Број 14

Декември

Илинден
Арх.бр.08-3352/7
од 30.12.2014 година

2014 година

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 одобрување на Планот на програми
за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2015 година
Се објавува Одлуката за одобрување на Планот на програми за развој на
Буџетот на Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/2 од 29.12.2014 година,
што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница
одржана на ден 29.12.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-3352/1
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 21б од Законот за буџетите (Сл.весник на Р.М
бр.64/05, бр.4/08, бр.103/08, бр.156/09, бр.95/10 и бр.180/11), член 20 став 1 точка
43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10),
член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден
(Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на
седницата одржана на ден 29.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот
на Општина Илинден за 2015 година
Член 1
Се одобрува Планот на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден
за 2015 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Планот на програми за развој на Буџетот
на Општина Илинден за 2015 година.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во
Службениот гласник на Општина Илинден.

Архивски број:07-3288/2
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Ime na buxetska programa

02/2571-703 , 02/2573-515

JIA

JI

Obrazec V 1

Oznaka na buxetska
programa

PLAN NA PROGRAMI ZA RAZVOJ

Izgradba na sistemi za odveduvawe i pre~istuvawe na
otpadni vodi

Oznaka na razvojna
potprograma

E-mail

Tel. i telefaks

Izgradba na sistemi za odveduvawe i pre~istuvawe na
otpadni vodi
Julijana Dimitrievska
Rakovoditel na oddelenie
ul.9 bb n.m.Ilinden

Изградba na систем за прифаќање, третман и одведување до реципиентот на отпадните фекални и атмосферски води
на територија на општина Илинден

OPIS
Изграден систем за прифаќање, третман и одведување до реципиентот на отпадните фекални и атмосферски води на
територија на општина Илинден

Razvojna potprograma
Lice za kontakt
Funkcija:

Adresa:

Цели на развојната
потпрограма
(идентификација на
цели кои ќе се постигнат
со реализација на
развојната potпрограма)

Planirani
aktivnosti

Ɉ~ɟɤɭɜɚɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ / ɟɮɟɤɬɢ
Ɋɢɡɢɤ ɢ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ

ɑɢɫɬɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ

ɇɟɞɨɫɬɢɝ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɟɧ ɩɪɨɟɤɬ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ ɉɊɈɋɌɈɊ ɞɨɨ Ʉɭɦɚɧɨɜɨ

2015

PFS=Pred-fizibiliti studija

ɇɨɟɦɜɪɢ 2006ɝ
2014

2016

2017

ɂɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɩɪɢɮɚʅɚʃɟ, ɬɪɟɬɦɚɧ ɢ ɨɞɜɟɞɭɜɚʃɟ ɞɨ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɨɬɩɚɞɧɢɬɟ ɮɟɤɚɥɧɢ ɜɨɞɢ ɜɨ ɧ.ɦ.ɂɥɢɧɞɟɧ
ɢ ɧ.ɦ.Kadino

165.046.311,00 ɞɟɧ.

Datum na
01.01.2009ɝ.
zapo~nuvawe so
implementacija na
proektot
Datum na
31.12.2017
zavr{uvawe na
proektot
Vkupna vrednost
Ime na studija
Nivo na studija*
Avtor/Firma,
sedi{te
Datum na
izgotvuvawe na
proektna
dokumentacija

Indikatori

*DIP=Dokument za identifikacija na proektot (studija)

FS=Fizibiliti studija

ɤɦ.ɞɨɠɢɧɚ ɧɚ ɦɪɟɠɚ; ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɪɟɱɢɫɬɢɬɟɥɧɢ ɫɬɚɧɢɰɢ

IP = Ideen proekt
GP=Glaven proekt

Izvor na finansirawe
1
Buxet (630)
Buxetsko u~estvo
Vkupni donacii
Ime na donator**
Vkupno

