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Сите отчети на градоначалникот Жика Стојановски за работењето на општина
Илинден за периодот од 2005 до 2020 година, во електронска форма можете да ги
најдете на веб страната на општината, www.ilinden.gov.mk/opshtinski-informator
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Инвестираме во иднината
Почитувани сограѓани,
Останувајќи доследни на традицијата, но и
на она што значи транспарентност и отчетност, како и во изминатите години, така и сега,
на почетокот од новата година, ви го презентираме извештајот за работењето на општина
Илинден во годината што е зад нас.
Општина Илинден во 2020 година реализираше повеќе капитални приоритетни проекти и
покрај потешкотиите во работењето на локалната самоуправа која ги предизвика глобалната пандемија од коронавирусот КОВИД 19.
Активностите и комуникацијата се одвиваа
во специфични околности кои налагаа дополнителни напори во реализација на зацртаните и
планирани проекти, со кои се подобруваат условите за стопанисување, образование и детска
заштита, одржлив локален економски развој
како и поквалитетен живот на граѓаните.
Во 2020 година бевме насочени кон реализација на проекти во повеќе области, во делот на
згрижување на деца од предучилишна возраст –
изградивме и пуштивме во употреба нов објект
на детска градинка и воведовме згрижување во
најмалата група „јасли“, инвестиции во подобрување на условите во образованието, подобрување на патната комуналната и енергетската
инфраструктура, подобрување на инфраструктурата во стопанските комплекси и во локалните економски зони, изградба на фекалната
канализација и пречистителни станици, изградба на ситем за гасификација на локалните економски зони, нивелирање и одржување на отворените одводни канали.
Општина Илинден како отворена, транспарентна и одговорна локална самоуправа својот
успех го мери според европски и светски стандарди преку критериумите: стандард на граѓаните, квалитет на живеење, ниво на здравствена заштита, образование, згрижување на деца
од предучилишна возраст, животен стандард,
вработеност, ниво на екстремна сиромаштија.
Почитувани сограѓани,
Даваме Отчетност за резултатите што ги
постигнавме, и носиме одговорност да инвестираме во заедничката иднина, која вклучува подо-

брување на интеграцијата на економските, социјалните аспекти и аспектите на животната
средина.
Во програмските и проектните активности
на локално ниво, опфатени се голем број залагања: зголемување на економскиот раст, развој на
економската инфраструктура, поквалитетно
образование, инвестиции во образовната инфраструктура, поголема употреба на Информатичко-комуникациска технологија (ИКТ), продолжува процесот на континуитет во користењето на ресурсите, насочувањето кон инвестициите, кои го сочинуваат нашиот концепт за
одржлив локален економски развој на Општина
Илинден.
Да ги искористиме силните страни на
општина Илинден!
м-р Жика Стојановски
Градоначалник на
општина Илинден
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БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2020 ГОДИНА
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ
(во денари)

(во денари)

ДАНОК НА ИМОТ И
ДОХОД

58.432.502,00

110.626.685,00

КАПИТАЛНИ
ИНВЕСТИЦИИ

КОМУНАЛНИ
НАДОМЕСТОЦИ И ТАКСИ

40.833.960,00

71.663.318,00

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

13.737.944,00

СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ

22.841.885,00

ДЕТСКА ГРАДИНКА

21.461.336,00

ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ

16.594.755,00

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

256.925.923,00

ВКУПНИ РАСХОДИ

102.609.108,00

КРАЈНО САЛДО на
31.12.2020 г. (пренесени
приходи во 2021 г.)

359.535.031,00

ВКУПНО

КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

4.266.039,00

ТРАНСФЕРИ

28.449.304,00

ДОТАЦИЈА ОСНОВНО

90.617.000,00

ДОТАЦИЈА СРЕДНО

28.897.000,00

ДОТАЦИЈА ГРАДИНКА

25.971.000,00

НЕДАНОЧНИ И
САМОФИНАНСИРАЧКИ
ПРИХОДИ

4.578.217,00

ДОНАЦИИ

2.534.730,00

ВКУПНО
ПОЧЕТНО САЛДО на
01.01.2020 г. (пренесени
приходи од 2019 г.)
ВКУПЕН БУЏЕТ
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СТРУКТУРА НА РАСХОДИ

284.579.752,00
74.955.279,00

359.535.031,00
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Граѓаните по
електронски пат се
вклучија во процесот
на буџетирање
Во креирањето на Буџетот на Општината, годинава поради познатите состојби со пандемијата на Ковид-19 граѓаните за прв пат по електронски пат имаат можност да се вклучат во процесот на буџетирање, преку пополнување на Прашалник за дефинирањето на приоритетните предлог проекти и активности, за разлика од минатите години кога Општината организираше Буџетски форуми, на кои граѓаните ги даваа нивните
предлог проекти.
Граѓаните Прашалникот можат да го пополнат
на следниот линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR8
JTCa_ioLqNFNLCGk2ECMu8gCPxIWtzVW7YK2bVQ4qZfA/viewform
Според најголемиот дел од граѓани кои што ја
искористија оваа можност на првото место на
приоритетната листа е изградбата на фекална
канализација со пречистителни станици, потоа
реализацијата на проектот за изградба, санација,
реконструкција и рехабилитација на локалнтата
патна инфраструктура, а веднаш зад нив се најде
заштитата на животната средина и.јавната чистота и осветлувањето.
Граѓанското учество во креирањето на буџетот во последните години дава резултати, а локалната самоуправа точно знае каде се движи,
кои се насоките и кои се приоритетите на граѓаните, па затоа и се води по дефинираните приоритети на граѓаните.
Општина Илинден ја практикува транспарентноста и граѓанското учество во креирањето на
Буџетот, во насока на реализирање на барањата
и потребите на граѓаните за овозможување и создавање на квалитетни услови за живеење.

Општинска администрација
Општинската администрација е распоредена
во седум одделенија со вкупно 30 вработени
административни службеници кои опслужуваат
повеќе од 20.000 жители, или 5.400 домаќинства и 850 правни субјекти и компании.
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Издадени се вкупно 43 одобренија за градба, од кои 10 за изградба на стопански објекти,
5 за инфраструктурни објекти и 28 одобрение за изградба на објекти за домување.

Од стапувањето на сила на
Законот за постапување со
бесправно изградени објекти,
во март 2011 година во Општина
Илинден поднесени се
6152 барања за легализација на
бесправно изградени објекти.
Со Законските измени и
продолжување на рокот во
2015 година поднесени се нови
716 барања, како и со
дополнителното
продолжувањето на рокот во
2018 година поднесени се уште
248 барања, со што вкупно во
Општината има доставено
7.116 барања за легализација на
бесправно изградени објекти,
од кои вкупно се решени
5.626 барање или околу 80%.
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Подобрување на локалната
Интензивните инвестиции и вложувања во квалитетна патна инфраструктура придонесуваат за
одржлив локален економски развој, обезбедување подобри услови за влез на домашни и на
странски инвестиции и овозможување квалитетен
живот за сите учесници во локалната заедница.
Во текот на 2020 година извршена е изградба,
реконструкција, рехабилитација и санација на 24
локални патишта и улици во вкупна должина од
6.895 метри, односно асфалтирана е површина
на локална патна инфраструктура од 25 530 м2.
Изградена е пешачка патека во должина од
1.000 метри со која е опфатена површина од
2.126 м2.
За овие активности реализирани се финансиски средства во висина од 50.332.854,00 денари.

