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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на
платите на државните службеници за 2020 година
Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите
на државните службеници за 2020 година бр.07-221/3 од 31.01.2020 година што Советот на
Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница доставена до
Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07-221/3 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен
гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/1
Од 11.02.2020 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден

бр.2 Февруари 2020 година

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, 5/16, 142/16,
11/18 , 4/19 и 276/19 ), Советот на општина Илинден, на 31-та седница одржана на
31.01.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за пресметување на
платите на државните службеници за 2020 година
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за
2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Илинден“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2020 година.

Архивски број:08-221/1
Датум на донесување: 31.01.2020г

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за превземање на обврските за плаќање на воден надомест за
одводнување од индивидуалните водокорисници од територијата на општина Илинден
за 2020 година
Се објавува Одлуката за превземање на обврските за плаќање на воден надомест за
одводнување од индивидуалните водокорисници од територијата на општина Илинден за 2020
година бр.07-221/4 од 31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 31
(триесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година, доставена до
Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07-221/4 од 10.02.2020 година
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен
гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/2
Од 11.02.2020 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.05/02) и член 134 став 2 од Деловникот на Советот на Општина
Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09), а во врска со член 32 и член 33 од
Законот за водостопанства(Сл.весник на РМ бр.51/15,193/15 и 189/16) и Одлуката за
утврдување на надоместок за услуги на Акционерско Друштво Водостопанство на
Република Македонија во државна сопственост- Скопје бр.0202-3 од 08.01.2016 година,
Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 31.01.2020 година, ја донесе
следната:
ОДЛУКА
за превземање на обврските за плаќање на воден надомест за одводнување
од индивидуалните водокорисници
Член 1
Општина Илинден превзема обврска за плаќање на воден надомест за
одводнување
на
индивидуалните
водокорисници-граѓани
(физички
лица
сопственици/корисници на индивидуални станбени објекти) на подрачјето на Општина
Илинден согласно системот за одводнување ХМС „Скопско Поле“.
Превземената обврска од став 1 на овој член, општината треба да ја исполни кон
АД Водостопанство на РМ-Скопје, Подружница ,,Скопско Поле‘‘ – Скопје.
Член 2
На подрачјето на општина Илинден под системот за одводнување ХМС „Скопско
Поле“ спаѓа површина од 1485 хектари која ја поседуваат индивидуалните
водокорисници-граѓаните.
Водниот надомест за одводнување по хектар изнесува 2.400,00 денари без
пресметан ДДВ од 18% (со зборови: двеилјади и четиристотини денари) односно
2.832,00 денари со вкалкулиран ДДВ од 18% (две илјади осумстотини триесет и два
денари).
Вкупниот воден надомест за одводнување кој е предвиден во Буџетот на Општина
Илинден за 2020 изнесува 4.205.520,00 денари во програма R10 Заштита на животна
средина и природа подставка 424590 одржување на други градби во која се ослободени
од обврска за плаќање на воден надосок
за одводнување на индивидуалните
водокорисници-граѓани (физички лица сопственици/корисници на индивидуални станбени
објекти .
Член 3
Надоместокот од член 2 став 3 на оваа Одлука ќе биде искористен за редовно и
навремено одржување и чистење на каналската мрежа за одводнување на подрачјето на
Општина Илинден од страна на АД Водостопанство на РМ-Скопје, Подружница ,,Скопско
Поле‘‘ – Скопје, се со цел спречување на излевање на водите и заштита од евентуалното
поплавување на станбените и други индустриски објекти, земјоделското и друго земјиште,
урбаните средини, патишта и другите видови на површини на подрачјето на Општина
Илинден.
Редовното и навременото чистење и одржување на каналската мрежа
за
одводнување
на
подрачјето
на
Општина
Илинден
од
страна
на
АД Водостопанство на РМ-Скопје, Подружница ,,Скопско Поле‘‘ – Скопје ќе се врши
согласно динамиката утврдена со Акциониот план за превземање на обврските за
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плаќање на воден надомест за одводнување од индивидуалните водокорисници кој е
составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Во случај на настанување на штети поради неисполнување на обврските од член 3
на оваа Одлука од страна на АД Водостопанство на РМ-Скопје, Подружница ,,Скопско
Поле‘‘ – Скопје причинети со поплави на станбените и други индустриски објекти,
земјоделското и друго земјиште, урбаните средини, патишта и другите видови на
површини на подрачјето на Општина Илинден одговорноста за причинетата штета
ќе ја сноси АД Водостопанство на РМ ,Подружница ,,Скопско Поле‘‘ – Скопје.
Член 5
Надоместот од член 2 став 2 на оваа Одлука ќе биде искористен за одводнување
од индивидуалните водокорисници-граѓаните за периодот од месец јануари 2020 година
заклучно до месец декември 2020 година.
Член 6
За реализација на оваа Одлука, се задолжува Градоначалникот на општина
Илинден да склучи Договор со Директорот на АД Водостопанство на РМ-Скопје,
Подружница ,,Скопско Поле‘‘ – Скопје, со кој ќе се уредат меѓусебните права и обврски.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот
во Службен гласник на Општина Илинден.

ден

од

денот

на

објавувањето

Архивски број.07-221/4
Датум на донесување 31.01.2020г

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за изработка на урбанистички планови на подрачје на
Општина Илинден за 2020 година
Се објавува Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачје на Општина
Илинден за 2020 година бр.07-221/5 од 31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година,
доставена до Градоначалник на Општина Илинден под бр.07-221/5 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен
гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/3
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.
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ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Програма за изработка на Урбанистички планови
на подрачјето на Општина Илинден за 2020 година

Јануари 2020 г.
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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 ст ав 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, бр.163/16, бр.90/17, бр.64/18 и бр.168/18), Советот на Општина
Илинден на седницата одржана на д е н 31.01.2020година, донесе
ПРОГРАМА
за изработка на Урбанистички планови на подрачјето
на Општина Илинден за 2020 година

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето
на Општина
Илинден за 2020 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 Општ акт, како и за негова измена и дополна, изработка
на Архитектонско урбанистички проекти, изработка на Проект за инфраструктура,
изработка на Локална урбанистичка планска документација и е основа за уредување и
опремување на градежното земјиште.

2.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Предмет на Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето
на Општина Илинден за 2020
година се урбанистички планови опфатени со
Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден
за 2020 година, урбанистички планови кои се предвидени и отпочнати со Програма за
Урбанистички планови од претходната година како и друг вид на урбанистичко планска
документација.
Со Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на
Општина Илинден за 2020 година се предвидува изработката на следните урбанистички
планови и друг вид на урбанистичко планска документација:
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Населено
место
/КО

Површина
( хектари)

Финансирање

1.

Постоечки Општ акт за село
Мралино, изработка на
Урбанистички план за село
Мралино

Мралино

68 ха

Од буџет на
општина

2.

Постоечкиот Општ акт за
село Ајватовци, изработка
на Урбанистички план за
село Ајватовци

Ајватовци

46 ха

Од буџет на
општина

3.

Постоечкиот Општ акт за
село Бунарџик,изработка на
Урбанистички план за село
Бунарџик

Бунарџик

91 ха

Од буџет на
општина

4.

Постоечкиот Општ акт за
село Миладиновци,
изработка на Урбанистички
план за село Миладиновци

Миладиновци

125 ха

Од буџет на
општина

5.

Урбанистички план за вон
населено место Мралино за
зона – Дрма, КО Мралино

Мралино

136 ха

6.

Урбанистички план вон
населено место
Илинден КО Илинден

Илинден

9.9 ха

Од буџет на
општина и други
извори на
финансирање
Oд други извори
на финансирање

7.

Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Илинден – Блок 33

Илинден

7 ха

Од други извори
на финансирање

8.

Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Марино - Блок 18

Марино

8,15 ха

Од други извори
на финансирање

9.

Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Илинден –Блок 23

Илинден

13.44 хa

Од други извори
на финансирање

10.

Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Илинден-Блок 24

Илинден

13,50 хa

Од други извори
на финансирање
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11.

Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Илинден -- разработка
наБлок 21

Илинден

12.

Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Илинден –Блок 42

13.

14.

бр.2 Февруари 2020 година

8,12 хa

Од други извори
на финансирање

Илинден

10,98 ха

Од други извори
на финансирање

Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Илинден - Блок 34

Илинден

11.23 ха

Од други извори
на финансирање

Измена и дополнување на
Урбанистички план за село
Марино – Блок 9

Марино

6,13 ха

Од други извори
на финансирање

Измена и дополнување на
Урбанистички план за
село Кадино - Блок 1

Кадино

5,4 ха

Од други извори
на финансирање

16.

Измена и дополнување на
Урбанистички план за
село Кадино - Блок 2

Кадино

3,6 ха

Од други извори
на финансирање

17.

Урбанистички план вон
населено место Авто патека Илинден,
со основна класа на намена
Д3, Општина Илинден

Бунарџик
Миладиновци
Бујковци

170 ха

Од други извори
на финансирање

18.

Урбанистички план вон
населено место
Миладиновци со
основна класа на
намена Б2-големи
трговски единици КО
Миладиновци

Миладиновци

170 ха

Од други извори
на финансирање

15.