FINANSISKA KONSTRUKCIJA

Dinamika na finansirawe

8
36.300.000

2017

7
33.000.000

2016

Predvideni
ȼɤɭɩɟɧ
Potro{eno
rashodi za
Status na
ɢznos na
2015
zaklu~no so
2014 (vo
finansirawe* proektot vo
31/12/2013
denari)
MKD
3
4
5
6
42.596.311
23.150.000 30.000.000

36.300.000

2

33.000.000

42.596.311

23.150.000 30.000.000

0

* Ako e S= siguren, vnesi go datumot na potpi{uvawe na finansiskiot dogovor ili vnesi KS = Kvazi siguren, ({to poka`uva
deka dogovorot ne e seu{te potpi{an) ili P = pregovori ({to poka`uva deka finansierot e identifikuvan i
zainteresiran da go poddr`i proektot).

** Tuka da se navedat donatorite i kreditorite. Dokolku ima pove}e donatori ili kreditori, da se vnese sekoj poodelno.
Ako izvorot na finansirawe e donacija od EU, da se navede dali se raboti za IPA sredstva

Po 2017
godina

9

***Da se navedat konkretnite sopstveni izvori na investitorot (javnite pretprijatija na op{tinata, regionalni centri, nevladini organizacii i dr.)
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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 уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Илинден за 2015 година
Се објавува Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/3 од 29.12.2014 година, што Советот
на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на
ден 29.12.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-3352/2
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 од Статут на општина Илинден
(Службен гласник на општина Илинден бр.15/10), член 84 од Закон за градежно
земјиште
(Сл.весник на РМ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013)
Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 29.12.2014 година,
донесе

П Р О Г Р АМ А

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
ИЛИНДЕН ЗА 2015 ГОДИНА
Начинот и постапката за уредување на градежното земјиште се врши согласно
Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012,
25/2013, 137/2013 и 163/2013) и прописите кои произлегуваат од овој Закон.
Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина
Илинден за 2015 година, преставува континуитет на превземените активности за
уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на
досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови
и потребите за планско уредување на населените места на подрачјето
на Oпштина Илинден.
Програмата за уредување на градежно земјиште е сеопфатна со цел да се
овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и
другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и
друго.
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за
2015 година содржи:
I.
II.
III.

Просторот кој е предмет на уредување;
Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното
земјиште;
Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти
на основната и секундарната инфраструктура;

Изворите за финансирање на Програмата;
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Пресметување на трошоците за уредувањето на градежното земјиште;
Висината на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и
неговата распределба;
Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и
одржување на инфраструктурата;
Динамика на извршување на Програмата
Преодни и завршни одредби

I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ
Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на
земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на
просторот на Општина Илинден, опфатен со Урбанистички планови за село,
Урбанистички планови вон населено место, Општи акти, Локална урбанистичка
планска документација и друг вид на урбанистичко планска документација во
согласност со закон.
Преку поставување на урбана опрема и објекти од времен карактер ќе се
регулираат меѓусебните односи на градежното неизградено и изградено земјиште
на подрчајето на општина Илинден во сопственост на Република Македонија,
опфатено со урбанистички планови и ќе се овозможи: дополнителен прилив на
приходи во Буџетот на општината, спречување на узурпација на државно
земјиште, евиденција на урбаната опрема на територијата на општината,
дефинирање на урбана опрема која што се отстранува, дефинирање на урбана
опрема што се задржува, дефинирање на нови локации за поставување на урбана
опрема, воведување на нови стандарди во уредувањето на просторот,
оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина, брз
сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина.
За утврдување на локации за поставување на урбана опрема и времени објекти,
односно утврдување на просторот, видот и изгледот на опремата и објектите, како
и бојата, димензиите и друго, потребно е да се изработи и донесе Програма од
страна на Советот на општината по добиена согласност од Министерството за
транспорт и врски, после кое се спроведува постапка за доделување под
краткотраен закуп на градежното земјиште опфатено со програмата.
Поставувањето на времените објекти се врши по добиено одобрение за
поставување на времен објект.

ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И
РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
II.

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното
земјиште за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира:
1. Вршење подготвителни работи
-оформување на геодетска документација,
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-извршување на основни геомеханички испитувања.

2. Расчистување на градежно земјиште
- решавање на имотно правните односи,
(експропријација и слично),
- средства за пренамена од земјоделско во градежно земјиште,
- уривање на градежни и други објекти на градежната парцела,
- транспорт на материјалот од местото на уривање до депонија.

ОБЕМ И СТЕПЕН
НА ОПРЕМУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА
ОСНОВНА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА
III.

Градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за
степенот на уредување на градежно земјиште со комунална инфраструктура
и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 93/2011, 65/2012,
75/2012, 98/2012, 133/2013 и 155/2013), со инфраструктура од значење за
општината утврдена со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови
вон населено место и друг вид на урбанистичко планска документација
во согласност со закон.
Под обем на уредување (опремување) на градежното земјиште се подразбира
изградба на објекти на комунална инфраструктурата, заради непречен пристап
до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона
(фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со
приклучоци до градежната парцела.
Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено
целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.
Под степен на уредување опремување на градежното земјиште се подразбира
степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната
инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална
потрошувачка, до границите на градежната парцела. Степенот на уреденост на
градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот
степен на уреденост.
III-1 Основен степен на уреденост опфаќа :
-непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари),
пешачки патеки и други површини согласно урбанистичките планови, локална
урбанистичка планска документација и друг вид на документација во согласност
со закон.
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улици со
тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички
планови,
-изградба на подземна електрична мрежа,
-улично осветлување,
-водоводна мрежа,
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-фекална канализација и
-атмосферска канализација.
III-2 Повисок степен на уреденост
-ПТТ (оптичка- телекомуникациона) мрежа,

опфаќа:

-топлификациона мрежа,
-паркинг простори,
-гасоводна мрежа и
-пречистителна станица за отпадни води.
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III-3 Понизок степен на уреденост опфаќа:
-непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат,
-сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа),
-септичка јама (нема приклучок на фекална канализација),
-сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска
канализација),
-нестандардно улично осветлување и
-надземна нестандардна електрична мрежа.
Бидејќи
уредувањето на
градежното земјиште
на
подрачјето на
Општина Илинден не го опфаќа целосно обемот на опремување, односно
земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен се утврдува
понизок степен на уреденост на градежно земјиште од основниот степен на
уреденост. Опремувањето на градежното земјиште утврдено со оваа Програма ќе се
врши само со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална
потрошувачка, како понизок степен на уреденост од основниот. Уредувањето на
градежното земјиште, ќе се врши по обезбедувањето на имотно правни, технички
услови и материјални средства. Уредувањето на градежното земјиште во границите
на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно
уредување го врши инвеститор.
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
IV.
Програмата за уредување на градежното земјиште за 2015 година, се
финансира од извори утврдени со Буџетот на Општина Илинден за 2015
година и тоа :
Извори на приходи
1
2
3
4
5
6
7
8

Трансвер на средства од буџетот на РМ наменети за изградба
на фекална канализација и пречистителни станици
Трансвер на средства од буџетот на РМ наменети за
модернизирање и проширување на водоводниот систем
Надоместок за уредување на градежно земјиште
Надоместок од утврдување на правен статус на бесправни
објекти
Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во
сопственост на РМ
Трансфери од други нивоа на власт
Капитални донации
Трансфери од Буџетите на фондовите – ЈП за државни патишта
ВКУПНО

износ
(денари)
30.000.000,00
10.000.000,00
22.200.000,00
2.000.000,00
47.336.000,00
25.000.000,00
14.800.000,00
4.214.000,00
155.550.000,00

Уредувањето на градежното земјиште што де однесува на одржување и
изградба на јавно осветлување, изработка на урбанистички планови ќе се опфати
преку донесување на поединечни Годишни Програми.
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ПРЕСМЕТУВАЊЕ НАТРОШОЦИТЕ
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ

V.

Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат:
- Геодетско снимање, изготвување на геодетски елаборати, ажурирање на
геодетски подлоги;
- Трошоци за пренамена од земјоделско во градежно земјиште;
- Изготвување на елаборати за расчистување на имотно правните
односи/експропријација;
- Изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска
документација;
- Изработка на техничка документација и ревизија за изградба на улици,
тротоари, водоводна, фекална и атмосферска мрежа и друга комунална
инфраструктура;
- Изработка на студии и извештаи за влијанието на плановите и проектите
врз животната средина
- Изградба на нови улици и доизградба на постојните;
- Изградба на тротоари
- Изградба на улично осветлување
- Изградба на фекална канализација
- Изградба на водоводни системи
- Изградба на мостови
-Одржување
на каналска мрежа низ населени места за одвод на
атмосферски води.

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА
VI.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во услови
кога не се реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно
степенот на планирана уреденост се определува според Одлука за
утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина Илинден бр.07-649/7 од 25.02.2014
година, а врз основа на новата корисна површина што ќе се гради согласно
Основниот проект и дополнувањето на Основниот проект, помножена со
коефициенти наведени во Правилникот за степен на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.
Весник на РМ бр. 93/2011, 65/2012,75/2010, 98/2012, 133/2013 и 155/2013).
Доколку дојде до изменување и дополнување на Правилникот за степен на
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура
и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 93/2011,
65/2012,75/2010, 98/2012, 133/2013 и 155/2013) и Одлука за утврдување на висината
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на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина
Илинден бр.07-649/7 од 25.02.2014 година, надоместокот ќе се пресметува
согласно важечкиот Правилник и утврдената висина на надоместокот.
Не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште за објекти за кои
инвеститор е општина Илинден.
Одделни простори кои се предмет на уредување опфатени со Урбанистички
планови за село, Урбанистички планови вон населено место, Општи акти и друг
вид на урбанистичко планска документација утврдена со закон или нивни делови,
може да се уредуваат со посебна програма усвоена од страна на советот на
општината.
Плаќањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште се врши на
сметка на Буџет на општина Илинден и средствата од истиот се користат за
уредување на градежното земјиште.
Меѓусебните права и обврски за уредување на градежно земјиште се уредуваат со
Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на општината.
Одобрение за градење на објект се издава врз основа на склучен договор за
плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште. Без платен
надоместок за уредување на градежно земјиште Општина Илинден нема да
издаде Одобрение за градење, освен ако е донесен акт со кој инвеститорот се
ослободува од надоместокот, а кој го донесува советот на општина Илинден.
При реконструкција со која не се добива нова станбена површина,
надоместокот за уредување на градежно земјиште не се наплатува.
Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена од станбен во
друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а
средствата се неповратни. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за
пренамена од друг вид простор (административно - деловен, производен и објекти
од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.
За објекти кои се отпочнати со градба и во текот на градбата не се постапува
согласно издаденото одобрение за градење (во тој случај одобрението за
градење и проектната документација се ништовни), а во меѓувреме настанала
измена на локациските услови по избор на инвеститорот или заради измена или
донесување на нов урбанистички план и локална урбанистичка планска
документација, надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува
во целост согласно новата техничка документација, важечките урбанистички
планови, локална урбанистичка планска документација и позитивни законски
прописи.
Зоните за наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште се
одредени со Одлука за утврдување на висината на надоместокот за
уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден бр.07649/7 од 25.02.2014 година.

VII.

НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
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Распределбата на средствата за уредување на градежното земјиште ќе се врши на
следниот начин согласно следните подпрограми за уредување на градежното
земјиште:
ПОДПРОГРАМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА:

ПОДПРОГРАМА ЗА ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Р.бр.

