември 2017 година 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 од Статут на општина Илинден 
(Службен гласник на општина Илинден бр.15/10), член 95 од Закон за градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2015, 98/2015, 
193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016)  Советот  на  општина  
Илинден  на  седницата  одржана  на  2017  година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ИЛИНДЕН ЗА 2018 ГОДИНА 

 
 
Начинот и постапката за уредување на градежното земјиште се врши согласно 
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016) и прописите 
кои произлегуваат од овој Закон. 

 

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Илинден за 2018 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 општина Илинден. Основа за уредување на градежното земјиште 
претставуваат донесени урбанистички планови за село, урбанистички планови 
вон населено место, општи акти и друг вид на планска документација утврдена со 
закон. 

 

Програмата за уредување на градежно земјиште е сеопфатна со цел да се 
овозможи задоволувањето на потребите на граѓаните и другите субјекти за 
изградба на деловни и стопански објекти, станбени објекти и друго. 
Работите поврзани со уредување на градежно земјиште, општината ги врши 
преку јавно претпријатие, трговско друштво или друго правно лице кое има 
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овластување за вршење на комунална или јавна услуга согласно со закон. 
Работите за уредување на градежно земјиште општината може да ги врши и во 
облик на учество на приватен партнер, односно со склучување на договор со 
приватен партнер, почитувајќи ги при тоа принципите на транспарентност, јавност 
и еднаквост на учесниците. 

 
 

 
 
 
 
 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на  општина 
Илинден за 2018 година содржи: 

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

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

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

земјиште; 
VI. Висината на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и 

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

одржување на инфраструктурата; 
VIII. Динамика на извршување на Програмата 

IX. Објекти на инфраструктурата од јавен интерес за Република 
Македонија и оцена за нивното влијание врз животната средина и 
природата, согласно со закон, што ги финансира Република Македонија, 
односно инвеститорот на кого земјиштето му го отуѓила или дала под 
долготраен закуп Република Македонија. 

X. Преодни и завршни одредби
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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, Општи акти, Локална урбанистичка 
планска документација и друг вид на урбанистичко планска документација во 
согласност со закон. 

 

Преку реализација на Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето 
на општина Илинден донесена од страна на Советот на општина Илинден,  со 
поставувањето на урбана опрема ќе се регулираат меѓусебните односи на 
градежното неизградено и изградено земјиште на подрачјето на општина 
Илинден во сопственост на Република Македонија, опфатено со урбанистички 
планови и ќе се овозможи: дополнителен прилив на приходи во Буџетот на 
општината, спречување на узурпација на државно земјиште, евиденција на 
урбаната опрема на територијата на општината, дефинирање на урбана 
опрема која што се отстранува, дефинирање на урбана опрема што се задржува, 
дефинирање на нови локации за поставување на урбана опрема, воведување на 
нови стандарди во уредувањето на просторот, оплеменување, хуманизација на 
просторот и заштита на животната средина, брз сервис и услуга на граѓаните од 
непосредната близина. Поставувањето на времените објекти се врши по добиено 
одобрение за поставување на времен објект. 

 
 
 
 

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 (експропријација и слично), 
- средства за пренамена од земјоделско во градежно земјиште, 
- уривање - отстранување на градежни и други објекти на градежната парцела, 
- расчистување и транспорт на материјалот од местото на уривање до депонија. 
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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 Правилник за степенот 
на уредување на градежното земјиште    со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредување 
во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр.193/2016), со 
инфраструктура од значење за општината утврдена со Урбанистички планови за 
село, Урбанистички планови вон  населено  место, Општи акти   и  друг  вид  на  
урбанистичко  планска   документација во согласност со закон. 
Под обем на уредување (опремување) на градежното земјиште се подразбира 
изградба на објекти на комунална инфраструктурата, заради непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона 
(фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со 
приклучоци до градежната парцела. 
Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено 
целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува. 
Под степен на уредување опремување на градежното земјиште се подразбира 
степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура 
за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до 
границите на градежната парцела. Степенот на уреденост на градежното земјиште 
може да биде основен, повисок или понизок од основниот степен на уреденост. 

III-1 Основен степен на уреденост опфаќа : 
-непречен  пристап  до  градежната  парцела  од  јавен  пат  (улица  со  тротоари), 
пешачки патеки и други површини согласно урбанистичките планови, локална 
урбанистичка планска документација и друг вид на документација во согласност 
со закон. 

   - 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 
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-надземна нестандардна електрична мрежа. 
Бидејќи уредувањето на градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Илинден не го опфаќа целосно обемот  на опремување,  односно 
земјиштето  е  опремено  со  помалку  објекти  од  основниот  степен  се  
утврдува понизок  степен  на  уреденост  на  градежно  земјиште  од  
основниот степен  на уреденост. Опремувањето на градежното земјиште 
утврдено со оваа Програма ќе се врши  само  со  објекти  од  комуналната  
инфраструктура  за  заедничка  комунална потрошувачка,  како  понизок  степен  
на  уреденост  од  основниот.  Уредувањето  на градежното земјиште, ќе се 
врши по обезбедувањето на имотно  правни, технички услови и материјални 
средства. Уредувањето на градежното земјиште во границите на  градежната  
парцела  со комунална и  сообраќајна инфраструктура и  партерно 
уредување го врши инвеститор. 

 
IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2018 година, се 
финансира од извори утврдени со Буџетот на Општина Илинден за 
2018 година и тоа : 

 
 

 Извори на приходи износ 
(денари) 

1 Трансфери од други нивоа на власт 67.800.000,00 
2 Надоместок за уредување на градежно земјиште 20.000.000,00 
3 Приходи  од  продажба на  градежно  земјиште во 

сопственост на РМ 
30.000.000,00 

4 Трансфери од Буџетите на фондовите – ЈП за државни патишта 2.414.000,00 
5 Даночни приходи 23.086.000.00

  ВКУПНО 143.300.000,00 
 
Уредувањето на градежното земјиште што с е  однесува  на  одржување  и 
изградба на јавно осветлување, изработка на урбанистички планови ќе се 
опфати преку донесување на поединечни Годишни Програми. 
 

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат: 

 
 

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

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

односи/експропријација; 
- Изработка  на  урбанистички  планови  и  локална  урбанистичка  
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планска документација; 
- Изработка  на  техничка  документација  и  ревизија  за  изградба  на  

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

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

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

атмосферски води. 
 

 

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

 
Висината на надоместокот за уредување на градежно  земјиште  во  услови 

кога не се реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно 
степенот на планирана уреденост се определува  според  Одлука  за 
утврдување на висината на надоместокот за уредување на  градежно 
земјиште на подрачјето на општина  Илинден  бр.07-649/7  од  25.02.2014 
година, а врз основа на новата корисна површина што ќе се гради согласно 
Основниот проект и дополнувањето на Основниот проект, помножена со 
коефициенти наведени во Правилник за степенот на уредување на градежното 
земјиште    со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост 
(Сл.весник на РМ бр.193/2016). 

 

Доколку дојде до изменување и дополнување на Правилник за степенот на 
уредување на градежното земјиште    со објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од 
степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр.193/2016) и Одлука за утврдување на 
висинатa на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
општина Илинден бр.07-649/7 од 25.02.2014 година, надоместокот ќе  се  
пресметува согласно важечкиот Правилник и утврдената висина на надоместокот. 

 
Не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште за објекти за кои 

инвеститор е општина Илинден. 
Одделни простори кои се предмет на уредување опфатени со Урбанистички 

планови за село, Урбанистички планови вон населено место, Општи акти и друг 
вид на урбанистичко планска документација утврдена со закон или нивни делови, 
може да се уредуваат со посебна програма усвоена од страна на советот на 
општината. 

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

со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на општината. 
Одобрение за градење на објект се издава врз основа на склучен договор за 

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

Надоместокот за  уредување на градежно земјиште  за  пренамена од  станбен 
во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, 
а средствата се неповратни. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за 
пренамена од друг вид простор (административно - деловен, производен и објекти 
од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува. 

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

Зоните за наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште се 
одредени со Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден бр.07- 649/7 од 25.02.2014 
година. 

 
VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ  ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА 2018 ГОДИНА 

 
Распределбата на средствата за уредување на градежното земјиште ќе се 

врши на следниот начин согласно следните подпрограми за уредување на 
градежното земјиште: 

 
ПОДПРОГРАМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА: 

 
ПОДПРОГРАМА ЗА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 

Р.б
р 

Активност износ  
( ден.) 

должина (m) површина 
(m2) Количина 

(парче) 
 
 
 
 

1   Изработка на проекти и ревизија        4.000.000,00 20 проекти  

2 Изградба на улици и патишта во 
локални 
економски зони 

   15.000.000,00       2000 m.      20000 
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3  Изградба на  општински улици и 
патишта 

 

   25.000.000,00       3500 m.      17500 

4 Реконструкција,рехабилитација и 
санација на општински улици и патишта 

  32.250.000,00       4500 m.      18000 

5 Изградба и реконструкција на мостови      9.500.000,00     3 мостови 300 

6 Изградба и одржување на  
хоризонтална  и вертикална   
сигнализација 

      1.050.000,00      10 км         
должина на 
сообраќајници 

  / 

7   Стручен надзор       1.500.000,00    /   / 

  
Вкупно: 

 
88.300.000,00 

 
  20000 m. 

 
 

 
 

Подпрограмата за патна инфраструктура опфаќа подобрување на патната 
инфраструктура што подразбира изградба, реконструкција, санација и 
рехабилитација на локални улици и патишта на целата територијата на 
општина Илинден во должина од 275 километри во сите 12 населени места 
во општината. 

 
1. Изработка на проекти : 
Опфатени се улици и патишта на подрачјето на општината за кои ќе се врши 

изградба, реконструкција и рехабилитација, пешачки патеки, пешачки и коловозни  
мостови и изработка на сообраќајни проекти односно проекти за хоризонтална и 
вертикална сигнализација и опрема на патот.  

 
2.  Изградба на улици  и патишта во локални економски зони : 

2.1. Подобрување на патната инфраструктура во стопанските 
комплекси и локалните економски зони: 

 
Подобрувањето на патната инфраструктура има за цел изградба на 

новопланирани улици во стопанските комплекси и локални економски зони . 
Со изградбата на новопланираните улици ќе бидат опфатени следниве локални 

економски зони: 
• Стопански комплекс Илинден, 
• Економска зона Марино-Кадино, 
• Локалитет Ограѓа – Блок 22, Блок 23 и Блок 24 
• Улици од големо значење за локалниот економски развој на општина 

Илинден 
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3. Изградба на  општински улици и патишта: 
 

• Изградба на новопланирани улици во Локалитет Јака - индивидуално 
домување со хотелски сместувачки капацитети 

• Изградба на улици во Блок 12 во н.м Марино 
• Изградба на улица 6 – од новиот мост до спој со локалниот пат Кадино – 

Миладиновци во н.м Кадино Л= 600 m. 
• Локален пат за поврзување на н.м Бујковци со локален пат н.м Ајватовци – 

н.м Мршевци Л= 1200 m. 
• Санација на пристапен пат до црквата во н.м Миладиновци Л= 650 m. 

 
 
3.1. Изградба на пешачки патеки 
 
Со цел подобрување на безбедноста на учесниците во сообраќајот, особено на 

пешаците и велосипедистите, поголема безбедност на децата од училишна 
возраст, ќе се градат  пешачки патеки кои ќе опфатат: пешачки патеки на 
фреквентни улици и пристапи до училишта. 

 
4. Реконструкција, рехабилитација и санација на општински 

улици и патишта 
 
     4.1. Рехабилитација на локални улици и патишта 
 
• Рехабилитација на локален пат Кадино - клучка автопат А4 и изградба на два 

моста во рамките на локалниот пат во н.м Кадино Л= 1300 м. 
 
     4.2.Реконструкција и санација на  локални улици и патишта 
• Реконструкцијата и санацијата на локалните улици и патишта ќе опфати 

тампонирање и асфалтирање на постојни пробиени земјани патишта и 
поплочување со бехатон коцки, гребење и преслекување со асфалт, 
нанесување на двојна површинска пресвлека со потребна дебелина, 
санирање на поголеми оштетени патни појаси со комплетна 
реконструкција,реконструкција на  неасфалтирани патишта со нанесување и 
набивање на носив тампонски слој за поравнување и проширување на трупот 
на патот. 

• Реконструкцијата и санацијата на локалните улици и патишта ќе опфати и 
локални улици и патишта оштетени при изградба на фекална канализација  

• Реконструкцијата и санацијата на локалните улици и патишта ќе се врши и до 
објектите со јавна намена  во населените места (црква и гробишта).  

• При реконструирањето и санирањето на локалните улици и патишта ќе се 
опфати и  уредување на железнички премини. 
 
За подобрување на патната инфрастуктура се предвидува изградба, 
реконструкција, рехабилитација и санација на локални улици и патишта во 
должина од 10000 метри. 
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4.3. Изработка на цевкасти пропусти  
 
• Изработката на цевкасти  пропусти подразбира проширување и санација на 

постоечки пропусти како и изградба на нови пропусти на локални улици и 
патишта. 
 

 
 

5. Изградба и реконструкција на мостови : 
 
Во насока да се обезбеди поголема безбедност за сите учесници во 

сообраќајот, особено за пешаците,како и подобра комуникација меѓу населените 
места се предвидува изградба на колски мостови и пешачки мостови и тоа : 

 
           5.1 Изградба на мостови и пешачки мостови: 
 

• Изградба на мост на локален пат Кадино-Клучка автопат А4 - (како составен 
дел од проектот “Рехабилитација на локален пат Кадино - клучка автопат А4 
во н.м Кадино” 

• Реконструкција на мост на локален пат Кадино-Клучка автопат А4 -  (како 
составен дел од проектот “Рехабилитација на локален пат Кадино - клучка 
автопат А4 во н.м Кадино” 

• Изградба на армирано бетонски плочаст мост над одводен канал кај 
меморијален центар во нова населба ЈАКА КО Марино 
 

 
 

6. Изградба и одржување на  вертикална и хоризонтална 
сигнализација 

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. 

 
6.Стручен надзор : во согласност со Закон за градење за сите градежни 

активности кои ќе се превземат при изградба, реконструкција, рехабилитација, 
санација  на објекти од патната и комуналната инфраструктура треба да се 
обезбеди стручен надзор особено заради  проверка над изградбата и 
усогласеноста  со основниот проект и одобрението за градење, обележување на 
проектираната градба на терен, да врши проверка на градбата во секоја фаза на 
градењето, да утврди дали учесниците во изградбата ги поседуваат соодветните 
лиценци и овластувања,  да врши проверка на квалитетот на вградените 
материјали во градбата,  да го запознае инвеститорот и овластениот  градежен 
инспектор за утврдените недостатоци или неправилности констатирани во текот на 
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изградбата , да изготви завршен извештај за извршениот надзор и друго.  
 
 

 
ПОДПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Р.бр Активност износ  
(во ден.) 

1 ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

1.1 Изработка и ревизија на проекти за изградба на 
фекална канализација и пречистителни станици ( 
изградба на систем за прифаќање,  третман  и  
одведување на отпадни фекални води) 

 
 
 
 
 

3.000.000,00 

 
2 

 
ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

2.2 Изградба на фекална канализација и пречистителни 
станици и стручен надзор (изградба на систем за 
прифаќање, третман и одведување на отпадни 
фекални води) 

 
30.000.000,00 

3. ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

3.1 Модернизирање и проширување на водоводниот 
систем 
 

8.000.000,00 

 Вкупно: 41.000.000,00 

 
4. Партерно  уредување  на  јавни  простори  во 

Општина Илинден 
2.000.000,00 

5. Отстранување  на објекти  склони  на паѓање 
и отстранување на бесправно изградени објекти 

2.000.000,00 

6. Експропријација на земјиште 10.000.000,00 

 
РЕКАПИТУЛАР: 
 

Р.бр Активност износ (денари) 

1 Подпрограма за патна инфраструктура 88.300.000,00 

2 Подпрограма за комунална инфраструктура    41.000.000,00 
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3 Партерно уредување  на  јавни простори      
во општина Илинден 

 
    2.000.000,00 

4        Отстранување на објекти склони на паѓање и 
отстранување на бесправно изградени        
објекти 

 
    2.000.000,00 

5 Експропријација на земјиште    10.000.000,00 

 ВКУПНО : 143.300.000,00 

 
VII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Динамиката  на извршувањето на  Програмата ќе зависи од динамиката на 

приливот  на  средства  од  изворите  приходи  на  оваа  програма.   
 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Започнати постапки за издавање на одобренија за градење ќе продолжат 

според прописите кои важеле до денот на стапување во сила на оваа Програма, а 
согласно законски предвидениот рок за нивно завршување. 

За спроведувањето на оваа Програма задолжени се Одделение за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животна средина, Одделение за локален 
економски развој и јавни дејности и Одделение за финансиски прашања. 

Оваа  Програма  влегува  во  сила  од  денот  на  објавувањето  во  ”Службен 
гласник на општина Илинден”. 

 
 
 

 
Архивски број: 07-1810/7                                          Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување:26.12.2017 г.                                 Претседател 
                          м-р Александар Георгиевски с.р. 
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за одржување и заштита на општински 

патишта и улици на подрачјето на општина Илинден 
 за 2018 година 

 
 
 Се објавува Програмата за одржување и заштита на општински патишта 
и улици на подрачјето на општина Илинден за 2018 година, бр. 07-1810/8 од 
26.12.2017 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 
(четвртата) редовна седница одржана на ден 26.12.2017 година. 
          

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

 
 

Арх.бр.08-1939/7 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за одржување и заштита на општински 

патишта и улицина подрачјето на 
Општина Илинден за 2018 година 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Илинден, декември  2017 година 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 од Закон за локална 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 20 став 1 точка 11 од Статут на 
општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.15/10), член  7 точка 
3 од Законот за комунални дејности (“Службен весник на РМ” бр.95/12, 163/13 и 
42/14)и член 14 став 8 и член 61 став 2 од Законот за јавните патишта (Сл.весник 
на РМ бр.84/08, бр.52/09, бр.114/09,бр.124/10, бр.23/11, бр.53/11, бр.44/12 
,бр.168/12, бр.163/13, бр.39/14 и бр.42/14),Советот на општина  Илинден на 
седницата одржана на ден 26.12.2017 година, донесе: 

 
Програма за одржување и заштита на општински патишта  

и улици на подрачјето на општина Илинден 
за 2018 година 

 
I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
ЦелнаПрограматае превземање на активности за одржување во функционална 
состојба на општинските улици и патишта за безбедно одвивање на сообраќајот 
на подрачјето на општина Илинден. 
 
II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
Предмет на оваа Програма е превземање на активности кои се однесуваат на 
редовно,периодично и интервентноодржување и заштита на општинските улици и 
патиштана подрачјето на општина Илинден во текот на 2018 година. 
 
 
III. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ 
 

a) Обем 
 

1. Одржувањето и заштитата наопштинските улици и патиштаопфаќа: 
- работи со кои континуирано се одржуваат во функционална состојба 
општинските улици и патишта и тротоарите за безбедно одвивање на сообраќајот; 
- работи на периодично одржување кои повремено се превземаат за 
продолжување на животниот век на патната инфраструктура; 
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- констатирање на оштетувања и навремено превземање мерки и активности за 
нивно санирање, со поправка и санација на прекопи. 
 
 
 
- работи на интервентно одржување за отстранување на оштетувања   настанати 
од непредвидени настани за обезбедување на непречен и безбеден сообраќај на 
општинските улици и патишта; 
- редовно следење на состојбите на коловозите и тротоарите на општинските 
улици и патишта; 
 

Активностите од оваа точка ќе се изведуваат на општинските улици и 
патишта низ сите дванаесет населени места во општина Илинден. 
 

Одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта ги опфаќа 
следниве работни операции: раскопување деградиран асфалт, тампонирање со 
толчаник, прскање со емулзија, асфалтирање, чистењеи транспортирање на 
раскопаниот материјал,крпење на ударни дупки,вградување на ладен асфалт, 
санирање и уредување на банкини,отстранување на вегетација од банкини и 
канафките, заливање на површински пукнатини со употреба на емулзија, чистење 
на канафки и пропусти,планирање на косини,сечење на постоечки асфалтни 
површини,ископ на канавки,тесни ископи на канали за одведување на 
атмосферските води паралелно со должината на патот и улицата со обработка на 
косини, чистење на коловозите ,чистење и водење грижа за објектите за 
одводнување на патот, прифатни канавки и патни дренажи,косење на 
трева,oбновување на локалните оштетувања на коловозот и трупот 
напатот,одводнување на атмосферската вода од коловозот како и вонредни 
интервенции за обезбедување на сигурен сообраќај. 