•

Изградба на општински патишта и улици 1200 метри;
• Реконструкција, рехабилитација и санација
на локални патишта и улици – 4.935 метри;
• Изградба на улици во стопански комплекси и
локални економски зони - 760 метри;
Во соработка со Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој,
изграден е локалниот пат за поврзување на Бујковци со локалниот пат Ајватовци–Мршевци, во
должина од 1.200 метри. Дополнително заедно
со изградбата на локалниот пат направен е одводен канал за зафаќање на атмосферските води,
како и извршено е асфалтирање на патот кон
гробиштата во Бујковци и делот околу црквата.
На локалниот пат Илинден – Ајватовци изврше-

ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА
И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТШТА
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патна инфраструктура

на е санација во должина од 1.000 метри, а во
рамките на асфалтирањето изработен е канал во
должина од 500 метри со цел да се зафатат атмосферските води во овој дел на општината.
Извршена е реконструкција на оштетениот дел
од коловозот на локалниот пат Кадино – Бунарџик во должина од 180 метри.
Изградена е пешачка патека во должина од
1000 метри на дел од улица „500” во Марино и
дел од улица „11” во Кадино, при што извршено
санација, односно проширување на овој локален
пат што значително придонесе за зголемување на
безбедноста во сообраќајот, како на пешаците
така и на возачите.
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ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА
И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТШТА

Асфалтирани повеќе улици
оштетени при изградба на
фекалната канализација
Целосно се санирани и асфалтирани 8 краци на улица „8“ во вкупна должина
од 1250 метри, кои беа оштетени при изградбата на новиот сегмент на фекална
канализација во Кадино.
Во делот на улици оштетени од фекална канализација, извршено е асфалтирање и на крак 1 на улица „500“ во Марино со должина од 110 метри, на крак 5
на улица „8” во Илинден со должина од 140 метри, на улица „411“ во Марино со
должина од 150 метри, крак што ги спојува улица „10“ и улица „11“ во Кадино
со должина од 220 метри, како и на улица „10“ крак 2 во должина од 80 метри.
Вкупно санирана и асфалтирана површина на овие локални улици изнесува
17.040 м2 .
Во рамките на своите можности, континуирано ќе продолжиме со
реализација на Проектот за подобрување на патната инфраструктура –
изградба, реконструкција, рехабилитација и санација на општински патишта и
улици и подобрување на инфраструктурата во стопанските комплекси и
локалните економски зони, со што се дава голем придонес во рамномерниот
развој и подобрување на квалитетот на живеење во Општината.
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ПРОЕКТ

Подобрување на
инфраструктурата
во стопанските
комплекси и
локалните
економски зони
Во рамките на реализацијата на Проектот подобрување на инфраструктурата во стопанските
комплекси и локалните економски зони во Стопански комплекс Илинден реализирано е асфалтирање на улица „5” со должина од 450 метри.
Во локалната економска зона Ограѓа асфалтирана е улица „9“ во должина од 310 метри.

12

ОТЧЕТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЖИКА СТОЈАНОВСКИ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ВО 2020 ГОДИНА

w w w.ilinden.gov.mk

РЕЗУЛТАТИ. РАЗВОЈ. ИНВЕСТИРАМЕ ВО ИДНИНАТА

13

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО МИЛАДИНОВЦИ

Изградена и пуштена во уп
нова детска градинка во М
Општина Илинден продолжува со изградба на
нови капацитети и создавање на дополнителни
просторни услови за згрижување на деца од предучилишна возраст.
За таа цел изградивме и пуштивме во употреба
нова детска градинка во населено место Миладиновци.
Вкупната инвестиција за реализација на овој
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отреба
иладиновци

капитален проект кој е реализиран во соработка
со Министерството за труд и социјална политика
изнесува 33 милиони денари, од кои од буџетот
на општина Илинден се инвестирани 27 милиони
денари за фазите: архитектура, изградба на новиот објект и обезбедување на комплетна инфраструктура, хортикултурно и партерно уредување,
како и асфалтирање на паркинг просторот пред
градинката.
За опремување на занималните и кујната во
детската градинката, како и поставување на машинска опрема за греење и ладење на објектот,
Министерството за труд и социјалана политика
инвестира средства во висина од 6 милиони денари.
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Градинката е високо енергетски ефикасен
објект во кој е инсталиран систем за греење и
ладење со топлински пумпи кој ги задоволува
највисоките стандарди.
Објектот на новата градинка се простира на
површина од 540 м2, располага со 4 занимални
и има капацитет да згрижи 90 деца. Во насока на
почитување на протоколите во овој период градинката ќе згрижува 75 деца.
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Во три занимални се згрижуваат деца на возраст од 2 до 6 години додека во една занимална
се згрижени најмалите дечиња на возраст од 9 месеци до 2 години односно воведена е група- јасли.
Овој проект и активностите се реализираа во
услови на глобална пандемија од коронавирусот
КОВИД 19, но сепак динамичниот план за работа, во целост, квалитетно и навремено се изведоа за што изразуваме голема благодарност до
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сите учесници во имплементациајта на проектот.
Дополнително, во детската „Гоце Делчев“ воведовме „јасли“, односно овозможивме во две
занимални згрижување на деца од најмалите
групи на возраст од 9 до 24 месеци, како резултат на обезбедени просторни услови кои произлегоа со изградбата на новата градинка во
Миладиновци.
На овој начин во двете градинки, се воведени

јасли за згрижување на деца од најмладата група,
како и се овозможени просторни капацитети за
згрижување на сите деца до 6 годишна возраст.
Со овие активности се создадоа квалитетни
просторни капацитети за згрижување на децата
од предучилишна возраст, но и одлични услови
за работа на вработените во градинките, кои ќе
се грижат за нашите најмлади сограѓани на професионален и одговорен начин.

РЕЗУЛТАТИ. РАЗВОЈ. ИНВЕСТИРАМЕ ВО ИДНИНАТА
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Изградба на фекална канализа
ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
И ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ
Реализацијата на капиталниот проект „Изградбата на фекална канализација со пречистителни
станици“, е еден од приоритетите во стратешките
цели на општина Илинден и претставува капитална
инвестиција. Инвестирањето во комуналната инфраструктура е од витално значење за унапредување на заштита на животната средина, подобрувањето на квалитетот на живеење како и интензивирање на локалниот економски развој.
За таа цел во текот на 2020 година се работеше
на изградба на канализациска мрежа во населените места Илинден, Кадино и Миладиновци, при што
изградени се вкупно 7.752 метри фекална канализација, 4 препумпни уреди, 1 пречистителна станица со капацитет од 1.250 еквивалент/жители во Миладиновци, а на фекална канализација приклучени
се 370 домаќинства.
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ција во Кадино
Досега во општина Илинден изградена е вкупна
канализациска мрежа во должина од 30.000 метри,
изградени се 5 пречистителни станици, во 4 населени места (Илинден, Марино, Кадино и Миладиновци), на која се приклучени вкупно 1.520 домаќинства.
Изградбата на фекална канализација со пречистителни станици е еден од приоритетите во стратешките цели на општина Илинден и претставува
капитална инвестиција. Инвестирањето во комуналната инфраструктура е од витално значење за
локалниот економски развој, унапредување и заштита на животната средина како и подобрувањето
на квалитетот на живеење.
Со реализацијата на овие проекти, повеќе од
60% од домаќинствата во општина Илинден ќе бидат приклучени на систем за фекална канализација
со пречистување на отпадни води, што само за споредба, според официјални податоци, целата територија на Македонија е само 18% покриена со фекална канализација.