3.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
За реализирање на оваа Програма се утврдени средства од Буџетот на
Општина Илинден за 2020 година, во Програма F10 – Урбанистичко планирање,
подставка 425640 - Изработка на просторни и урбанистички планови во износ од
500.000,00 денари и од средства од други извори на финансирање (домашни и
странски финансиски институции, дотации, донации и др.)
4.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Донесувањето на Урбанистичките планови и друга планска документација
содржани во оваа програма ќе се реализираат континуирано во текот на 2020
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година, а отпочнатите а незавршени постапки за донесување на урбанистички планови се
продолжуваат во 2021 година.
5. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Задолжен за извршување на активностите предвидени со Програмата за изработка
на Урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2020 година е
Одделението за урбанизам.
6. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Надзор над извршување на Програмата за за изработка на Урбанистички планови
на подрачјето на општина Илинден за 2020 година врши Секретарот на Општина
Илинден.
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина
Илинден за 2020 година влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник
на општина Илинден.

Архивски број:07-221/5
Од 31.01.2020 година

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за култура и културни активности на подрачјето на Општина
Илинден за 2020 година
Се објавува Програма за култура и културни активности на подрачјето на Општина
Илинден за 2020 година бр.07-221/6 од 31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020
година,доставена до Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07-221/6 од 10.02.2020
година
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен
гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/4
Од 11.02.2020 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Службен Гласник на Општина Илинден
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Врз основа на член 22 став 1 точка 5, 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 31 седница одржана на ден
31.01.2020 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КУЛТУРА И КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ НА
ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2020 ГОДИНА
I. ВОВЕД
Со Програмата за култура и културни манифестации на Општина Илинден за 2020
година се дефинираат настаните од областа на културата што се од посебно значење за
културниот развој на Општина Илинден и афирмација на историското и културно
наследствo, негување и збогатување на општо прифатените културни вредности.
Во рамките на надлежностите на Општината утврдени со Законот за Локална
самоуправа за негување на културните вредности, организирање на културни
манифестации и поттикнување на разновидни специфични форми на творештво се
предлага Програмата за култура и културни манифестации на Општина Илинден за 2020
година.
II.

ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се :
- унапредување на културата и културното живеење;
- збогатување на интелектуалниот и културно-забавниот живот на граѓаните во
насока на размена на искуства, знаења и запознавање на различни културни
вредности;
- сочувување и афирмирање на културниот идентитет и спецификите на Општина
Илинден;
- создавање на услови за квалитетно културно живеење, соодветно на статусот на
Општина Илинден;
- промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина
Илинден како културно развиена Општина;
- презентирање и афирмирање на творците, интерпретаторите и институциите од
областа на културата;
- интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка

III.

АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Илинден во областа на културата ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма.

Службен Гласник на Општина Илинден

Во таа насока предвидени се следните активности:
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1. Манифестација ,,Водици”
- датум на одржување 19 јануари 2020 година
Манифестацијата се одржува по 13-ти пат, по повод одбележувањето на големиот
христијански православен празник Богојавление Водици, во соработка со Македонста
Православна Црква, каде се организира положување на крстот во водите на езерото на
хотелот Белви, во населба Илинден.
2. Манифестација „Саем на домашно вино“
- датум на одржување 14 февруари 2020 година
Манифестацијата по 7-ми пат се одржува во рамките на одбележувањето на
православниот празник Свети Трифун и Денот на лозарите. Изборот на најдобро
домашно приготвено вино на традиционален начин го вршат членовите на „Винско
витештво“ од Македонија - здружение кое што се грижи за промоција на македонското
вино и на македонската култура.
3. Манифестација ,,АПРИЛИЈАДА”
- датум на одржување 1 април 2020 година
Манифестацијата по 14-ти пат се одржува по повод одбележување на Денот на шегата
1. Април во соработка со детската градинка, основните училишта и средното
училиште, при што се избираат најдобрите, најкреативните, најзабавните и
најсмешните маски на кои им се доделуваат пригодни награди.
4. Манифестација „Подарете книга за Велигденско јајце-симбол на Христовото
Воскресение
– датум на одржување 16 април 2020 година
Манифестацијата „Подари книга за велигденско јајце - симбол на Христовото
Воскресение“ претставува уникатна и единствена од ваков вид манифестација којашто
истовремено ги обединува културата, уметноста и традицијата. Преку
Манифестацијата се обезбедува збогатување на книжевниот фонд на Општинската
библиотека Илинден, библиотеката во Домот на култура „Марино“ и училишните
библиотеки
5. Литературна Манифестација „ИЛИНДЕН”
- период на одржување средина на месец Мај 2020 година
Литературната манифестација ,,Илинден”, претставува културен настан на кој
традиционално по 21.ви пат се промовираат најновите поетски достигнувања, со
настап на голем број писатели од земјата и од 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.
6. Манифестација - Одбележување на Денот на Општина Илинден „Илинден 2-ри
Август”
– датум на одржување 26 Јули 2020 година

Службен Гласник на Општина Илинден
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Манифестацијата по повод одбележувањето на патрониот празник на Општина
Илинден и националниот празник на македонскиот народ „Илинден 2-ри Август”, се
одржува во амфитеатарот во отворниот парк „Галерија на отворено“, во рамките на
Домот на култура Илинден, во населба Илинден. Манифестацијата содржи настап на
реномирани музички интерпретатори, како и ликовна изложба на истакнати ликовни
уметници;
7. Изложба на дела на уметниците од Општина Илинден
- период на одржување декември 2020 година
Традиционална изложба што се организира по повод Новогодишните и Божикните
празници, која има за цел да бидат истакнати и промовирани уметниците од
Општина Илинден, како и нивните дела, без оглед на тоа дали професионално или,
аматерски се занимаваат со уметност.

8. Печатење на „Монографија“ на академскиот уметник Новица Трајковски
9. Театарски претстави

IV.

ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа Програма се планира да се финансираат од сопствени
и други извори на финасирање, за што се предвидени средства во висина од
10.318.000,00 денари, кои се планира да се распределат на следниов начин:
1. МАНИФЕСТАЦИИ
1.1Манифестација„Водици”...............................................................100.000,00 денари
- Итна медицинска помош.........................................................................6.000,00 денари
- Техничка организација-озвучување-.....................................................10.000,00денари
- Снимање..................................................................................................10.000,00денари
- Флаери....................................................................................................14.000,00денари
- Топли пијалоци, пивтии, свечен ручек..............................................60.0000,00 денари
1.2 Манифестација„Саем на домашно вино“
-

Подароци, маици, статуетки, банер, .................................................. 20.000,00 денари

1.3 Манифесација ,,АПРИЛИЈАДА” -. ............................................... 50.000,00 денари.
-техничка организација и озвучување.....................................................5.000,00 денари
- уредување и декорирање на просторот................................................10.000, денари
- ангажирање на модератор на настанот.................................................10.000,00 денари
- снимање, фотографирање......................................................................10.000,00 денари
-награди за најдобри маски......................................................................15.000,00 денари

Службен Гласник на Општина Илинден
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1.4 Манифестација „Подарете книга за Велигденско јајце-симбол на
ХристовотоВоскерсение”........................................................................100.000денари
- Изработка на флаери, плакати............................................................20.000,00 денари
- Уредување на штандови......................................................................15.000,00 денари
- Набавка на јајца...................................................................................15.000,00 денари.
- Банери......................................................................................................6.000,00 денари
- Смимање и фотографирање................................................................10.000,00 денари
- Учество на писатели..............................................................................10.000,00 денари
- Угостителски услуги..............................................................................9.000,00 денари

1.5Литературна манифестација „ИЛИНДЕН”-...........................................500.000,00
денари
- Техничка организација озвучување..................................................30.000,00денари
- Уредување на простор, цветен аранжман..........................................15.000,00 денари
- Естрадни уметници................................................................................30.000,00 денари
- Хотелско сместување на поети ..........................................................60.000,00 денари
- Организиран превоз на писатели........................................................15.000,00 денари
- Снимање и фотографирање................................................................60.000,00 денари
- Откуп на книги за општински и училишни библиотеки...................100.000,00 денари
- Коктел..................................................................................................120.000,00 денари
- Награди...................................................................................................40.000,00 денари
- Водители...............................................................................................30.000,00 денари
.
1.6 Манифестација - Одбележување на Денот на Општина Илинден „Илинден
2-ри Август” - .....................................................................................500.000,00 денари
- Техничка организација, озвучување....................................................20.000,00 денари
- Настап на естрадни уметници...........................................................100.000,00 денари
- Ангажирање на водител.......................................................................20.000,00 денари
- Банери-...................................................................................................20.000,00 денари
- Флаери..................................................................................................100.000,00 денари
- Медуми................................................................................................100.000,00 денари
- Угостителски услуги............................................................................100.000,00 денари
1.7 Изложба на дела на уметниците од Општина Илинден ...........50.000,00денари
- Печатење
на
промотивен
материјал
(каталози
и
брошури)
........................................................................................................
20.000,00 денари
- Фотографирање и видео запис ...................................................
10.000 денари
- Освежителни пијалоци и коктели ................................................ 20.000 денари

1.8 Печатење на „Монографија“ на академскиот уметник Новица Трајковски
............................................................................................................200.000,00 денари
1.9 Театарски претстави ......................................................................50.000,00денари

Службен Гласник на Општина Илинден
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Финансиските средства за културни манифестации се предвидени во буџетска програма
К40
2. Подршка на локални установи ( тековни оперативни трошоци )
Финансиски средства наманети за : тековно одржување на Домовите на култура
(електрична енергија, телефон, интернет, вода, комунални услуги), Услуги за
обезбедување на објкети и материјали за разни поправки;
Вкупно ................................................................................................................ ..... 3.956.000,00 ден.
Финансиските средства се предвидени во буџетска програма К40.
3. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Финансиски средства наменети за реализација на уредување на дворна површина во
„парк Галерија на отворено“ - Домот на култура Илинден.
Финансиските средства се предвидени во програма КА0.............................4.350.000,00ден
РЕЗЕРВНИ СРЕДСТВА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНА
...............................................................................................................

