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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За прогласување на Одлукa за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-2577/2 од 17.12.2008 година.
Се
прогласува Одлукaта за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-2577/2 од 17.12.2008 година што Советот
на Општина Илинден
ја
донесе
на
седницата одржана на ден 17.12. 2008
година.
Архив. Број 08-2622/1
Од18.12. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
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РЕШЕНИЕ
За прогласување на Одлукa за измена и дополнување-проширување на средствата
во Буџетот на Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-2577/3 од 17.12.2008 година.
Се прогласува Одлукaта за измена и дополнување-проширување на средствата во
Буџетот на Општина Илинден за 2008 година со Арх. Број 07-2577/3 од 17.12.2008 година што
Советот на Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 17.12.
2008 година.
Архив. Број 08-2622/2
Од18.12. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Арх. бр. 07-2577/4
Од 17.12. 2008 год.

Совет на Oпштина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.
Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ

Службен Гласник на Општина Илинден

бр. 38

19 Декември 2008 година

стр.

4

За
прогласување
на Одлукa за давање на согласност со Арх. Број 07-2577/4 од
17.12.2008 година.
Се прогласува Одлукaта за давање на согласност со Арх. Број 07-2577/4 од 17.12.2008
година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана
на ден 17.12. 2008 година.
Архив. Број 08-2622/3
Од18.12. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр. 05/05), Барањето за
добивање на согласност за отворање на нови паралелки бр.07-86/62 од 16.12.2008 година од О.У
„Гоце Делчев“ нас. Илинден и член 41 од Законот за основно образование (Сл. весник на Р.М бр.
103/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 17.12.2008 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност

Член 1
Се дава Согласност за отворање на:
- една паралелка во прво одделение и една паралелка во пето одделение во О.У “Гоце
Делчев“ во нас. Илинден.
Член 2
Поради зголемениот број на ученици во О.У „Гоце Делчев“ во нас. Илинден а со цел
подобрување на квалитетот на наставата Советот на општина Илинден дава СОГЛАСНОСТ за
отворање на нови паралеки.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување.

Арх. бр. 07-2577/4
Од 17.12. 2008 год.

Совет на Oпштина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
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За
прогласување
на Одлукa за давање на согласност со Арх. Број 07-2577/5 од
17.12.2008 година.
Се прогласува Одлукaта за давање на согласност со Арх. Број 07-2577/5 од 17.12.2008
година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана
на ден 17.12. 2008 година.
Архив. Број 08-2622/4
Од18.12. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр. 05/05),
Барањето за добивање на согласност за отворање на нови паралелки бр.07-24/59 од 16.12.2008
година од О.У „Браќа Миладиновци“ н.м Миладиновци и член 41 од Законот за основно
образование (Сл. весник на Р.М бр. 103/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 17.12.2008 година донесе:

ОДЛУКА
за давање на согласност
Член 1
Се дава Согласност за отворање на:
- една паралелка во прво одделение во централното О.У “Браќа Миладиновци“ во
с.Миладиновци.
- една паралелка во прво одделение во подрачното училиште во с.Мршевци.
Член 2
Поради зголемениот број на ученици во централното училиште „Браќа Миладиновци“ и
подрачното училиште во с.Мршевци а со цел подобрување на квалитетот на наставата Советот на
општина Илинден дава СОГЛАСНОСТ за отворање на нови паралеки.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување.

Арх. бр. 07-2577/5
Од 17.12. 2008 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
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За прогласување на Одлукa за донесување на Урбанистички план за с. Кадино и с.
Мралино, Локалитет 16 и 17, блок1, блок2, блок3 и блок6 изменување и дополнување,
плански период 2008-2018, Општина Илинден 11,60 ха со Арх. Број 07-2577/6 од 17.12.2008
година.
Се прогласува Одлукa за донесување на Урбанистички план за с. Кадино и с.
Мралино, Локалитет 16 и 17, блок1, блок2, блок3 и блок6 изменување и дополнување,
плански период 2008-2018, Општина Илинден 11,60 ха со Арх. Број 07-2577/6 од 17.12.2008
година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана
на ден 17.12. 2008 година.
Архив. Број 08-2622/5
Од18.12. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 26 став 6 и став 8 од Закон за просторно и урбанистичко
планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007 и 24/2008), како и врз основа на
претходно добиена Согласност бр. 10-1577/27 од 05.12.2008 година, Советот на Општина
Илинден на седницата одржана на ден 17.12. 2008 година ја донесе следнатa:
ОДЛУКА
за донесување на Предлог- Урбанистички план за село Кадино и Мралино,
Локалитет 16 и 17, блок 1, блок 2, блок 3, и блок 6,
изменување и дополнување, плански период 2008-2018,
општина Илинден, 11,60 ха