РЕЗУЛТАТИ. РАЗВОЈ. ИНВЕСТИРАМЕ ВО ИДНИНАТА

19

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
И ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ

Изградба на фекална
канализација во Кадино
Изградивме канализациски систем за прифаќање, третман и одведување на отпадните фекални води од домаќинствата во Кадино, припадна површина 3, во должина од 3730 метри. Вкупната инвестиција на
проектот изнесува 26 милиони денари, од кои 15 милиони денари се за
изградбата на канализацискиот систем за прифаќање и третман на отпадни води, додека 11 милиони се за изградба на пречистителна
станица.
Изградбата на канализацискиот систем во ова населено место се реализира во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Во рамките на канализацискиот систем
поставени се 73 ревизиони шахти, а изграден е и еден препумпен уред.
Со реализацијата на овој капитален проект обезбедивме услови за
330 домаќинства да бидат приклучени на системот за фекална канализација, како и други јавни објекти со што значително ќе се подобри
животната средина и квалитетот на живот. Заедно со веќе постоечкиот канализациски систем припадна површина 4, сега со фекалната канализација ќе бидат опфатени над 660 домаќинства од ова населено
место.
ЈКП „Водовод” работи на приклучување на домаќинствата на канализацискиот систем, на кој досега се реализирани над 100 приклучоци.

Изградба на пречистителна станица
во Кадино
Се гради нова пречистителна станица во населеното место Кадино со капацитет од 1250
еквивалент/жители, која се планира да биде готова и пуштена
во функција до март 2021 година.
Со изградбата на пречистителната станица ќе се овозможи
да се зафатат отпадните води од
330 домаќинства кои ќе бидат
приклучени на системот за
фекална канализација со што
значително ќе се подобри животната средина и квалитетот на
живеење на жителите во Кадино.
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ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
И ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ

Колекторски систем за фекална
канализација во Илинден и Марино
Градиме нов колекторски систем во
должина од 5.000 метри покрај Главниот
отворен канал, којшто поминува низ средината на населените места Илинден и
Марино, којшто ќе ги зафати отпадните
фекални води кои се испуштаат во одводниот канал.
Паралелно со изградбата на колекторскиот систем ќе се отпочне и со изградба
на пречистителна станица со капацитет
од 2.500 еквивалент/жители. Овие модуларни пречистителни станици кои ги применуваме во општина Илинден имаат
можност да се прошират и надградат во
зависност од потребата и капацитетот на
канализацискиот систем. Колекторскиот
систем со пречистителната станица треба да биде завршен до септември 2021
година и на него ќе имаат можност да се
приклучат околу 1.130 домаќинства.
За реализација на Проектот за изградба на колекторскиот систем за фекална
канализација се планирани 46 милиони
денари, сопствени средства обезбедени
од буџетот на општина Илинден.

Изградена пречистителна
станица во Миладиновци
Во Миладиновци изградивме пречистителна станица за 1.250 еквивалент жители. Вкупната инвестиција која што се реализира во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање изнесува 11 милиони денари, од кои 9 милиони се обезбедени од буџетот на Oпштината, а два
милиона од Министерството.
Со изградбата на оваа пречистителна станица се
овозможува прочистување и третман на отпадните
фекални води од домаќинствата од населеното место Миладиновци.
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Домаќинствата и јавните објекти се приклучуваат
на фекална канализација во Миладиновци
Во населеното место Миладиновци работиме
на приклучување на домаќинствата и јавните објекти на фекална канализација и на новоизградената пречистителна станица со капацитет од 1250
еквивалент/жители во ова населено место, со што
ќе се овозможи реализација на повеќе од 300
приклучоци.
Досега на фекалната канализација се приклучени 102 домаќинства, како и основното училиште „Браќа Миладиновци“, новата детска градинка,
амбулантата и поштата.
Ќе продолжиме и понатаму со реализирање на

приклучоците на фекалната канализација на
домаќинствата коишто ги испуштаат отпадните
води во отворените реципиенти, како и ќе се изврши приклучување на домаќинствата кои во моментов користат септички јами.
Со реализацијата на овој проект ќе се придонесе за подобрување на животната средина како
и подобрување на квалитетот на водите во Сува
река, ќе се подобри квалитетот на живеење на
граѓаните, подобрување на условите за побрз
економски, социјален и рамномерен развој на Општината.

РЕЗУЛТАТИ. РАЗВОЈ. ИНВЕСТИРАМЕ ВО ИДНИНАТА
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Модернизирање и проширува
ПРОЕКТ
Во рамките на Проектот модернизирање и
проширување на водоводниот систем, извршено
е поврзување и интеграција на постоечкиот водоводен систем со два нови водоводни системи:
-

Водоснабдителниот систем преземен од ОКТА
Водоснабдителниот систем преземен од
Технолошко индустриската развојна зона (ТИРЗ)

Со ова се овозможи зголемувањена капацитетот на водоводната мрежа на територија на општина Илинден од 150 литри во секунда на 430
литри во секунда, како и капацитетот на резервоарите за вода од 1.600 м3 на 8.100 м3 што претставува значаен потенцијал за следење на пона-
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томошниот брз економски развој на општината.
Паралелно со проширувањето на капацитетот
на водните ресурси, извршено е проширување и
на водоводната мрежа со вкупна должина од
2.170 метри заради приклучување на нови физички и правни лица во населените места, при што
бројот на водоводните корисници се зголеми за
нови 150 и ја достигна бројката од 8.206 корисници, односно од водоводните системи на ЈКП
„Водовод“ н. Илинден се снабдуваат со чиста и
здрава вода за пиење приближно 30.000 жители
од општините Илинден, Петровец и Гази Баба.
Најголем дел од проширувањето на водоводната мрежа беше изведено во локалитетот Јака,
каде што во последните две години беа изградени над 4.000 метри нова водоводна мрежа, со
што се создадоа услови за приклучување на над
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ње на водоводниот систем
250 домаќинства од вкупно предвидените 332.
Зголемувањето на капацитетот на постојната водоводна мрежа се изведува во согласност со динамиката на изградбата на ново предвидените
станбени и комерцијални објекти.
Покрај проширувањето на водоводната мрежа започнати се активности за комплетна замена
на цели делници од главната водоводна мрежа
на потегот Кадино - Марино во вкупна должина
од 600 метри, а ќе се продолжи со замена и во
критичните делови од населба Илинден на ул.
„9“, Марино на ул. „534“ и Кадино на ул. „10“.
Обезбедувањето на квалитетна вода за пиење
е еден од приоритетите во нашето работење, така што и во наредниот период ќе продолжиме со
модернизација и подобрување на водоводниот
систем.