 
б) Динамика 
 

Динамиката на одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта 
ќе се извршува континуирано во текот на целата година. 
 
 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

ОваапрограмасефинансираодсредствапредвиденивоБуџетотнаопштина 
Илинден за 2018 година: 
           -  Одржувањеи заштита на општински улици и патишта- 

Цената на услугите за одржувањето и заштита на општински улици и 
патишта ги опфаќа цената н аматеријалите, трошоците на механизацијата (гориво 
и мазиво) и цената на  услугата (воединечнаценанаизвршенаколичинаиличас), 
дефинирани во ценовникот,донесен наУправниот Одбор на ЈКП Илинден н.м 
Илинден, усвоен на Советот на општина Илинден. 
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Распределбата на средствата за одржување и заштита на општинските улици и 
патишта ќе се врши на следниот начин:  
Р.бр. Опис на позиција Вредност во денари  
1. Крпење на ударни дупки со претходно засекување 

на рабовите во 
правилнаформа,чистење,обезпрашување,прскањ
е со битуменска емулзија и пополнување со 
асфалтна маса и вградување на ладен асфалт 

 
1.200.000,00 

2. Машинско чистење на банкини,изработка на 
банкини,ископ на канавки,набавка и монтажа на 
сливници, корекција на постоечки 
шахти,планирање на косини и ископи на тесни 
канали за површинско одведување на 
атмосферски води од коловозот 

 
 
 

1.000.000,00 

  Вкупно 2.200.000,00 
 
V. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Активностите предвидени во оваа Програма ќе ги извршува јавното комунално 
претпријатие ЈКП Илинден н.м.Илинден основано од општина Илинден за вршење 
на работите утврдени со овааПрограма. 
 
VI. НАДЗОР 
 
Надзор над извршувањето на Програмата за одржување на општински улици и 
патишта на подрачјето на општина Илинден за 2018 година ќе врши одделението 
или лицата овластени од страна на Градоначалникот на општина Илинден. 
 
 
 
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавување во Службен 
Гласник  на општина Илинден. 

 
 
 

 
Архивски број: 07-1810/8                                    Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017 г.                               Претседател 
         м-р Александар Георгиевски с.р. 

 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за изработка на Урбанистички планови  

на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година 
 
 

 Се објавува Програмата за изработка на Урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Илинден за 2018 година, бр.07-1810/9 од 26.12.2017 
година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна 
седница одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/8 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 

 
 

 
                                                                                                               
 



                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 
 
 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН   

ЗА 2018 ГОДИНА 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден 2017 година 
 
 



 
 

 

 

 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот          
за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 став 1 точка 43                 
од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/10), 
член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден 
(Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), член 20 став  1 и  став  3              
од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. 
бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16 и бр.163/16), Советот на Општина 
Илинден на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе 
 
                                                             ПРОГРАМА 

за изработка на Урбанистички планови на подрачјето  
на Општина Илинден за 2018 година 

 
 
 

1 .ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Годишната програма за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Илинден за 2018 година претставува основа за: изработка            
и донесување на Урбанистички планови за село, Урбанистички планови  вон 
населено место, како и за нивна измена и дополна, изработка на стручни 
ревизии,  изработка на ажурирани геодетски подлоги, изработка  на  извештаи  
за  стратешка  оцена  на  влијание  врз  животна средина, изработка на 
архитектонско урбанистички проекти, проект за инфраструктура, локална 
урбанистичка планска документација и е основа за уредување и опремување на 
градежното земјиште. 
 

2 .ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРБАНИЗАЦИЈА 
Како  простор,    кој   е   предмет    на   урбанизација   се   смета   изграденото 
и неизграденото земјиште на просторот на Општина Илинден.  
Плански опфат е подрачјето уредено со урбанистички план и урбанистичко 
планска документација односно подрачје на кое урбанистички план и 
урбанистичко планска документација е на сила. Планскиот опфат се дефинира 
со утврдување на граница на планскиот опфат која секогаш е затворена линија 
што го опкружува подрачјето на кое се протега правното дејство на 
урбанистичкиот план. Границата на планскиот опфат е планска одредба која се 
уредува со урбанистички план и урбанистичко-планска документација на 
графички и текстуален (описен) начин. 
Границата на  планскиот  опфат  на  урбанистичките  планови  се утврдува 
согласно Решенија за услови за планирање на просторот кои се издаваат од 
страна на Министерство за животна средина и просторно планирање, а врз 
основа на изработени Услови за планирање на просторот од страна на 
Агенцијата за планирање на просторот. 
Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на општина 
Илинден за 2018 година задолжително се објавува во Службеното гласило на 
општината, а во електронска форма и во информацискиот систем е-урбанизам.  
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
општините со седиште во село се должни секоја година да распишат еден јавен 



повик во првиот квартал од годината, за доставување на иницијативи                  
за изработка и донесување на урбанистички планови од страна на 
заинтересирани правни и физички лица. Јавните повици треба да траат најмалку 
30 дена, а се објавуваат во службено гласило на општината, на веб страната на 
општината, на огласна табла во општината, во информацискиот систем                  
е-урбанизам и во дневен весник кој се издава на македонски јазик, а излегува 
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на повикот. 
 

3 .ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 

Урбанистички план за село се донесува за подрачје на населено место              
во општината од селски карактер. 
Урбанистички план вон населено место се донесува по потреба за плански 
опфат, за подрачје на општините, кои не се опфатени со урбанистички план. 
Со Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Илинден за 2018 година е опфатена изработката на следните 
урбанистички планови: 
 
Бр  

Вид на Урбанистички план 
 

Населено 
место 

Површина  
(во хектари- 
приближно) 

 
Намена на 
земјиштето 

 
1 

Измена и дополнување на 
урбанистички план за село 

Илинден -Блок 23  со разработка 
на Блок 23 

 
 

Илинден 
 

 
13,44 

 

Разработка на 
намените 

2 Измена и дополнување на  
Урбанистички план за 
село Илинден  -  
разработка на блокови   
8, 21, 33, 3,4,5, 13 и 14 

 
 

Илинден 

 
 

43,53 

 
 
       Повеќе     
       намени 

3  
Измена и дополнување на 

  Урбанистички план за 
 село Илинден –Блок 29 и 

Блок 34 

Илинден 17.88 
 

Повеќе 
намени 

4 Измена и дополнување на  
Урбанистички план за село 
Марино  - Блок 20 и Блок 14 

 
Марино 

 
28.37 

Разработка на 
намените 

5 Измена и дополнување на 
урбанистички план за село 

Марино -Блок 23  (проширување 
на урбан опфат) 

 
Марино 

 

7,25 
(2,7) 

 

 

Повеќе 
намени 

6 Измена и дополнување на  
Урбанистички план за 
село Марино  -  Блок 18 и 
дел од Блок 19 

 
Марино 

 
9,53 

   
Повеќе 
намени 

7 Измена и дополнување на 
урбанистички план за село 
Кадино – проширување на 

плански опфат 

 
Кадино 

 

 
60,00 

 

А1-домување во 
станбени куќи 

 

8 Измена и дополнување на  
Урбанистички план за 
село Кадино  -  разработка 

 
Кадино 

 
9,0 

 
Повеќе 
намени 



на блокови 1 и 2 

9 Изработка на Урбанистички 
план за село 

Бунарџик
Ајватовци 
Мралино 

Дељадровци 
Бучинци 
Бујковци 
Мршевци

 
 

525,58 

 
 

Повеќе 
намени 

10 Урбанистички план вон 
населено место за изградба 

на повеќе наменски 
комплекс-Локалитет со 
намена Е2-Комунална 

супраструктура во КО Текија 
и КО Бујковци 

 

Текија 
Бујковци 

 
 

18,05 

 

Е2- комунална 
супраструктура 

11 Измена и дополна на 
Урбанистички план вон населено 

место за Урбан Блок 2 од 
Урбанистички план вон населено 

место за дел од стопански 
комплекс Илинден Урбан блок 

1,2,3 и 4 општина Илинден 

 

Илинден 

 
 

7,60 
Г2-Лесна и 

незагадувачка 
индустрија, 

 Б1 мали 
комерцијални и 

деловни дејности, со 
компатибилни класи 

на намени 

12 Урбанистички план вон 
населено место  

Илинден за КП 752/1, КП 
752/2, КП 752/3, КП 312 и 
КП 313 сите КО Илинден 

 
Илинден 

 
17 

    

Г2- лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

13 Урбанистички план вон 
населено место  

Илинден за КП 2404/1 КО 
Илинден 

 
Илинден 

 
9,9 

 
Г2- лесна и 

незагадувачка 
индустрија 

14 
Урбанистички план вон 

населено место  
Илинден 

Илинден 6,5 Г2- лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

15   Урбанистички план вон 
населено место Миладиновци 
за КП 23/1, КП 1105/1, КП 

1104/1, КП 1099, КП 1101/2, 
КП 1098/1, КП 448/1, КП 1, КП 

8, КП 11, КП 25/1 и КП 25/2 
сите КО Милиладиновци 

 
 
 

Миладиновци 

 
 

150 

  
Д1, Д2, Д3 
 Парковско 
зеленило 
заштитно 
зеленило и 
спорт и 

рекреација 

ВКУПНО:
 
928,33 хектари 
 

 

4 .ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
Изработката на урбанистичките планови, урбанистичко-планската документација 
и урбанистичко-проектна документација од Програмата, ќе се финансира од 
Буџетот на општината,  како и од страна на заинтересирани правни и физички 



лица чиишто иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови                   
се прифатливи за општината.  
Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на општина 
Илинден за 2018 година ќе биде финансирана од Буџетот на општина Илинден 
за 2018 година, од надоместокот за уредување на градежно земјиште и од 
надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти  
во износ од  3.000.000,00 денари. 
 
 
 

5 .ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на општина 
Илинден за 2018 година ќе се реализира континуирано во текот на 2018                 
година. 
 

6 .ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Во текот на годината, во зависност од потребите и заради усогласување                  
по иницијативите за изработка и донесување на урбанистички планови поднесени 
од заинтересирани правни и физички лица прифатени по Јавниот повик, 
Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на општина 
Илинден за 2018 година може да претрпи измени и дополнувања.  
Врз основа на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето 
на општина Илинден за 2018 година, Општината како нарачател на плановите 
склучува Договор за изработка на истите со правни лица кои имаат лиценца за 
изработка на истите, согласно закон. 
Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето          
на Општина Илинден за 2018 година влегува во сила од денот на објавување 
во Службен гласник на општина Илинден, а ќе се објави во електронска форма              
и во информацискиот систем е-урбанизам. 
 
 
 
Архивски број: 07-1810/9                                   Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                               Претседател 
            м-р Александар Георгиевски с.р.  
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DATA

SORABOTNIK:

UPRAVITEL:    Ivo  \or|iev, dip. im`. arh.

ZUM PROEKT
S K O P J E 

͵=1:1000

ʇʃɸʅ ʅɸ ʅɸʄɽʅɸ ʅɸ ɿɽʄɱʀʐʊɽʊʆ ʀ ɻʈɸɼɹʀʊɽ

- ʇʃɸʅʉʂɸ ɼʆʂʋʄɽʅʊɸʎʀɱɸ  -

prilog:
ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

donesuva~ na planot:
OP[TINA ИЛИНДЕН

C
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NW 81
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NE 120

SE 114
S 82

SW 37

W 74
E 56

‰

‰

‰

‰
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‰

Нина Смрајц, dipl.in`.arh.  ovlastuvawe  O .0310

ЕЛЕМЕНТИ НА ПАТНА МРЕЖА

ГРАНИЦА НА ПОДРАЧЈЕ СО ИСТА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ

ЛЕГЕНДА

БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

G2
Г - ПРОИЗВОДСТВО ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
Г2 - ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА

ʋʈɹɸʅʀʉʊʀʏʂʀ ʇʃɸʅ ɺʆʅ ʅɸʉɽʃɽʅʆ ʄɽʉʊʆ ʀʃʀʅɼɽʅ

ɿɸ ʉʊʆʇɸʅʉʂʀ ʂʆʄʇʃɽʂʉ ʉʆ ʅɸʄɽʅɸ

 ʃɽʉʅɸ ʀ ʅɽɿɸɻɸʉʋɺɸʏʂɸ ʀʅɼʋʉʊʈʀɱɸ ɻ-2

Ко Илинден вон град

 Oпштина Илинден

PLANER:

Иво Ѓорѓиев, dipl.in`.arh.  ovlastuvawe   O.0101

ͥΖΗΨΦΧ 2017

нарачател:
Андонов Никола, Тошевски Марјан и Колит-Колешино

33/17-У

ɻ2

ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА



ʋʈɹɸʅʀʉʊʀʏʂʀ ʇʃɸʅ ɺʆʅ ʅɸʉɽʃɽʅʆ ʄɽʉʊʆ  ʀʃʀʅɼɽʅ

ɿɸ ʉʊʆʇɸʅʉʂʀ ʂʆʄʇʃɽʂʉ  ʉʆ ʅɸʄɽʅɸ

 ʃɽʉʅɸ ʀ ʅɽɿɸɻɸʉʋɺɸʏʂɸ ʀʅɼʋʉʊʈʀɱɸ ɻ-2

Ко Илинден вон град

 Oпштина Илинден

G2
Г - ПРОИЗВОДСТВО ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
Г2 - ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА



U
LIST

BR: 01

TEH.BR.RAZMER

DATA

SORABOTNIK:

UPRAVITEL:    Ivo  \or|iev, dip. im`. arh.

ZUM PROEKT
S K O P J E 

͵=1:1000

ʇʃɸʅ ʅɸ ʅɸʄɽʅɸ ʅɸ ɿɽʄɱʀʐʊɽʊʆ ʀ ɻʈɸɼɹʀʊɽ

- ʇʃɸʅʉʂɸ ɼʆʂʋʄɽʅʊɸʎʀɱɸ  -

prilog:
ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

donesuva~ na planot:
OP[TINA ИЛИНДЕН

C

294

NW 81

N 142

NE 120

SE 114
S 82

SW 37

W 74
E 56

‰

‰

‰

‰

‰ ‰

‰

Нина Смрајц, dipl.in`.arh.  ovlastuvawe  O .0310

ЕЛЕМЕНТИ НА ПАТНА МРЕЖА

ГРАНИЦА НА ПОДРАЧЈЕ СО ИСТА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ

ЛЕГЕНДА

БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

G2
Г - ПРОИЗВОДСТВО ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
Г2 - ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА

ʋʈɹɸʅʀʉʊʀʏʂʀ ʇʃɸʅ ɺʆʅ ʅɸʉɽʃɽʅʆ ʄɽʉʊʆ

ɿɸ ʃɽʉʅɸ ʀ ʅɽɿɸɻɸɼʋɺɸʏʂɸ ʀʅɼʋʉʊʈʀɱɸ -ɻ2

На КП 2404/1,Ко Илинден вон град

 Oпштина Илинден

PLANER:

Иво Ѓорѓиев, dipl.in`.arh.  ovlastuvawe   O.0101

ͥΖΗΨΦΧ 2017

нарачател:
Андонов Никола, Тошевски Марјан и ДЗС Илинден

34/17-У

ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
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УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА -Г2

На КП 2404/1,Ко Илинден вон град

 Oпштина Илинден

G2
Г - ПРОИЗВОДСТВО ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
Г2 - ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА



УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

ИЛИНДЕН

ОП ТИНА ИЛИНДЕН

    LEGENDA:

    GRANICA NA PLANSKI OPFAT   6.50 ha

G-2 LESNA INDUSTRIJA
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

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

градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на општина Илинден за 2018 година 

 
 
 

 Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со 
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на 
општина Илинден за 2018 година, бр.07-1810/10 од 26.12.2017 година што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница 
одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/9 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                      
               

 
 
 

 
 

 
 

 

 
ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
 
 
 
 

Врз основа на член 99 став 1 алинеја 1 од Законот за градежно земјиште 
(Сл.весник на РМ бр. 5/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 , 142/16 и 190/16), Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.12.2017 година, донесе: 

 

 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2018 ГОДИНА  
 
 
Вовед 
 Општ дел 
 Просторен опфат и предмет на Програмата 
 Основи за изработка на Програмата 

‐  Законски основ 
‐  Основни плански документи 

 Лица вклучени во изработка на Програмата 
 
Глави на Програмата 

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

локалитети 
 

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

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

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

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

надавање 
 



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

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

 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг 
стратегијата 

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 
 

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

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

 
5.  Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на 

Програмата (приходна страна на Програмата) 
 

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

 
7.  Преодни и завршни одредби 

 
 
 
 

Изработил: 
 


 -Ивица Трипуновски, Виш соработник за нормативно правни равботи 
 -Дејанче Богдановски, Секретар  
 -Јулијана Димитријевска, Раководител на урбанизам 
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Содржини и теми во Програмата 
 

ВОВЕД: 
Општ дел 
 

Согласно Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 5/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16 , 142/16 и 190/16),  градежното  земјиште  може  да биде во сопственост 
на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
домашни и странски правни и физички лица. 

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста 
на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за 
стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје донесува Советот. 

Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење, 
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на 
градежното земјиште. 

Со  градежното  земјиште  сопственост  на  Република  Македонија  управува 
Владата на Република Македонија. 

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите 
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. 
Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на 
општините. 

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она 
што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината. 

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а 
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес. 

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и 
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од 
траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници 
на градежната парцела. 

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална 
инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална 
инфраструктура. 

Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација. 

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од 
една, од дел или од повеќе катастарски парцели. 

Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и 
заведен во јавните книги за недвижности. 

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените 
објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне 
сопственост на градежното земјиште. 
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Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од 
комуналната инфраструктура. 

Прометот со градежното земјиште е слободен. 
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, 

даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен 
и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права. 

 
А) Просторен опфат и предмет на Програмата 

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина  Илинден, 
дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, 
за време на календарска 2018 година, а врз основа на донесените 
урбанистички планови од страна на Совет на општина Илинден врз основа на 
кои може да се издаде одобрение за градење. 
Во текот на годишната  Програма се предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени 
места и локалитети: Илинден, Марино и Кадино и тоа согласно следните 
урбанистички планови и урбанистички плански документации: 
 
 

1.Урбанистички план за село Илинден, со разработка на Блок 3, 4, 5, 13, 14, 24, 
26, 32, 33, плански период  2014-2024 година, општина Илинден, Одлука бр.07-2660/4 од 
28.10.2015 година, 

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

3.Урбанистички план за село Кадино со разработка на Блок 2, Блок 3, Блок 12,  Блок 
16, Блок 17 и Блок 19, плански период  2014-2024 година, општина Илинден, Одлука 
бр.07-2310/3 од 11.09.2015 година, 

4.Урбанистички план за село Марино, со разработка на Блок 4, Блок 6, Блок 9 и 
Блок 12, плански период  2014-2024 година, општина Илинден, Одлука бр.07-2429/3 од 
24.09.2015 година и 

5. Урбанистички план за вон населено место Илинден, за дел од стопански 
комплекс, КО Илинден-УБ2, УБ3 и УБ4, измена и дополна, донесен со Одлука бр.07-464/3 
од 13.03.2009 година. 
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Б) Основи за изработка на Програмата 
 

 Законски основ 
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон 
за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно 
земјиште Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 5/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16 , 142/16 и 190/16) и чл. 20 од Статутот на Општина Илинден (Сл. 
Гласник бр. 15/2010). 