ПРИОГРАМА
100.000,00ден

ВКУПНО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА
РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРА И КУЛТУРНИ НАСТАНИ НА ОПШТИНА
ИЛИНДЕН ЗА 2020 ГОДИНА
....................................................................................................................10.318.000,00 денари
V.
РЕАЛИЗАЦИЈА
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;
VI.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен
гласник на општина Илинден.
Арх. број:07-221/6
Датум на донесување:31.01.2020г

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за Спорт и спортски активности на подрачјето на Општина
Илинден за 2020 година
Се објавува Програма за Спорт и спортски активности на подрачјето на Општина
Илинден за 2020 година бр.07-221/7 од 31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година,
доставена до Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07-221/7 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен
гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/5
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

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
31.01.2020година, донесе:
ПРОГРАМА
за Спорт и спортски активности на подрачјето
на Општина Илинден за 2020 година

I.
ВОВЕД
Спортот и младите како дел од општеството заземаат доминантно место во
интересите на секоја Општина и имаат големо влијание во секојдневието на граѓаните.
Преку успесите во спортот се афирмира самата Општина како на републичко така и на
меѓународно ниво. Општина Илинден ќе застане зад успесите на спортистите преку
нивна поддршка почнувајќи од најмала возраст па се до нивните врвни успеси,а со тоа
ќе доприносе за успешен развој на децата и младите во сите можни сегменти.
II.

ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на подрачјето на Општина Илинден во
областа на спортот за 2020 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.
III.АКТИВНОСТИ
1. Организирање на спортски манифестации
и поддршка на спортски настани.................................................... 750.000,00 денари

-

Спортски Викенд

600.000,00 денари

По повод одбележување на патрониот празник на Општина Илинден „Илинден 2-ри
Август” како и националниот празник на Македонскиот народ се организира спортски
викенд со следните спортски содржини:
• Професионална велосипедска трка во должина од 100 километри
-„Трофеј Илинден“

Учество на 70 велосипедисти од државата и странство, трката се бодува за
купот на Република Македонија и се организира со соработка со
Велосипедската федерација
• Турнир во шах,
Учество на 40 шахисти, турнир кој се организира со соработка со шаховската
федерација
• Турнир во тенис,
Учество на над 30 тенисери, турнир кој се организира со соработка со тениска
федерација на 4 тениски терени
• Турнир во баскет
Учество на над 60 спортисти, турнир кој се организира на отворено по ситемот
стрит баскет 3х3
• Натпревар во голем фудбал,
Настап на фудбалски екипи од Општина Илинден со поддршка од фудбалската
федерација на Република Македонија
• Атлетика
Настап на над 300 ученици од јавните општински образовни установи (детска
градинка, основни училишта и средно училиште) во повеќе дисиплински
категории и тоа:
- 50 метри машки/женски,
- 150 метри машки/женски,
- 300 метри машки/женски,
- 500 метри машки/женски,
- 600 метри машки/женски,
- 800 метри машки/женски и
- 1500 метри машки.
Средствата се предвидени за сите спортски настани :
- пехари, плакети, медаљи,
- маици, дресови
- спорски реквизити (фудбали,баскети мрежи,
рекети,топчиња, стартни броеви..)
- освежителни пијалоци води за натпреварувачите
- озвучување,
- судии,
- изработка на проектна документација и согласности
сообраќаен проект за велосипедската трка
- ангажирање на припадници на Мнистерството
за внатрешни работи за обезбедување на
велосипедскат трка,
- ангажирање на лица за брза помош
- фотографирање и видео снимање на настаните
- угостителски услуги
- флаери, банери, печатени материјали,беџови

-

Поддршка на меморијални и традиционални турнири

70.000,00 денари
160.000,00 денари,
30.000,00 денари
15.000,00 денари
25.000,00 денари
20.000,00 денари
30.000,00 денари
90.000,00 денари
15.000,00 денари
65.000.00 денари,
50.000,00 денари,
30.000,00 денари.

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.
Турнири во мал фудбал во населените места:
- Марино,
- Миладиновци
- Дељадровци како и
- Меморијални фудбалски натпревар „Роберт Петковски“-Бунарџик
- Меморијални фудбалски натпревар „Јоцо“-Мралино.
Средствата се предвидени за набавка на пахари, медаљи, маици, дресови, фудбалски
топки, мрежи, освежителни пијалоци и озвучување. Предведени се 30.000,00 денари
поддршка за турнир поединачно.
350.000,00 денари

2. Субвенции и трансфери

Средствата се планираат да се наменет за судии, делегати
од Општина Илинден:
- Фудбалски клуб Кадино (Втора македонска лига )
- Фудбалски клуб Илинден,(Трета македонска лига)
- Фудбалкски клубови Марино,Миладиновци и Мрaлино
(општински фудбалски сојуз)
(3 клуба по 20.000.00 денари
- Трансфер до велосипедска федерација за
велосипедската трка „Трофеј Илинден“
III.

за фудбалските клубови
150.000, 00 денари
80.000,00 денари
60.000,00 денари
60.000,00 денари

ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма се планира да биде од
сопствени и други извори на финансирање како и средства од донации, за што
предвидени се средства во висина од 8.270.000,00 денари
1.Организирање на спортски манифестации и поддршка на спортски настани (Програма L00)
Вкупно............................................................................................................................750.000,00 денари
2.Субвенции и трансфери(Програма L00)................................................................. 350.000,00 денари
3.Капитални расходи(Програма LA0) ................................................................. ..6.820.000,00 денари.
4. Тековно оперативни трошоци ( електрична енергија, комунални услуги)...........200.000,00 денари
5.Подршка на меморијални и традиционални турнири.............................................150.000,00 денари

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
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 објавување во Службен
гласник на општина Илинден.
Арх. број: 07-221/7
Датум на донесување:31.01.2020г

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активностите на општина Илинден во областа на
заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2020 година
Се објавува Програма за активностите на општина Илинден во областа на заштитата и
спасувањето и противпожарната заштита во 2020 година бр.07-221/8 од 31.01.2020 година
што Советот на Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница одржана
на ден 31.01.2020 година, доставена до Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07221/8 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен
гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/6
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

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, 41/14, 129/15,71/16, 106/16 и 83/18), Советот на
Општина Илинден на седницата одржана на ден 31.01.2020година, донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Илинден во областа на заштитата и спасувањето и
противпожарната заштита во 2020 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 2020 година овие активности ќе ги остварува, насочува и
координира преку :


Советникот за заштита и спасување;



Општинскиот штаб за заштита и спасување;


Комисија за процена на штети од елементарни и други несреќи на територијата на
Општина Илинден;

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;

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 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.
Одржувањето на каналската мрежа на територија на општина Илинден што спаѓа
во рамките на системот ХМС „Скопско Поле“ е во надлежност на Водостопанство на РМ
подружница Скопско Поле, а за одводнување на физички и правни лица Водостопанство
наплаќа надоместок врз основа на Методологија за утврдување на надоместокот кој ја
усвојува Владата на РМ на предлог на Министерството за земјоделство, шумарарство и
водостопанство.
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



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 реконструкцијапренамена 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.
Заради гаснење на пожари, спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот
загрозени од пожари и експлозии, укажување на техничка помош при незгоди и опасни
ситуации, како и извршување на други работи при несреќи и непогоди, се формираат
противпожарни единици.
Согласно член 5 од законот за пожарникарство Противпожарната единица на Град
Скопје го покрива подрачјето на Општина Илинден.
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
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
ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА

192
193

3143-010
БРЗА ПОМОШ

194

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КРИЗИ

195

АМСМ - помош на патишта
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

196
2 433 384
3249-101

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ГАЗИ БАБА
3223-490
МАКЕДОНИЈА ПАТ

Телефон 3138 - 724
Тел. факс 3138 - 736
Дисп. Служба 2561- 502

МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

3248-701
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 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.
 Организирање и реализирање на Обука за пожарникари за добивање на Сертификат за
пожарникари.
 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 2020 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 другите општини и
развој за зајакнување на доброволната противпожарна организација на својата
територија како 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, дејствувањето
Општинскиот штаб за заштита и спасување, Општинскиот противпожарен сојуз,
Доброволните противпожарни друштва (со посебна програма), 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 и за друг вид несреќи;

Финансирање на Програмата:
 Оваа Програма дава поддршка за реализирање на целите на заштита и спасување од
пожари на територија на Општина Илинден, противпожарна заштита и зајакнување на
доброволната противпожарна организација и други активности за заштита и спасување,
доброволната противпожарна организација и 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
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 организирани од страна на ТППЕ и Општинскиот
противпожарен сојуз поврзани со квизови, натпревари, вежби, прослави и други настани;
- Подршка и учество во проектни и друг вид на активности.
5.Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се објави
во Службен гласник на општина Илинден.