член 1
Со оваа одлука се врши донесување на Предлог- Урбанистички план за село Кадино и
Мралино, Локалитет 16 и 17, блок 1, блок 2, блок 3, и блок 6, изменување и дополнување,
плански период 2008-2018, општина Илинден, 11,60 ха.
член 2
Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:
на југ границата на урбан опфат се движи по осовина на сообраќајница улица 3, улица 2 и
улица 1
од југоисток границата се движи по осовина на сообраќајница улица 5 и улица 4
од североисток границата се движи по осовина на сообраќајница улица 6
од северозапад границата се движи по осовина на сообраќајница улица 7
од југозапад границата се движи по осовина на сообраќајница улица 7
Површината на планскиот опфат изнесува 11,60ха.
Со Предлог- Урбанистички план за село Кадино и Мралино, Локалитет 16 и 17, блок 1,
блок 2, блок 3, и блок 6, изменување и дополнување, плански период 2008-2018, општина
Илинден, 11,60 ха, се предвидуваат зони со класа на намена :
-

Б1 - мали комерцијални и деловни дејности
Г2 - лесна и незагадувачка индустрија со можност од алтернативна класа на намена
Г3 - сервиси
Г4 - стоваришта
Д3 - спорт и рекреација
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член 3
Предлог- Урбанистички план за село Кадино и Мралино, Локалитет 16 и 17, блок 1, блок 2,
блок 3, и блок 6, изменување и дополнување, плански период 2008-2018, општина Илинден,
11,60 ха, со технички број 1966/08, изработен е од А.Д. за урбанизам, архитектура и инжинеринг
" ЗУАС " Скопје и содржи документациона основа и планска документација со текстуален и
графички дел.
член 4
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација, јавна анкета и стручна
консултација бр.10-1577/19 од 17.10.2008 година.
член 5
Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се
чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на
животната средина на општина Илинден.
член 6
Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник
на Општина Илинден.

Бр.07-2577/6
Од 17.12.2008 год

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Програма за одржување јавна чистота на територија на
општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-2577/7 од 17.12.2008 година.
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Се прогласува Програмата за одржување јавна чистота на територија на општина
Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-2577/7 од 17.12.2008 година што
Советот на
Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана на ден 17.12. 2008 година.
Архив. Број 08-2622/6
Од18.12. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 12 Законот за јавна чистота („Сл.весник на РМ“ бр. 111 од 03.09.2008
година) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 17.12.2008 година донесе
П Р О Г Р А М А
за одржување јавна чистота
на територијата на општина Илинден за 2009 година
Со оваа Програма се уредуваат условите и начинот на одржување на јавната чистота на
подрачјето на општина Илинден, правата и обврските на учесниците во одржувањето на јавната
чистота, површините и објектите на кои се врши одржување на јавна чистота, финансирањето и
надзорот над нејзиното спроведување.
Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно
чистење на јавните површини, на отворените простори на јавните објекти заради обезбедување на
здрава и чиста животна средина.
Под одржување на јавна чистота се подразбира собирање смет, отстранување отпадоци,
чистење (метење и миење) на јавни површини и отворени простори на јавни објекти и тоа: улици,
тротоари, велосипедски и пешачки патеки, плоштади, подвозници, надвозници, мостови,
паркиралишта, градски паркови, улични тревници, парк-шуми, автобуски станици, спортскорекреативни објекти, гробишта и други јавни објекти, шанци и друга слободна површина до 2 м1
од патот или тротоарот.
Спроведувањето на овие активности ќе доведе до зачувување, заштита и унапредување на
квалитетот на животната средина и заштита на животот и здравјето на луѓето кои живеат, работат
и егзистираат на било кој начин на подрачјето на општина Илинден.
Одржувањето на јавната чистота на територијата на општина Илинден ќе го извршува ЈКП
„Илинден“.
Динамиката за извршување на активностите е утврдена врз основа на досегашните
согладувања и искуства, укажаната потреба, временските услови, годишните времиња и други
фактори, а изнесува еднаш дневно во населените места и еднаш месечно надвор од населените
места.
Во зависност од потребите, динамиката на чистење на јавните сообраќајни површини може
да се прошири врз основа на: согледување на стручните служби на општинските органи или по
барање од корисниците на комуналните услуги