 
 Основни плански документи 

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

 
o Стратегија за локален економски развој на Општина  Илинден за 

плански период од 2017 до 2021год.   
 

o Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето 
на општина Илинден за 2018 година 

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

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

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

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

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

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

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

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

поврзување со соседните простори поодделно и Републиката во 
целост; 

• Заштита, и користење на продуктивното земјоделско земјиште 
за примарно производство
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В) Лица вклучени во изработка на Програмата 

 
 Дејанче Богдановски, Секретар, 
 Јулијана Димитријевска, дипломиран инженер архитект, Раководител на 

Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина, 
 Ивица Трипуновски, дипломиран правник, Виш соработник за нормативно 

правни работи 
 
 
 

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 
 

1. Цели на Програмата 
 

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

 
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и 

локалитети 
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на 
дејност и за живеење можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да 
придонесат за развој на населеното место/локалитет, користење на локалните 
ресурси, вработување на лица, обезбедување на простор и подобри услови за 
живеење. 
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2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата 
(групирани по населено место и по урбанистички план) 

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

парцели 
Намена на 
градежна 
парцела 

Населено 
  место 

Назив на урбанистички план Број на градежна 
парцела 

 
 
 

1 ГП 32.15 
ГП 32.16, 
ГП 32.17,  
ГП 32.18, 
ГП 32.28,  
ГП 32.29,  
ГП 32.30,  
ГП 32.31 и  
ГП 32.62 

32.62- Г2 Лесна 
и незагадувачка 

индустрија 
-ГП 32.15, 

32.16,32.17, 
32.18, 32.28, 
32.29, 32.30, 

32.31–А1 
Домување во 
станбени куќи 

Илинден – 
блок 32 

Урбанистички план за 
село Илинден, со 
разработка на Блок 3, 
4, 5, 13, 14, 24, 26, 32, 
33, плански период  
2014-2024 година, 
општина Илинден 

9
(4.862 м2) 

2 ГП 5.1 
ГП 7.49, 
ГП 7.50, 
ГП 7.52, 

 
 
 

ГП 5.1-Б2 
Големи трговски 

единици 
ГП 7.49, 7.50, и 

7.52 А1-
Домување во 
станбени куќи 

Марино 
Локалитет 
-Јака 

Урбанистички план за Илинден, 
Марино и дел од КО Кадино, 
Блок 32 

4 
(6.686 м2) 

3 ГП 3.7 Б1- Мали 
комерцијални и 
деловни намени 
со компатибилни 
класи на намени 

А3, Б4 
 

Кадино Урбанистички план за село 
Кадино со разработка на Блок 
2, Блок 3, Блок 12, Блок 16, 
Блок 17 и Блок 19, плански 
период  2014-2024 година, 
општина Илинден 

1 
(1.717м2) 

4 ГП 16.23 ГП 16.23-Г2 
лесна и 

незагадувачка 
индустрија, Г3 
сервиси и Г4 
стоваришта 

Кадино Урбанистички план за село 
Кадино со разработка на Блок 
2, Блок 3, Блок 12, Блок 16, 
Блок 17 и Блок 19, плански 
период  2014-2024 година, 
општина Илинден 

1 
(3.000м2) 

5 ГП 17.8 
ГП 17.9 
ГП 17.10 

ГП 17.8, ГП 17.9 
и ГП 17.10-А1 
домување во 
станбени куќи 

Кадино Урбанистички план за село 
Кадино со разработка на Блок 
2, Блок 3, Блок 12, Блок 16, 
Блок 17 и Блок 19, плански 
период  2014-2024 година, 
општина Илинден 

3 
(2.076м2) 
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6 ГП 12.5 
ГП 12.78 
ГП 12.183 

ГП 12.5 и 12.78-
В2 здравство и 

социјална 
заштита 

ГП 12.183-Б5 
хотелски 
комплекси 

Марино Урбанистички план за село 
Марино, со разработка на Блок 
4, Блок 6, Блок 9 и Блок 12, 
плански период  2014-2024 
година, општина Илинден 

3 
(8.068м2) 

7 ГП 3.9 Г2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

Илинден Урбанистички план за вон 
населено место Илинден, за 
дел од стопански комплекс, КО 
Илинден-УБ2, УБ3 и УБ4, 
измена и дополна, донесен со 
Одлука бр.07-464/3 од 
13.03.2009 година 

1 
(12040м2) 

ВКУПНО 22 
(38.449 
м2) 

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

оваа Програма 
 

   Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели 
 

a. Целна група за наменска зона А1 – домување во станбени куќи : млади брачни 
парови, граѓани со помала куповна моќ, граѓани со субстандардни услови  за 
живеење. 

b. Целна група за наменска зона Б2 – големи трговски единици:домашни и 
странски инвеститори заинтересирани за изградба на трговски центар, 
супермаркет и сл. 

 
c. Целна група за наменска зона Б5 – хотелски комплекс : Домашни и странски 

инвеститори  за изградба на хотелски комплекс 
 
d. Целна група за наменска зона Г2 – лесна и незагадувачка индустрија: 

Домашни и странски инвеститори за проширување на постоечки индустриски 
капацитети, откупно дистрибутивни  и логистички центри, производство, 
складирање и слично, 

e. Целна група за наменска зона В2 – здравство и социјална заштита : сите 
жители на општина Илинден. 
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   Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали : 
   Надградба и проширување на веб страната на општина Илинден, развивање на 

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

   Опфат и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг 
стратегијата 
Трошоци и потребни средства за имплементација на цела Годишна Програма  - 
2.000.000,00 денари 

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

   Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 
Дејанче Богдановски, Зоранчо Гриовски, Ристо Томовски. 
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4. Динамика на реализација на Програмата 
 

 Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на 
огласите и распределба на градежните парцели по турнус 
Број на градежни парцели 

 
Бр. Градежни 

парцели 
Назив на 

урбанистички 
план 

Број на 
турнуси за 
објавувањ
е на оглас 

Временски период за 
објавување на огласите 

Број на градежна 
парцела 

 
 
 

1 ГП 32.15 
ГП 32.16, 
ГП 32.17,  
ГП 32.18, 
ГП 32.28,  
ГП 32.29,  
ГП 32.30,  
ГП 32.31 и  
ГП 32.62 

Урбанистички 
план за село 
Илинден, со 
разработка на 
Блок 3, 4, 5, 13, 
14, 24, 26, 32, 
33, плански 
период  2014-
2024 година,  

2 Во третиот и четвртиот 
квартал на 2018 година 
 

9
(4.862 м2) 

2 ГП 5.1 
ГП 7.49, 
ГП 7.50, 
ГП 7.52 
 
 

Урбанистички 
план за 
Илинден, 
Марино и дел од
КО Кадино, 
Блок 32 

1 Во првиот квартал на 2018 
година 
 

4 
(6.686 м2) 

3 ГП 3.7 Урбанистички 
план за село 
Кадино со 
разработка на 
Блок 2, Блок 3, 
Блок 12, Блок 
16, Блок 17 и 
Блок 19, плански
период  2014-
2024 година, 
општина 
Илинден 

1 Во првиот квартал на 2018 
година 
 

1 
(1.717м2) 

4 ГП 16.23 Урбанистички 
план за село 
Кадино со 
разработка на 
Блок 2, Блок 3, 
Блок 12, Блок 
16, Блок 17 и 
Блок 19, плански
период  2014-
2024 година,

1 Во третиот квартал на 2018 
година 
 

1 
(3.000м2) 
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5 ГП 17.8 
ГП 17.9 
ГП 17.10 

ГП 17.8, ГП 17.9 
и ГП 17.10-А1 
домување во 
станбени куќи 

1 Во третиот и четвртиот 
квартал на 2018 година 
 

3 
(2.076м2) 

6 ГП 12.5 
ГП 12.78 
ГП 12.183 

ГП 12.5 и 12.78-
В2 здравство и 
социјална 
заштита 
ГП 12.183-Б5 
хотелски 
комплекси 

1 Во третиот и четвртиот 
квартал на 2018 година 
 

3 
(8.068м2) 

7 ГП 3.9 Г2 Лесна и 
незагадувачка 
индустрија 

1 Во првиот квартал на 2018 
година 
 

1 
(12040м2) 

ВКУПНО 22 
(38.449 
м2)
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 Пропишување на условите за надавање 
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: 

‐  Банкарска гаранција за учество, 
‐  Интернет страница на кое ќе се врши наддавањето  - www.gradezno- 

zemjiste.mk 
‐  Условите за учество и други обврски. 

 
 Лица надлежни за реализацијата на Програмата 
‐  Ивица Трипуновски, дипломиран правник, Виш соработник за нормативно 

правни работи 
‐  Весна Стојановска, дипломиран економист, Советник за јавни набавки 
‐  Елена Стојановска, дипломиран правник, Помлад соработник за правни 

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

Бр. Населено
Место 

(Локалитет) 

Проценка 
на 

финансиски   
приходи 

1 Илинден – Блок 32 5.000.000,00 
2 Марино-Локалитет Јака 6.000.000,00 
3 Кадино-Блок 3 2.000.000,00 
4 Кадино-Блок 16 3.000.000,00 
5 Кадино-Блок 17 2.000.000,00 
6 Марино -Блок 12 1.000.000,00 
7 Илинден-Стопански комплекс УБ2,3 и 4 12.000.000,00 

ВКУПНО 31.000.000,00 
 

 
 

6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата 
 

2.000.000,00 денари 
 

7. Преодни и завршни одредби 
 

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

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

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

Службениот гласник на општината. 
 
 

 
Архивски број: 07-1810/10                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                 Претседател 
                       м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
 

















 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за одржување на јавна чистота  

на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година 
 
 

 Се објавува Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето 
на Општина Илинден за 2018 година, бр. 07-1810/11 од 26.12.2017 година што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница 
одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

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

 
 

 
Арх.бр.08-1939/10 

           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
 



издание 1 2010/03/29                                                                                  1/10                                     
 

 
     

  
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

                                                                                                      
 

 
 

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

подрачјето на Општина Илинден за 2018 
година 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден, ноември 2017 година 
 
 

 
 



           
 

 

издание 1 2010/03/29                                                                                        3/10 
 

      
 

     

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 14 од Статут 
на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10),член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник 
на општина Илинден бр.12/09)  и член 12 од Закон за јавна чистота (Службен 
весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11; 53/11; 80/12 ; 163/13;44/15 и 
147/15) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 26.12.2017 година 
донесе: 
 
                                               

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

Општина Илинден  за 2018 година 
 
       Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина 
Илинден за 2018 година ги дефинира: видот и обемот на работите што треба да се 
извршат, финансиските средства за вршење на работите, временските рокови за 
извршување на работите, како и динамиката и начинот на вршење на работите. 
 

1.Цел на Програмата 
 

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

- одговорност на субјектите од создавање преку постапување до   одлагање   
  на отпадот; 
- едукација од страна на извршителот на програмата; 
- подигање на јавна свест; 
- чести контроли на терен од страна на надлежниот општински орган    
  Одделението за инспекциски надзор; 
- систем за стимулација - опомени и казни 

 
 
 
 

 
2. Вид, обем, динамика, начин и рокови за извршување на работите 
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2.1 Вид и обем на работите 

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од :  
Машинско и рачно метење на улиците, како и сите други јавни површини и 

отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота и 
празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени на подрачјето на Општина 
Илинден миење на улици машинско и рачно чистење на отворени одводни канали 
чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови 
      Во планирањето и димензионирањето на работата, за одржувањето на 
чистотата на јавните површини како клучни фактори се земени : 
 Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна 

чистота на јавните површини (категоризацијата); 
 Димензиите, типот и формата на јавните површини (големина); 
 Начинот на одржување на јавната чистота; 
 Потекло и вид на сметот на јавните површини. 

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

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

Според начинот на живеење и работењето на луѓето, одржувањето на 
јавната чистота е условено од следниве фактори: 
         - густината на населеност; 
         - фреквенцијата на луѓе и моторни возила; 
         - степенот на нечистотија; 
         - степен на пречки (паркирани возила и др.); 
         - инфраструктурните сообраќајни услови; 
         - културните навики на населението; 
         - стандардот; 
         - самодисциплината на граѓаните; 
         - придржувањето на позитивните прописи. 
         Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните површини, 
начинот и динамиката на одржување на истите.  
Секојдневен смет  
       а)  Отпадоци од возила кои настануваат при : 
        -  превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук и 
           технолошки материјал); 
        -  товарање и растоварање на разни стоки; 
        -  собирање на домашен смет и смет од правни субјекти; 
        -  косење на тревни површини. 
       б) При интензивно врнење на дождови 
        -  наноси од земја, песок, лисја и др.    
       в) отпад при чистење на отворени одводни канали 
         - трска, наноси од земја, капини и др. 
        
  Сезонски смет 

      Се појавува сезонски и обично го има во два вида:  
       -  лисја од дрвјата, суви гранки и сл. 
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       - песок и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на 
јавните површини заради намалување на лизгавоста, кој по престанокот на 
мразевите и снеговите треба темелно да се отстрани; 
      -  снег и мраз; 
2.2 Динамика, начин и рокови за извршување на работите 

 За изработка на организациониот план за чистење на јавните површини 
еден од важните фактори е категоризацијата на јавните површини. 
Категоризацијата на јавните површини зависи од : населеноста, распоредот на 
работните и станбените објекти  и интензитетот на сообраќајот.Имајќи го во 
предвид минатогодишното искуство ја предлагаме следнава категоризација : 
I Категорија -улиците, тротоарите, плочниците  со густа фреквенција на движење. 
Метачите ќе вршат рачно метење во поширокото централно подрачје и празнење 
на уличните корпи за отпад во ова подрачје: 
- чистење три пати неделно;  
- метење еднаш во две недели; 
- миење на улици еднаш месечно(во летен период)и по потреба 
Летниот период за чистење е од 01 април до 31 октомври и во овој период се 
врши рачно и машинско миење и метење на јавните сообраќајни површини и тоа 
по правило во раните утрински часови и по потреба.  
Зимскиот период за чистење е од 01 ноември до 31 март и во овој период најчесто 
се врши само метење на јавните сообраќајни површини и чистење на рабници. 
 Приоритет при чистење на јавните површини од I Категорија се: ул.2, 
ул.8, ул.9 нм. Илинден, ул.500, ул.531, ул.532 нм. Марино и ул.10, ул.1,ул.2 и 
ул.3 нм. Кадино како и сите влезови и излези на општината. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред.
бр. 

релација, патен правец,  улица  должина 
  (во  км.) 

   ширина 
 (во  метри) 

површина 
(во м2 ) 

1 Хиподром-ул.34 н.Илинден 4,0 6 24.000
2 Влез од автопат М-4(Белви)-ул.2-ул.9 

Илинден 
 

2,7 6 16.200

3 Влез од автопат М-4 (ж.станица 
Илинден)-ул.8 н.Илинден 
 

2,6 6 15.600

4 Влез од автопат М-3 (Кадино)-ул.10, 
ул.1 и ул.3 н.м Кадино 
 

1,5 6 9.000

5 Влез од автопат М-3(Окта)-н.м 
Миладиновци 
 

1,8 6 10.800

6 ул.531 - ул. 532 н.м Марино-ул.10 н.м 
Кадино-ул.1 н.м Мралино 
 

4,0 6 24.000

7 ул.500 н.м Марино 
 

2,1 6 12.600

8 Раскрсница Кадино-влез на н.м 
Миладиновци 

4,5 6 27.000

9 н.м Кадино-н.м Бунарџик-н.м Ајватовци 4,4 5 22.000
10 Н.м Миладиновци-Текија-Дељадровци 5,0 5 25.000
 Вкупно:   186.200
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 II Категорија - населени улици и подрачја со послаба фреквенција на луѓе и 
моторни возила каде работите(метење,чистење и собирање на отпадоците  ќе се 
изведуваат два пати во неделата. 

Ред. 
бр. 

релација, патен правец,  улица должина 
(km) 

ширина 
(m) 

 површина 
(m2) 

1 ул.1  н.м.Илинден 3,3 6 19.800 
2 ул.11, ул.13, ул.15,ул.19,ул.21 и ул.27 

н.м.Илинден 
2,6 4 10.400 

3 ООУ,,Гоце Делчев’’ – нов мост н.м 
Марино 

0,1 6     600 

4 ул.7 н.Илинден 0,25 6 1.500 
5 ул.401, ул.403, ул.405 и ул.406 н.м 

Марино 
2,4 4 9.600 

6 Ул.533 (стамбени згради)во н.м 
Марино 

0,5 5 2.500 

7 Ул.6,ул.7,ул.8 ,ул.9 и ул.11 н.м Кадино 1,7 4 6.800 
8 ул.501,ул.502,ул.503,ул.504,ул.505,ул.

506, ул.510 и ул. 518  
н.м Марино 

2,2 4 8.800 

9 улици во економска зона Марино-
Кадино 

1,2 6 7.200 

10 Сите останати улици во урбаниот дел 
на општината 

10,2 3 30.600 

 Вкупно:   97.800 
 
  III  Категорија - Собирање на отпадоците од и покрај главните патни правци кои     
ги поврзуваат населените места во општината и празнење на садовите за 
отпадоци поставени на јавните површини (корпите за отпадоци и отпушоци). 
Работите ќе се извршуваат еднаш  во две недели. 
 

Ред. 
бр. 

релација, патен правец,  улица должина  
  (во  км.) 

ширина 
(во  м.) 

површина 
(во м2 ) 

1 Илинден – Хиподром 4 4 16.000
2 Илинден – Пуста Кула 2,0 4 8.000
3 Илинден  -  Јурумлери 2,0 5 10.000
4 ул.10 (Кадино) – излез кон автопат М-3 

(н.м Кадино) 
2,7 5 13.500

5 ул.2 (н.м.Кадино- н.м.Мралино) 1,0 4   4.000
6 Раскрсница Кадино – Бунарџик 2,5 5 12.500
7 Бунарџик–Ајватовци 1,9 4   7.600
8 Раскрсница Кадино – Миладиновци 6,2 6 37.200
9 Миладиновци-Текија 2,7 5 13.500
10 Текија-Дељадровци 1,4 5   7.000
11 Миладиновци-Бујковци 2,0 5 10.000
12 Бујковци – Мршевци        1,5 5   7.500
13 Мршевци-Бучинци 1,0 4   4.000
14 Мршевци-Дељадровци 2,0 5   10.000
15 Илинден- Ајватовци 3.2 5 16.000
16 Ул.36 н.м Илинден кон Стопански 

комплекс Илинден  
0,2 5 1.000

17 Ајватовци – Мршевци 3,9 5 19.500
 

Вкупно:
       
 

 196.400
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       Покрај улиците и патиштата на територијата на Општина Илинден, со оваа  
програма се опфатени и други јавни површини  како што се : 
   Јавни површини околу спортско-рекреативни објекти ------ 10.400 м2 

   Јавни површини околу детски игралишта -----------------------1.400 м2 
   Пешачки патеки и тротоари ----------------------------------------17.400 м2    
   Паркинзи за лесни и тешки товарни возила -------------------- 3.600 м2   
Зголемување на новите зелени површини во општината, уредување на запуштени 
зелени површини,деградиран простор,амортизирање на загадувањето на почвата, 
воздухот и бучавата, подобрување на визуелниот изглед на урбаната средина, 
како и активности за пошумување поради што се планираат следниве проекти: 
- Развоен план  за подигнување на зелени површини и пошумување на одредени 
површини преку планско и одржливо подигање и одржување на зеленилото со 
акцент на засадување на дрвенести видови, заради зачувување на квалитетот и 
разновидноста на зеленилото, подобрување на квалитетот на воздухот, 
подобрување на квалитетот на живот и унапредување на животната средина. 
Јавните зелени површини и парковите се значајни еколошки фактори кои го 
обезбедуваат квалитетот на живеењето на граѓаните во една урбана средина и 
стануваат се понеопходни како  на експанзијата и забрзаниот развој на општината. 
    Грижата и одржувањето на веќе оформените паркови, тревници, пешачки 
патеки и други озеленети површини  подразбира: 
-  полевање, косење, кроење, окопување и чистење на површините; 
-  замена и отстранување на оштетените и исушени садници со други; 
-  озеленување и засадување на нови садници на јавни зелени површини 
-  редовна контрола и надзор; 

Преглед на уредени јавни зелени површини за одржување 
на подрачјето на Општина Илинден за 2017 година 