РЕЗУЛТАТИ. РАЗВОЈ. ИНВЕСТИРАМЕ ВО ИДНИНАТА

25

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ГАСИФИКАЦИЈА ВО ЛОКАЛНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

Воспоставување на гасификацски
воведување на гасификација на ст
Капиталниот проект Воспоставување на гасификациски систем, воведување на гасификација на стопанските објекти е еден од приоритетите во нашето работење.
Во тек е реализација на втората фаза од овој
проект, односно вкупно се изградени 4.120 метри, од предвидените 5.900 метри гасификациска мрежа со што ќе се поврзат локалните економски зони во општина Илинден, со „Приклуч-
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на делница 17б” од Технолошко индустриската
развојна зона (ТИРЗ) во Бунарџик.
Во моментот се работи на втората фаза од
овој проект, од кој досега се изградени 1.720
метри, од вкупно предвидените 3.500 метри, од
локалната економска зона Марино-Кадино до
локалната економска зона Ограѓа.
Досега е завршена и пуштена во употреба
првата фаза од проектот, односно изградбата
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систем,
опанските објекти
на гасовод „Приклучна делница 17б” во должина од 2.400 метри од Технолошко индустриската развојна зона (ТИРЗ) до локалната економска зона Марино-Кадино.
Реализацијата на овој проект има за цел воведување на инсталации за стопанските објекти
во локалните економски зони во Општината со
цел да се овозможи користење на гасот како
енергетски ресурс.

РЕЗУЛТАТИ. РАЗВОЈ. ИНВЕСТИРАМЕ ВО ИДНИНАТА
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Реконструкција и подобрувањ
на просторни услови за одвив
Во делот на образованието и унапредување
на квалитетот на воспитно-образовниот процес
во трите основни училишта, како и Средното општинско стручно училиште „Илинден”, се реализираа поекти и активности кои овозможија
следење и реализација на учебната 2020/2021
година, според сите протоколи поради пандемијата со Ковид 19. И покрај отежнатите услови кои
ни ги наметна коронавирусот, образовниот процес во училиштата се одвива успешно и се реализира според сите протоколи.
Во јавните општински образовни установи на
територијата на општината обезбедивме нови
интернет конекции со симетричен оптички интернет со брзина од 200Мbps/200Mbps, download и upload, со кои се исполнија условите за бр-

ПРОЕКТ

зо и квалитетно следење на онлајн воспитно образовниот процес во училиштата.
Покрај училиштата, нови интернет конекции
се инсталираа и во детската градинка „Гоце Делчев” во Илинден, како и во новоизградената детска градинка во Миладиновци.
Паралелно со овие активности го реализиравме проектот за целосна замена на постоечката

ОСНОВ НО ОБР АЗОВ АН И Е
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Основно
училиште
Гоце
Делчев
Браќа
Миладиновци
Ристо
Крле

Ученици

Професори

Паралелки

974

50

37

364

32

24

306

32

19

ВКУПНО

1644

114

80
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е на училишта, обезбедување
ање на квалитетна настава

кровна конструција на Општинското Основно
училиште „Гоце Делчев“ во н. Илинден, со нова
покривна конструкција со површина од 2.500
метри квадратни.
Инвестицијата изнесува 6 милиони денари, со
што се заменија старите азбестни табли кои имаат штетно влијание врз животната околина, со
нов енергетско-ефикасен покрив на училиштето.
Истовремено, извршивме замена на дел од оштетената постоечка конструкција на покривот и е
поставена целосна изолација на покривот.
Исто така во основното општинско училиште
Браќа Миладиновци се изврши промена и поставување на нови ПВЦ врати на училниците, обезбедени се нови 20 работни бироа, 2 смарт табли,
како и лаптопи за наставниците.Дополнително
во училиштето се поставени и инсталирани се
нови парни котли на пилети за затоплување, како
и извршено е целосно санирање и асфалтирање
на дворот на училиштето.

С РЕДНО ОБРАЗОВ АНИЕ

„Средно Општинско Стручно Училиште ИЛИНДЕН“
l

Струки:
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
l Електротехничар за електроника и телекомуникации
Ученици
260

Професори
17

Паралелки
8

Во основното училиште Ристо Крле исто така
извршено е тековно санирање на училишните простории како и обезбедени се лаптоп компјутери
за наставниците и набевени се 2 смарт табли.
Во Средното општинско стручно училиште
„Илинден” своето теоретско образование учениците, го надградуваат во најсовремено опремени
кабинети од електротехничка струка за образовните профили: електротехничар за електроника
и телекомуникациии и електротехничар за компјутерска техника и автоматика.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОДОБРУВАЊЕ НА УЧИЛИШТА,
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
ЗА ОДВИВАЊЕ НА КВАЛИТЕТНА НАСТАВА
Комплетно се опремени два кабинета по практична настава за образовниот профил Електротехничар за електроника и телекомуникации со
специјално изведени 20 клупи за пракса и мерни
инструменти како што се: функциски генератори,
осцилоскопи (дигитални), осцилоскопи (аналогни), лабораториски бројачи, извори за напојување, мили волтметри...
Опремени се и два кабинета по програмирање
и практична настава за образовниот профил
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика со вкупно 40 компјутери, 20 ПЛЦ-а (програмабилни логички контролери за вежби по пракса), развојни околини и друго.
Дополнително се уреди уште еден кабинет со
16 специјално изведени клупи за изведување на
вежби по сите стручни предмети и се опреми со
сета неопходна опрема како што се: развојни системи за едукација и вежби (ARDUINO MKR
IoTGKX00006, Raspberry Pi 4 Сет за почетници и
сл.), голем број на лабораториска и индустриска
мерна опрема, опрема за изведување на лабораториски вежби од областа на електротехника и електрични мерења, компјутерски мерни системи, 3Д
принтер, CNC и Ласер 2 во 1, дрон со смарт контролер, дрон со контролер, клешти, лемила и сл.
Изграден е и амфитеатар, како и партерно
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уредување на просторот околу амфитеатар од
200 м2.
Покрај стандардно опремени училници (клупи,
столчиња, катедра, табли) училиштето располага
со сите потребни наставни помагала и дидактички
материјали. Училиштето поседува и опрема потребна за изведување на редовната и практичната
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настава и сигурно е едно од најопремените училишта за образување на кадри од електротехничка струка во државата. Сите училни се опремени
со електронски смарт панели - 10, а училиштето
поседува и голем број персонални компјутери,
монитори, лаптоп-компјутери, принтери, принтерскенер, фотокопири, плотер, LCD-проектори, уни-

мери, LCR-тестери, единечни извори на еднонасочен напон, двојни извори на еднонасочен напон,
лемни станици со регулација на напон, лемила,
отпорнички декадни кутии, кондензаторски
декадни кутии, индуктивни декадни кутии, моделарски дупчалки, комплет алати за електроничари, телевизор, ДВД – плеер и слично.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОДОБРУВАЊЕ НА УЧИЛИШТА,
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
ЗА ОДВИВАЊЕ НА КВАЛИТЕТНА НАСТАВА

Наставата според
сите протоколи
Наставата во училиштата се
одвива според сите протоколи
поради пандемијата со Ковид
19. Во централните и подрачните основни училишта, најголем
дел од учениците од прво до
трето одделение следат настава
со физичко присуство, мал дел
ученици следат онлајн настава,
за што родителите писмено се
изјаснија преку потпишување изјави спроведени од училиштата.
Поради големиот број ученици
во паралелките, наставата се
одвива во две групи според Планот и Протоколот за одржување
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на наставата.
Училиштата ја користат целокупната информатичка технологија, целосно е подобрена интернет конекцијата за успешно и
квалитетно пренесување на наставните содржини, и се обезбедени потребните материјали за
непречено одвивање на наставата.
Што се однесува до наставата
во Средното општинско стручно
училиште „Илинден” таа се изведува преку моделот учење од далечина, додека практичната настава се реализира со физичко