Арх. број: 07-221/8
Датум на донесување:31.01.2020г

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на Годишна инвестициона на ЈКП
,,Водовод” н.Илинден за 2020 година
Се објавува Одлука за давање согласност на Годишна инвестициона на ЈКП ,,Водовод”
н.Илинден за 2020 година бр.07-221/9 од 31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година,
доставена до Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07-221/9 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен
гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/7
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија
( Сл.весник на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) член 20 став 1 точка 44 од Статуот 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 31.01.2020
година, донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност на Годишна инвестициона програма на ЈКП
,,Водовод” н.Илинден за 2020 година
Член 1
Се дава согласност на Годишна инвестициона програма на ЈКП ,,Водовод”
н.Илинден за 2020 година бр.02-320/1 од 25.12.2019 година, усвоена со Одлука
донесена од Управниот одбор на ,,Водовод” н.Илинден бр.02-321/7 од 27.12.2019
година .
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен
гласник на Општина Илинден.

Архивски број:07-221/9
Датум на донесување: 31.01.2020г.

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за давање согласност на План за начин на вршење на
дејноста снабдување со вода за пиење во вонредни околности
Се објавува Одлука за давање согласност на План за начин на вршење на
дејноста снабдување со вода за пиење во вонредни околности бр.07-221/10 од
31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и прва)
редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година, доставена до Градоначалникот
на Општина Илинден под бр.07-221/10 од 10.02.2020г
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во
Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/8
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ( Сл.весник
на РМ бр.39/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15,
61/15, 39/16 и 64/18) член 20 став 1 точка 44 од Статуот 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
31.01.2020 година, донесе:
ОДЛУКА
за давање на согласност на План за начин на вршење на дејноста снабдување со
вода за пиење во вонредни околности
Член 1
Се дава согласност на План за начин на вршење на дејноста снабдување со вода
за пиење во вонредни околности бр.02-322/1 од 25.12.2019 година, усвоен со Одлука
донесена од Управниот одбор на ,,Водовод” н.Илинден бр.02-321/8 од 27.12.2019 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службен гласник
на Општина Илинден.

Архивски број:07-221/10
Датум на донесување: 31.01.2020г.

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување на вредност на бод на платите на
административните службеници во ЈОУДГ ,,Гоце Делчев “–општина Илинден
Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бод на платите на
административните службеници во ЈОУДГ ,,Гоце Делчев “–општина Илинден
бр.07-221/11 од 31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
31 (триесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година,
доставена до Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07-221/11 од
10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.
Арх.бр.08-452/9
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 88 став 3 од Законот за административни
службеници(Сл.весник на Р.М. бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16,
11/18 и 4/19),Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден
31.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бод на платите на административните
службеници во ЈОУДГ ,,Гоце Делчев “–општина Илинден
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на административните јавни
службеници во ЈОУДГ ,,Гоце Делчев “–општина Илинден за 2020 година за
периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува изнесува 81,6
денари.
Член 2
Одлуката влегува во сила со нејзино објавување во Службен гласник на
општина Илинден.

Архивски број:07-221/11
Датум на донесување: 31.01.2020г.

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука за утврдување на максималниот износ на
вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на
јавни услуги и на Директорот на Ј.О.У.Д.Г „ Гоце Делчев“-Општина
Илинден за 2020 година
Се објавува Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на
бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на Директорот
на Ј.О.У.Д.Г„Гоце Делчев“-Општина Илинден за 2020 година бр.07-221/12 од
31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и
прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година, доставена до
Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07-221/12 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/10
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 т.15 од Закон за локална самоуправа
( Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 166-3 од Законот за заштита на децата
(Сл.весник на Р.М. бр. 23/13, 12/14,44/14,144/14,10/15, 5/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17,21/18, 198/18, 104/19, 146/19 и 275/19) и Одлука за утврдување
на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за
2020 година донесена од Влада на Република Северна Македонија бр.44110/1 од 14.01.2020 година, Советот на Општина Илинден на седницата
одржана на ден 31.01.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за
пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на Директорот
на Ј.О.У.Д.Г „ Гоце Делчев“-Општина Илинден за 2020 година
Член 1
Максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на Директорот на Ј.О.У.Д.Г„Гоце Делчев“Општина Илинден за 2020 година за периодот од периодот од 01.01.2020
година до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.
Член 2
Одлуката влегува во сила со нејзино објавување во Службен гласник на
Општина Илинден.

Архивски број:07-221/12
Датум на донесување: 31.01.2020г.

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за управување со отпад на територија на
општина Илинден за 2020 година
Се објавува Програмата за управување со отпад на територија на општина
Илинден за 2020 година бр.07-221/13 од 31.01.2020 година што Советот на
Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница одржана на
ден 31.01.2020 година, доставена до Градоначалникот на Општина Илинден под
бр.07-221/13 од 10.02.2020 година
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/11
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

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 31.01.2020
година донесе:
ПРОГРАМА
за управување со отпад
на територијата на Општина Илинден за 2020 година
Со Програмата за управување со отпад на територија на Oпштина
Илинден за 2020 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.
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;
- 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 со отпадот, особено во делот на
постапување со биолошкиот отпад. На овој начин, ЈКП „Илинден“ н.Илинден
како давател на услугата ќе може да ги применува начелата на:
универзалност на услугата, недискриминација, одржливост на услугата,
квалитет и ефикасност, транспарентност, економски прифатлива цена и
целосно покривање на територијата за вршење на услугата.
-

За подобрување и модернизација на системот за управување со
отпадот, се планира организирано спроведување и унапредување на
постојниот систем за интегрирано управување со отпадот преку :
- Зголемување на селекцијата на отпадот;
- Набавка на ново специјално возило - камион за собирање и
транспорт комунален цврст отпад, со капацитет од 8 м3;
- Набавка на ново специјално возило - камион подигнувач на
контејнери од 5,5 м3;
- Во соработка со Општина Илинден и „Пакомак“, да се набават 500
нови садови за отпад - пластични канти од 120 литри, кои ќе бидат
доделени на домаќинствата како „втора канта“ за селективно
складирање на отпадот, со што, околу 20% од корисниците ќе
бидат опфатени со втора канта;
- Подигање на јавната свест на граѓаните за селектирање на отпадот
преку информирање за можностите за искористување на
употребливите состојки од отпадот, намалување на количините
растителен и биоразградлив отпад со примена на компостирање,
соопштенија поставени на критични места за правилно
изнесување, складирање и третман на отпадот, усни и писмени
опомени и укажувања од страна на комуналните инспектори на
општина Илинден и еко-патролите на ЈКП „Илинден“ како и
известувања на веб- страниците на Општината и ЈКП Илинден;
- Зголемување на бројот на т.н. зелени острови за поставување
контејнери за селективно собирање отпад (хартија, пластика и
стакло).
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 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:
Подигнување на јавната свест и одговорноста на секој субјект за
создадениот отпад;
Проширување и надоградување на селективното собирање на
отпадот и организирано постапување со него;
Донесување Програма
и динамичен (акционен) план за
обезбедување на нови дополнителни садови (канти) за времено
сместување на отпадот, за новите корисници - физички и правни
лица;
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.)
Организирање работилници, советувања, обуки, предавања и сл.
од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина
и постапувањето и управувањето со отпадот за граѓаните.

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 зголемувањето на бројот на корисниците, потребно е да се
обезбедат дополнителен број на садови за собирање на комуналниот отпад и
тоа: пластични канти од 120 и 240 литри, и контејнери од 1,1м3 и 5,5м3.
Со организираното подигнување на отпадот преку систем на
изнесување се опфатени 5.200 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
Општина Илинден. Динамиката за собирање на отпадот кај овие корисници се
утврдува договорно, според нивните потреби.
Собраниот комунален цврст отпад се транспортира и депонира на
Депонијата за комунален отпад - Дрисла, по претходно извршена селекција и
вадење на корисните состојки од отпадот.
Во текот на 2020 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 околу 7.000 тони.
Со цел намалување на количините на создадениот и депонираниот
отпад, во 2020 година ќе се продолжи со селектирањето на отпадот и тоа:
- Примарна селекција на отпадот, за што се доделени 550 пластични
канти од 120 литри и 3000 најлонски вреќи во жолта и сина боја кои се
поделени по домаќинства и помали правни сујекти - дуќани, како и 10
пластични контејнери 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.
Во Табела бр. 1 е даден Преглед на динамиката за собирање на
отпадот од домаќинствата во Општина Илинден, по населени места.
3. Извршител на програмата
Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со
Програмата за управување со отпад на подрачјето на Општина Илинден за
2020 година е ЈКП Илинден - н.Илинден.
Извршителот има обврска за континуирано, квалитетно, навремено и
организирано собирање и транспортирање на комунален цврст и друг вид
неопасен отпад согласно Програмата за управување со комунален и друг вид
неопасен отпад на територија на Општина Илинден за 2020 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
- 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.
Табела бр. 1

Ред.
Бр.
1.
2.