I.  Паркови и јавни зелени површини на 
територијата на Општина Илинден 

површина м2

1 Одржување на паркот пред дом на култура Илинден 4.500м2 

2 парк на раскрсница во Илинден 500 м2 

3 парк кај седиштето на Општината 2.000 м2  

4 тревник покрај пешачка патека Илинден-Марино 5.100 м2 

5 парк во н.м Миладиновци 1.000 м2 

6 тревник кај спортската сала ,,Гоце Делчев" 3.000 м2 

7 Простор околу мониторинг станици и парк на ул.2 во н.м Илинден 300 м2 

8 тревник кај помошното фудбалско игралиште во Марино 1.700м2 

9 тревник пред Домови на Култура во сите н.места  7.400м2 

10 зелени површини–заштитен појас на локалитет 13, 14, 15, 16, 17, 
18 и 19 

32.500м2 

11 Локалитет 12 н.м.Марино 10.500м2 

12 зелени површини околу пречистителни станици 2.000 м2 

13 спортско-рекреативна патека Ајватовци  3.500 м2 

Вкупна површина  на паркови и озеленети површини 74.000м2 
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Озеленети површини покрај патишта во Општина Илинден 
 

1  Должина на локалните патишта 40.000 метри
2  Ширина (за косење) на локалните патишта 1 метри

Вкупната површина покрај локалните патишта 40.000 м2

 
                                      Дополнителни активности 

 
      Во текот на 2018 година Одделението за инспекциски надзор како надлежен 
надзорен орган над Програмата во функција на јавната чистота може да издаде 
налог за превземање на други дополнителни и вонредни активности во зависност 
од укажани потребни околности  на ЈКП Илинден н.м Илинден за: 
-редовно подигање на биолошки отпад од јавни површини кој настанува при 
чистење на градинарски култури како и од кастрење и сечење на дрвја; 
-редовно чистење на просторот околу автобуските станици и миење на стакла  на 
автобуски постојки еднаш неделно; 
-трајно и непрекинато да обезбеди прифаќање и одведување на атмосферските 
води од урбаните површини и редовно чистење на цевасти пропусти  на јавните 
сообраќајни површини; 
- редовно чистење и одржување на урбаната опрема и на пешачките патеки 
 -редовно подигање на умрени и згазени животни од јавни површини; 
 
Динамика на одржување на општинските улици и патишта во зимски услови 

Согласно Членот 22 од Законот за јавна чистота давателот на услугата е 
должен да го исчисти снегот од јавните површини најдоцна во рок 6 (шест) часа од 
почетокот на снежните врнежи со што улиците ќе бидат оспособени за 
функционирање на сообраќајот во зимски услови. 
     Оспособувањето на улиците ќе се врши во зависност од временските услови и 
тоа: 
      - состојбата на присуство на голомразици или снежни врнежи до 20 см (прва 
состојба на готовност);  
      -  состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см (втора состојба на 
готовност).  
 Во првата состојба на готовност давателот на услугата со својата ангажирана 
механизација, работна сила и абразивни средства првенствено ќе изврши 
оспособување на коловозните површини за сообраќај  на улиците од првата 
категорија, со што ќе се даде приоритет на отварање на пешачките премини, 
отварање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците и целосното чистење на 
мостовите, надвозниците и критичните угорнини.  
 Во втората состојба на готовност давателот на услугата потребно е да 
обезбеди ефикасно и навремено оспособување на улиците од првата категорија, а 
потоа се продолжува со другите две категории запазувајќи го временскиот рок од 6 
часа од почетокот на снежните врнежи. 
 Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е во 
надлежност на сопствениците или корисниците на објектите, и во зимски услови 
при снежни врнежи тие се должни веднаш да започнат со чистењето на снегот на 
отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен 
пристап до објектите. 
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Одржување на каналската мрежа во делот на Општина Илинден како дел од 
ХМС Скопско Поле 

Во општина Илинден под системот за одводнување ХМС Скопско Поле се 
опфатени 2253 ха. 

Примарната и секундарната каналска мрежа за одводнување која поминува 
низ територија на општина Илинден е во должина од  55.515 метри  за чија 
функционалност е потребно редовно одржување. 
Општина Илинден 
1.Главен канал                          L= 14.200 м 
2.Секундарни канали должина                   L= 11.375 м 
3.Терцијални канали (сисавци) должина   L= 20.480 м                                                                       
4.Ободен канал                        L= 9.500 м 
 

                                                               Вкупно: 55.515 м 
Терцијална каналска мрежа предвидена за уредување во 2018 година од страна 
на ЈКП Илинден н.м Илинден  

 Отворени одводни канали и ендеци должина/метри
 
 
 
 

Илинден 
 
 

Канал-ендек покрај ул.8  500 
Канал во м.в. Џабиица 400 
Канал покрај ул.9 (кај ООУ Гоце Делчев) и во 
продолжение каналот кој поминува низ спортски 
терени Илинден  

850

Канал позади тениски терени 500 
Канал покрај Јурумлерски пат 1500 
Ендек покрај ул.21 и ул.27 350
Ендек покрај ул.11, ул.13 ,ул.15 и ул.19  2500 

                                                                                    Вкупно: 6600
Марино Терцијални канали -сисавци на Главен канал во 

локална зона Марино-Кадино 
1600 

Ендек покрај ул. 500  700 
                    Канал покрај пешачко-рекреативна патека Марино-Кадино    2000 
                                                                                    Вкупно: 

4300
Кадино Канал покрај ул.1 300 

канал покрај Ул.2 и ул.3 500
канал покрај ул.5 и ул.6 550
Канал покрај ул.7, ул.8, ул.9 и ул.10  2400 

Канал покрај локален пат Кадино-Мралино 250 

Пробивање и прочистување каналот кој ги поврзува ул.3 и ул.5 500
                                                                              Вкупно: 4500

Мралино Ендек  покрај ул.1, ул.2 и ул.3 1900
 

Канал во м.в Шамак 1000 
Канал во м.в Езериште (покрај ул.7) 250
 Ендек покрај ул.4 и ул.5 1050

                                                                            Вкупно: 4200 
 Вкупно: 19.600
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3. Извршител на Програмата 
Согласно член 5 точка 4 и член 9 од Законот за комунални дејности 

(Службен Весник на РМ бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15 и 147/15) задолжен субјект 
за извршување на активностите предвидени со Програма за одржување на јавна 
чистота, одржување на терцијална каналска мрежа, одведувањето на 
атмосферските води од урбани површини и нивното испуштање во реципиентот, 
како и за зимското одржување на подрачје на општина Илинден за 2017 година е 
Јавно Комунално Претпријатие Илинден.  

Задолжен субјект за одржување на Главните и секундарните отворени 
одводни канали е  АД Водостопанство на РМ - подружница  Скопско Поле-Скопје. 

Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено 
одржување на јавната чистота согласно Програмата за одржување на јавна 
чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година. 

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

4. Финансирање на Програмата 
За успешно спроведување и реализација на предметнава програма и за 

успешно реализирање на програмски предвидените задачи и активности се 
предвидува да се обезбедат финансиски средства во износ од 15.006.000,00 
денари 
 6 500 000,00 денари предвидени за одржување на јавна чистота и тоа: 

- од надоместокот за одржување на јавна чистота согласно член 24 од 
Законот за јавна чистота (Сл.Весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 
114/10; 23/11, 53/11, 47/12,80/12 ,163/13,44/15 и 147/15) од домаќинства и 
од правни субјекти; 

  1 800 000,00 денари чистење на снег и мраз во зимски услови 
- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 
- од ЈП Државни патишта; 

1 500 000,00 денари за чистење на реки и речни корита 
-  од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 
-  од Буџет на РМ; 
4.206.000,00 денари за уредување, чистење, нивелирање и 
одржување на отворени одводни канали за зафаќање и одведување 
на атмосферски (површински) води: 

- согласно Акциониот план чистење на каналска мрежа  на територијата 
на општина Илинден за 2018 година; 

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 
- од донации. 

1 000 000,00 денари за хортикултурно уредување на јавни зелени 
површини (озеленување и пошумување) 

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден; 
- од донации. 
Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота е утврдена со 

Одлука бр. 07-2187/2 од 24.12.2010 година донесена од Советот на Општина 
Илинден согласно член 24 од Законот за јавна чистота (Законот за јавна чистота 
Сл.Весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11, 53/11, 47/12, 80/12, 
163/13,44/15 и 147/15). 
 



           
 

 

издание 1 2010/03/29                                                                                        11/10 
 

5. Надзор над извршување на Програмата 
Надзор над извршување на Програмата за јавна чистота на подрачјето на 

општина Илинден за 2018 година врши надлежниот општински орган -  
Одделението за инспекциски надзор. 
          Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота вршат комуналниот 
инспектор, комуналните редари и инспекторот за животна средина. 
 
                                  6. Казнени одредби 
         Казнетите одредби ќе бидат изречени   поради нецелосно, неквалитетно и 
нестручно извршување на работите предвидени во  Програмата, согласно Закон 
за јавна чистота и други подзаконски акти. 
 
                                  7.  Завршна одредба 
          Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
‘’Службен Гласник на Општина Илинден’’. 
 
 

Архивски број: 07-1810/11                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                 Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
 
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за управување со отпад од територија на 

Oпштина Илинден за 2018 година 
 
 

 Се објавува Програмата за управување со отпад од територија на 
Oпштина Илинден за 2018 година, бр.07-1810/12 од 26.12.2017 година што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница 
одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/11 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

 
 

 
П Р О Г Р А М А 

 
за управување со отпад 

на територијата  на Општина Илинден за 2018 година 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Илинден,декември 2017 година 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут на 
Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 
2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на 
општина Илинден бр.12/09) и член 19 став 1 точка 2 од Закон за управување со 
отпад (Службен весник на РМ бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08,124/10, 09/11, 
51/11,123/12,163/13,44/14,51/15,146/15 и 156/15), Советот на општина Илинден на 
седницата одржана на 26.12.2017 година донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
за управување со отпад 

на територијата  на Општина Илинден за 2018 година 
 

Со Програмата за управување со отпад на територија на Oпштина Илинден 
за 2018 година се дефинира: 

- Цели на програмата; 
- Начинот, динамиката и роковите на собирање и транспортирање на 

комунален цврст отпад од домаќинства на подрачјето на Општина Илинден; 
- Извршител на Програмата; 
- Начин на финансирање;  
- Надзор над Програмата; 

 
Оваа Програма е усогласена со законските и подзаконските акти и тоа: 

Законот за управување со отпад, Законот за животната средина, Законот за 
комунални дејности, План за управување со отпад 2017-2020 и Одлуката за 
комунален ред на Општина Илинден.  

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

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

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

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

- Имплементација на законската регулатива (План за управување со отпад 
2017-2020 согласно Законот за управување со отпад и Законот за животната 
средина)  

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

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

животната средина, а се во интерес на заштита на здравјето на луѓето. 
- Примарна селекција на отпадот; 

           Исто така во функција на исполнување на наведените цели мора да се 
обезбеди и почитување на основното начело: создавачот на отпад е одговорен за 
сопствениот создаден отпад во смисла на негово селектирање, негово намалување, 
штетното влијание врз животната средина со крајна претпазливост во 
постапувањето од една страна. На овој начин ЈКП ,,Илинден" н.м.Илинден како 
давател на услугата ќе може да ги применува начелата на: универзалност на 
услугата, недискриминација, одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, 
транспарентност, економски прифатлива цена и целосно покривање на 
територијата на вршење на услугата, од друга страна. 
           Неопходно ќе биде да се отпочне и со примарната селекција на 
комуналниот отпад  и третман на секундарните суровини. 
         За подобрување со постојаниот систем за уравување со отпадот 
Општина Илинден планира систематизирано спроведување и подобрување на 
постојаниот систем за управување со отпадот преку :  

- Примарна селекција на отпадот  
- Набавка на домашни компостари за третман на биолошки отпад и  
- Изградба на централна компостара  
- Набавка на возила за собирање и транспортирање на селектиран отпад 
- Подигање на јавната свест на граѓаните за селектирање на отпадот   

За превземање на горенаведените мерки се планира изработка на Проект 
преку кој детално ќе се разгледаат сите можности за унапредување на 
животната средина преку планирање на мерки за намалување на количината 
на депониран отпад преку примарна селекција, со посебен акцент на третман 
на биолошкиот отпад, набавка на домашни компостари и изградба на 
централна компостара. 

            Почитувајќи го принципот/начелото - загадувачот плаќа, интегрираното 
управување со отпадот се наметнува како императив, а општината треба да има 
увид во вкупните количини на создаден отпад и начинот на постапување со него. 

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

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

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

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

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

2.  Начин, динамика и рокови за извршување на работите 
 

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

Начинот и динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот цврст 
отпад  од подрачјето на Општина Илинден е утврдена според следните параметри: 

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

 
  На подрачјето на Општина Илинден комуналниот, комерцијалниот и 

технолошкиот цврст неопасен отпад од домаќинствата и правните субјекти, се 
собира во соодветни садови и тоа: контејнери од 1,1м3 и 5,5м3, како и во пластични 
канти од 120 и 240 литри, во зависност од потребите на корисниците. 

При изготвувањето на динамиката за собирање на комуналниот цврст отпад 
од населените места, земена е во предвид пред сé, прометноста и фреквентноста 
на сообраќајот на улиците поради што како приоритетни се ставени улиците: 2, 8 и 
9 во Илинден; улиците 500, 531, 532 и 534 во н.м Марино; улица 10 во н.м Кадино; 
улица 1 во н.м Мралино и улица 2 во н.м Миладиновци.   

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

Со организираното подигнување на отпадот преку систем на изнесување се 
опфатени околу 4615 индивидуални корисници (домаќинства и викенд куќи). 

Собирањето на отпадот од индивидуалните корисници - домаќинствата и 
викенд куќи, се извршува еднаш неделно.  

 
Освен на индивидуалните корисници - домаќинства, ЈКП Илинден врши  

услуги и на правните субјекти (установи, претпријатија, занаетчии, дуќани, 
угостителски  и трговски објекти и др.) кои локациски се наоѓаат на подрачјето на 
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Општина Илинден. Динамиката за собирање на отпадот кај овие корисници се 
утврдува договорно, според нивните потреби.   

На оние места кои не се пристапни за возилата на ЈКП Илинден за собирање 
на комунален смет за физички лица ќе се поставуваат контејнери од 1,1 м3 или 5,5 
м3 кои ќе може да ги користат редовно, а празнењето ќе се врши согласно 
динамиката за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад. 

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

Во текот на 2018 година се очекува и се планира од сите корисници - 
домаќинства и правни субјекти од територијата на Општина Илинден да се собере и 
да се транспортира на депонијата Дрисла комунален цврст отпад во вкупно 
количество од 7.000 тони. 

Со цел намалување на количините на создадениот и депонираниот отпад, во 
2018 година ќе се извршува селектирање на отпадот и тоа: 

- Примарна селекција на отпадот, за што се обезбедени 250 пластични канти 
од 120 литри кои се поделени по домаќинства и помали правни сујекти - дуќани, 
како и 10 пластични контејенри од 1,1 м3  за поголеми правни субјекти; 

-  Секундарна селекција, која ќе се извршува на претоварна станица, во 
рамките на постапувањето со отпадот од страна на ЈКП Илинден.  
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Во следната табела е даден Преглед на динамиката на собирање на отпадот од 
домаќинставата во Општина Илинден, по населени места: 

 

 
 
 

 
Ред. 
Бр. 

Населено место Улица Време на собирање 
(час) 

  ПОНЕДЕЛНИК  
1. Илинден 1, 4, 6, 22 ,24, 26, 28 и 32 07,00 - 12,00 
2. Марино 531, 501, 502, 503, 504, 505, 

507, 508, 509, 510 и 526 
 
07,00 - 12,00 

3. Бујковци Цело населено место 11,00 - 13,00 
4. Мршевци Цело населено место 07,00 - 11,00 
5. Бучинци Цело населено место 07,00 - 09,00 
 

ВТОРНИК 
1. Илинден 9 07,00 - 09,00 
2. Илинден 11, 25 и 535 07,00 - 11,00 
3. Марино 532 07,00 - 09,00 
4. Марино 512, 512А, 512Б, 513, 514, 515, 

516, 517, 518, 519, 520, 521, 
522 и 523 

 
07,00 - 13,00 

5. Бунарџик Цело населено место 10,00 - 12,00 
6. Ајватовци Цело населено место 12,00 - 13,00 
 

С Р Е Д А 
1. Кадино 10 07,00 - 09,00 
2. Кадино Останатиот дел од н.м.Кадино 07,00 - 11,00 
3. Мралино 1 07,00 - 09,00 
4. Мралино Останатиот дел од н.м 

Мралино 
09,00 - 12,00 

5. Миладиновци 2 07,00 - 09,00 
6. Миладиновци Останатиот дел од н.м 

Миладиновци 
09,00 - 11,00 

7. Текија Цело населено место 11,00 - 12,00 
8. Дељадровци Цело населено место 12,00 - 13,00 
 

ЧЕТВРТОК 
1. Илинден 2 07,00 - 09,00 
2. Илинден 3, 5, 7, 11, 13, 15, 23 и 27 07,00 - 13,00 
3. Марино 500 07,00 - 09,00 
4. Марино 400, 401, 403, 405, 406, 416, 

408, 409, 410, 411, 412, 413, 
414 и 527 

 
07,00 - 13,00 

 
П Е Т О К 

1. Илинден 8 07,00 - 10,00 
2. Илинден 1, 14 и 20 07,00 - 12,00 
3. Марино 531, 533 и 536 07,00 - 12,00 
4. Марино Локалитет Јака 07,00 - 12,00 
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3. Извршител на програмата 
Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со Програмата 

за управување со отпад на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година е ЈКП 
Илинден - н. мИлинден. 

Извршителот има обврска за континуирано, квалитетно, навремено и 
организирано собирање и транспортирање на комунален цврст и друг вид неопасен 
отпад согласно Програмата за управување со комунален и друг вид неопасен отпад 
на територија на Општина Илинден за 2018 година, со цел зачувување на 
животната средина од аспект на санитарно и еколошко значење. 

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

4. Финансирање на Програмата 
За успешно спроведување и реализација на предметнава програма и за 

успешно реализирање на програмски предвидените задачи, се предвидува  да се 
обезбедат финансиски средства во изност од  2.000.000,00денари  

- Финансирањето на програмата го извршува ЈКП Илинден врз основа на 
фактурирање и наплата на извршените услуги на корисниците, согласно 
утврдениот ценовник донесен од Советот на Општина Илинден. 
 
2.000.000.00 денари за изработка на Основен проект за примарна селекција 
на отпадот и набавка на домашни компостари  

- од донации 
 

5. Надзор над извршување на Програмата 
 

      Надзор над извршувањето на Програмата за управување на комуналниот и друг 
вид на неопасен отпад од територијата  на Општина Илинден за 2018 година врши 
надлежниот општински орган Одделението за инспекциски надзор-инспекторат 

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

6.  Казнени одредби  
 

       Казнетите одредби ќе бидат изречени поради нецелосно, неквалитетно и 
нестручно извршување на работите предвидени во  Програмата, согласно Закон за 
управување со отпад и други подзаконски акти. 

 
7. Завршна одредба 

          Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
‘’Службен гласник на Општина Илинден’’. 
 
 Архивски број: 07-1810/12                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                 Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
 
    
                



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

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

на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден 
 за 2018 година 

 
 

 Се објавува Програмата за користење, одржување и изградба на јавно 
осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година, бр.07-
1810/13 од 26.12.2017 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 
4 (четвртата) редовна седница одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

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

 
 

 
Арх.бр.08-1939/12 

           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 
                                                                                                               
 



 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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П Р О Г Р А М А 
 
За користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина 

Илинден за 2018 година 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Илинден,ноември  2017 година 
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Врз основа на член 36став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 12 од Статут на Општина Илинден 
(Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10)и член 134 став 2 од Деловникот за работа на 
Советот на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.12.2017 година донесе: 
 

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

Илинден за 2018 година 
 

1.Со Програмата за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на 
Општина Илинден за 2018 година се врши распределба на средства што на Општина Илинден 
и припаѓаат согласно Закон за комунални такси(Сл.весник на РМ 
бр.61/04,64/05,92/07,123/12,154/15,192/15 и23/16) во висина од 11 000 000,00 денари 
2.Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за тековна потрошувачка на 
електрична енергија, тековно одржување (реконструкција), проектирање, изградба и доградба 
на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден и тоа : 
 

 
Р.бр. 