ПРЕГЛЕД
на сообраќајна патна мрежа на територија на Општина Илинден
Ред.
број
1.
2.

Релација, патен правец,
улица
Пуста Кула (Илинден) - ул. 1
Илинден – Пуста кула

Должина во км

Ширина во м

3,3
2,0

6
4

Површина во
м2
19.800
8.000

динамика
1 неделно
1 деделно

Службен Гласник на Општина Илинден
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

бр. 38

Ул. 9 (Илинден)
Ул. 8 (Илинден)
Ул. 11, 13, 14 и 15 (Илинден)
Ул. 9 (ОУ Гоце Делчев-Сатра)
Илинден - Јурумлери
Ул.500 (Марино)
Ул.531 + Ул.532 (Марино)
Раскрс. Кадино -Игралиште
Кадино
Ул.10(Кадино) Идризово(Дрма)
Ул.2 (Кадино - Мралино)
Раскрс. Кадино - Бунарџик
Бунарџик - Aјватовци
Раскрс. Кадино Миладиновци
Миладиновци - Текија
Текија - Дељадровци
Миладиновци - Бујковци
Бујковци - Мршевци
Мршевци - Бучинци
Мршевци - Дељадровци
Илинден - Aјватовци
Ново школо-нов мост
(Марино)
Надвозник кај хотел „Белви“
Надвозник кај ж.Станица
Илинден
Улица кон Стопански
комплекс (Ж.фарма)
ВКУПНО
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2,4
2,6
1,6
0,5