Преглед на динамиката за собирање на отпадот
по населени места во Општина Илинден

Ден /
Населено место
ПОНЕДЕЛНИК
Илинден
Марино

3.
4.
5.

Бујковци
Мршевци
Бучинци

1.
2.
3.
4.

ВТОРНИК
Илинден
Илинден
Марино
Марино

5.
6.

Бунарџик
Ајватовци

1.
2.
3.
4.

СРЕДА
Кадино
Кадино
Мралино
Мралино

5.
6.

Миладиновци
Миладиновци

7.
8.

Текија
Дељадровци

1.
2.
3.
4.

ЧЕТВРТОК
Илинден
Илинден
Марино
Марино

Улица

Време на собирање
(час)

1, 4, 6, 22 ,24, 26, 28 и 32
531, 501, 502, 503, 504, 505,
507, 508, 509, 510 и 526
Цело населено место
Цело населено место
Цело населено место

07,00 - 12,00

9
11, 25 и 535
532
512, 512А, 512Б, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521,
522 и 523
Цело населено место
Цело населено место

07,00 - 09,00
07,00 - 11,00
07,00 - 09,00

10
Останатиот дел од н.м.Кадино
1
Останатиот дел од н.м
Мралино
2
Останатиот дел од н.м
Миладиновци
Цело населено место
Цело населено место

07,00 - 09,00
07,00 - 11,00
07,00 - 09,00
09,00 - 12,00

07,00 - 09,00
07,00 - 13,00
07,00 - 09,00

07,00 - 09,00
07,00 - 12,00
07,00 - 11,00

5.

Марино

2
3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23 и 27
500
400, 401, 403, 405, 406, 416,
408, 409, 410, 411, 412, 413,
414 и 527
Локалитет Јака

1.
2.
3.

ПЕТОК
Илинден
Илинден
Марино

8
1, 14 и 20
531, 533 и 536

07,00 - 12,00
11,00 - 13,00
07,00 - 11,00
07,00 - 09,00

07,00 - 13,00
10,00 - 12,00
12,00 - 13,00

07,00 - 09,00
09,00 - 11,00
11,00 - 12,00
12,00 - 13,00

07,00 - 13,00
07,00 - 12,00

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 2020 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. Завршна одредба
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
„Службен гласник“ на Општина Илинден.

Архивски број:07-221/13
Датум на донесување: 31.01.2020г.

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за одржување и уредување на јавни
урбани зелени површини на подрачје на општина Илинден за 2020
година
Се објавува Програма за одржување и уредување на јавни урбани зелени
површини на подрачје на општина Илинден за 2020 година бр.07-221/14 од
31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и
прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година, доставена до
Градоначалникот на Општина Илинден под бр.07-221/14 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/12
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

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 31.01.2020 година донесе:
ПРОГРАМА
за одржување и уредување на јавни урбани зелени површини
на подрачјето на Општина Илинден за 2020 година
Програмата за одржување и уредување на јавни урбани зелени површини
на подрачјето на Општина Илинден за 2020 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 и уредување на јавни урбани зелени
површини на подрачјето на Општина Илинден е креирана за уредување,
урбанизирање и одржување на слободни јавни површини.
2. Вид, обем, динамика, начин и рокови за извршување на работите
2.1 Вид и обем на работите
Одржувањето и уредувањето на јавните урбани зелени површини се
состои од :
- одржување на постоечките зелени, озеленети и уредени јавни
површини;
- засадување на украсни садници;
- засадување на трева, цвеќе и сл;
- одржување на урбаната опрема во парковските површини;
- проширување на зелените површини со утврдување, планирање и
зафаќање на нови локации;
- изработка на подземни бунари за техничка вода за полевање на
озеленети површини;
- учество во акцијата „Со озеленување против загадување“.
2.2 Динамика, начин и рокови за извршување на работите
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;

Зголемување на новите зелени површини во општината, уредување на
запуштени зелени површини, деградираниот простор, намалување и
спречување на загадувањето на почвата и воздухот, намалување на бучавата,
подобрување на визуелниот изглед на урбаната средина како и активности за
пошумување поради што се планираат следниве активности:
- Изготвување 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 имајки ги во предвид експанзијата и забрзаниот
развој на општината.
Преглед на уредени јавни зелени површини за одржување
на подрачјето на Општина Илинден за 2020 година

I. Паркови и јавни зелени површини на територијата на Општина Илинден
1.
одржување на паркот пред дом на култура Илинден
2.
парк на раскрсница во Илинден
3.
парк кај седиштето на Општината
4.
зелени површини на ул.11 и ул.19(локална зона-Ограѓе)
5.
зелена површина на ул.5 н.Илинден кај повеќенаменското игралиште
6.
тревник кај спортската сала ,,Гоце Делчев"и теренски терени

површина м
2
4.500м
2
500 м
2
2.000 м
2
14.500 м
2
10.000 м
2
7.000 м

2

7.

тревник на просторот помеѓу ул.531 и ул.534 во н.м Марино

8.
9.
10.
11.
12.
13.

тревник позади спортски терени во н.м Марино
зелена површина на просторот помеѓу каналот и СОСУ Илинден
зелена површина канал пешачка патека Марино-Кадино
зелена површина во локална економска зона Марино-Кадино
тревник кај домот на култура во Марино
тревник пред Домови на култура во сите 10 населени места

14.

32.500м

15.

зелени површини–заштитен појас на локалитет 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19
локална зона Марино-Кадино
зелена површина од ул.531 н.м Марино до прочестителна станица

16.

зелена површина пред игралиште и тревник блок 3 Кадино

1.700 м

17.

спортско-рекреативна патека Ајватовци

3.500 м

18.

парк во н.м Миладиновци

1.000 м

19.
20.

зелена површина на ул.1 во н.м.Миладиновци
зелена површина кај амулантата во н.м. Миладиновци

1.800 м
2
1.000 м

21.

простор околу мониторинг станици и парк на ул.2 во н.м Илинден

300 м

22.

зелена површина локална покрај ул.19 н.м Илинден

2.600 м

23.

зелена површина покрај ул.500 на излез од н.м Марино

2.400 м

24.

зелени површини во локалитет Јака

16.000м

25.

тревник кај кружен тек Кадино

150 м

Вкупна површина на паркови и озеленети површини

3.600 м

2

3.000 м
2
12.000 м
2
6.000 м
2
12.000 м
2
5.000 м
2
2.400м
2

2

2

8.500м

2
2

2
2

2
2
2
2

2

166.950 м

2

Озеленети површини покрај патишта во Општина Илинден
1
2

Должина на локалните патишта
Ширина за косење на локалните патишта
( од двете страни на патот по 1 метар)

30.000 метри
2 метри

Вкупната површина покрај локалните патишта

60.000 м2

Во Програмата за одржување и уредување на јавни урбани зелени
површини на подрачјето на Општина Илинден за 2020 година ќе биде
опфатен урбаниот дел на општината во сите 12 (дванаесет) населени места.
Дополнителни активности
Во текот на 2020 година Одделението за инспекциски надзор како
надлежен надзорен орган над Програмата во функција на одржување и
уредување на јавни урбани зелени површини може да издаде налог за
превземање на други дополнителни и вонредни активности во зависност од
укажани потребни околности на ЈКП Илинден н.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;
Терцијална каналска мрежа предвидена за уредување во 2020 година од
страна на ЈКП Илинден, н.Илинден

Илинден

Отворени одводни канали и ендеци
Канал-ендек покрај ул.8
Канал во м.в. Џабиица
Канал покрај ул.9 (кај ООУ Гоце Делчев) и во
продолжение каналот кој поминува низ спортски
терени Илинден
Канал позади тениски терени
Канал покрај Јурумлерски пат
Ендек покрај ул.21 и ул.27
Ендек покрај ул.11, ул.13, ул.15 и ул.19
Вкупно:

Марино

Кадино

Мралино

Вкупно:

должина/метри
500
400
850

500
1500
350
2500
6600

Терцијални канали -сисавци на Главен канал во
локална зона Марино-Кадино
Ендек покрај ул. 500
Канал покрај пешачко-рекреативна патека МариноКадино
Вкупно:

1600

Канал покрај ул.1
канал покрај ул.2 и ул.3
канал покрај ул.5 и ул.6
Канал покрај ул.7, ул.8, ул.9 и ул.10
Канал покрај локален пат Кадино-Мралино
Пробивање и прочистување каналот кој ги поврзува
ул.3 и ул.5
Вкупно:

300
500
550
2400
250
500

Ендек покрај ул.1, ул.2 и ул.3
Канал во м.в Шамак
Канал во м.в Езериште (покрај ул.7)
Ендек покрај ул.4 и ул.5
Вкупно:

700
2000
4300

4500
1900
1000
250
1050
4200
19.600

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 Програмата за
одржување и уредување на јавни урбани зелени површини на подрачјето на
општина Илинден за 2020 година е Јавно Комунално Претпријатие Илинден.
Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено
одржување и уредување на зелените површини согласно Програмата за
одржување и уредување на јавни урбани зелени површини на подрачјето на
Општина Илинден за 2020 година.
Одговорен субјект за спроведување на Програмата се директорот на
јавното претпријатие или правното лице на кое му е доверено извршувањето
на работите во делот на одржувањето и уредувањето на зелените површини.
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 1.200.000,00
денари и тоа за:

1.200.000,00 денари за одржување, хортикултурно уредување и
проширување на јавни зелени површини (озеленување и
пошумување)
- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден;
- од донации.
5. Надзор над извршување на Програмата
Надзор над извршување на Програмата за одржување и уредување на
јавни урбани зелени површини на подрачјето на општина Илинден за 2020
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. Завршна одредба
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
‘’Службен Гласник на Општина Илинден’’.