присуство, согласно одобрениот
План и Протоколот за средно образование, практична настава,
феријална практика и учење преку работа.
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Лаптопи и заштитни маски
обезбедени за училиштата
Со цел ефикасно и успешно
организирање на воспитно – образовниот процес, во услови на
пандемија од КОВИД-19 и следење на онлајн настава во новата
учебна година, во соработка со

рафинерија ОКТА обезбедивме
30 лаптоп компјутери и 10.000
заштитни маски.
Имајќи ги предвид условите
во кои се одвива учебната 2020
- 2021 година, компанијата

ОКТА како долгогодишен партнер на општина Илинден одлучи да излезе во пресрет со донација на информатичка опрема и заштитни маски за основните училишта, во насока на
реализација на поквалитетен
образовен процес, како и успешно да се одговори на предизвикот за онлајн настава во
новата учебна година.
Со рафинеријата ОКТА како
општествено одговорна компанија имаме воспоставено континуирана и блиска соработка во
повеќе области меѓу кои образование, култура и заштита на животната средина. Заедно имаме
реализирано низа проекти за
поквалитетен живот во локалната заедница, за што искрено изразуваме голема благодарност.
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Исчистени 43 километри отв
ЧИСТЕЊЕ, НИВЕЛИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА ОТВОРЕНИТЕ ОДВОДНИ КАНАЛИ
Со цел да се обезбеди проточност на каналската мрежа, а во координација со Водостопанство-Скопско поле Скопје, ЈКП „Илинден” и граѓаните, во текот на минатата година исчистивме 43
километри отворени одводни канали што се наоѓаат на територија на Општината
Со редовното одржување на каналската мрежа се овозможува непречен проток на атмосферските води, се спречува настанувањето на поплави и се обезбедува чиста животна средина која е
еден од условите за квалитетен живот на населението. Токму поради тоа, редовното чистење,
нивелирање и одржување на отворените канали
останува еден од приоритетите на Општината.
Во рамките на Акциониот план за чистење на
каналската мрежа, Годишната програма на Општината и Годишната програма на Водостопанство-Скопско поле, извршено е рачно и машинско
чистење на главната и секундарната каналска
мрежа во должина од 26.250 метри од вкупно
планираните 28.000 метри.
Согласно предвидената динамика беше извршено чистење на секундарниот А канал во должина од 3.200 метри во нас. Илинден, извршено е
рачно и машинско чистење на Сува Река која минува низ Миладиновци во должина од 2.750 метри. Во должина од 4.250 метри, машински целосно е исчистен Главен канал кој минува низ централното подрачје во Марино и Илинден, на Ободен канал извршено е машински и рачно чистење
во должина од 4.150 метри, низ населените места
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Марино и Кадино.
Исто така, изграден е нов канал во должина
од 500 метри за одведување на атмосферските
води во Ободен канал на дел од локалниот пат
Илинден-Ајватовци, со цел заштита на патната
инфраструктура.
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орени одводни канали

На каналот Топлик извршено е машинско чистење со вкупна должина од 2.800 метри, а во
должина од 1.600 метри со машинско чистење
обезбеден е нормален проток на вода на сисавци на канал Топлик. Извршено е машинско и
рачно чистење на секундарниот канал Азмак,
кој поминува низ населените места Марино,
Кадино и Мралино во должина од 4.650 метри,
од вкупно предвидените 4800 метри, на канал
Шамак во Кадино извршено е машинско и рачно
чистење во должина од 1.500 метри, а во должина од 500 метри извршено е машинско чистење
на канал Млака кај пречистителната станица
Илинден и во должина од 800 метри извршено е
чистење на прв и втор сисавец на Главен канал
во Марино, во локалната економска зона Марино-Кадино.
Во координација со ЈКП „Илинден” и граѓаните извршивме машинско и рачно чистење и на

терцијалната каналска мрежа во должина од
16.550 метри.
Водениот надомест за редовното одржување,
чистење и нивелирање на отворените одводни
канали во име на граѓаните како корисници на
овие објекти од јавен интерес го плаќа Општината. За оваа намена од буџетот на Општината
за 2020 година се издвоени средства во висина
од 4.205.520,00 денари.
Обврската за плаќање на годишен воден
надомест за редовното одржување, чистење и
нивелирање на отворените одводни канали во
име на граѓаните Општината ја презема уште од
2010 година. Со оглед на тоа што каналите се
објекти од јавен интерес, според урбанистичките планови, на овие површини не смее да се изведуваат градби или да се вршат работи со кои
се загрозува стабилноста на одбранбените
насипи.
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Проширување на мрежата за улич
Во рамките на активностите за проширување
и реконструкција на мрежата за јавно осветлување, континуирано работиме на реализација
на проектот за Подобрување и модернизација
на јавното осветлување во сите населени места.
Извршено е проширување на мрежата за улично
осветлување во должина од 2.350 метри, при
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што се поставени нови 74 комплет улични светилки, а вкупното улично осветлување во Општината сега е во должина од 101.800 метри.
Како дел од Програмата за одржување и изградба на јавното осветлување, годинава осветлени се 4 нови улици во населбата Јака.
Покрај проширувањето на мрежата извршено
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Дератизација,
дезинсекција и
дезинфекција
Како дел од Програмата за заштита на населението од заразни болести за 2020 година, со помош на стручни екипи извршивме редовни дератизации за уништување на глодарите и дезинфекција на јавните објекти на територија на општината. Со дератизацијата се опфатени 550 шахти
што се наоѓаат на јавните површини во општина
Илинден. Дезинфекција е извршена на 3300 метри квадратни во која се опфатени сите јавни површини и јавни општински установи.
Беа извршени и терестички дезинсекциии за
уништување на возрасни форми на комарци на
површина од 300 хектари.
Во насока на спречување и сузбивање на заразни болести и инфекции во континуитет ги преземаме сите потребни мерки за заштита на населението, а за успешно решавање на проблемите
од оваа област неопходна е координација и заедничко настапување на целиот Скопски плански
регион.