Активност

износ (денари)

1.

Изработка на проекти

1.1

Изградба на улици и патишта

1.2

Изградба на мостови

1.3

Реконструкција,рехабилитација и санација на
општински улици и патишта
Изградба и одржување на хоризонтална и
вертикална сигнализација
сигнализација
Стручен надзор

1.4
1.5

2.000.000,0
0
35.000.000,0
0
15.000.000,0
0
39.800.000,0
0
1.050.000,0
0
2.000.000,0
0

Вкупно:

94.850.000,00

ПОДПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Р.бр.
2
2.1

2.2
2.3

2.4

Активност

износ
(денари)

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ
ЗА ФЕКАЛНА
Изработка на проект за изградба на фекална
канализација и пречистителни станици ( изградба
на систем за прифаќање, третман и одвесување
на отпадни фекални води)

1.200.000,0
0

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Изградба
на
фекална
канализација
и
пречистителни станици и стручен надзор (
изградба на систем за прифаќање, третман и
одвесување на отпадни фекални води)

30.000.000,0
0

ВОДОСНАБДУВАЊЕ
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2.5

Изработка на проект за модернизирање и
проширување на водоводниот систем

2.6
2.7

Модернизирање и проширување на водоводниот
систем
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

2.8

Изградба на атмосферска канализација

600.000,00

Вкупно:

9.400.000,0
0

5.500.000,0
0
46.700.000,0
0

3.

Партерно уредување на јавни простори во
Општина Илинден

2.000.000,0
0

4.

Отстранување на објекти склони на паѓање
и отстранување на бесправно
изградени објекти
Експропријација на земјиште

2.000.000,0
0

5.

10.000.000,0
0

РЕКАПИТУЛАР:
Р.бр

Активност

износ (денари)

1

Подпрограма за патна инфраструктура

94.850.000,00

2

Подпрограма за комунална инфраструктура

46.700.000,00

3

Партерно уредување на јавни простори во
општина Илинден

2.000.000,00

Отстранување на објекти склони на паѓање и
отстранување на бесправно изградени објекти

2.000.000,00

4
5

Експропријација на земјиште

10.000.000,00
ВКУПНО :

155.550.000,00

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од динамиката на
приливот на средства од изворите приходи на оваа програма. За дефинирање
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на приоритетните активности опфатени со оваа програма ќе се донесе листа на
приоритетни активности и проекти.

IX

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Започнати постапки за издавање на одобренија за градење ќе продолжат според
прописите кои важеле до денот на стапување во сила на оваа Програма, а
согласно законски предвидениот рок за нивно завршување.
За спроведувањето на оваа Програма
задолжени се Одделение за
урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и Одделение за
финансиски прашања.
Оваа Програма влегува во сила од денот на објавувањето во ”Службен
гласник на општина Илинден”.