Архивски број:07-221/14
Датум на донесување: 31.01.2020г

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за користење, одржување, проширување и
модернизирање на јавното осветлување на општина Илинден
за 2020 година
Се објавува Програма за користење, одржување, проширување и
модернизирање на јавното осветлување на општина Илинден за 2020 година
бр.07-221/15 од 31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
31 (триесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година,
доставена до Градоначалник на Општина Илинден под бр.07-221/15 од 10.02.2020
година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/13
Од 11.02.2020 год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

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 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 31.01.2020 година донесе:
ПРОГРАМА
за користење, одржување, проширување и модернизација на јавно
осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2020 година
1.Со Програмата за користење, одржување, проширување и модернизација на
јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2020 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 и 23/16) во висина од 9.000.000,00
денари.
2.Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за тековна
потрошувачка на електрична енергија, тековно одржување (реконструкција),
проектирање, проширување и модернизација на јавно осветлување на
подрачјето на Општина Илинден и тоа :
Реден
Износ
број
Активност
(во денари)
1.
Трошоци за потрошена електрична енергија
5.000.000,00
за јавно осветлување
2.
Одржување(реконструкција),замена на прегорените
улични штедливи светилки, замена на дотраени дрвени 2.500.000,00
електрични столбови, оспособување на постоечките
блокови за улично осветлување(промена на осигурачи,
склопки-контактори и фотореле) и вградување на лед
светилки на место на постоечките и др.
3.

Проширување и модернизација на јавно осветлување
за потребите на граѓаните во сите 12 населени места
ВКУПНО :

1,500.000,00
9.000.000,00

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:
Реден
Населено место
Број на улични
Должина на линијаброј
светилки
улично
осветлување(м)
1
Илинден
513
26.580
2
Марино
496
23.615
3
Кадино
228
12.575
4
Мралино
115
6.900
5
Бунарџик
63
4.005
6
Ајватовци
47
3.570
7
Миладиновци
186
9.300
8
Бујковци
46
1.950
9
Бучинци
36
1.690
10
Мршевци
93
4.160
11
Дељадровци
68
3.405
12
Текија
45
1.700
ВКУПНО
1936
99.450
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:
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив на материјали

11.

Кабел СКС 2x16
Улична светулка Гесташ
Столбови-канделабри
Затегнувачи 30 СКС
Алко клеми
Лед сијалици
Контактори 80А
Автоматски осигурачи
Фотореле со сонда
Фасонки порцелански со грло
Е27 и Е40
Натриумови светилки, 150W

12.

Временско реле

Количина
3000
100
20
150
150
1000
5
50
20
100

Единица
мерка
метри
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња

30

Парчиња

5

Парчиња

3.3 Обем на одржувањето:
Палењето и гасењето на јавното осветлување се одвива согласно
усвоениот календар, а истото се спроведува со вклопни часовници, фоторелиња или во поново време со астрономски 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. Проширување на уличното осветлување ќе опфати поставување на нови
линии со поставување на електрични столбови (бандери, канделабри), кабел,
нови улични светилки и мерни полиња и др.
Назив на материјали
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кабел СКС 2x16
Улична светулка Гесташ
Столбови-канделабри
Затегнувачи 30 СКС
Алко клеми
Блок
Штедливи и лед сијалици

Количина
3000
100
30
100
100
5
100

Единица
мерка
метри
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња
парчиња

5.Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со
Програмата за користење, одржување, проширување и модернизација на
јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2020 година е
општина Илинден преку одделението за инспекциски надзор –Инспекторат и
ЈКП Илинден н.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 2020 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,
проширување и модернизација на јавно осветлување на подрачјето на
Општина Илинден за 2020 година врши надлежниот општински орган Одделението за инспекциски 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.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објaвување во
Службен Гласник на Општина Илинден.

Архивски број:07-221/15
Датум на донесување: 31.01.2020г.

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за одржување и заштита на општински
улици и патишта на подрчје на општина Илинден за 2020 година
Се објавува Програма за одржување и заштита на општински улици и патишта
на подрчје на општина Илинден за 2020 година бр.07-221/16 од 31.01.2020 година
што Советот на Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна
седница одржана на ден 31.01.2020 година, доставена до Градоначалник на
Општина Илинден под бр.07-221/16 од 10.02.2020година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/14
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на одредбите од Законот за комунални дејности
(,,Службен весник на РМ" 95/2012, 163/13 и 42/14), одредбите 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, бр.42/14, 166/14 и
44/2015) и одредбите од Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино
спроведување
на подрачјето Општина Илинден арх.бр.07-1891/4 од
30.06.2014 година (објавена во Службен гласник на Општина Илинден бр.6 од
03.07.2014 година), ),Советот на Општина Илинден на седницата одржана на
ден 31.01.2020 година, донесе:

Програма за одржување и заштита на општински
патишта, улици и други јавни површини на подрачјето на
општина Илинден за 2020 година
I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Цел на Програмата е 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 интервентно одржување и заштита на
општинските улици и патишта на подрачјето на општина Илинден во текот на
2020 година.
III. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ
a) Обем
1. Одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта опфаќа:
1.1.
- машинско и рачно метење, миење и чистење од отпадоци на општинските
улици и патишта;
1.2.
- 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;
- констатирање на оштетувања и навремено превземање мерки и активности
за нивно санирање, со поправка на ударни дупки 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;
- обележување на хоризонталната сигнализација;
Активностите од оваа точка ќе се изведуваат на општинските улици и
патишта низ сите дванаесет населени места во Oпштина Илинден и тоа на
следните правци

1
2
3
4
5
6
7
8

Општински патишта
Илинден – Марино - Миладиновци
Илинден-Марино-Кадино-Мралино
Илинден-Ајватовци-Мршевци
Кадино-Бунарџик-Ајватовци
Миладиновци-Бујковци-Мршевци-Бучинци
Миладиновци-Текија-Дељадровци
Кадино – Автопат Скопје-Велес
Споредни улици на територијата на 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, чистење и 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 на патот, одводнување на атмосферската вода од
коловозот како и вонредни интервенции за обезбедување на сигурен
сообраќај.
1.3.
- чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови.
б) Динамика
1.1.
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 н.м. Илинден, ул.500, ул.531, ул.532 н.м. Марино и ул.10,
ул.1,ул.2 и ул.3 н.м. Кадино како и сите влезови и излези на општината.

Ред.
бр.

релација, патен правец, улица

должина
(во км.)

ширина
(во метри)

површина
2
(во м )

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

4,5

6

27.000

9

Раскрсница Кадино-влез на н.м
Миладиновци
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

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.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

релација, патен правец, улица
ул.1 н.м.Илинден
ул.11, ул.13, ул.15, ул.19, ул.21 и
ул.27 н.м.Илинден
ООУ,,Гоце Делчев’’ – нов мост
н.м Марино
ул.7 н.Илинден
ул.401, ул.403, ул.405 и ул.406
во н.м Марино
ул.533 (стамбени згради)
во н.м Марино
ул.6, ул.7, ул.8, ул.9 и ул.11
во н.м Кадино
ул.501, ул.502, ул.503, ул.504,
ул.505, ул.506, ул.510 и ул. 518
во н.м Марино
улици во економска зона
Марино-Кадино
сите останати улици во урбаниот
дел на Општината
Вкупно:

должина
(km)
3,3
2,6

ширина
(m)
6
4

површина
(m2)
19.800
10.400

0,1

6

600

0,25
2,4

6
4

1.500
9.600

0,5

5

2.500

1,7

4

6.800

2,2

4

8.800

1,2

6

7.200

10,2

3

30.600
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.)