но осветлување
е и докомплетирање на постојните линии, како
и интервенции за отстранување на прегорените
со нови штедливи светилки. Извршена е замена
на прегорени улични светилки со нови 962
штедливи ЛЕД светилки, така што сега вкупниот
број на улични светилки во општината изнесува
2010.
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ЛЕР-ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Континуитет на инвес
Инвестицискиот циклус во Општината продолжува и покрај актуелната состојба со
Ковид 19. И натаму сме една од нај привлечни те инвес ти тор с ки дестинации во земјата и
регионот, бла го да ре ние на континуираното
создавање услови за влез на нови инвестиции
и про-ширува ње на пос тоеч ките капацитети,
како и создава ње на поволна биз нис клима.
Во последните десет години во локалните
економски зони и стопанските комплекси реа-
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лизирани се повеќе од 200 реални инвестиции
во лесната и незагадувачка индустрија, како и
до пол ни тел ни инвестиции во областа на
услужните и занаетчиските дејности, од кои 40
странски директни инвестиции (СДИ).
Големиот број на инвестициите овозможија
невработеноста во општина Илинден која во
2008 година изнесуваше 38%, во континуитет
да се намалува, и денес да изнесува помалку
од 3%.
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тицискиот циклус
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ЛЕР-ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Капацитетот на локалните економски зони е
веќе исполнет, односно 97% од градежните парцели имаат свои сопственици, голем дел веќе изградени и функционални стопански субјекти,
дел се во завршна фаза на градба, а дел се во
фаза на отпочнување со градба. Останува многу
мал дел на слободни градежни парцели, иако
има голем интерес за реализацијата на нови инвестиции во општина Илинден.
Привлекувањето на инвеститорите во Општината се должи на интензивниот развој на економската инфраструктура, во делот на изградбата на транспортната, комуналната и енергетската инфраструктура во локалните економски
зони во изминатиот период. Во таа насока е и
реализацијата на капиталниот проект Воспоставување на гасификациски систем, воведување на гасификација на стопанските објекти.
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Сите овие активности во рамките на локалниот економски развој (ЛЕР), директно придонесуваат за стабилност во реализацијата на приходите во Буџетот на општина Илинден. Согласно
Централниот регистар на правни субјекти, во
општина Илинден вкупно се регистрирани 850
фирми.
И натаму остануваме максимално посветени
на создавањето услови за отворање нови
работни места, преку создавањето на поволна
бизнис клима, привлекувањето на нови странски и домашни инвеститори во насока на подобрување на квалитетот на живеење и животниот
стандард на граѓаните во општината. Имаме
создадено услови за забрзан локален економски развој, има квалитетни млади кадри кои после завршувањето на средното образование во
Средното општинско стручно училиште „Илин-
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ден“ се оспособени директно да се вклучат во
производствениот процес во компаниите кои се
наоѓаат на територија на Општината, за што
голема заслуга има бизнис секторот во Општината.
Одржливиот локален економски развој (ЛЕР),
подразбира економски силна, урбана и конкурентна општина, поради што продолжуваме со
изградба на патна, комунална и енергетска инфраструктура, изградба на објекти од јавен карактер, продолжуваме со континуирани инвестиции во образованието, згрижувањето на деца
од предучилишна возраст, во културата и спортот... Затоа, последните години Општината не е
само привлечна бизнис дестинација туку и посакувано место за живеење, за што сведочи секојдневното зголемување на бројот на жители.
Работиме со оптимален капацитет и динамика
во спроведување и реализирање на зацртаните
проектни активности, во услови кои ги наметнува актуелната состојба со Ковид 19.

„Дени Интернационал“
гради современ
логистички центар
Во локалната економска зона Илинден почна
да се гради современ логистички центар, чиј инвеститор е „Дени Интернационал”, една од најголемите и најуспешни транспортно-логистички
компании во земјата и регионот. Логистичкиот
центар ќе се простира на површина од близу
14.000 метри квадратни, на парцела од 70.000
метри квадратни, и според проценката на инвеститорот инвестицијата ќе изнесува 4,5 милиони
евра и ќе отвори нови 80-90 работни места.
Компанијата „Дени интернационал” веќе низа
години успешно стопанисува во општина Илинден задржувајќи го приматот на лидер на логистиката во нашата земја.
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ЛЕР-ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Токму Локалниот економски развој, кој се
практикува и применува во општина Илинден
дава резултати во привлекувањето и ефектуирањето во реализацијата на инвестициите, со
оптимално искористување на можностите и
ресурсите, како и спроведување и реализација
на реален и ефективен концепт во овозможување на поволни услови за влез на нови инвеститори и поддршка на постојните стопански субјекти. За таа цел на општина Илинден и се до-

дели златна награда и признание „GLOBALLOCAL“, закреирање на добар амбиент за развој
на претприемништвото во Средна и Југоисточна Европаво категоријата најдобри локални заедници.
Наградата се додели врз основа на Одлука
на Меѓународниот комитет за доделување на
интернационални награди и признанија за заедниците и институциите за креирање на добар
амбиент за развој на претприемништвото во

ИНВЕСТИЦИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Вкупна површина на територија
на Општина Илинден

106,7 км ²

Површина опфатена со
урбанистички планови
Ø Индустриски зони
Ø Домување и јавни намени

22.5 км ²

- Локални економски зони
Ø Државно земјиште
Ø Приватно земјиште

870 ха
(6.100.000 м²) 610 ха
(2.600.000 м²) 260 ха

- Технолошки индустриски
развојни зони во Бунарџик (1,2,3)

280 ха

- Аеродром „Скопје“ и Касарна
„Страшо Пинџур“

350 ха

(10.500.000 м²) 1.500 ха
(7.530.000 м²) 753 ха

Процент на искористеност на
површината на индустриските
зони од вкупно 1500 ха

97%

Вкупно регистрирани стопански
субјекти во Општина Илинден

850

Инвестиции во Општина Илинден 205
во периодот од 2005 година
до 2020 г (мали, средни и големи
компании)
1. Домашни
165
2. странски
40
Странските директни инвестиции (СДИ) се од земјите:
Германија, Холандија, Велика Британија, Турција,
Соединетите Американски Држави, Белгија, Италија, Русија,
Австрија, Унгарија, Хрватска, Словенија, Грција и Индија.
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Средна и Југоисточна Европа „GLOBALLOCAL“.
Оваа признание-наградата „GLOBALLOCAL”
на најдобрителокални самоуправи во креирањето на добарамбиент во претприемништвото се доделувана посебно успешните
локални заедници, кои сооригинални
решенија и креативни мерки значајно
го унапредиле амбиентот за брз и одрж лив развој на претприем ниш твото
како основа за унапредување на локалната заедница и квалитетот на
живеење и животниот стандард на
своите граѓани.
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ИНТЕГРИРАНО И ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ
И ТРЕТМАН НА КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Општина Илинден меѓу првите
во регионот за рециклирање на
стаклена амбалажа
Осумнаесет нови контејнери за селектирање
на стаклената амбалажа добивме во рамките на
нашето учество во регионалниот проект „Управување со стаклена амбалажа на Западен Балкан".
Општината во моментов располага со вкупно 38
контејнери за селектирање на стакло, што според експертските анализи, засега е утврдено
како оптимална бројка за собирање на овој вид
на отпад. Тука се вклучени претходно поставените дваесет контејнери, а ќе бидат набавени и дополнителни количини.
Проектот „Управување со отпад од пакување
од стакло во Западен Балкан“ истовремено се
спроведува во три држави: Македонија, Србија и
Босна и Херцеговина и започна да се реализира
во шест пилот–општини, меѓу кои од нашата земја
покрај општина Илинден учествува и општина
Штип. ЗЕЛС, во соработка со регионалната кан-

44

целарија на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ ОРФ ММС) е партнер во
имплементација на проектот во нашата земја,
што е финансиран од Сојузното министерство за
економска соработка и развој на Германија (BMZ)
и компанијата ПАКОМАК (Македонија), во рамки
на програмата за соработка со бизнис секторот
DeveloPPP.de. Оваа програма (DeveloPPP.de) на
Германското сојузно министерство за соработка
и развој е насочена кон градење и развој на соработка меѓу јавниот и приватен сектор на локално
ниво.
Целта на Проектот е воспоставување на економски вредносен синџир на рециклирање стакло во регионот. Во таа насока се реализираат низа активности, меѓу кои: поставување на соодветна инфраструктура на контејнери за одложување
на стаклото во пилот-општините; спроведување
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на кампања за едукација на населението за важноста од селектирање на стаклото; зголемување
за 20% на собраните количини на стакло, споредено со 2020 година; потоа спроведување на
обука за јавните комунални претпријатија и развивање на три бизнис модели за општините (урбан, рурален и ХОРЕКА ) што во следниот период
ќе послужат како урнек за успешно управување
со отпад од стакло.
Фактите се на страната на рециклирањето.