6
6
4
4

14.400
15.600
6.400
2.000

1 дневно
1 дневно
1 неделно
1 дневно

2,0
2,1
2,0
0,8

5
6
5
6

10.000
12.600
10.000
4.800

1 месечно
1 дневно
1 дневно
1 неделно

2,7

5

13.500

1 месечно

1,0
2,5
1,9
6,2

4
5
4
6

4.000
12.500
7.600
37.200

1 неделно
1 неделно
1 неделно
1 неделно

2,7
1,4
2,0
1,5
1,0
2,0
3.2
0,1

5
4
5
5
4
4
5
6

13.500
5.600
10.000
7.500
4.000
8.000
16.000
600

1 неделно
1 неделно
1 неделно
1 неделно
1 неделно
1 неделно
1 неделно
1 дневно

0,1
0,3

8
8

800
2.400

1неделно
1 неделно

0,2

5

1.000

1 месечно

9

250.000

Со оваа Програма е планирано одржување чистота на улици и патишта во должина од 50
км. ( 20 км. во населени места и 30 км. надвор од населени места ) и тоа:
- Асфалтирана површина - 250.000 м2, од кои: 100.000 м2 во населени места и 150.000 м2
надвор од населени места
- Тротоари и површина покрај сообраќајниците (шанци и друга слободна површина) –
200.000 м2 .
- Улици со рабници - 9.000 м.
Покрај улиците и патиштата на територија на Општина Илинден, опфатени се и други јавни
површини и отворени простори на јавни објекти со вкупна површина од 13.000 м2 , како што се:
- Спортско-рекреативни објекти -------- 2.000 м2
- Детски игралишта ----------------------- 1.000 м2
- Пешачки патеки ------------------------- 3.000 м2
- Паркови ------------------------------------- 7.000 м2
1. Собирање , транспортирање и депонирање на растителен отпад.
Растителниот отпад (отпадот кој настанува со косење трева, сечење дрва, чистење троскот,
лисја, отпад од градини, овоштарници, лозја и друг отпад од растително потекло) од територијата
на Општина Илинден во 2009 година ќе се подигнува со поставување на контејнери со капацитет
од 5.5 м³ и нивно чистење и ротирање на повеќе локации низ општината каде ќе се јави потреба од
поставување на контејнер. Со ова ќе се спречат ситуациите со ставање на градинарскиот отпад и
отпад од паркови во и покрај садовите за собирање на отпадот. Во периодот на подигнување на
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растителниот отпад (претежно месеците октомври и ноември), за оваа намена ќе се користат 15
контејнери, а на годишно ниво се предвидува подигнување на најмалку 2000 контејнери . При
евентуална зголемена потреба, на барање на Општина Илинден, Давателот на услуга ќе биде
потребно да го зголеми бројот на подигање на контејнерите на повик на општината. Во текот на
2009 година се очекувадавателот на услуга-ЈКП ,,Илинден" да подигне, транспортира и депонира
растителен отпад во вкупно количество од 1.000 тони.
Со спроведувањето на проектот за ,,Управување и третман на биолошки отпад" чија
реализација веќе е во тек од страна на Општина Илинден очекуваме поефикасна заштита на
животната средина, намалување на количините на овој вид на отпад и намалување на употребата
на хемиски средства во почвата и создавање на органска материја за збогатување на истата со
преработката на органскиот отпад (компостирање). При евентуалното намалување на количината
на овој вид на отпад, сразмерно ќе се намали и бројот на контејнери потребни за неговото
изнесување, а со тоа и средствата потребни за оваа намена.
2. Собирање, транспортирање и депонирање на отпад од јавни места.
Со цел за надминување на проблемот на континуирано загадување на поедини јавни места на
територијата на Општина Илинден , како превентивна мерка на истите тие места ќе бидат
поставени и ќе се подигнуваат по 20 контејнери месечно, што на годишно ниво изнесува
подигнување на 240 контејнери. Во текот на идната година се очекува соодветно да биде третиран
отпадот од јавни места во вкупно количество од 500 тони.
За поефикасно имплементирање на Законот за јавна чистота, потребно е да се обезбедат
доволен број на соодветни садови (корпи, канти, контејнери и сл.) за фрлање отпадоци, а кои ќе
бидат поставени на места определени за таа намена. За таа цел, покрај поставените 50 корпи за
отпадоци, потребно е да се постават уште 500 канти од 120 л, 100 канти за отпад од 240 л, 150
канти за смет од 50 л и 50 контејнери од 1.1 м3.
Со оваа програма се уредуваат јавните зелени површини, парковите и шумите кои се значајни
еколошки фактори кои го обезбедуваат квалитетот на живеењето во урбанизацијата на слободниот јавен
озеленет простор и шумите околу населените места е тесно поврзано со урбанизацијата бидејќи се јавува
како резултата на експанзијата и развојот на Општината .
Во текот на 2009 година основа во работењето и извршувањето на работните задачи на Општина
Илинден ќе биде грижата за одржување на веќе уредените јавни површини.
Грижата и одржувањето на веќе оформените пакови, тревници, пешачки патеки и други озеленети и
пошумени површини подразбира:
- Полевање, косење, кроење, окопување и чистење на површините,
- Замена и отстранување на оштетените и исушени садници со други,
- Редовна контрола и надзор
Поради оштетување на поголем дел од парковите и тревните површини, потребно е да се изврши
поправка на дел од тие површини.
- Поправка и подобрување на хидрантската мрежа за полевање на парковите и тревниците .

ПРЕГЛЕД
на површини за одржување
А.) Паркови и озеленети површини :
-

Парк на раскрсница во Илинден--------------------------------- 500 m2
Парк кај Општина ------------------------------------------ 2.000 m2
Пешачка патека Илинден-Марино ------------------------------ 2.500 m2
Парк во Миладиновци---------------------------------------- 1.000 m2
Спортска сала ,,Гоце Делчев,, ----------------------------1.000 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------- 7.000 m2

Б.) Поплочени пешачки патеки и одморалишта:
- должина -------------------------------------------------- 1.000 m
- површина --------------------------------------------------2.000 m2

В.) Површина покрај локални патишта :
- должина ------------------------------------------------- 30.000 m
- ширина ----------------------------------------2m
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вкупно

-------------------------------------------------------------- 60.000 m2

Уредувањето, озеленувањето, пошумувањето и одржувањето чистота на слободни јавни површини
на територија на Општина Илинден ќе го извршува ЈКП „Илинден“ кој располага со соодветен алат, опрема
и механизација.