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

2,7

5

13.500

5

ул.10 (Кадино) – излез кон автопат М-3
(н.м Кадино)
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

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
Ајватовци – Мршевци

0,2

5

1.000

3,9

5

19.500

17

1,5

Вкупно:

површина
2
(во м )

197.300

Освен 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
1.2.
Динамиката на одржувањето и заштитата на општинските улици и патишта ќе
се извршува континуирано во текот на целата година.
1.3.
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.
IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Оваа програма ќе се финансира од средства предвидени во Буџетот на
општина Илинден за 2020 година:
- Одржување и заштита на општински улици и патиштаЦената на услугите за одржувањето и заштита на општински улици и
патишта ги опфаќа цената на материјалите, трошоците на механизацијата
(гориво и мазиво) и цената на услугата (во единечна цена на извршена
количина или час), дефинирани во ценовникот, донесен на Управниот Одбор
на ЈКП Илинден
н.Илинден, усвоен од Советот на општина Илинден.
Распределбата на средствата за одржување и заштита на општинските
улици и патишта ќе се врши на следниот начин:
Опис на позиција
1. Чистење, метење и миење на општинските улици
и патишта
2. Крпење на ударни дупки со претходно
засекување на рабовите во правилна форма,
чистење, обезпрашување, прскање со
битуменска емулзија и пополнување со
асфалтна маса и вградување на ладен асфалт

Р.бр.

3. 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
4. Чистење и одржување на улиците и локалните
патишта во зимски услови
Вкупно

Вредност во денари
3.800.000,00

260.000,00

40.000,00

2.000.000,00
6.100.000,00

V. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Активностите предвидени во оваа Програма ќе ги извршува Jавното
комунално претпријатие Илинден, н.м.Илинден основано од Oпштина
Илинден за вршење на работите утврдени со оваа Програма.
Претпријатието има обврска за континуирано, квалитетно и навремено
одржување на општинските улица и патишта на територија на Oпштина
Илинден во 2020 година.

VI. НАДЗОР
Надзор над извршувањето на Програмата за одржување на општински
улици и патишта на подрачјето на Oпштина Илинден за 2020 година ќе врши
одделението или лицата овластени од страна на Градоначалникот на
Oпштина Илинден.

Архивски број:07-221/16
Датум на донесување: 31.01.2020г.

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за вршење на оџачарска дејност
за 2020 година
Се објавува Програма за вршење на оџачарска дејност за 2020 година бр.07221/17 од 31.01.2020 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на
31 (триесет и прва) редовна седница одржана на ден 31.01.2020 година,
доставена до Градоначалник на Општина Илинден под бр.07-221/17 од
10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/15
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

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. 95/2012), Советот на
општина Илинден на седницата одржана на ден 31.01.2020 година, донесе:
ПРОГРАМА
за вршење на оџачарска дејност за 2020 година
1. ВОВЕД
Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден со изготвувањето
и донесувањето на оваа програма има за цел да обезбеди доследна и
успешна имплементација на законската и подзаконската регулатива од оваа
област (пред се Законот за заштита и спасување и
Правилникот за
одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите
за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништата-котли за парно
греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки), и
обезбедување на услови за соодветен обем, квалитет, достапност,
континуитет и надзор над вршењето на комуналната дејност за оџачарски
работи како стопанска дејност за давање на комунални услуги за
задоволување на потребите на физичките и правните лица.
2. ОПШТ ДЕЛ
Под вршење на оџачарски услуги се подразбира чистење и контрола на
уредите за спроведување на чад и опремата за ложење, за обезбедување на
нормално функционирање на оџаците, димоводните уреди и огнишните
објекти и за заштита на имотот и животот на граѓаните од пожар.
Одржувањето во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди,
системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништатакотли за парно греење во објектите се врши преку
•
преглед на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух,
системите за воздушно и водено греење, огништата-котли за парно греење;
•
чистење на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух,
системите за воздушно и водено греење, огништата-котли за парно греење;
•
запалување на саѓите во оџаците и во димоводните уреди и
•
превземање превентивни мерки за обезбедување на оџаците,
димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено
греење, огништата-котли за парно греење од пожар и нивно оспособување за
нормално функционирање.
Прегледот на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за
воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење ќе се врши
постојано, според укажаната потреба и по повик од корисникот на услугата.
Прегледот ќе се извршува пред се на ѕиданите оџаци и вентилации и на
нивните приклучоци, како и на другите димоводни уреди, системите за
воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно
греење.

Чистењето на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите
за воздушно и водено греење и на огништата-котли за парно греење ќе се
врши според следнава динамика:
- еднаш месечно во сезоната за греење и еднаш вон сезоната за греење за
органите на државната управа, единиците на локална самоуправа, трговските
друштва, јавните претпријатија, установите и службите за заштита и
спасување од пожари на луѓето;
- двапати во периодот во сезоната за греење и еднаш вон сезоната за греење
на домаќинствата;
- еднаш годишно за вентилационите канали и отвори;
- еднаш годишно за резервни оџаци со приклучоци во зградите што користат
парно, воздушно и водено централно греење;
- еднаш месечно во сезоната за греење и еднаш вон сезоната за греење за
оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и
водено греење и огништата-котли за парно греење и
- еднаш месечно во текот на целата година за стружење и отстранување на
технолошки наслаги во димоводните уреди над отворените ложишта за
печење на месо и месни преработки на жар.
Ако при контролата на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух,
системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење
се утврди дека истите се неисправни, чистењето може да се извршува и
надвор од оваа динамика.
Според гореутврдената динамика ќе се врши и чистењето по пат на
запалување, при што при вршење на спалувањето ќе се превземат сите
неопходни мерки за заштита од пожар и ќе се обезбедат соодветни апарати и
уреди за гасење на пожар.
3. ОПЕРАТИВЕН ДЕЛ
Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден, како јавно
претпријатие основано од Советот на Општина Илинден не кое му е доверено
вршењето на комуналната дејност за вршење на оџачарски работи, како
комунална дејност од индивидуална комунална потрошувачка, ќе ги превземе
сите неопходни активности за оптимална организација и обезбедување на
услови за успешно и доследно вршење на оваа дејност во рамките на
законската регулатива, при што со предметната услуга ќе бидат опфатени
сите делови и населени места од подрачјето на Општина Илинден, а
димензионирањето на нивото на услугата и начинот на нејзино извршување ќе
биде во склад и со почитување на урбаните, социјалните и културните навики
на живеење на населението.
За функционалното извршување на комуналната услуга за вршење на
оџачарските работи, Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден ќе
обезбеди соодветна кадровска екипираност и специјална опрема за овие
намени, се со цел да се обезбедат неопходните услови и средства за вршење
на работите за одгушување, спалување, чистење и контрола на сите видови
оџаци, вентилации и камини, механичко чистење и спалување на сите типови
котли за централно греење, контрола на исправноста на уредите за греење,
хемиско чистење на уредите, штелување на горилниците, спалување на
камини, оџаци, чунци и хауби од скара или фурни и проверка на оџаци и
вентилациони канали и нивни приклучоци на новоизградени стамбени и
стамбено деловни објекти пред нивното пуштање во употреба.
Сопствениците, односно корисниците на објекти кои ги користат
уредите за спроведување на чад и опремата за ложење во текот на грејната
сезона се должни да побараат оџачарска услуга кога уредите за

спроведување на чад и опремата за ложење не можат да ги доведат во
исправна состојба самите.
Сопствениците и корисниците на индивидуалните објекти кои сами ги
чистат и контролираат уредите за спроведување на чад и опремата за
ложење, и корисниците на оџачарските услуги се должни да извршат чистење
на оџаците најмалку двапати во периодот во сезоната за греење и еднаш вон
сезоната за греење, доколку истите ги користат во грејната сезона. Чистењето
на оџаците во текот на грејната сезона вообичаено се врши пред почетокот на
грејната сезона (во месеците септември и октомври) и во текот на грејната
сезона (месеците јануари и февруари).
На барање на корисниците на услугите, Јавното комунално претпријатие
,,Илинден" н.Илинден како давател на услугата е должно да изврши чистење
и контрола на уредите за спроведување на чад и на опремата за ложење.
Станарите во објектите за колективно домување се должни на лицето кое
врши оџачарски услуги непречено да му овозможат чистење на оџаците, ако
за истото бидат писмено известени од страна на давателот на услугата и тоа
во рок од најмалку 5 дена пред отпочнувањето на чистењето.
Давањето на комуналната услуга за вршење на оџачарски работи како
индивидуална комунална потрошувачка со правните и физичките лица ќе се
воспоставува врз основа на договори склучени меѓу давателот и корисниците
на услугите на начин утврден согласно со закон.
За секоја извршена услуга ќе се издава соодветна потврда и ќе се изготвува
Записник кој ќе се потпишува и заверува од двете страни (давателот и
корисникот на услугата), во кој записник ќе се наведуваат и евентуалните
можни недостатоци кои мора инто да се отстранат, како забелешки околу
котлите, каналите и оџаците, а се однесуваат пред се за подобро
функционирање на грејниот систем.
Јавното комунално претпријатие Илинден, н.Илинден ќе врши промовирање
на услугата преку печатени материјали - флаери и соопштенија и информации
преку веб-сајтот на Претпријатието.
4. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ
За успешното спроведување и реализација на предметнава програма и
за успешно реализирање на активностите за вршењето на оџачарските
работи, финансиските средства за финансирање и развој на оваа комунална
дејност ќе се обезбедуваат од надоместокот (цената), а надоместокот за
користењето на оваа комунална услуга од индивидуалната комунална
потрошувачка ќе се пресметува во мерната единица - денари по м/ф.
Висината на цената за оџачарските услуги се утврдува со одлука на
Управен Одбор на ЈКП Илинден на која согласност дава Советот на Општина
Илинден.
5. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА
Надзор над извршувањето на Програмата за вршење на оџачарска дејност за
2020 година врши надлежниот општински орган - Одделение за инспекциски
надзор- Инспекторат.
Инспекциски надзор над извршувањето на Програмата за вршење на
оџачарска дејност за 2020 година вршат општинските комунални инспектории.