Стаклениот отпад се разложува многу бавно и
доколку не е соодветно одложен, може да стои
на депониите со години. Затоа на рециклирањето се гледа како на многу ефективно решение,
бидејќи со рециклирање на само едно стаклено
шише, се заштедува доволно енергија за еден компјутер да работи 25 минути или пак една 100ватна сијалица да свети цели 4 часа. Притоа, рециклажата на стакло заштедува 40% од енергијата која е потребна да се создаде нов стаклен сад.
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Интегрирано и одржливо управува
Еден од приоритетите во нашето работење е обезбедување квалитетни и ефикасни комунални услуги за потребите
на граѓаните и стопанството. Во делот на комуналниот отпад
кој се собира, со претходно извршена примарна и секундарна селекција, Јавното комунално претпријатие „Илинден“ го
транспортира на депонијата „Дрисла“ којашто се наоѓа на
растојание од 25 километри од Илинден.
Во текот на минатата година од страна на ЈКП „Илинден“
собрани,транспортирани и депонирани се 6.250 тони отпад.
Од вкупното количество собран, транспортиран и депониран комунален цврст отпад, 70-75% е отпад од домаќинствата, а 25-30% е отпад од правните субјекти.
Во изминатиот период за депонирање на комунален отпад во депонијата „Дрисла“ се издвоени средства во висина
од 12 милиони денари.
ЈКП „Илинден“ спроведува и собирање растителен отпад
од домаќинства, дворови, паркови, градини, бавчи и сл. при
што се отстранети околу 3.000 м3 растителен отпад.
Во рамките на Проектот за интегрирано управување со
комуналниот цврст отпад, како и обезбедување на поздрава
животна средина ЈКП „Илинден“ континуирано работи на
примарно селектирање на комуналниот отпад. Основна цел
на селекцијата (селективното собирање) на отпадот е намалување на количеството на создадениот отпад, искористување на употребливите состојки од отпадот, спречување
на негативните влијанија на отпадот и висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
одржлив развој преку зачувување и заштеда на природните
ресурси.
На територија на Општината на 15 локации поставени се
по 3 посебни контејнери, сини за собирање на хартија и
картон, жолти за пластика и лименки и зелени за амбалажно стакло, до секој од нив се поставени и информативни
табли за граѓаните. Контејнери за електричен и електронски отпад се поставени на две локации, во кругот на ЈКП
„Илинден“ и на паркингот на камиони во Миладиновци.
Во текот на минатата година селектирани се хартија, картон, најлон, ПЕТ амбалажа, тврда пластика, лименки, отпаден метал, стакло, отпад на електрична и електронска опрема (ОЕЕО), во тежина од вкупно 50 тони.
Во насока на обезбедување квалитетни и ефикасни комунални услуги за потребите на граѓаните и на стопанството
извршено е обновување и проширување на возниот парк со
набавка на ново специјално возило – камион за собирање и
транспорт на комунален цврст отпад со носивост од 8 м3.
Истовремено набавени се и 20 нови метални контејнери од
1,1 м3; 20 пластични канти за отпад од 240 литри; 250
пластични канти за отпад од 120 литри; 2 тримери за косење
трева, како и една моторна пила.
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ње и третман на комуналниот отпад
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ПРОЕКТ

Озеленување на
јавни површини
и пошумување
на Општината
Заштитата на животната средина како еден од
најголемите предизвици на денешницата останува меѓу нашите водечки. Во таа насока реализиравме голем број проекти од областа на транспортната, комуналната и енергетската инфраструктура, изградба на фекална канализација со
пречистителни станици, изградба на атмосферска канализација, редовно чистење, нивелирање и
одржување на отворените одводни канали, воведување на енергетска ефикасност во јавните општински установи, примарна селекција на отпадот, континуирани акции за чистење на јавните
површини, озеленување и засадување на нови
садници.
Во насока на подобрување на квалитетот на
воздухот и унапредување на животната средина
го реализиравме проектот „Со зеленило против
загадувањето”, при што е извршено озеленување
на јавните површини и засадување на нови сад-
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ници покрај пешачко-велосипедските патеки, општински улици и патишта, јавните објекти, домовите на култура, училиштата, детските градинкаи
и спортски терени.
Во зелениот појас покрај улица „534” направени се цветни леи во кои се засадени 1.000 разни
видови сезонско цвеќе. Покрај пешачката патека
кај фудбалското игралиште во Марино, посадена
е жива ограда во должина од 100 метри, уредена
и озеленета е нова тревна површина кај фудбалското игралиште во Кадино, на површина од
1.000 м2. Покрај озеленување на нови зелени
површини се врши континуирано одржување на
постоечките озеленети површини кои се дел од
проектот „Со зеленило против загадувањето”.
Целта на овој еколошки проект е преку озеленување на јавните површини, да се придонесе за
подобрувањето на квалитетот на воздухот, унапредувањето на животната средина, како и подобрување на условите за живеење и квалитетот на
живот во локалната заедница.
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ПРОЕКТ

Изградба на патна, комунална и енергетска
инфаструктура во новата населба „Јака“
Изградбата на новата населба „Јака“, проект
со кој е урбанизиран простор на површина од 32
хектари, со опфатени 500 градежни парцели, има
за цел обезбедување на поволни услови за индивидуално домување, односно изградба на семјни
куќи.
Овој проект и неговата реализација во делот
на уредување на комплетната патна и комунална
инфарстуктура во населбата, беше со договорна
обврска на Владата за финасирање на инфраструктурните проекти во висина од 90% и 10%
учество на општина Илинден.
Вкупната инвестициска вредност на комплетната патна и комунална инфраструктура во населбата, изнесува околу 5.000.000 евра, за кои општина Илинден има изготвено и доставено проекти.
Досега од сопствени средства од буџетот, во
рамки на своите можности инвестиравме во пробивање и тампононирање на локални улици во должина од 6 километри, како и се изгради нов мост.
Јавното комунално претпријатие „Водовод“ Илинден, има поставена водоводна мрежа во
должина од 6 километри, и сите градежни парцели имаат приклучок за вода.
Исто така, Јавното комунално претпријатие
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„Илинден“, во населбата има поставено мрежа за
улично осветлување во должина од 3 километри
и поствени 100 улични светилки.
За овие активности инвестирани се приближно 1.000.000 евра, или околу 20 % од вкупната
вредност на инфраструктурните проекти.
Дополнително како партнери и поддржувачи
во реализацијата на овој проект, во рамки на
своите развојни инвестиции, ЕВН постави нисконапонска мрежа и приклучоци за електрична
енергија до сите градежни парцели, додека пак
АД Македонски телеком изврши поставување на
телекомуникациска оптичка мрежа.
Обезбедивме 19.000.000 денари за реализација на проектот за изградба на фекална канализација во населбата „Јака“, средства од пренамената од договорот помеѓу ТАВ Македонија и
Владата, за изградба на карго аеродромот во
Штип. Проектните активности за изградба на фекална канализација ќе се реализираат во текот на
оваа 2021 година.
Во овој период што следува ќе се работи на
уредување на јавните површини со нивно озеленување, поставување на урбана опрема, детски
реквизити и простори за рекреација предвидени
во планот.
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Нова веб страница за подобра
комуникација со граѓаните
Изготвивме нова веб страница (ilinden.gov.mk) достапна за
сите граѓани, со што продолживме со реализација на мерки
и активности кои се однесуваат
на зголемена транспарентност,
отчетност во работењето, комуникација и интерактивност со
граѓаните. Преку новата веб
страница, граѓаните имаат подобар пристап до сите информации поврзани со работата на
локалната самоурава.
Новата веб страница е изработена во тек со најсовремените
трендови и овозможува лесно
пребарување, на сите клучни информации и активности на Општината да бидат лесно достапни
на граѓаните.
Веб страницата е компатибилна и за мобилни уреди, како
смартфон, таблет...
Граѓаните преку новата веб
страница, ќе можат електронски
да преземат барања, формулари и други документи коишто им