За извршување на предвидените работи со оваа Програма потребни се финансиски средства
во вкупен износ од 3.000.000,00 денари.
Финансирањето на Програмата за одржување јавната чистота на територијата на општина
Илинден за 2009 година ќе се врши од: Буџетот на општина Илинден.
Надзор на спроведувањето на оваа Програма ќе се врши од страна на општина Илинден Одделение за урбанизам и комунални работи и комуналниот инспектор на Општина Илинден.

Бр.07-2577/7
Од 17.12.2008 год

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За
прогласување
на Програма за управување со комуналниот и други видови
неопасен отпад на територија на општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-2577/8 од
17.12.2008 година.
Се прогласува Програмата за управување со комуналниот и други видови неопасен
отпад на територија на општина Илинден за 2009 година со Арх. Број 07-2577/8 од 17.12.2008
година што Советот на Општина Илинден ја донесе
на седницата одржана
на ден 17.12. 2008 година.
Архив. Број 08-2622/7
Од18.12. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на одредбите од Законот за управување со отпад („Сл.весник на РМ“ бр.68/04,
71/04 и 107/07 ), одредбите од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ“ бр. 53/2005 г.),
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одредбите од Законот за комунални дејности (,,Сл. весник на РМ" бр. 45/97,23/99,45/02 и 16/04),
Одлуката за комунален ред на Општина Илинден ( Службен гласник на Општина Илинден бр.1 од
30.04.1998 год.), Општина Илинден изготвува
П Р О Г Р А М А
за управување со комуналниот и други видови неопасен отпад на територијата на
Општина Илинден за 2009 година
Со оваа Програма се пропишани општите правила за постапување со комуналниот и со другите
видови неопасен отпад на територијата на Општина Илинден за периодот од 01.01.2009 година до
31.12.2009 година , се утврдуваат мерките и активностите што треба да се преземат при
постапувањето со отпадот во тековната година, а се предвидуваат и конкретни мерки за
подобрување на состојбата во управувањето со отпадот и заштитата на животната средина на
територијата на Општина Илинден. И во текот на 2009 година активностите на
Општина
Илинден ќе бидат насочени кон намалување на отпадот и овозможување повторно искористување
на употребливите состојки на отпадот, како и доследно исполнување на обврската за собирање
како и транспортирање и предавање на отпадот.Услугите при постапувањето со отпадот ќе бидат
еднакво достапни за сите корисници со ист квалитет и ефикасност, транспарентност и јавност на
услугата , а извршувањето на услугата ќе се извршува со средства и опрема која што е посебно
конструирана и наменета исклучиво за овие намени, односно за собирање и транспортирање на
отпад.
И во текот на 2009 година Општина Илинден ќе ги превземе сите активности за навремено и
правилно постапување со отпадот што подразбира негово собирање,
транспортирање и
депонирање, вклучувајќи го и надзорот над овие операции, како и мерките за заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето за време на работата на објектите и на
инсталациите за отстранувањето на отпадот и грижата за него по престанокот на нивната работа.
Во наредниот период соодветно ќе биде третиран отпадот од домаќинствата, сопствениците на
викенд куќи, како и секој друг отпад од комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни,
административни и слични дејности на правните лица , кој според својата природа или според
својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата.
Според последните податоци од надлежните служби, заклучно со месец октомври 2008 година,
со организирано подигнување на отпадот преку систем на изнесување се опфатени 4.111
домаќинства и викенд куќи и 285 правни субјекти.
Отпадот од домаќинствата редовно се подигнува од соодветни стандардизирани специјални
садови за собирање на отпад - пластични канти од 120 л , со кои се опремени повеќе од 90% од
домаќинствата на територијата на Општина Илинден, кои поседувачите на отпадот ги изнесуваат
до местата определени за таа намена, во деновите и термините определени за изнесување на
сметот. Во одредени локации или делови од населби каде сообраќајната инфраструктура не е
соодветна за нормално извршување на услугата за подигнување на сметот од домаќинствата,
односно на места каде што не може да пристапи возилото за собирање на отпад, се поставуваат
контејнери со капацитет од 1,1 м3 или 5,5 м3 каде што не се нарушува патниот сообраќај.
Динамиката на подигање на комуналниот отпад од домаќинствата, односно деновите и
термините определени за собирање на отпадот се утврдени врз основа на потребите на граѓаните
на Општина Илинден, при тоа имајќи ги во предвид нивните урбани, социјални и културни навики.
Според видот и количината на отпадот и според бројот и густината на создавачите на отпадот,
собирањето на отпадот на територијата на Општина Илинден се врши еднаш неделно.
Шемата за собирање на отпадот од домаќинствата од населените места на територијата на
Општина Илинден , односно временскиот распоред на собирањето на отпадот по населени места е
следен :
Ред.
број