Архивски број:07-221/17
Датум на донесување: 31.01.2020г

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за активности во спортски објекти на
општина Илинден за 2020 година

Се објавува Програма за активности во спортски објекти на општина
Илинден за 2020 година, бр.07-221/18 од 31.01.2020 година што Советот на
Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница одржана
на ден 31.01.2020 година, доставена до Градоначалникот на Општина
Илинден под бр.07-221/18 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.
Арх.бр.08-452/16
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 5, 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 31.01.2020 година, донесе

ПРОГРАМА
за активности во спортските објекти на подрачјето
на Општина Илинден за 2020 година
IV.

ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на подрачјето на Општина
Илинден во областа на спортот за 2020 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.
ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМИ ПРИ ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕРМИНИ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ СО КОИ СТОПАНИСУВА
ЈКП ,,ИЛИНДЕН" н.ИЛИНДЕН
Со цел да се овозможи достапност на спортските објекти на сите субјекти,
што ќе придонесе кон подигнување на натпреварувачкиот дух, потикнување на
хуманиот аспект, како и пропагирањето и промовирање на разновидни
спортско-рекреативни содржини кои се наменети под еднакви услови за сите
жители на нашата општина, Јавното комунално претпријатие Илинден
термините за користење на спортските објекти ке ги доделува врз основа на
Правилник во кој јасно ке бидат дефинирани постапката и критериумите за
доделување на термин во спортските објекти.
Слободните термини за користење на спортските објекти ке се објавуваат
на крајот на тековната година за почетокот на идната година, пред почетокот
на секоја учебна година, како и по потреба во исклучителни случаеви доколку
службите на претпријатието утврдат одредени потреби за прераспределба и
менување на утврдените термини, на Веб страницата на Јавното комунално
претпријатие ,,Илинден" н.Илинден, како и на огласната табла на Спортската
сала „Гоце Делчев“ Илинден.
По објавувањето на слободните термини за користење на спортските
објекти со кои стопанисува ЈКП ,,Илинден" н.Илинден, сите заинтересирани
субјекти кои пројавуваат интерес за користењето на спортските објекти, во
рок од 10 (десет) дена од денот на објавувањето на слободните термини, до
надлежните служби на ЈКП ,,Илинден" н.Илинден поднесуваат Барање за
доделување на термини за користење на спортските објекти, во прилог на кое
Барање поднесуваат План и програма за спортските активности кои имаа
намера да ги извршуваат во спортските објекти, Потврда за регистрирана
дејност од областа на спортот издадена од Централен Регистар на Република
V.

Северна Македонија или Решение за вршење на дејноста спорт издадено од
Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија.
При доделувањето на термините за користење на спортските објекти со кои
стопанисува ЈКП ,,Илинден" н.Илинден, во временскиот период од 08:00
часот до 16:00 часот приоритет ќе имаат основните училишта на територијата
на Општина Илинден и Средното општинско стручно училиште ,,Илинден".
При евентуална потреба за термин, како во овој временски период, така и во
останатите временски периоди, за потребите на основните училишта на
територијата на Општина Илинден и Средното општинско стручно училиште
,,Илинден", ЈКП ,,Илинден" н.Илинден може да изврши одземање, односно
промена и прераспределба на веќе доделените термини за користење на
спортските објекти на останатите субјекти.
За останатите субјекти, во однос на временските периоди за
доделување на термините, или доколку при распределбата на термините во
случај кога има повеќе заинтересирани субјекти за еден ист термин,
распределбата на термините ќе се врши врз основа на следниве критериуми:

1

Процентуална застапеност
на членови од Општина
Илинден во вкупниот број на
членови во здружението;

2

Учество во организирани
натпревари и
натпреварувања;

3

Освоени награди и
признанија;
Придонес во промоцијата и
афирмацијата на Општина
Илинден во државата и
надвор од неа;
Развивање на масовниот
спорт;
Жителство, односно седиште
на територијата на Општина
Илинден;
Други критериуми.
Максимален број на бодови

4

5
6

7

VI.

до 50%
50-70%
70-90%
90-100%

5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
10
20
5
10
10
10
100

АКТИВНОСТИ

Активностите на претпријатието посебно ќе се насочуваат кон
создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните преку континуирано одржување на спортската инфараструктура:
-поправка
на
реквизитите,
сервисирање
на
осветлувањето,
водоводната и електричната инсталација во спортските објекти (
повеќенаменски игралишта, Спортска сала Гоце Делчев, фудбалски
игралишта, повекенаменското игралиште и тениски терени);
- поправка на трибините во спортските објекти;

- косење и обележување на тревникот на фудбалските игралишта на
подрачјето на Општина Илинден;
- активно учество во подготовката и реализирањето на активностите
околу Спортскиот Викенд „Илинден 2020“;
- подготовка на спортските терени во н.м.Бунарџик за одржување на
Меморијалниот натпревар во фудбал, по повод одбележувањето на
деветнаесет години од трагичното загинување на припадникот на АРМ,
Роберт Петковски;
- подготовка на фудбалскиот терен во н.м.Мралино за одржување на
седумнаесетиот меморијален натпревар во фудбал, во чест на Ѓоре Димоски ЈОЦО;
- подготовка на повекенаменските игралишта во населените места
Марино, Дељадровци и Миладиновци, за одржување на турнирите во мал
фудбал;
- одржување на игралиштата за мал фудбал и кошарка во населените
места: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик,
Миладиновци, Текија, Дељадровци, Бујковци и Мршевци.
РАСХОДИ
За целосно уредување и одржување на спортските терени и објекти а
во насока на одржување на функционалноста на истите планирани се расходи
во висина од 3.734.000,00 и тоа:
VII.

-

-

-

бруто плати за вработени и ангажирани работници
2.580.000,00
потрошена електрична енергија
500.000,00
хигиенски средства
40.000,00
сервисирање на ПП апарати
14.000,00
трошоци за алати
20.000,00
трошоци за отстранување на дефекти ( чешми, хидранти, светилки,
поправка на голови и кошови, поправка на метална ограда, поправка на
трибини, оспособување на рефлектори, молерски работи и др. )
200.000,00
трошоци за одржување на тревник ( ѓубрење, косење, обележување,
сервис на косилки, гориво, конец, црево, прскалки )
250.000,00
трошоци за подготовка на повекенаменските игралишта во населените
места Марино, Дељадровци и Миладиновци за одржување на
турнирите во мал фудбал, одржување на хигиената и одржување на
функционалноста на останатите игралишта во другите населени места (
поправка на електрична инсталација, браварски работи, поправка на
ограда, обележување со асфалтон, одржување хигиена и др.)
130.000,00

V.ФИНАНСИРАЊЕ
За 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 3.734.000,00 денари, од
сопствени приходи на Претпријатието и од Буџетот на Општина Илинден.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Практичната реализација и следењето на активностите на оваа
програма во делот на спортот ќе се врши од страна на Одделението за Лер и

јавни дејности и Одделението за финансиски прашања на Општина Илинден,
како и од страна на Јавното комунално претпријатие Илинден н.Илинден.
Надзор над реализацијата на програмата за спортски активности на
подрачјето на Општина Илинден за 2020 година од страна на Јавното
комунално претпријатие Илинден ќе врши Одделението за Лер и јавни
дејности на Општина Илинден.

Архивски број:07-221/18
Датум на донесување: 31.01.2020г.

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

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за управување и одржување на гробишта
на општина Илинден за 2020 година
Се објавува Програма за управување и одржување на гробишта на општина
Илинден за 2020 година, бр.07-221/19 од 31.01.2020 година што Советот на
Општина Илинден ја донесе на 31 (триесет и прва) редовна седница одржана на
ден 31.01.2020 година, доставена до Градоначалникот на Општина Илинден под
бр.07-221/19 од 10.02.2020 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-452/17
Од 11.02.2020год.
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски с.р

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) и чл. 14 од Законот
за гробишта и погребални услуги (“Сл.весник на РМ”бр.86/08,156/10 и 53/11),
Советот на Општина Илинден на седница одржана на ден 31.01.2020 година,
донесе
ПРОГРАМА
за управување и одржување на гробишта на општина Илинден за
2020 година
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.
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 ќе се обезбедуваат и 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.

VI. Предвидени активности во 2020 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 2020 година
Ред
бр.
1.

2.

Вид и опис на работите и активностите
Изработка на Проект за изградба на
инфраструктурни објекти и градежни објекти
за потребите на гробиштата
Одржување на постоечката и изградба на
нова инфраструктура( изградба на капела и
административна просторија )

Јавното комунално претпријатие Илинден во финансискиот план и
планот за јавни набавки за 2020 ќе предвиди 300.000,00 денари, средства
кои ќе бидат искористени за реализирање на горенаведените активности.
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.
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