Архивски број:07-3288/3
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) 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 2015 година
Се објавува Програма за Спорт и спортски активности на подрачјето на
Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/4 од 29.12.2014 година, што Советот
на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на
ден 29.12.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-3352/3
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.
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Врз основа член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 10 од Статутот на
општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2
од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина
Илинден бр.12/09) и член 22-а став 2 од Законот за спортот (Сл.весник на Р.М бр.
29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13 и 42/14), Советот на општина
Илинден на седницата одржана на ден 29.12.2014 година, донесе:
ПРОГРАМА
за Спорт и спортски активности на подрачјето
на Општина Илинден за 2015 година
I. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на подрачјето на Општина
Илинден во областа на спортот за 2015 година се следниве:
1. Oрганизирање и збогатување на спортско-рекреативниот живот во општината.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
3. Афирмација на Општина Илинден како развиен спортски центар во Република
Македонија и надвор од неа.
4. Афирмација на Општина Илинден во која особено внимание се посветува на
создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на
нивните слободни активности.
II. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма се планира да биде
од Буџетот на Општина Илинден за што предвидени се средства во висина од
20.000.000,00 денари, кои се планира да се распределат на следниов начин:
 Изградба на пешако-рекреативна патека........................11.000.000,00 денари
 Изградба на повеќенаменско игралиште во Ајватовци....4.000.000,00 денари
 Уредување на јавни површини во функција
на спортски објекти ............................................................2.000.000,00 денари
 Подготвување на проекти и дизајн.......................................500.000,00 денари
 Спортски Викенд.............................................................................750.000,00 денари
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По повод одбележување на националниот празник на Македонскиот народ и
патрониот празник на Општина Илинден „Илинден 2-ри Август” се организира
спортски викенд со најразлични спортски содржини: Професионална
Велосипедска трка низ Општина Илинден, Турнирот во голем фудбал, Турнир
во шах, Турнир во тенис, Турнир во кошарка како и Атлетска штафетна трка.
 Трансфер до Општинскиот фудбалски сојуз Илинден 2012.....200.000,00 ден
Средствата се планираат да се наменет за завршни награди, судии, делегати
и казнени трошоци за фудбалските клубови ФК Бунарџик – Роберт Петковски,
ФК Дељадровци 2010, ФК Марино 2012, ФК Миладиновци, ФК Младост 2012,
ФК Мралино, ФК Мршевци и ФК Текија од Општина Илинден кои се
натпреваруваат во Општинската фудбалска лига Илинден.
Истите ќе се реализраат согласно критериуми и по доставување на извештаи
од фудбалските клубови и од Општинскиот Фудбалски сојуз, за работењето и
постигнатите резултати во претходната натпреварувачка година, развојната
програма на клубовите и Сојузот како и афирмација и омасовување на
фудбалската игра
 Трансфер до Општински Фудбалски Сојуз................................250.000,00 ден
Средствата се планираат да се наменет за судии, делегати и казнени
трошоци за фудбалските клубови ФК Илинден и ФК Кадино од Општина
Илинден кои се натпреваруваат во Третата Македонска фудбалска лига.
Истите ќе се реализраат согласно критериуми и по доставување на извештај
од фудбалските клубови за работењето и постигнатите резултати во
претходната натпреварувачка година, развојната програма на клубот како и
афирмација и учество на турнири.
 Трансреф до Сојуз на училишен спорт...................................... 100.000,00 ден
Средствата се планираат да се наменат за поддршка, развој и унапредување
на училишниот спорт на подрачјето на општина Илинден. Истите ќе се
реализраат согласно критериуми и по доставување на извештај од Сојузот за
училишен спорт, за работењето и постигнатите резултати во претходната
година, развојната програма на Сојузот како и афирмација и омасовување на
училишниот спорт.
 Поддршка на спортски клубови, здруженија, школи и индивидуални
спортисти.......................................................................................600.000,00 ден
Средствата се планираат да се наменат за поддршка на спортски клубови,
здруженија, школи и индивидуални спортисти кои се истакнуваат во спортот
преку учество на домашни и меѓународни спортски настани и манифестации,
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освоени награди и признанија и нивен допринос за развој, унапредување и
промовирање на спортот како и афирмација и омасовување на спортските
активности.
Општина Илинден ќе распише конкурс за распределба на горепредвидените
средства.
 Поддршка на меморијални и традиционални турнири..............250.000,00 ден
Средствата се планираат да се наменат за поддршка и покровителство на
меморијални и традиционални турнири кои ќе се организираат на
територијата на општина Илинден
 Уредување и одржување на спортски терени-игралишта.........350.000,00 ден
Средствата се планираат да се наменат за целосно уредување и одржување
на спортски терени-игралишта за голем фудбал на активните фудбалски
клубови на територија на Општина Илинден како и набавка на нова косилка за
трева во насока на функционалност на терените и нивна припрема за
натпревари.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
За практичната реализација и следењето на активностите на оваа програма
во делот на спортот се задолжува Одделението за Лер и јавни дејности,
Одделението за финансиски прашања.
Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-3288/4
Датум на донесување: 29.12.2014г.