 
Активност 

 
износ  

(во денари) 
 

1. Трошоци за потрошена електрична енергија  
за јавно осветлување 

5.000.000,00

2. Одржување(реконструкција),замена на прегорените 
улични штедливи светилки, замена на дотраени дрвени 
електрични столбови,оспособување на постоечките 
блокови за улично осветлување(промена на 
осигурачи,склопки-контактори и фотореле) и 
вградување на штедливи светилки на место на 
постоечките и др. 

2.000.000,00

3. Изградба и доградба на јавно осветлување за потребите 
на граѓаните во сите 12 населени места 

500.000,00

4.  Изготвување на проекти за реконструкција и санација на 
јавното осветлување 

1.000.000,00

ВКУПНО : 8.500.000,00

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

светилки 
Должина на линија-

улично осветлување(м) 
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1 Илинден 471 24.850 
2 Марино 443 21.180 
3 Кадино 170 10.095 
4 Мралино 109 6.510 
5 Бунарџик 62 3.954 
6 Ајватовци 47 3.270 
7 Миладиновци 162 7.970 
8 Бујковци 45 1.950 
9 Бучинци 31 1.550 
10 Мршевци 91 4.090 
11 Дељадровци 64 3.355 
12 Текија 40 1.700 

ВКУПНО 1735 90.474 
                                              3.1 Планирани активности 
Под одржување   на јавното осветлување се подразбира:  
-замена на сите елементи што се составен дел на столбно место за јавно 
осветлување(прегорени сијалици, пригушници,игнитори,арматури,стакла,кабли и други 
материјали). 
-демонтажа и повторна монтажа на оштетени столбови од јавно осветлување,комплет со 
изработка на темел и каблирање 
-замена на прегорени осигурувачи 
-санирање на дефекти и замена на оштетени делови во разводни ормани што служат за 
напојување на јавното осветлување   
-санирање на оштетен кабел за напојување на јавното осветлување,комплет со 
ископ,затрупување и заштита на кабелот 
-други активности поврзани со исправно функционирање на јавното осветлување 
3.2 Материјали потребни  за тековното одржување на веќепостоечката мрежа од точка 3 е 
дадено во следнава табела: 

Ред. 
Бр. 

Назив на материјали Количина Единица 
мерка 

1. Кабел СКС 2x16 1000 метри 
2. Улична светулка Гесташ 50 парчиња 
3. Столбови-канделабри 5 парчиња 
4. Затегнувачи 30 СКС 100 парчиња 
5. Алко клеми 100 парчиња 
6. Штедливи и лед сијалици 1500 парчиња 
7. Контактори 80А 5 парчиња 
8. Автоматски осигурачи 30 парчиња 
9. Фотореле со сонда 20 парчиња 
10. Фасонки порцелански со 

грло Е27 и Е40 
50 парчиња 

 
 
                                                   3.3 Обем на одржувањето: 
      Палењето и гасењето на јавното осветлување се одвива согласно усвоениот календар ,а 
истото се спроведува со вклопни часовници,фото-релиња или во поново време со астрономски 
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дигитален регулатор со астрономски програм.Имајќи ги предвид карактеристиките на 
регулаторот уредот го има предвид намалувањето/зголемувањето на ноќта во текот на 
годината на секоја географска локација точно до минута и автоматско поднесување на 
зимско/летно време.  
4. Доградба на улично осветлување ќе опфати изградба на нови линии со поставување на 
електрични столбови (бандери),кабел, нови улични светилки и мерни полиња и др. 

 Назив на материјали Количина Единица 
мерка 

1. Кабел СКС 2x16 2500 метри 
2. Улична светулка Гесташ 50 парчиња 
3. Столбови 20 парчиња 
4. Затегнувачи 30 СКС 100 парчиња 
5. Алко клеми 100 парчиња 
6. Блок  5 парчиња 
7. Штедливи и лед сијалици 100 парчиња 

 
5.Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со Програмата за користење, 
одржување и изградба и доградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 
2018 година е општина Илинден преку одделението за инспекциски надзор –Инспекторат и ЈКП 
Илинден н.м. Илинден.  
Одговорен субјект за спроведување на Програмата е ЈКП Илинден преку одговорното лице-
Директорот на ЈКП Илинден. 
6.Финансирањето на Програмата се извршува од надоместот за улично осветлување за 2018 
година кој е приход на Буџетот на општина Илинден 
Наплатата на таксата ја врши трговското друштво надлежно за дистрибуција на електрична 
енергија и ја уплатува на содветна уплатна сметка,согласно Закон за комунални 
такси(Сл.весник на РМ бр.61/04,64/05,92/07,123/12,154/15,192/15 и 23/16) 
7.Надзор над извршувањето на Програмата за користење, одржување и изградба и доградбана 
јавно осветлување  на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година врши надлежниот 
општински орган - Одделениетозаинспекциски надзор- Инспекторат или овластено лице од 
општината. 
8.Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од 
потребите на граѓаните и добиените налози од страна на општина Илинден.                                       
9.Казнетите одредби ќе бидат изречени   поради нецелосно, неквалитетно и нестручно 
извршување на работите предвидени во  Програмата, согласно Закон и други подзаконски акти 
10.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објaвување во Службен Гласник на 
Општина Илинден. 
 
 
 Архивски број: 07-1810/13                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                   Претседател 
                  м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
                                            

 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита 
на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Илинден 

за 2018 година 
 

 
 Се објавува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита 
на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Илинден                    
за 2018 година, бр. 07-1810/14 од 26.12.2017 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница одржана на ден 
26.12.2017 година. 
 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/13 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

                                                                                                  

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на Општина 

Илинден за 2018 година 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден,ноември 2017 година 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 

самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статут 
на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10), член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен 
гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 14 став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести ( Сл.весник на РМ  бр. 66/04, 139/08, 99/09,149/14 
и 150/15 ), а е дадена како делегирана надлежност на општината, Советот на 
Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.12. 2017 година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 

болести на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година 
 

Согласно одредбите од Законот за заштита на населението од заразни 
болести Советите на Општините, по претходно мислење  на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје за подрачјето за кое е основан, донесуваат Програма за спроведување на 
општи мерки  за заштита на населението од заразни болести на своето подрачје. 
Со оваа Програма се утврдуваат општите мерки, активности, извршители, рокови 
и извори на финансиски средства потребни за нивна реализација во 2018 година. 
 

Мерки, цели и активности 
 

Главна цел на програмата е спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести како и утврдување на активности, рокови и 
извори на финансиски средства потребни за нивна реализација во 2018 година. 
Програмата дефинира 5 општи мерки за заштита на населението на Општина 
Илинден од заразни заболувања, кои со исполнувањето на поставените цели 
треба да допринесат за подигнување на повисоко ниво на заштитата на 
населението од заразни болести. 

Приоритети 
 

Со цел заштита на населението од заразни болести  Општина  Илинден е должна 
да ги организира и следи општите мерки за заштита од заразни болести кои се 
однесуваат на: 

 Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на 
водата и објектите за водоснабдување; 

 Прифаќање и третман на отпадни води и друг вид на отпад на начин кој ќе 
оневозможи загадување на човековата околина; 

 Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти-
училишта; 

 Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на 
здравјето на населението; 

 Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други 
хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини. 

 
 
 
 

1. ОПШТА МЕРКА 
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Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над 
исправноста на водата и објектите за водоснабдување 

 

Безбедна вода за пиење е вода која не содржи микроорганизми, паразити и 
нивни развојни форми во број кој претставува опасност по здравјето на 
луѓето како и вода која не содржи супстанции во концентрации кои сами или 
заедно со други супстанции претставуваат опасност по здравјето на луѓето. 

За подобрување на услугите за снабдување со чиста вода за пиење, во 
2008 година е формирано Јавното Комунално Претпријатие „Водовод” (во 
понатамошниот текст ЈКП ,,Водовод‘‘). Надлежностите на ЈКП „Водовод” се: 

 
 Зафаќање, препумпување, обработка и дистрибуција на здрава вода  
    за пиење до корисниците; 
 Приклучување на домаќинства на водоводната мрежа; 
 Одржување на водоводната мрежа. 
 

Како извор на вода на овој систем се користат четири бунари со капацитет на 
пумпите од 35 l/sec, односно со вкупен капацитет од 140 l/sec, лоцирани во 
атарот на н.м. Јурумлери. Со пумпи, преку хлоринаторна станица и потисен 
цевковод водата се потиснува до резервоарите со вкупен капацитет од 1.500 
m³, лоцирани во населените места Бунарџик (два резервоари од 500 m³) и 
Ајватовци (еден резервоар од 500 m³). 

 
ЈКП „Водовод” врши експлоатација и одржување, односно стопанисува со 
водоводната мрежа и со водоводните приклучоци во следните населени 
места: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Бунарџик, Ајватовци, Бучинци. 
Населените места Миладиновци, Бујковци, Текија и Дељадровци се 
снабдуваат од водоводниот систем на АД Рафинерија на нафта „ОКТА”, 
додека населеното место Мршевци се снабдува од сопствен водоводен 
систем каде водата се црпи од посебни бунари. 

 
 1.1 ЦЕЛ 

 
           Снабдување на населението со безбедна вода за пиење. 

Финансиски средства за спроведување на оваа цел ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на ЈКП Водовод, од надоместок за користење на водата за пиење и 
самофинансирачки за н.м.Мршевци. 
 
1.2 АКТИВНОСТИ 
 
За да водата биде безбедна за пиење и да не содржи материи кои се 
штетни за здравјето на луѓето, ЈКП ,,Водовод‘‘  потребно е да врши 
соодветна дезинфекција и испитување според Правилникот за безбедост на 
вода и тоа: 
Дезинфекција и чистење на бунари (4 бунари), каптажа, резервоар (4 
резервоари),водоводна мрежа и други објекти и постројки на јавен водовод 
се врши најмалку еднаш годишно (а во случај на елементарни непогоди 
почесто). Сите бунари на вода како и сите водоснабдителни објекти треба 
да бидат заштитени од случајно или намерно загадување како и од други 
влијанија кои можат да ја загрозат безбедноста на водата за пиење. 
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Методологија за испитување на водата за пиење предвидува анализа на 
репрезентативен број мостри на водата за пиење од: 
 вода од бунарите (2 пати годишно); 
 вода од резервоарите за вода за пиење (2 пати годишно); 
 вода од водоводната мрежа (24 пати годишно );  
 вода на местото на потрошувачката - земање на мострите на однапред 

утврдена локација, 24 пати годишно (2 пати месечно) - временски и 
просторно рамномерно распоредени при што треба да се води грижа да 
бидат опфатени сите значајни објекти кои имаат поголем број корисници 
како што се училишта, амбуланти и сл.  

 запознавање на жителите како и сите засегнати страни со резултатите 
од анализата.  

Ако се утврди дека водата не е безбедна за пиење, ЈКП ,,Водовод‘‘  треба: 
 да го прекине или ограничи испорачувањето на водата;   
 ставање натпис ,,водата не е за пиење‘‘;  
 да ги извести потрошувачите и да им даде соодветни препораки;  
 да ја детектира причината за загадувањето; 
 да спроведе итни мерки за отстранување на загадувањето; 
 доколку прекинот во испорачувањето на вода е подолг од 24 часа ЈКП 

Водовод треба да обезбеди снабдување со вода на друг начин. 
 Месната заедница на населено место Мршевци, која не e опфатенa со 

регионалниот водовод во 2018 година ќе биде задолжена да врши 
испитување на водата и да превземат соодветни мерки доколку истата не е 
безбедна за пиење. 
 

2. ОПШТА МЕРКА 
 
Прифаќање и третман на отпадни води и друг вид на отпад на начин 
кој ќе оневозможи загадување на човековата околина. 
 

Отстранувањето на отпадните води е од големо значење за обезбедување 
на здрава животна средина која нема да има опасност од појава на заразни 
болести.  
 
2.1  ЦЕЛИ 

 

 Заштита на населението и на животната средина со прифаќање на 
отпадните води согласно законските прописи; 

 Собирање на комуналниот смет од домаќинствата за обезбедување на 
здрава и чиста животна средина; 

 Заштитата на вработените во Јавното Комунално Претпријатие кои во 
својата работа се изложени на опасност заради контакт со отпад, со што би 
се спречило појава и ширење на заразни болести; 

 
2.2  АКТИВНОСТИ 
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Изградбата на фекална канализација за зафаќање и третман на отпадни 
води е еден од главните приоритети на Општина Илинден за подобрување 
на животот и здравјето на луѓето. 
Во првата фаза од изградбата пуштена е во употреба фекалната 
канализација за зафаќање и третман на отпадните води со пречиститена 
станица во н.м.Марино – ПП2 за 450 домаќинства во должина од 7696 
метри и пречистителна станица со капацитет од 1250 еквивалент жители и 
површина од 40.26ha.  
Во н.м.Кадино пуштена е во употреба фекална канализација за зафаќање и 
третман на отпадните води со пречистителна станица – ПП4 за 126 
семејства во должина од 3246 метри со капацитет од 1250 еквивалент 
жители. 
Во н.м.Илинден изграден е сегмент за фекална канализација за зафаќање и 
третман на отпадните води со пречистителна станица – ПП 7 за 215 
домаќинства во должина од 3570 метри со капацитет од 1250 еквивалент 
жители.   
Во н.м.Марино пуштена е во употреба  фекална канализација за зафаќање 
и третман на отпадните води со пречистителна станица - ПП1 со капацитет 
од 1250 еквивалент жители. Се врши приклучување на семејства на 
фекалната канлизација. Останатиот дел од домаќинствата на територија на 
Општина Илинден што не се приклучени на фекална канализација користат 
септички јами. 
Општина Илинден има над 120 km отворени одводни канали за прифаќање 
и одвeдување на површинските, атмосферските и подземните води. Овие 
одводни канали се дел од системот ХМС ,,Скопско Поле‘‘ и за нивно 
одржување се врши редовно машинско и рачно чистење од страна на АД 
Водостопанство на РМ,Подружница Скопско Поле-Скопје‘‘ кое се врши врз 
основа на Договор за уредување на меѓусебните обврски во врска со 
превземената обврска за плаќање на воден надомест за одводнување од 
индивидуалните водокорисници за 2018  година. 
Отстранување на комунален смет е уште една првенствено превентивна 
дејност за спречување на појава и ширење на зарази и болести. 
Собирање и транспортирање на комуналниот смет од домаќинствата врши 
ЈКП Илинден во населените места: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, 
Бунарџик, Ајватовци, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и 
Дељадровци. 
Во однос на ова Општина Илинден има изготвено Предлог Програма за 
собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од територијата на 
Општина Илинден за 2018 година во која е дефиниран начинот и 
динамиката на транспортирање на комунален цврст отпад од 
домаќинствата на подрачјето на Општина Илинден. Со оваа програма се 
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опфатени сите делови и населени места од подрачјето на Општина 
Илинден.  
Собраниот комунален отпад од домаќинствата  и од стопанските субјекти со 
специјални возила прилагодени за таа намена се транспортира и депонира 
на санитарната депонија Дрисла. Задолжен субјект за извршување на 
активностите предвидени со Програмата за управување со комунален и 
друг вид на непасен отпад е ЈКП Илинден. 
Исто така Општина Илинден има изготвено и Предлог Програма за 
одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2018 
година со која се дефинира: видот и обемот на работите што треба да се 
извршат, финансиските средства, временските рокови за извршување на 
работите, како и динамиката и начинот за нивно извршување. Задолжен 
субјект за извршување на активностите предвидени со Програмата за 
одржување на јавната чистота и зимското одржување е ЈКП Илинден. 

 Вработените во Јавното Комунално Претпријатие кои во својата работа се 
изложени на опасност заради контакт со отпад вршат редовни систематски 
прегледи и задолжителна вакцинација од заразни болести. 

   Финансиски средства за собирање на комуналниот смет од домаќинствата 
се обезбедуваат, од наплата на комунален смет и други извори на 
финансиски средства. 

3. ОПШТА МЕРКА 
 

Санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти – училишта 
 

Училиштата се потенцијални жаришта на заразни болести па поради тоа 
потребно е водење грижа во повеќе сегменти.  
На територија на Општина Илинден постојат 3 основни училишта: ООУ,,Гоце 
Делчев‘‘ во н.м.Илинден,  ООУ,,Ристо Крле‘‘ во н.м.Кадино со подрачни 
училишта во н.м.Мралино и н.м.Бунарџик и ООУ,,Браќа Миладиновци‘‘ во 
н.м.Миладиновци со подрачни училишта во н.м.Мршевци и н.м.Текија и 
средно училиште СОСУ ,,Илинден‘‘. 
 
3.1 ЦЕЛ  

 

 Следење на здравствената состојба на вработените во училиштата со цел 
исклучување на опасноста од пренесување на заразни заболувања на 
најранливата група – децата. Финансиски средства за извршување на оваа 
цел ќе обезбедат училиштата од сопствените буџети; 

 Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
училишните установи со цел создавање на безбедна средина. Финансиски 
средства за оваа цел ќе обезбедат училиштата од сопствениот буџет. 

3.2  АКТИВНОСТИ 
 

 Вршење на здравствени прегледи на вработените во гореспоменатите 
училишта согласно законските прописи;  
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 Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
училишните установи со цел создавање на безбедна средина; 

 Во училиштата и градинката на територија на Општина Илинден 
превентивната дезинфекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна 
на секои 6 месеци, а ја врши овластена установа за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 
училиштата се врши пред почетокот на учебната година и пред почетокот на 
второто полугодие од учебната година. 

ТАБЕЛА - ТЕРМИНИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА  
И ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО УЧИЛИШТАТА  

Реден 
број 

Училиште Место  Распоред на 
дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација 

1 ООУ,,Гоце Делчев‘‘ н.м. Илинден 01.2018 09.2018 
2 Модуларно училиште

,,Илинден‘‘ 
н.м. Марино 01.2018 09.2018 

3 ООУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Кадино 01.2018 09.2018 
4 ПООУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Мралино 01.2018 09.2018 
5 ПООУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Бунарџик 01.2018 09.2018 
6 ООУ,,Браќа 

Миладиновци‘‘ 
н.м.Миладиновци 01.2018 09.2018 

7 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци 01.2018 09.2018 

8 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Текија 01.2018 09.2018 

9 ЈОУДГ,,Гоце Делчев‘‘ н.м.Марино 01.2018 09.2018 
 

ТАБЕЛА – ЛИЦА ВО УЧИЛИШТАТА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Реден 
број 

Училиште Место  Одговорно 
лице 

Работно место 

1 ООУ,,Гоце 
Делчев‘‘ 

н.м. Илинден Далиборка  
Ѓоргиевска 

наставник по 
физика 

2 СОСУ,,Илинден‘‘ н.м. Марино Гоце 
Филиповски 

хаус мајстор 

3 ООУ,,Ристо 
Крле‘‘ 

н.м.Кадино Снежана 
Петковска 

наставник по 
биологија 

4 ПООУ,,Ристо 
Крле‘‘ 

н.м.Мралино Жаклина 
Смилевска 

одделенски 
наставник 

5 ПООУ,,Ристо 
Крле‘‘ 

н.м.Бунарџик Лидија 
Ѓаковска 

одделенски 
наставник 

6 ООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Миладиновци Александра 
Стоевска 

наставник по 
биологија 

7 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци Силвана 
Величковска 

одделенски 
наставник 

8 ПООУ,,Браќа н.м.Текија Радица одделенски 
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Миладиновци‘‘ Блажевска наставник 
9 ЈОУДГ,,Гоце 

Делчев‘‘ 
н.м.Марино Верица 

Трипуновиќ 
хигиеничар 

 
ЦЕЛ 3.3 
 
Создавање здрави поколенија преку постојано следење на здравствената 
состојба на учениците и нивна имунизација;  
 
АКТИВНОСТИ 3.4 
 
За систематските прегледи и вакцинациите на учениците надлежен е Здарвствен 
дом - Илинден, а се вршат според однапред изготвен распоред на Амбулантата по 
што училиштата благовремено се известуваат за распоредот и термините;  
За следење на здравјето на забите на учениците надлежен  е Здравствен дом- 
Автокоманда;  
По добивање на известувањето од надлежната здравствена установа основните 
училишта се обврзани да ги превземат потребните активности. За таа цел 
училиштата имаат назначено лице кое по известувањето од надлежната 
здравствена установа пристапува кон активности за спроведување на прегледите;  
Систематските прегледи се извршуваат во I, III, V и VII одделение, а точните 
термини за систематски прегледи и вакцинација се определуваат дополнително.  