Населено место
Секција/улица

Ден на
собирање

Време на
собирање

Динамика
седмично
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Илинден

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

2.

Илинден

„9“; „11“; „25“ и „535“
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Понеделник

700 -1200

1

Вторник

700-1100

1

Четврток

700 - 1300

1

7 00 - 1300
700 - 1100

1
1

Вторник

700 - 1200

1

Четврток

700 -1100

1

Петок
Среда
Среда
Среда
Среда
Среда
Вторник
Вторник
Понеделник
Понеделник
Понеделник

700 -1200
700 - 1300
700 - 1300
700 - 1300
700 - 1300
700 - 1300
1100 - 1300
1100 - 1300
1100 - 1300
730 -1100
700 -800

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

„2“„7“,„5“,„7“„11“,„13,“,,,„15“, „23,“,,„7,“
3.

Илинден

4.
5.

Илинден
Марино

8 , ,,201,,,,,14,,
Петок
,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,,
531 , 501 , 502 , 503 , 504 , 505 ,
,,
Понеделник
507,,508,,,509,,,,,510,,, ,,526,,
,, ,

,,

•

6.

Марино

7.

Марино

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Марино
Кадино
Мралино
Миладиновци
Текија
Дељадровци
Бунарџик
Ајватовци
Бујковци
Мршевци
Бучинци

512,,,,,512A,,,,,512B,,, ,,513,,, ,,514,,,
515,,, ,,516,,, ,,517,,, ,,518,,, ,,519,,, ,,520,,,
,,
521,,, ,,522,,,,,523,,, ,,532,,
,,
527,,, ,,527,,, ,,527,,, ,,402,,, ,,403,,, ,,405,,,
,,
406,,, ,,416,,, ,,408,,, ,,409,,, ,,410,,, ,,411,,,
,,
412,,, ,,413,,, ,,414,, и „500“
,,
531,, ,,536,, ,,533,,
с. Кадино
с. Мралино
с. Миладиновци
с. Текија
с. Дељадровци
с. Бунарџик
с. Ајватовци
с. Бујковци
с. Мршевци
с. Бучинци
,,

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Дејностите за собирање , транспортирање и депонирање на комуналниот отпад од
домаќинствата и стопанството и црпењето на отпадните (фекални) води од септичките јами на
територијата на Општина Илинден ќе го извршува ЈКП ,,Илинден".
За реализација на Програмата за управување со комуналниот и други видови неопасен отпад
на територијата на Општина Илинден за 2009 година,
давателот на услуга потребно е да
располага со соодветна механизација, средства и опрема која е конструирана и наменета исклучиво
за извршување на работи од доменот на собирање и транспортирање отпад.
•

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ И ДРУГИ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2009 год.