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

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програма за културата и културните настани на подрачјето на
Општина Илинден за 2015 година
Се објавува Програма за за културата и културните настани на подрачјето на
Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/5 од 29.12.2014 година, што Советот
на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна седница одржана на
ден 29.12.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-3352/4
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната
самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02), член 20 став 1 точка 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 29.12.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КУЛТУРА И КУЛТУРНИ НАСТАНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2015 ГОДИНА
III. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за културата и културните активности на подрачјето
на Општина Илинден се унапредување на културата и културното живеење,
творештвото, збогатување на интелектуалниот и културно-забавниот живот на
граѓаните во насока на размена на искуства, знаења и запознавање на различни
културни вредности.
IV. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма се планира да биде
од Буџетот на Општина Илинден и Централната власт за што предвидени се
средства во висина од 16.280.000,00 денари, кои се планира да се распределат на
следниов начин:
1. Партерно уредување на јавната површина пред Домот на култура
„Илинден“- Галерија на отворено” ................................7.000.000,00 ден
2. Реконструкција на Домовите на култура во н.м Ајватовци, Бунарџик и
Мралино...........................................................................5.000.000,00 ден
3. Купување на опрема..........................................................600.000,00 ден
4. Подготвување на проекти и дизајн...................................600.000,00 ден
5. Тековно одржување на Домовите на култура...............1.520.000,00 ден
6. Организација на културни манифесации..................... 1.560.000,00 ден
 Литературна Манифестација „Илинден”
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Литературната манифестација ,,Илинден”, претставува културен настан
на кој традиционално се промовираат најновите поетски достигнувања
во земјата и странство со настап на голем број поети од Република
Македонија и странство. Манифестацијата е збогатена со културни
настани кои траат повеќе денови и тоа: саем на книга, ликовни изложби,
промоција на книги и романи, литературно матине за деца, настапи на
млади и неафирмирани поети, поетски митинг и други културни
активности.
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски
средства во висина од..................................................600.000,00 ден
 Манифстација „Подари книга за Велигденско јајце-симбол на
Воскресение Христово”
Манифестацијата „Подари книга за велигденско јајце - симбол на
Христовото Воскресение “ претставува уникатна и единствена
манифестација од ваков вид во Република Македонија којашто
истовремено ги обединува културата, образованието, уметноста,
традицијата и религијата. Воедно преку Манифстацијата се обезбедува
и збогатување на книжевниот фонд на училишните билиотеки.
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски
средства во висина од....................................................90.000,00 ден
 Манифестација - Одбележување на Денот на општина Илинден
„Илинден 2-ри Август”
По повод националниот празник на Македонскиот народ и патрониот
празник на Општина Илинден, се одржува општонароден собир во
манастирскиот комплекс „Свети Ѓорѓија” во Дељадровци, каде на
свечен начин се одбележува Денот на Општината „Илинден 2-ри
Август”. Во рамките на одбележувањето на празникот се организира
фестивалот „Илинденски етно фест” со интонација на традиционални
македонски песни со нови аранжмани каде свој настап имаат голем број
на естрадни уметници.
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски
средства во висина од..................................................700.000,00 ден
 Манифесација ,,Априлијада”
Манифестацијата се одржува по повод одбележување на Денот на
шегата 1 Април во соработка со средното и основните училишта како и
детската гадинка, каде учениците се масакираат со своите маски и при
тоа се избираат најдобрите, најкреативните, најзабавните и
најсмешните маски на кои им се доделува пригодни награди.
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За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски
средства во висина од....................................................30.000,00 ден
 Манифестација ,,Водици”
Манифестацијата се одржува по подвод одбележувањето на големиот
христијански празник Богојавление Водици, во соработка со Македонста
Православна Црква, каде се организира фрлање на крст во водите на
езерото на хотелот Бест Вестерн-Белви во населба Илинден.
За реализација на Манифестацијата планирани се финансиски
средства во висина од..................................................140.000,00 ден
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
За практичната реализација и следењето на активностите од програма за
култура и културни настани се задолжува Одделението за Лер и јавни дејности и
Одделението за финансиски прашања.
Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број:07-3288/5
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) 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 Статутарна Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ЈКП „Водовод” н.Илинден
Се објавува Одлуката за давање согласност на Статутарна Одлука за измена
и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод” н.Илинден бр.07-3288/6 од 29.12.2014
година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна
седница одржана на ден 29.12.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-3352/5
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.
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Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.40/03, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10,
бр.6/12, бр.119/13, бр.41/14 и бр.138/14), член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 20 став 1 точка 44 од
Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на
општина Илинден бр.12/2009), Советот на општина Илинден на седницата одржана
на ден 29.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден
Член 1
Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ЈКП „Водовод“ н.Илинден, бр.02-306/4 од 18.12.2014 година,
донесена од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“, н.Илинден.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе
се објави во Службениот гласник на општина Илинден..