 

ТАБЕЛА – РАСПОРЕД ЗА ВАКЦИНАЦИЈА ПО ОДДЕЛЕНИЈА 
Реден 
број 

Одделение Вакцина 

1 I Р1МРП 
2 II Дите Дифтерија, тетанус 
3 II Полио  Детска парализа 
4 VIII Мали сипаници, заушки, црвенка 

 
ТАБЕЛА – ЛИЦА ОД УЧИЛИШТАТА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМАТСКИ 

ПРЕГЛЕДИ И ВАКЦИНАЦИИ 
Ред. 
број 

Училиште Место  Одговорно лице Работно 
место 

1 ООУ,,Гоце 
Делчев‘‘ 

н.м. Илинден Емилија Трипуновска психолог 

2 СОСУ,,Илинден‘‘ н.м. Марино Фросина 
Каранфиловска  

психолог 

3 ООУ,,Ристо Крле‘‘ н.м.Кадино Ристена Огненова одделенски 
наставник 

4 ПООУ,,Ристо 
Крле‘‘ 

н.м.Мралино Катерина Величковска одделенски 
наставник 

5 ПООУ,,Ристо 
Крле‘‘ 

н.м.Бунарџик Славица Димитриевска
Ристовска 

одделенски 
наставник 

6 ООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Миладиновци Олгица Павловска секретар 

7 ПООУ,,Браќа 
Миладиновци‘‘ 

н.м.Мршевци Јованка Гроздановска одделенски 
наставник 

8 ПООУ,,Браќа н.м.Текија Јелена Савова одделенски 
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Миладиновци‘‘ наставник 
9 ЈОУДГ,,Гоце 

Делчев‘‘ 
н.м.Марино Весна Симоновска   негователка

 
Децата од предшколска возраст се вакцинираат индивидуално. 
 
3.5 ЦЕЛ 
 
Одржување на беспрекорни хигиенски услови со цел спречување на настанување 
и ширење на заразни болести. 
 
3.6 АКТИВНОСТИ 
- постојано одржување на хигиена во работните простории; 
- постојано одржување на хигиена со дезинфекција во санитарните јазли; 
- течен сапун во тоалетите; 
- замена (каде што има потреба) на чучавци со WC школки;  
- зголемување на бројот на хигиеничари; 
финансиски средства за извршување на цел 4 ќе обезбедат училиштата од 
сопствените буџети. 
 

4.ОПШТА МЕРКА 
Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на 
здравјето на населението 
 

4.1 ЦЕЛ 
Промоција на здравјето и превенција од заразни болести преку здравствена 
едукација на децата во основните училишта на територијата на општината.  
 
4.2 АКТИВНОСТИ 

1. Здравствена едукација;  
2. Воспоставување на позитивни навики и обичаи во врска со чување и 

унапредување на здравјето при што учество ќе земат: Единици на 
локална самоуправа, Јавна здравствена установа,                     
Центар за јавно здравје, Централни комитети, Основни училишта, 
Невладини организации; 

3. Промоција на здравјето и превенција од заразни болести  Единици на 
локална самоуправа, Јавна здравствена установа,                      
Центар за јавно здравје, Централни комитети, Основни училишта, 
Невладини организации; 

4. Во 2017 година советодавни и едукативни предавања во училиштата ќе се 
вршат и на други теми согласно потребите и согласно можностите на 
Центар за Јавно Здравје Скопје. 

 
 
5. ОПШТА МЕРКА 
Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и 
други хигиенско-технички мерки на населени места и јавни површини. 

 
Јавните површини па и цели населени места се исто така места на кои постои 
опасност од појава и ширење на заразни болести како од комунален смет  така 
и при наезда на инсекти и други штетници кои се преносители на заразни 
заболувања (комарци, глувци).  
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Чистење на јавните површини од комунален смет во 2018 година ќе врши ЈКП 
Илинден според правилникот за јавна чистота и според Програмата за 
одржување  на јавната чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2018 
година. 
Во случај на наезда од штетници и инсекти општината во соработка со 
надлежниот Завод за здравствена заштита - Скопје и по негова претходна 
препорака, ќе води грижа за безбедноста на граѓаните и од овој вид на 
загрозување со вршење на дезинсекција и дератизација. 
 
5.1  ЦЕЛ 
 

    Уништување на штетници кои предизвикуваат или се преносители на зарази. 
 

5.2 АКТИВНОСТИ 
 

- Дезинфекција на општинската зграда и Домовите  на култура во сите населени 
места. 

- Превентивна дезинсекција на населени места согласно Акциониот план за 
ставање под контрола на заболувања кои се пренесуваат преку вектори во 
посебен акцент на комарци и крлежи како вектори, со примена на краткорочни и 
долгорочни мерки во Република Македонија. 
- 4 терестични третирања за уништување на возрасни форми на комарци 

(адултицидна дезинсекција) на површина од 300ха; 
- 2   терестични третирања за уништување на ларви од комарци (ларвицидна 

дезинсекција) на површина од 50ха; 
- Дератизација на населените места по шахти за фекална канализација, 

дератизација околините на населените места, на средствата за јавен превоз, 
складишта како и други работни простории, како и по епидемиолошки 
индикации при појава на глодари или опасност од појава на заболувања кои се 
преносители на заразни болест. 

 
6.Финансирање на програмата 

 

       За успешно спроведување и реализација на предметнава програма и за 
успешно реализирање на програмски предвидените задачи и активности која  е 
утврдена согласно закон а е дадена како делегирана надлежност на општината 
согласно член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни 
болести,а со цел Општина Илинден да ги спроведе горенаведените активности 
делегирани со Закон од Буџетот на општина Илинден се предвидува да се 
обезбедат финансиски средства во износ од 1.000.000,00 денари. 

                                        
                                    7. Надзор над извршување на Програмата  

 
          Надзор над извршување на Програмата за спроведување на општи мерки 
за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина 
Илинден за 2018 година врши надлежниот општински орган  Одделението за 
инспекциски надзор -Инспекторат-  согласно Законот за заштита на 
населението од заразни болести. 
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8. Казнени одредби  
 

       Казнетите одредби ќе бидат изречени поради нецелосно, неквалитетно и 
нестручно извршување на работите предвидени во  Програмата, согласно 
потпишаниот договор за реализација на Програмата со фирмата Изведувач. 
 

9. Завршна одредба 
 

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

 
 

Архивски број: 07-1810/14                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                 Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 
 

 
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за култура и културни настани 

 на подрачјето на Општина Илинден за 2018 година 
 
 

 Се објавува Програмата за култура и културни настани на подрачјето              
на Општина Илинден за 2018 година, бр. 07-1810/15 од 26.12.2017 година што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница 
одржана на ден 26.12.2017 година. 
 
 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/14 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 

 
 
                                                                                                               
 



 
 

 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

                                                                                                                           

 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КУЛТУРА И КУЛТУРНИ НАСТАНИ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2018 ГОДИНА 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Илинден 2017 година 

 

 
 



Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02), член 20 став 1 точка 10 од Статут на 
Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10),член 134 став 2 
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на 
општина Илинден бр.12/09), Советот на Општина Илинден на седницата одржана 
на ден 26.12.2017 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КУЛТУРА И КУЛТУРНИ НАСТАНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2018 ГОДИНА 
 

I. ЦЕЛИ 
 

Основни цели на Програмата за културата и културните активности на 
подрачјето на Општина Илинден се унапредување на културата и културното 
живеење, творештвото, збогатување на интелектуалниот и културно-забавниот 
живот на граѓаните во насока на размена на искуства, знаења и запознавање 
на различни културни вредности. 
 

II. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма се планира да 
биде од сопствени извори за што се предвидени средства во висина од 
5.600.000,00 денари, кои се планира да се распределат на следниов начин: 

 

1. Тековно одржување на Домовите на култура...............2.500.000,00 ден 
 

2. Подготвување на проекти и дизајн...................................800.000,00 ден 
 

3. Покровителство и поддршка на културни  
               манифестации...............................................................2.300.000,00 ден  
 

 Литературна Манифестација „Илинден” 
Литературната манифестација ,,Илинден”, претставува културен 
настан на кој традиционално се промовираат најновите поетски 
достигнувања во земјата и странство со настап на голем број 
поети од Република Македонија и странство. Манифестацијата е 
збогатена со културни настани кои траат повеќе денови и тоа: 
саем на книга, ликовни изложби, промоција на книги и романи, 
литературно матине за деца, настапи на млади и неафирмирани 
поети, поетски митинг и други културни активности. 
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски 
средства во висина од..................................................900.000,00 ден 

 

 

 



 Манифстација „Подари книга за Велигденско јајце-симбол на 
Воскресение Христово” 
Манифестацијата „Подари книга за велигденско јајце - симбол на 
Христовото Воскресение “ претставува уникатна и единствена 
манифестација од ваков вид во Република Македонија којашто 
истовремено ги обединува културата, образованието, уметноста, 
традицијата и религијата. Воедно преку Манифстацијата се 
обезбедува и збогатување на книжевниот фонд на училишните 
билиотеки. 
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски 
средства во висина од..................................................100.000,00 ден 

 
 Манифестација - Одбележување на Денот на општина 

Илинден „Илинден 2-ри Август”  
По повод националниот празник на Македонскиот народ и 
патрониот празник на Општина Илинден, се одржува 
општонароден собир во манастирскиот комплекс „Свети Ѓорѓија” 
во Дељадровци, каде на свечен начин се одбележува Денот на 
Општината „Илинден 2-ри Август”. Во рамките на одбележувањето 
на празникот се организира фестивалот „Илинденски етно фест” 
со интонација на традиционални македонски песни со нови 
аранжмани каде свој настап имаат голем број на естрадни 
уметници.  
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски 
средства во висина од..................................................700.000,00 ден 
 

 Манифесација ,,Априлијада” 
Манифестацијата се одржува по повод одбележување на Денот на 
шегата 1 Април во соработка со средното и основните училишта 
како и детската гадинка, каде учениците се масакираат со своите 
маски и при тоа се избираат најдобрите, најкреативните, 
најзабавните и најсмешните маски на кои им се доделува 
пригодни награди.  
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски 
средства во висина од....................................................50.000,00 ден 

 
 Манифестација ,,Водици” 

Манифестацијата се одржува по подвод одбележувањето на 
големиот христијански празник Богојавление Водици, во соработка 
со Македонста Православна Црква, каде се организира фрлање 
на крст во водите на езерото на хотелот Бест Вестерн-Белви во 
населба Илинден.  
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски 
средства во висина од..................................................150.000,00 ден 
 
 
 



 Организација на театарски претстави, стенд ап комедии и 
други настани  
 
За реализација на активностите планирани се финансиски 
средства во висина од..................................................200.000,00 ден 

 
 Поддршка на програмите на културни уметнички друштва 

 
За реализација на активностите планирани се финансиски 
средства во висина од..................................................200.000,00 ден 

 
 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

        За практичната реализација и следењето на активностите од програма за култура 
и културни настани се задолжува Одделението за Лер, јавни и комунални дејности и 
заштита на животната средина и Одделението за финансиски прашања. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се објави 
во Службен гласник на општина Илинден. 

                                               

      Архивски број: 07-1810/15                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                   Претседател 
                  м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
                                            

          
 
 
    

 
 

 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за Спорт и спортски активности  на 

подрачјето на  Општина Илинден за 2018 година 
 
 

 Се објавува Програмата за Спорт и спортски активности  на подрачјето 
на  Општина Илинден за 2018 година, бр. 07-1810/16 од 26.12.2017 година што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница 
одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/15 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за Спорт и спортски активности   

на подрачјето  
на Општина Илинден за 2018 година 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден 2017 година 
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Врз основа член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 10 од Статутот на 
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2                   
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина 
Илинден бр.12/09) и член 22-а став 2 од Законот за спортот (Сл.весник на Р.М бр. 
29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13 и 42/14), Советот на 
општина Илинден на седницата одржана на ден 26.12.2017 година, донесе: 

 
 

П Р О Г Р А М А 
за Спорт и спортски активности  на подрачјето  

на  Општина Илинден за 2018 година 
 
 

I. ЦЕЛИ 
 

        Основни цели на Програмата за активностите на подрачјето на Општина 
Илинден во областа на спортот за 2018 година се следниве: 
1. Oрганизирање и збогатување на спортско-рекреативниот живот во општината. 
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на 
граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот. 
3. Афирмација на Општина Илинден  како развиен спортски центар во Република 
Македонија и надвор од неа. 
4. Афирмација на Општина Илинден  во која особено внимание се посветува на 
создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на 
нивните слободни активности. 
 

 
II. ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма се планира да 

биде од Буџетот на Општина Илинден-сопствени извори на финансирање и 
средства од донации, за што предвидени се средства во висина од 10.810.000,00 
денари, кои се планира да се распределат на следниов начин: 

 
 
 Изградба на спортска инфраструктура...........................8.000.000,00 денари 

 
 Подготвување на проекти и дизајн.......................................800.000,00 денари 

 
 Спортски Викенд.................................................................... 750.000,00 денари 

 
По повод одбележување на националниот празник на Македонскиот народ и 

патрониот празник на Општина Илинден „Илинден 2-ри Август” се организира 
спортски викенд со најразлични спортски содржини: Професионална 
Велосипедска трка низ Општина Илинден, Турнирот во голем фудбал, Турнир во 
шах, Турнир во тенис, Турнир во кошарка како и Атлетска штафетна трка.                                   

                                 
                                                         

 
 Трансфер до Општински Фудбалски Сојуз..........................360.000,00 денари 
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Средствата се планираат да се наменет за судии, делегати и казнени трошоци 

за фудбалските клубови ФК Илинден и ФК Кадино од Општина Илинден кои се 
натпреваруваат во Третата Македонска фудбалска лига.  

Истите ќе се реализраат согласно критериуми и по доставување на извештај 
од фудбалските клубови за работењето и постигнатите резултати во претходната 
натпреварувачка година, развојната програма на клубовите и Сојузот како и 
афирмација и омасовување на фудбаслката игра.  

 
 Трансфер до Сојуз на училишен спорт................................100.000,00 денари 

 
Средствата се планираат да се наменат за поддршка, развој и унапредување 

на училишниот спорт на подрачјето на општина Илинден. Истите ќе се реализраат 
согласно критериуми и по доставување на извештај од Сојузот за училишен спорт, 
за работењето и постигнатите резултати во претходната година, развојната 
програма на Сојузот како и афирмација и омасовување на училишниот спорт.       

                                                                                          
 Поддршка на спортски клубови, здруженија, школи и индивидуални 

спортисти................................................................................300.000,00 денари 
 

Средствата се планираат да се наменат за поддршка на спортски клубови, 
здруженија, школи и индивидуалини спортисти кои се истакнуваат во спортот 
преку учество на домашни и меѓународни спортски настани и манифестации, 
освоенни награди и признанија и нивен допринос за развојот, унапредување и 
промовирање на спортот како и афирмација и омасовување на спортските 
активности. 

Општина Илинден ќе распише конкурс за распределба на горенаведените 
средства. 
                                                          
 Поддршка на меморијални и традиционални турнири........150.000,00 денари 

 
Средствата се планираат да се наменат за поддршка и покровителство на 

меморијални и традиционални турнири кои ќе се организираат на територијата на 
општина Илинден. 
    
 
 Уредување и одржување на спортска инфраструктура............. 350.000,00 денари 

 
Средствата се планираат да се наменат за целосно уредување и одржување 

на спортската инфраструктура за голем фудбал на активните фудбалски клубови 
на територија на Општина Илинден и нивна припрема за натпревари, како и 
трошоци за тековно функционирање на овие спортски објекти. 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
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За практичната реализација и следењето на активностите од програма за 

спорт и спортски настани се задолжува Одделението за Лер, јавни и комунални 
дејности и заштита на животната средина и Одделението за финансиски 
прашања. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се 
објави во Службен гласник на општина Илинден. 
                                               
                                                  
 Архивски број: 07-1810/16                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                   Претседател 
                  м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
                                            

       
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за управување и одржување  

на гробишта  за 2018 година 
 

 
 

 Се објавува Програмата за управување и одржување на гробишта за 
2018 година, бр. 07-1810/17 од 26.12.2017 година што Советот на Општина 
Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница одржана на ден 
26.12.2017 година. 
 

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

 
 

 
Арх.бр.08-1939/16 

           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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                                 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната 

самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02), член 20 став 1 точка 16 од Статут на 
Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10),член 134 став 2 
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на 
општина Илинден бр.12/09), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 
ден 26.12.2017 година, донесе 

 
ПРОГРАМА    

за управување и одржување на гробишта 
Со оваа Програма се уредува начинот на управување и одржување            

на гробиштата во локалитетот „Јака“ - К.О. „Марино“ кои ќе бидат користени            
за потребите само на жители од територијата на Општина Илинден, од страна             
на Управителот со гробишта, а врз основа на Законот за управување и одржување 
на гробишта (Службен весник на РМ, бр.86/08, 156/10 и 53/11).  

Управувањето и одржувањето на гробиштата (во понатамошниот текст: 
управување и одржување) ќе го врши Јавното Комунално Претпријатие „Илинден“ - 
н.Илинден, како Управител на гробишта. 

Управувањето и одржувањето значи изградба, реконструкција, тековно и 
инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на 
гробиштата, изведување на работи заради зачувување на основните барања на 
објектот во текот на неговата употреба. 

За да може да врши управување и одржување, Управителот на гробиштата 
потребно е да поседува дозвола за управување издадена од страна на надлежен 
орган. 

Управувителот на гробиштата е должен да ги врши следниве работи:  
         - изготвување на план за уредување на гробиштата,  
         - изготвување на проект за парцелизација и начин на доделување на гробно 
место согласно со планот и динамиката за реализација на урбанистичкиот план,  
         -изградба и реконструкција на гробишта со придружни објекти,  
         -изградба и уредување на патеки и зеленило,  
         -водење на дневник и регистар на сите погребани лица,  
         -воспоставува и води евиденција на носител на гробно место,  
         -утврдување на висината и наплата на надоместокот за обележување и 
изработка на протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија со 
определување на површина за изградба на гробно место и гроб,  
         - утврдување на висината и наплата на надоместокот за пристап и користење 
на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните објекти на 
гробиштата,  
         - утврдување на висината и наплата за доделување на гробно место,  
         - определување на висината и наплата на надоместокот за одржување на 
гробишта (гробарина) и  
         - утврдување на ред и работно време на гробиштата и обезбедување на мир на 
гробиштата. 
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I. Одржување на гробови, гробишта и давање на погребална услуга 

 
За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на услугите, а за 

уредување на  поединечните гробови се грижат корисниците на услугите.  
Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден. Граѓаните 

и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни да се придржуваат на 
редот и работното време за одржување на гробиштата и да се однесуваат онака 
како одговара на местото и должното почитување кон починатите. 

За одржување на гробиштата, носителот на гробното место на Управителот на 
гробиштата му плаќа гробна такса (во понатамошниот текст: гробарина) во висина 
на реалните трошоци за одржување на гробиштата. 

 
II.  Погребални услуги 
 
Начинот на определување, изградба, одржување, употреба и видови гробишта,  

управувањето со гробиштата, употребата на гробно место и гробница, условите и 
начинот на вршење на погребални услуги, изградба на надгробни споменици,  како и 
надзорот при давање на погребални услуги се дефинараат со Законот за гробишта и 
погребални услуги (Службен весник на РМ, бр.86/08, 156/10 и 53/11).   

За пристап и користење на гробиштата и на придружните објекти на 
гробиштата, Управителот на гробиштата склучува договор со операторите на 
погребалните услуги и со каменорезачите. 

Погребалните услуги ги вршат физички и правни лица (оператори на 
погребални услуги) кои имаат дозвола за вршење на погребални услуги. 

За извршеното погребување, операторот доставува примерок од одобрението 
за погреб издадено од управителот на гробиштата, до Министерството за правда - 
Управата за водење на матични книги. 
  

III.  Опремување на умрено лицe 
 
Погребната опрема на умреното лице е право на избор на брачниот другар, 

неговите наследници или лицето кое е должно да се грижи за неговиот погреб, а во 
согласност со верската припадност на умреното лице. 
 