Во текот на 2009 година , за комплетна и успешна реализација на предвидените
активности за собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот цврст отпад од
индивидуалните корисници, за собирање, транспортирање и депонирање на растителниот
отпад и на отпадот од поедини јавни места во вкупна количина од 6000 тони со депонирање
на целокупниот отпад на санитарната депонија Дрисла ќе бидат потребни средства во вкупен
износ од 12.000.000,00 ден.
Во оваа сума не се вкалкулирани трошоците за третирање на комуналниот цврст отпад од
правните субјекти. Средствата потребни за овие намени се обезбедуваат од правните субјекти и
големината на садот за комерцијалниот отпад на правните лица кои се занимаваат со производство,
трговија и слични услуги, имајќи ги во предвид постојаните количини на отпад кои што ќе
настануваат, се определува со договор меѓу давателот на услугата и корисникот на услугата и кај
овие субјекти се поставуваат пластични канти од 120л и 240л, како и контејнери со капацитет од
1,1 м3 или 5,5 м3 . Динамиката на собирање на комуналниот отпад од стопанските субјекти
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(претпријатија и установи) е во зависност од договорите за собирање на комуналниот отпад
склучени со стопанските субјекти каде е дефиниран бројот и динамиката на собирање на
контејнерите.
3. Собирање, транспортирање и депонирање на комунален цврст отпад од индивидуални
корисници - домаќинства и корисници на викенд куќи на територијата на Општина Илинден
и правни субјекти
Индивидуалните корисници - домаќинствата и корисниците на викенд куќи на територијата на
Општина Илинден според извршените мерења продуцираат вкупно количество на комунален цврст
отпад од околу 6.000 тони на годишно ниво, односно 30 кг неделно по корисник (домаќинство).
Целокупниот овој отпад со помош на средства и опрема која е конструирана и наменета за овие
намени ќе биде транспортиран и депониран на санитарната депонија Дрисла користејќи го
временото одлагалиште за чие одржување и уредување должен е да се грижи Давателот на
услугата.
• ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на Програмата за управување со комуналниот и други видови неопасен отпад
на територијата на Општина Илинден за 2009 година за горенаведените позиции ќе се обезбеди од:
- Буџетот на Општина Илинден;
•
НАДЗОР
Надзор на спроведувањето на оваа Програма ќе се врши од страна на Општина Илинден ,,Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина".
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Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:
РЕШЕНИЕ
За прогласување на Одлука за утврдување на надоместок за вонреден превоз на
општински пат и прекумерно користење на општински пат со Арх. Број 07-2577/9 од
17.12.2008 година.
Се прогласува Одлуката за утврдување на надоместок за вонреден превоз на
општински пат и прекумерно користење на општински пат со Арх. Број 07-2577/9 од
17.12.2008 година што Советот на Општина Илинден
ја донесе
на седницата
одржана на ден 17.12. 2008 година.
Архив. Број 08-2622/8
Од18.12. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М бр. 05/02) и член 62 од
Законот за јавни патишта (Сл. весник на Р.М бр. 84/08), Советот на општина Илинден на седницата
одржана на ден 17.12.2008 година донесе:

ОДЛУКА
за утврдување на надоместок за вонреден превоз на општински пат
и прекумерно користење на општински пат
Член 1
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бр. 38

19 Декември 2008 година

стр.

15

Под вонреден превоз се подразбира користење на општински пат со возило кое празно или
заедно со товарот ги надминува пропишаните услови во поглед на димензиите, вкупната тежина и
оскиниот притисок.
Член 2
Надоместокот за вонреден превоз во смисла на член 1 од оваа Одлука изнесува 500 евра во
денарска противредност на денот на плаќање по возило.
Утврдениот надоместок од став 1 се плаќа годишно.
Член 3
Под прекумерно користење на општински пат или негов дел се подразбира времено или
трајно користење на патот на повеќе од 50% од сите извршени превози на стока на патот, заради
извршување на инвестициони работи или заради вршење на производни и услужни дејности.
Член 4
Надоместокот за прекумерно користење на општински пат или негов дел во смисла на член
3 од оваа Одлука иснесува 500 евра во денарска противредност на денот на плаќање по возило.
Утврдениот надоместок од став 1 се плаќа годишно.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден сметано од денот на нејзино објавување во
Службениот гласник на општина Илинден.

Бр.07-2577/9
Од 17.12.2008 год

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