Архивски број:07-3288/6
Датум на донесување: 29.12.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.
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Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) 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
Статутарна Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ЈКП „Илинден” н.Илинден
Се објавува Одлуката за давање согласност на Статутарна Одлука за измена
и дополнување на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден бр.07-3288/7 од 29.12.2014
година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и осмата редовна
седница одржана на ден 29.12.2014 година.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено
во Службен гласник на Oпштина Илинден.

Арх.бр.08-3352/6
Од 30.12.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.
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Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија
(Сл.весник на Р.М бр.38/96, бр.6/02, бр.40/03, бр.49/06, бр.22/07, бр.83/09, бр.97/10,
бр.6/12, бр.119/13, бр.41/14 и бр.138/14), член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 20 став 1 точка 44 од
Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134
став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на
општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на
ден 29.12.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден
Член 1
Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување
на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден, бр.02-509/4 од 13.12.2014 година,
донесена од Управниот одбор на ЈКП „Илинден, н.Илинден.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното
а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден..

Архивски број:07-3288/7
Датум на донесување: 29.12.2014г.

донесување,

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.
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Службен Гласник на Општина Илинден бр.14 Декември 2014 година

СОДРЖИНА
1.Решение за објавување на Одлуката за одобрување на Планот на програми
за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2015 година бр.08-3352/1 од
30.12.2014 година;
2.Одлука за одобрување на Планот на програми за развој на Буџетот на
Општина Илинден за 2015 година бр.07-3288/2 од 29.12.2014 година;
3.План на програми за развој на Буџетот на Општина Илинден за 2015
година;
4.Решение за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Илинден за 2015 година бр.08-3352/2 од 30.12.2014 година;
5.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина
Илинден за 2015 година бр.07-3288/3 од 29.12.2014 година;
6.Решение за објавување на Програма за Спорт и спортски активности
на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.08-3352/3 од 30.12.2014
година;
7.Програма за Спорт и спортски активности на подрачјето на Општина
Илинден за 2015 година бр.07-3288/4 од 29.12.2014 година;
8.Решение за објавување на Програма за за културата и културните настани
на подрачјето на Општина Илинден за 2015 година бр.08-3352/4 од 30.12.2014
година;
9.Програма за за културата и културните настани на подрачјето на Општина
Илинден за 2015 година бр.07-3288/5 од 29.12.2014 година;
10.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Статутарна
Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод” н.Илинден
бр.08-3352/5 од 30.12.2014 година;
11.Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и
дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод” н.Илинден бр.07-3288/6 од 29.12.2014
година;
12.Решение за објавување на Одлуката за давање согласност на Статутарна
Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден бр.083352/6 од 30.12.2014 година и
13.Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и
дополнување на Статутот на ЈКП „Илинден“ н.Илинден бр.07-3288/7 од 29.12.2014
година.