IV.  Трошоци за погребување 
 
Трошоците за погребување паѓаат на товар на лицата претходно наведени. 

  
 V.  Финансирање 
 
Финансирањето на изградбата, реконструкцијата, како и управувањето и 

одржување на гробиштата се обезбедува од:  
        1) надоместок за одржување на гробиштата - гробарина;  
        2) надоместок за пристап и користење на гробишната инфраструктура од 
операторите на погребалните услуги и каменорезачите;  
        3) надоместок за доделување на употреба на гробно место;  
        4) средства од буџетот на општината;  и  
        5) кредити, донации и друго. 
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VI.  Предвидени активности во 2018 год. 
 
Гробиштата се градат, реконструираат или одржуваат во согласност со Законот 

за гробишта и погребални услуги (Сл.Весник на РМ бр. 86/08,  156/10  и 53/11), со 
прописите за градење, со прописите за заштита на животната средина и прописите 
за здравствена и санитарна заштита. 
 

ПРЕГЛЕД 
На работите и активностите за 2018 година 

 
Ред 
бр. 

Вид и опис на работите и активностите 

1. Оградување 
2. Приклучок на водоводна мрежа 
3. Оформување заштитен (зелен) појас 
4. Приклучок на електрична мрежа 

 
VII.  Надзор 
Надзор над примената на Законот за гробишта и погребални услуги и 

прописите донесени врз основа на овој закон врши органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи, органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството и 
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
внатрешните работи. 
 

VIII.  Инспекциски надзор 
Инспекциски надзор над примената на оваа Програма (овој закон и прописите 

донесени врз основа на овој закон го врши Државниот комунален инспекторат преку 
државни комунални инспектори, односно) вршат овластените комунални инспектори 
на општината (и Државниот санитарен и здравствен инспекторат преку државни 
санитарни и здраствени инспектори). 

Државниот комунален инспектор, по службена должност, врши инспекциски 
надзор над јавното претпријатие, дали за вршењето на работите на управување со 
гробишта води посебно сметководство за приходите остварени од вршењето на 
оваа дејност, како и над управителот на гробиштата и операторот на погребални 
услуги во поглед на тоа дали има дозвола за вршење на дејноста и дали постојано 
ги исполнува предвидените законски услови. 

 
 
           

Архивски број: 07-1810/17                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                 Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програмата за вршење на оџачарска дејност за 2018 

година 
 
 
 

 Се објавува Програмата за вршење на оџачарска дејност за 2018 
година, бр. 07-1810/18 од 26.12.2017 година што Советот на Општина Илинден 
ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница одржана на ден 26.12.2017 
година. 
 

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

 
 

 
Арх.бр.08-1939/17 

           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
За вршење на оџачарска дејност за 2018 год 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден,ноември 2017 година 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02), член 20 став 1 точка 21 од Статут на 
Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10),член 134 став 
2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен гласник на 
општина Илинден бр.12/09),и чл.3 точка 15 од Законот за комунални 
дејности(Сл.весник на РМ бр.95/12) Советот на општина Илинден на седницата 
одржана на ден 26.12.2017година донесе: 
 
 

 PROGRAMA 
za vr{ewe na oxa~arska dejnost za 2018 godina 

 
1.VOVED 
 
        Javnoto komunalno pretprijatie ,,Ilinden" n.Ilinden so izgotvuvaweto i 
donesuvaweto na ovaa programa ima za cel da obezbedi dosledna i uspe{na 
implementacija na zakonskata i podzakonskata regulativa od ova oblast (pred se 
Zakonot za za{tita i spasuvawe i  Pravilnikot za odr`uvawe vo ispravna sostojba 
na oxacite, dimovodnite uredi, sistemite za vozduh, sistemite za vozdu{no i 
vodeno greewe, ogni{tata-kotli za parno greewe vo objekti, kako i vo industriski 
i zanaet~iski postrojki), i obezbeduvawe na uslovi za soodveten obem, kvalitet, 
dostapnost, kontinuitet i nadzor nad vr{eweto na komunalnata dejnost za 
oxa~arski raboti kako stopanska dejnost za davawe na komunalni uslugi za 
zadovoluvawe na potrebite na fizi~kite i pravnite lica.  
 
2. OP[T  DEL 
 

Pod vr{ewe na oxa~arski  uslugi se podrazbira ~istewe i kontrola na uredite 
za sproveduvawe na ~ad i opremata za lo`ewe, za obezbeduvawe na normalno 
funkcionirawe na oxacite, dimovodnite uredi i ogni{nite objekti i za za{tita 
na imotot i `ivotot na gra|anite od po`ar.  

Odr`uvaweto vo ispravna sostojba na oxacite, dimovodnite uredi, sistemite 
za vozduh, sistemite za vozdu{no i vodeno greewe, ogni{tata-kotli za parno 
greewe vo objektite se vr{i preku  

 pregled na oxacite, dimovodnite uredi, sistemite za vozduh, sistemite 
za vozdu{no i vodeno greewe, ogni{tata-kotli za parno greewe; 

 ~istewe na oxacite, dimovodnite uredi, sistemite za vozduh, sistemite 
za vozdu{no i vodeno greewe, ogni{tata-kotli za parno greewe; 

 zapaluvawe na sa|ite vo oxacite i vo dimovodnite uredi i 
 prevzemawe preventivni merki za obezbeduvawe na oxacite,  

dimovodnite uredi, sistemite za vozduh, sistemite za vozdu{no i vodeno 
greewe, ogni{tata-kotli za parno greewe od po`ar i nivno 
osposobuvawe za normalno funkcionirawe. 

 
Pregledot na oxacite, dimovodnite uredi, sistemite za vozduh, sistemite za 

vozdu{no i vodeno greewe i ogni{tata-kotli za parno greewe }e se vr{i 
postojano, spored uka`anata potreba i po povik od korisnikot na uslugata. 
Pregledot }e se izvr{uva pred se na yidanite oxaci i ventilacii i na nivnite 
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priklu~oci, kako i na drugite dimovodni  uredi, sistemite za vozduh, sistemite za 
vozdu{no i vodeno greewe i ogni{tata-kotli za parno greewe. 

^isteweto na oxacite,  dimovodnite uredi, sistemite za vozduh, sistemite za 
vozdu{no i vodeno greewe i na ogni{tata-kotli za parno greewe  }e se vr{i 
spored slednava dinamika: 

- edna{ mese~no vo sezonata za greewe  i edna{ von sezonata za greewe za 
organite na dr`avnata uprava, edinicite na lokalna samouprava, trgovskite 
dru{tva, javnite pretprijatija, ustanovite i slu`bite za za{tita i spasuvawe od 
po`ari na lu|eto; 

- dvapati vo periodot vo sezonata za greewe i edna{ von sezonata za greewe na 
doma}instvata; 

- edna{ godi{no za ventilacionite kanali i otvori; 
- edna{ godi{no za rezervni oxaci so priklu~oci vo zgradite {to koristat 

parno, vozdu{no i vodeno centralno greewe; 
- edna{ mese~no vo sezonata za greewe i edna{ von sezonata za greewe za 

oxacite,  dimovodnite uredi, sistemite za vozduh, sistemite za vozdu{no i vodeno 
greewe i ogni{tata-kotli za parno greewe i 

- edna{ mese~no vo tekot na celata godina za stru`ewe i otstranuvawe na 
tehnolo{ki naslagi vo dimovodnite uredi nad otvorenite lo`i{ta za pe~ewe na 
meso i mesni prerabotki na `ar. 

Ako pri kontrolata na oxacite, dimovodnite uredi, sistemite za vozduh, 
sistemite za vozdu{no i vodeno greewe i ogni{tata-kotli za parno greewe se 
utvrdi deka istite se neispravni, ~isteweto mo`e da se izvr{uva i nadvor od ovaa 
dinamika. 

Spored goreutvrdenata dinamika }e se vr{i i ~isteweto po pat na zapaluvawe, 
pri {to pri vr{ewe na spaluvaweto }e se prevzemat site neophodni merki za 
za{tita od po`ar i }e se obezbedat soodvetni aparati i uredi za gasewe na po`ar. 

 
3.OPERATIVEN  DEL 
 
        Javnoto komunalno pretprijatie ,,Ilinden" n.Ilinden, kako javno 
pretprijatie osnovano od Sovetot na Op{tina Ilinden ne koe mu e dovereno 
vr{eweto na komunalnata dejnost za vr{ewe na oxa~arski raboti, kako komunalna 
dejnost od individualna komunalna potru{uva~ka, }e gi prevzeme site neophodni 
aktivnosti za optimalna organizacija i obezbeduvawe na uslovi za uspe{no i 
dosledno vr{ewe na ovaa dejnost vo ramkite na zakonskata regulativa, pri {to so 
predmetnata usluga }e bidat opfateni site delovi  i naseleni mesta od podra~jeto 
na Op{tina Ilinden, a dimenzioniraweto na nivoto na uslugata i na~inot na 
nejzino izvr{uvawe }e bide vo sklad i so po~ituvawe na urbanite, socijalnite i 
kulturnite naviki na `iveewe na naselenieto. 
          Za funkcionalnoto izvr{uvawe na komunalnata usluga za vr{ewe na 
oxa~arskite raboti, Javnoto komunalno pretprijatie ,,Ilinden" n.Ilinden }e 
obezbedi soodvetna kadrovska ekipiranost i specijalna oprema za ovie nameni, se 
so cel da se obezbedat neophodnite uslovi  i sredstva za vr{ewe na rabotite za 
odgu{uvawe, spaluvawe, ~istewe i kontrola na site vidovi oxaci, ventilacii i 
kamini, mehani~ko ~istewe i spaluvawe na site tipovi kotli za centralno greewe, 
kontrola na ispravnosta na uredite za greewe, hemisko ~istewe na uredite, 
{teluvawe na gorilnicite, spaluvawe na kamini, oxaci, ~unci i haubi od skara 
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ili furni i proverka na oxaci i ventilacioni kanali i nivni priklu~oci na 
novoizgradeni stambeni i stambeno delovni objekti pred nivnoto pu{tawe vo 
upotreba.  
 Sopstvenicite, odnosno korisnicite na objekti koi gi koristat uredite za 
sproveduvawe na ~ad i opremata za lo`ewe vo tekot na grejnata sezona se dol`ni 
da pobaraat oxa~arska usluga koga uredite za sproveduvawe na ~ad i opremata za 
lo`ewe ne mo`aat da gi dovedat vo ispravna sostojba samite. 
 Sopstvenicite i korisnicite na individualnite objekti koi sami gi ~istat i 
kontroliraat uredite za sproveduvawe na ~ad i opremata za lo`ewe, i korisnicite 
na oxa~arskite uslugi se dol`ni da izvr{at ~istewe na oxacite najmalku  dvapati 
vo periodot vo sezonata za greewe i edna{ von sezonata za greewe, dokolku istite 
gi koristat vo grejnata sezona. ^isteweto na oxacite vo tekot na grejnata sezona 
voobi~aeno se vr{i pred po~etokot na grejnata sezona (vo mesecite septemvri i 
okotomvri) i vo tekot na grejnata sezona (mesecite januari i fevruari).   

Na barawe na korisnicite na uslugite, Javnoto komunalno pretprijatie 
,,Ilinden" n.Ilinden kako davatel na uslugata e dol`no da izvr{i ~istewe i 
kontrola na uredite za sproveduvawe na ~ad i na opremata za lo`ewe. Stanarite vo 
objektite za kolektivno domuvawe se dol`ni na liceto koe vr{i oxa~arski uslugi 
nepre~eno da mu ovozmo`at ~istewe na oxacite, ako za istoto bidat pismeno 
izvesteni od strana na davatelot na uslugata i toa vo rok od najmalku 5 dena pred 
otpo~nuvaweto na ~isteweto.  

Davaweto na komunalnata usluga za vr{ewe na oxa~arski raboti kako 
individualna komunalna potro{uva~ka so pravnite i fizi~kite lica }e se 
vospostavuva vrz osnova na dogovori sklu~eni me|u davatelot i korisnicite na 
uslugite na na~in utvrden soglasno so zakon. 

Za sekoja izvr{ena usluga }e se izdava Zapisnik koj }e se potpi{uva i zaveruva 
od dvete strani (davatelot i korisnikot na uslugata), vo koj zapisnik }e se 
naveduvaat i eventualnite mo`ni nedostatoci koi mora into da se otstranat, kako 
zabele{ki okolu kotlite, kanalite i oxacite, a se odnesuvaat pred se za podobro 
funkcionirawe na grejniot sistem.  

                                                                                                                                                                              
4.  FINANSISKI SREDSTVA ZA VR[EWE NA RABOTITE 
 
        Za uspe{noto sproveduvawe i realizacija na predmetnava programa i za 
uspe{no realizirawe na aktivnostite za vr{eweto na oxa~arskite raboti, 
finansiskite sredstva za finansirawe i razvoj na ovaa komunalna dejnost }e se 
obezbeduvaat od nadomestokot (cenata), a nadomestokot za koristeweto na ovaa 
komunalna usluga od individualnata komunalna potro{uva~ka }e se presmetuva vo 
mernata edinica - denari po m/f. 
 Visinata na cenata za oxa~arskite uslugi se utvrduva so odluka na Upraven 
Odbor na JKP Ilinden na koja soglasnost dava Sovetot na Op{tina Ilinden. 
 
 
 
 
 
 
5. NADZOR  NAD  IZVR[UVAWETO  NA  PROGRAMATA 
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Nadzor nad izvr{uvaweto na Programata za vr{ewe na oxa~arska dejnost za 

2018 godina vr{i nadle`niot op{tinski organ - Oddelenie za inspekciski nadzor- 
Inspektorat. 

Inspekciski nadzor nad izvr{uvaweto na Programata za vr{ewe na oxa~arska 
dejnost za 2018 godina vr{at op{tinskite komunalni inspektori. 
 
Архивски број: 07-1810/18                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                 Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Програма за активностите на општина Илинден 

во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 
2018 година 

 
 
 

Се објавува Програмата за активностите на општина Илинден во областа на 
заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2018 година, бр. 07-
1810/19 од 26.12.2017 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 
4 (четвртата) редовна седница одржана на ден 26.12.2017 година. 

 
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 

објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 

Арх.бр.08-1939/18 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

                                                                                                  

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Илинден во областа на 

заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 
2018 година 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Илинден,ноември 2017 година 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Закон за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот 
на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.15/10) и член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Службен 
гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 9 од Законот за заштита и 
спасување („Сл.весник на  РМ“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), 
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 26.12.2017година,  
донесе  
  

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Илинден во областа на заштитата и 

спасувањето и противпожарната заштита во 2018 година 
 

Со ова Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во 
областа на заштитата и спасувањето во противпожарната заштита, Општинскиот 
доброволните противпожарни друштва, општинскиот противпожарен сојуз, 
дирекцијата за заштита и спасување, центарот за управување со кризи, 
полициската станица и други организации и институции кои остваруваат 
активности од јавен интерес. Според законските одредби Општина Илинден во 
2018 година овие активности ќе ги остварува, насочува и координира преку  : 

 
 Советникот за заштита и спасување; 

 Општинскиот штаб за заштита и спасување; 

 Доброволните противпожарни друштва, општинскиот противпожарен сојуз 
и други субјекти и институции зависно од видот на активноста што ќе се 
реализира. 

1. Цели 
 Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни 

непогоди и други несреќи, пожари во населените места, во шуми, отворени 
простори и други опасности,                                   

 Заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, 
природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното 
наследство од природни непогоди и други несреќи во мирновремени, 
вонредни, воени и други изменети несекојдневни состојби; 

 Создавање услови и можности за организирано остварување и 
реализирање на заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните 
добра; 



           
 

 

издание 1 2010/03/29                                                                                        3/11 
 

 Обезбедување на услови за навремено известување за опасноста, 
благовремено откривање и елементирање на причините за настанувањето 
и ублажување, локализирање и елиминирање на  опасноста;  

 Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, 
опременост и координација на силите за заштита и спасување за 
справување со опасностите со кои ќе биде зафатена општината во 
координација со надлежните институции. 

Основна цел на програмата: 
 Основна цел на оваа програма е да се обезбедат основни средства за 

превентивно делување на подрачјето на Општина Илинден. 

  Да се врши едукација и подготовка за превентивно делување. 

  Дооформување на Доброволните противпожарни друштва и нивно 
дооопремување и обука. 

 Организирање на предавања во училиштата и градинките на тема 
превентива и заштита од пожари и други природни катастрофи.  

 Теориска едукација и практични показни вежби за евакуација при 
катастрофи во соработка со Подрачното одделение заштита и спасување и 
Подрачното одделение за управување со кризи . 

 
2. Вид и обем на работите  
 
2.1 Мерки за спречување на настанување на поплави  

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

 
Од тие причини потребно е редовно чистење и одржување на системот за 

одводнување што е во надлежност на АД Водостопанство на РМ , подружница 
водостопанство ,,Скопско поле‘‘. 

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

- Главна,секундарна и терцијална  каналска мрежа во надлежнист на АД 
Водостопанство на РМ, подружница водостопанство ,,Скопско поле‘‘ во 
должина од 55.515 км 

- Останатата каналска мрежа до 120 км се ендеци и шанци 
- Единствена река во Општина Илинден е Сува река. Таа се формира од две 

притоки, од кои едната минува низ населените места Бучинци каде има 
изградено акумулација за собирање на поголем доток на вода со вграден 
испуст (меѓутоа долгогодишното неодржување на истата може да биде еден 
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од факторите кои ќе доведат до поплава) при што водата истекува кон 
населените места Мршевци и Бујковци со должина од 6000 м., а другата 
поминува низ н.м.Дељадровци, Текија и Миладиновци со должина од 4000 
м. и продолжува кон Петровец со должина од 5000 м., одводнувајќи ги овие 
подрачја. На одредени делници од течението, речното корито е 
недефинирано поради што доаѓа до излевање на водата при поголеми 
врнежи  

 
 

Бидејќи каналите за одводнување, вклучувајќи ја и Сува Река, се единствениот 
расположив транспортен пат на сите води кон главниот реципиент реката Вардар, 
наведената состојба доведува до застој (лежење на водите на површина), при што 
постои опасност од поплавување и замочурување на површините, дополнително 
подигање на нивото на подземните води и нивно загадување, како и до 
дополнително нарушување на квалитетот на животната средина. 

 
За да може регионалниот систем за одводнување на Скопската котлина да 

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

За одржување на каналската мрежа на територија на општина Илинден  
што спаѓа во рамките на системот ХМС „Скопско Поле“во Буџетот на Oпштина 
Илинден за 2018 година се предвидени финансиски средства за чистење на 
каналската мрежа  во Програмата за одржување на јавна чистота на територија на 
Општина Илинден за 2018 година. 
Превентивни и оперативни мерки за заштита од поплави: 

- Навремено чистење на водотеците 
- Регулација на коритата и поројниците и одржување на регулационите 

делови од речните корита 
- Годишно континуирано одржување на каналската мрежа со машинско и 

рачно чистење  
- Нивелирање на каналската мрежа 
- Зголемување на капацитетите на пумпите во Таор 
- Изградба на заштитни насипи на речните корита, особено на места каде се 

евидентирани чести излевања 
- Запознавање на населението за опасностите од појава на поплави,  

  
2.2. Мерки за спречување на настанување на пожари во шумски подрачја и урбани 

средини  
 

 А. Мерки што се однесуваат на сите степени на загрозеност  

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

А. Мерки што се однесуваат на сите степени на загрозеност   
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 Заради заштита на шумите од  I и II степен на загрозеност од пожари се 
превземаат следните мерки: 

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

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

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

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

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

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

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

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

култури од иглолисни видови на дрвја;  
 се зајакнува контролата на движење на луѓе во шумите во периоди на 

зголемена опасност од појава на пожари (високи температури, ниска 
релативна влажност на воздухот, влажност на шумската    простирка, 
подолготрајна суша и др.) 

Согласно член 69 од Законот за заштита и спасување единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите 
имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна 
опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати според 
пропишаните стандарди.  

Согласно член 70 од Законот за заштита и спасување инвеститорот во 
проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши 
реконструкција-пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи во кои се наведени постапките за заштита и 
спасување во евентуална појава на пожар и на видни места да ги истакне 
броевите од Противпожарната бригада и Брзата помош. 

 
 

Набљудување и известување 
 
Набљудувањето на територијата на Општина Илинден е организирано со редовна 
контрола и дежурства на терен од страна на членовите на Доброволните 
Противпожарни Друштва, членовите на Штабот за заштита                      
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и спасување при Општина Илинден  и локалното население кои при евентуална 
појава на пожар веднаш ја  известуваат Противпожарната Бригада на Град Скопје  
и одговорните лица од Општина Илинден - Советникот за заштита и спасување,  
Се известува Противпожарната Бригада (доколку не е известена), се пристапува 
кон гаснење на пожарот, се прави записник за локацијата на пожарот, причинетата 
штета и зафатено подрачје. Наведените служби и субјекти, сознанијата од 
теренот ги пренесуваат преку  телефонски врски, до објектот од каде што 
информацијата се усмерува во повеќе правци и тоа:  
 Штаб за заштита и спасување на Опшина Илинден; 
 Противпожарен сојуз на Општина Илинден ; 
 Дирекцијата за Заштита и спасување; 
 Центарот за управување со кризи; 
 Бригада за противпожарна заштита; 
 Министерство за одбрана и  
 МВР.   

 

Табела на телефони за контакт во случај на пожар: 
 

 

 

 

 ПОЛИЦИЈА  192 

 ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА  
193 

143-010 
 БРЗА ПОМОШ  194 

 РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО КРИЗИ 

 
 195 

 АМСМ - помош на патишта  196 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ                                                   433 384 
ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ                                                  3249-101 

                                                                                         
 
ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА  ГАЗИ БАБА                                                     02 /3223-490                 
   

МАКЕДОНИЈА ПАТ            Телефон 02 / 3138 - 724 

Тел. факс 02 / 3138 - 736 
Дисп. Служба 02 / 2561- 502 

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 02/ 3248-701 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 02/ 3282-042 

 
 
 
МЕРКИ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ ПРИ ПОЈАВА НА ПОЖАРИ 
 

Во зависност од интензитетот, јачината и зафатеноста на пожарот  
одговорното стручно лице, заедно со реонските шумо - чувари, се упатува на 
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местото на опожарувањето, каде се врши проценка на сили и средства кои се 
потребни за гаснење на пожарот и веднаш се пристапува кон обезбедување на 
потребните сили и средства и нивното ставање во функција. 

  

-За ефикасно и навремено откривање на пожарите потребно е 
организирано дејствување на Доброволните Противпожарни Друштва, 
односно нивно доопремување со Противпожарна опрема. 

-одржување на Противпожарното возило и ПП опремата 

-Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за 
пожарникарство (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.55 од 16.04.2013 година) 
Територијални противпожарни единици можат да формираат и општините 
чие седиште е оддалечено повеќе од 20 километри од општините, поради 
ова територијата на Општина Илинден е покриена со ПП Бригада на Град 
Скопје. 
 

 Мерките за дејствување кои се превземаат при појава на пожари се детално 
обработени во Измената и дополната на Планот за заштита и спасување 
донесен на Советот на Општина Илинден во 2012 година. 

 
2.3.  Активности 

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, 
активностите на Општината ќе бидат насочени кон создавање на максимални 
услови за реализирање на програмските определби во доменот на 
противпожарната заштита и доброволната противпожарна организација како и 
заштита и спасувањето во услови на разни други видови непогоди, кризни појави и 
други несреќи во мир. Во ова насока активностите претежно ќе бидат насочени 
кон обезбедување на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки 
реализирана активност, одржување на противпожното возило со опремување за 
негова целосна функционалност како и одржување на друга противпожарна 
опрема. Општина Илинден преку оваа Програма за 2018 година во рамките на 
своите материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и 
техничко стручна подготвена единица за противпожарната заштита, која ќе може 
брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Илинден и 
непречено функционирање на останатите субјекти од областа на заштитата и 
спасувањето од просторот на општината. 

 
 3.  Финансирање 
Финансирањето на активностите од областа на заштита и спасување утврдени 
според оваа Програма ќе биде реализирано од : 
 

 Средства од буџетот на Општина Илинден, 
 Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, домашни 

и странски фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување 
на заштита од пожари, доброволно противпожарно организирање; 
 

Финансирање на Програмата: 
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 Оваа Програма дава поддршка за реализирање на целите на  заштита и 
спасување од пожари на територија на Општина Илинден, противпожарна 
заштита и други активности за заштита и спасување, спроведување на 
други обуки и мерки за заштита и спасување на населението и на 
материјалните добра за побезбеднa општина; 

 За горенаведените активности се предвидува да се обезбедат финансиски 
средства во износ од 150.000,00 денари  

 Во случај на елементарни непогоди и друг вид на несреќи се предвидуваат 
финансиски средства во износ од 1.000.000,00 денари. 

4. Други форми и активности за побезбедна општина со здружување и помагање 
на субјектите од заштитно-спасувачката организираност на територијата на 
општината: 

- Активности на Штабот за заштита и спасување, Општинскиот 
противпожарен сојуз, Доброволните противожарни друштва, освен со 
финансиски средства, Советот на Општината и Градоначалникот ќе се 
помагаат и стимулираат и со: 
- Учество на средби и настани, натпревари и вежби,  
-Теориска и практична едукација во месни заедници за евакуација при 
настанати катастрофи 
-Обуки и стручни усовршувања од областа на заштита и спасувања 
- Подршка и учество во проектни и друг вид на активности. 

 
    
Архивски број: 07-1810/19                                     Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                 Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 
 
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука за давање на канализационен систем за 
прифаќање и третман на отпадни води за населено место Марино   

припадна  површина 1 на ЈКП „Водовод“, н.Илинден. 
 
 
 

Се објавува Одлука за давање на канализационен систем за прифаќање и 
третман на отпадни води за населено место Марино  припадна  површина 1 
на ЈКП „Водовод“, н.Илинден, бр. 07-1810/20 од 26.12.2017 година што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница 
одржана на ден 26.12.2017 година. 
 

 
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 

објавено во Службен гласник на Oпштина Илинден. 
 
 

Арх.бр.08-1939/19 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 

 
 

 



            
  ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 
 
 

 
ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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 Врз основа на член 36  став 1  точка 10  до Законот за локална самоуправа 
(Сл.гласник на Општина Илинден бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статуот на 
општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10)  и член 134 став 2 од Деловникот за 
работа на Советот  на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден 
бр.12/09), Советот на општина Илинден на седница одржана 26.12.2017 година, 
донесе:  
 
 

ОДЛУКА 
за давање на канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води 

за населено место Марино припадна површина 1 
на ЈКП „Водовод“, н.Илинден 

 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука канализационен систем за прифаќање и третман                     
на отпадни води за населено место Марино припадна површина 1 се дава на 
управување и стопанисување на Јавното Комунално Претпријатие „Водовод“ 
н.Илинден со седиште на ул.9 бб во н.Илинден.   
 

Член 2 
 Управувањето и стопанисувањето со системот од член 1 на оваа Одлука 
подразбира непрекинато вршење на комунална услуга одведување и 
пречистување на отпадни води од страна на Јавното Комунално Претпријатие 
„Водовод“ н.Илинден и тековно и инвестиционо одржување на системот.  
 

Член 3 
 Се задолжува Градоначалникот на Општина Илинден да ја спроведе оваа 
Одлука.  
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето                      

во Службениот гласник на Општина Илинден. 
  
 
 
 
Архивски број:07-1810/20                                   Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување:26.12.2017г.                                  Претседател 
                      м-р Александар Георгиевски с.р. 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука  за определување и исплата на 

надоместокот за изборните трошоци на  организаторите на 
изборната кампања на локалните избори во  2017 година во 

Општина Илинден 
 
 

Се објавува Одлука за определување и исплата на надоместокот за 
изборните трошоци на организаторите на изборната кампања на локалните 
избори во  2017 година во Општина Илинден, бр. 07-1810/21 од 26.12.2017 
година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна 
седница одржана на ден 26.12.2017 година. 
 
 

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

 
 

Арх.бр.08-1939/20 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 

 
 



 

ОИ 03 - Ф 7.5/1-12 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
             

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М бр.05/02) , член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот 
на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), член 20 став 1 
точка 43 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден 
бр.15/10) и член 86 од Изборниот Законик (Сл.весник на Р.М бр.40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 
31/15,196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 57/16, 67/17, 125/17), Советот на 
општина Илинден на седницата одржана на ден 26.12.2017 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци на 
организаторите на изборната кампања на локалните избори во  2017 

година во Општина Илинден 
 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува надоместокот за изборните трошоци кои 

треба да се исплатат  на организаторите на изборната кампања на локалните 
избори во 2017 година во општина Илинден, според усвоените гласови и тоа за : 

 
 

 

р.бр. 

 

 

Назив на партија- коалиција 
Добиени 
гласови 

Надомест по 
глас 

Вкупно 
денари 

 
1 

Коалиција за локални избори 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ за 
Градоначалник 

5.235 15 денари 
 

78.525,00 

 

 

2 
Коалиција за локални избори 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ за 
Совет 

 

5.132 
 

15 денари 

 

 

76.980,00 

 

 

3 
Коалиција за локални избори 
предводена од СДСМ за 
Градоначалник 

 

3.288 
 

15 денари 

 

 

49.320,00 

 

 

4 
Коалиција за локални избори 
предводена од СДСМ за Совет 

 

2.939 
 

15 денари 

 

 

44.085,00 

 

Член 2 
Надоместокот за изборните трошоци за исплата на организаторите за 

изборна кампања за 2017 година ќе  се исплати од Буџетот на Општина Илинден 
за 2017 година од: 

Програма А00-Совет на општина 
Подставка 463170-Трансвери до политички партии, 

на сметка на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ за избор на членови на 
совет и  за избор на градоначалници сметка број 210072304780162, во Тутунска 



 

банка Скопје и сметка на коалицијата предводена од СДСМ број 
300000004125834 – Комерцијална Банка АД Скопје. 
 

                                                              Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во 

Службениот гласник на општина Илинден. 
 

 
 

Архивски број: 07-1810/21                                         Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување:26.12.2017г.                                         Претседател 
                                                                                  м-р Александар Георгиевски с.р. 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на Одлука  за усвојување на Годишен План за јавни 

набавки во 2018 година на Општина Илинден 
 

 
 

Се објавува Одлука за усвојување на Годишен План за јавни набавки во 
2018 година на Општина Илинден, бр. 07-1810/22 од 26.12.2017 година што 
Советот на Општина Илинден ја донесе на 4 (четвртата) редовна седница 
одржана на ден 26.12.2017 година. 
 
 

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

 
 
 

Арх.бр.08-1939/21 
           Од 28.12.2017г.  
 

                                                                                ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
                                                                                     Градоначалник 
                                                                          м-р Жика Стојановски с.р. 
 
 

 
 
                                                                                                               
 



 
 
 
 
 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
      

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа               
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 21б од Законот за буџетите (Сл.весник на Р.М 
бр.64/05, бр.4/08, бр.103/08, бр.156/09, бр.95/10 и бр.180/11), член 20 став 1 точка 43         
од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник               
на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана    
на ден 26.12.2017 година,  донесе: 

  

О Д Л У К А 
за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот  

на Општина Илинден  за 2018 година 
 

 
Член 1 

 Се одобрува Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден         
за 2018 година. 
 

Член 2 
 Составен дел на оваа Одлука е Планот на програми за развој на Буџетот              
на Општина Илинден за 2018 година. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот 
гласник на Општина Илинден. 
 
 
 
 
 
Архивски број: 07-1810/6                                               Совет на Општина Илинден 
Датум на донесување: 26.12.2017г.                                   Претседател 
             м-р Александар  Георгиевски 
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
Врз основа на член 26 став 1, став 2 и став 4 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РМ. бр. 136/07, 130/08, 97/10, 
53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), Советот на општина 
Илинден на седницата одржана на ден 26.12.2017 година донесе 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

Р.б 
Предмет на договорот за јавна 
набавка/рамковна спогодба 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета 
вредност на 

договорот/рамко
вната спогодба 
без ДДВ (денари)

Вид на постапка 

 
I. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на стоки 

   

1. Набавка на информатичка и видео опрема 
 

Јануари 
 

296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

2. Набавка на патничко моторно возило 
 

Март 1.694.915,00 Отворена постапка 

3. Набавка и изградба на урбана опрема 
 

Април 1.271.186,00 Отворена постапка 

4. Набавка на горива за патнички моторни возила 
 

Мај 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

5. 
 

Набавка на спортска опрема  
 

 

Јуни 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

6. 
 

Набавка на промотивен материјал  
 

Јули 593.220,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

7. Набавка на хигиенски средства, пијалоци и 
засладувачи 

 

Август 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

8. 
 

Набавка на канцелариски материјали 

 

Август 211.864,00 Постапка со барање за прибирање на 
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 понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

9. 
 

Набавка на пелети за греење 
 

Август 593.220,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

10. Набавка на лесно масло за греење (ЕЛ-1) за 
грејна сезона 2018/2019  година Август 169.491,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

 II. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на услуги 

   

11. Изработка и ревизија на урбанистички планови 
за село и вон населено место Јануари 2.542.372,00 Отворена постапка 

12. 
Изработка на елаборати и студии од областа 
на животна средина при изработка на 
урбанистички планови  

Јануари 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

13. Вршење на геодетски услуги Јануари 1.694.915,00 Отворена постапка 

14. 

Изработка и ревизија на проекти за изградба 
на новопланирани улици и реконструкција, 
рехабилитација и санација на локални улици и 
патишта  

Јануари 2.203.389,00 Отворена постапка 

15. Вршење на стручен надзор при изградба и 
реконструкција на спортски објекти Јануари 423.728,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

16. Набавка на фотографски и видео услуги Јануари 127.118,00 
Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

17. 
Набавка на  5 лиценци за пристап до 
електронска збирка на важечки пречистени 
македонски прописи 

Јануари 60.000,00 
Постапка со преговарање без 

претходно објавување на оглас (член 99 
став 1 точка 1 алинеја 2) 

18. Вршење на геомеханички испитувања за 
изведба на објекти Февруари 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

19. 
Заловување и стручен третман на бездомни и 
нерегистрирани кучиња на територија на 
општина Илинден 

Февруари 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

20. 

Терестична апликација на средство за 
уништување на ларви од комарци (ларвицидна 
дезинсекција) и терестична апликација на 
средство за уништување на возрасни форми 
на комарци (адултицидна дезинсекција) на 
подрачјето на општина Илинден 

Февруари 677.966,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

21. 
Дератизација  на  канализација  по ревизиони 
шахти и дезинфекција  на јавни објекти на 
подрачјето на општина Илинден 

Февруари 169.491,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 
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22. 
Вршење на стручен надзор при изградба на 
фекална канализација и пречистителни 
станици 

Февруари 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

23. Вршење на стручен надзор при Реконструкција 
на водоводна мрежа на ул.,,10,, во н.м.Кадино Февруари 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

24. Вршење на стручен надзор при изградба и 
реконструкција на мостови 

 
Март 423.728,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

25. 
Изработка и ревизија на проекти за изградба 
на фекална канализација и пречистителни 
станици 

 
Март 2.542.372,00 Отворена постапка 

26. Изработка и ревизија на проекти за изградба 
на тротоари, мостови и пешачки мостови 

 
Март 1.186.440,00 Отворена постапка 

27. Чистење на реки и речни корита Март 2.966.101,00 Отворена постапка 

28. Изработка и ревизија на проект за 
реконструкција на општинската зграда Април 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

29. Изработка и ревизија на проект за доградба на 
детската градинка ,,Гоце Делчев,,   Април 254.237,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

30. 

Изработка и ревизија на проект за изградба и 
поставување на спортски реквизити и скејт 
парк покрај пешачко-велосипедската патека 
Марино-Кадино 

Април 254.237,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

31. Изработка и ревизија на проект за изградба и 
доградба на јавно осветлување Април 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

32. Набавка на услуги за привремени вработувања Мај 1.694.915,00 Отворена постапка 

33. 

Вршење на стручен надзор при изградба на 
новопланирани улици, при санација, 
реконструкција и рехабилитација на локални 
улици и патишта и при изградба на цевкасти 
пропусти и изработка на канали за 
одводнување 

Мај 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

34. 
Изработка и ревизија на проект за 
реконструкција и доградба на амбуланта во 
н.Илинден 

Мај 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

35. Вршење на стручен надзор при изградба на 
детска градинка  во н.м.Миладиновци Мај 305.084,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

36. Превоз на ученици за потребите на основните 
училишта на територија на општина Илинден Јуни 2.714.285,00 Отворена постапка 
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за учебна 2018/2019 година 

37. 
Превоз на ученици за потребите на средното 
општинско стручно училиште на територија на 
општина Илинден за учебна 2018/2019 година 

Јуни 2.380.952,00 Отворена постапка 

38. Печатење на општински  весник и друг вид на 
печатен промотивен материјал  Јуни 931.395,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

39. Услуги за обезбедување на објекти Јуни 2.966.101,00 
Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

40. 
Изнајмување на опрема за озвучување на 
настани и манифестации и опрема за 
специјални намени 

Јуни 211.864,00 
Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

41. Услуги за физичко архивирање и 
дигитализација Јуни 296.610,00 

Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

42. 
Избор на училиште за едукација на млади во 
рамките на Културно Едукативниот Центар во 
Општина Илинден 

Јули 3.389.830,00 
Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

43. Сервисирање и одржување на компјутери, 
лаптопи, принтери и копир апарати Август 423.728,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

44. Сервисирање и одржување на моторни возила Август 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

   III. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на работи 

   

45. Реконструкција, рехабилитација и санација на 
општински улици и патишта  Јануари 11.864.406,00 Отворена постапка 

46. 
Санација на локални улици и патишта 
оштетени при изградба на фекална 
канализација  

Јануари 8.474.576,00 
 

Отворена постапка 

47. Изградба на новопланирани улици во локални 
економски зони  Јануари 11.864.406,00 

 
Отворена постапка 

48. Изградба на новопланирани улици во 
Локалитет Јака 

 

Јануари 11.864.406,00 
 

Отворена постапка 

49. Изградба на примарна фекална канализациона 
мрежа во н.м.Илинден и н.м.Марино  Февруари 

 

12.288.135,00 
 

Отворена постапка 

50. Изградба, транспорт и поставување на 
пречистителни станици за отпадни води во Февруари 

 
12.288.135,00 

 
Отворена постапка 
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н.м.Илинден и н.м.Марино 

51. Изградба на цевкасти пропусти и изработка на 
канали за одводнување Февруари 

 

4.237.288,00 
 

Отворена постапка 

52. Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул.,,10,, во н.м.Кадино Февруари 

 

6.779.661,00 
 

Отворена постапка 

53. Рехабилитација на локален пат Кадино - 
клучка автопат А4 Л=1300 м Март 7.627.118,00 

 

Отворена постапка 

54. Изградба на два моста во рамките на 
локалниот пат Кадино -  клучка автопат А4 Март 2.118.644,00 

Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 50 000 евра без ДДВ) 

55. 
Изградба на армирано бетонски плочаст мост 
над одводен канал кај меморијален центар во 
нова населба ЈАКА КО Марино 

 
Март 

 
5.084.745,00 

 
Отворена постапка 

56. 
Изградба на улица 6 – од новиот мост до спој 
со локалниот пат Кадино – Миладиновци, во 
н.м Кадино Л= 600 m 

 
Април 

 
5.932.203,00 

 
Отворена постапка 

57. Отстранување на објекти склони на паѓање  и 
отстранување на бесправно изградени објекти Мај 1.694.915,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 50 000 евра без ДДВ) 

58. Изградба и одржување на вертикална и 
хоризонтална сигнализација  

 

Мај 
 

889.830,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 50 000 евра без ДДВ) 

59. Изградба на стадион со трибини во  
н.м.Илинден по фази 

 

Мај 
 

3.389.830,00 
 

Отворена постапка 

60. Изградба на детска градинка во 
н.м.Миладиновци 

 

Мај 
 

3.389.830,00 
 

Отворена постапка 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

               
   Совет на Општина Илинден                              

Арх.бр.07-1810/23                                                                                                            Претседател 
Датум 26.12.2017г.                                                                                                м-р Александар Георгиевски с.р.                          
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