се неопходни, како и да остварат директна електронска комуникација со градоначалникот
преку алатката „Прашај го Градоначалникот“.
Новата веб страница во мо-

ментов континуирано се надополнува со информации и алатки, па може одредени услуги да
бидат привремено недостапни,
од таа причина се замолуваат
граѓаните за разбирање.

Транспарентна општина
Транспарентноста и отчетноста пред граѓаните е главна одлика во нашето работење. Oва не
остана незабележано од повеќе домашни и странски реномирани институции кои што се занимаваат со истражувања за отчетноста и транспарентноста на локалните самоуправи.
Речиси во сите истражувања реализирани последните години oпштина Илинден се наоѓа
меѓу неколкуте водечки општини во земјата по
својата транспарантност, односно според проактивното објавување информации од јавен
карактер, но и по индексот на буџетска транспарентност.
Ова се должи пред се на нашите настојувањаза поголема транспарентност, комуникација и

интерактивност со граѓаните што се реализира
преку примена на 10-те начини за информирање.
Доброто општинско управување и ефикасна
демократија, имаат големо значење за промовирање на стабилност, поттикнување на економскиот и социјалниот напредок и за создавање на
одржливи локални самоуправи и заедници во
кои луѓето ќе сакаат да живеат и да работат, сега
и во иднина.
Транспарентноста и отчетноста и помагаат на
Општината да биде поодговорна во трошењето
на јавните пари, се промовираат принципите на
доброто општинско управување и општината е
поефикасна бидејќи го поттикнува пристапот до
информациите од сите области на надлежности.
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ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНАТА ПРЕД
ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

Средба со амбасадорот на
Република Словенија, д-р Милан Јазбец
Амбасадорот на Република Словенија, д-р Милан Јазбец во месец јули беше во работна посета
на Општината. На средбата, се разговараше за
реализацијата на капиталните проекти во општината, проектите што се во тек, како и за планираните инвестиции.
На средбата се разменија и позитивни искуства
применети во општини во Република Словенија, за
подготовка, аплицирање и реализација на проекти сокористење на средства од ИПА фондовите
на Европската унија.
Амбасадорот д-р Милан Јазбец како голем
пријател на општина Илинден, со својата заложба и иницијатива, придонесе за реализирање на

заеднички средби и билатерална соработка на
општина Илинден со повеќе општини од Република Словенија.
Во рамки на културата како поддржувач и повеќегодишен учесник на литературната манифестација „Илинден“, Амбасадорот кој има издадено
повеќе од 40 свои книги, со својата заложба придонесе за културна размена и соработка во промовирање и истакнување на достигнувањата во
литературата и уметноста во општина Илинден.
За манифестацијата тој има речено:
„Поетот и дипломатот, се две работи за кои се
користи моќта на зборовите, бидејќи потребно е
да знаеме како да си подадеме рака, еден кон

ПОДОБРУВАЊЕ И ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА МРЕЖА И НАПОЈУВАЊЕ
Во насока на осовременување на електроенергетскта мрежа и инфраструктурата за
дистрибуција, со цел да се добие квалитетен и
стабилен напон на електрична енергија на целата територија на општина Илинден, во соработка
со ЕВН реализирани се повеќе активности во
вкупна вредност од 7 000 000 денари и тоа:
•

•
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Извршена е целосна реконструкција на ниско
напонската мрежа во населените места
Кадино и Мралино, со замена на дрвените
бандери со нови бетонски столбови, направена е целосна замена на голи проводници АлЧе со изолиран подземен кабелски сноп со
најголем пречник од 240мм, поставени се
нови разводни ормари и мерни ормари на
броилата, со што се придонесе за значително
подобрување и стабилност на напонот на
електричната енергија за корисниците;
Реализирана е целосна реконструкција и
изградба на нова кабелска мрежа за приклучок на новата пречисителна станица која се
гради во населеното место Кадино;

ОТЧЕТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЖИКА СТОЈАНОВСКИ
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друг, преку мудрина, преку „медовина“ од зборови, но пред се да си подадеме рака себе си. Како
индивидуи, но и како култура. Токму и литературната манифестација „Илинден“, благодарение на
градоначалникот Жика Стојановски е пријатно
•

•

место каде што може преку јазик и зборови, но
внимавајте, не секои, туку како оние најодбраните: „Зборувај малку, кажувај многу“, а притоа да
се достигне врвот, и сето тоа во име на идеалот –
еднаквост помеѓу луѓето.“

Изградени и поставени се нови трафостаници во населените места Илинден, Марино и
Кадино за подобрување на ниско напонското
напојувањеи растоварување на оптоварувањата на електричната мрежа, што значително
ја подобри состојбата со слабите напони и
чести прекини на електрична енергија;
Се работи на изградба на нов средно напонски вод, со изградба на нова трафостаница
со нова нисконапонска мрежа во населеното
место Миладиновци, кое ќе ги подобри ниско
напонското на-појување на домаќинставата
во населеното место Миладиновци.

Инвестициите на ЕВН и реализирањето на
заедничките проекти во соработка со општина
Илинденпродолжуваат и во текот на 2021 година, во делот на подобрување и осовременување
на електро-енергетскта инфрастуктура, за што
се должи и фактот што граѓаните на нашата
општина се дисциплинирани во однос на плаќањето на сметките за електрична енергија, така
што процентот на редовни плаќачи изнесува и
до 90%.
Стабилната електрична енергија е од клучно
значење за развојот на општината и квалитетот
на живеење на граѓаните.
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ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Имплементација на
стандардот
ISO 9001 : 2015
Во насока на имплементирање на ефикасни
јав ни услуги за потребите на граѓаните и
стопанството, општина Илинден успешно во
своето работење да го спроведува стандардот
ISO 9001:2015. Со имплементирањето на меѓународниот ISO стандард во работењето на
Општината, се овозможи создавање на современа и комплетна инфраструктура и ефикасни
јав ни ус лу ги за потребите на јавниот и на
приватниот сектор.
Стандардот за квалитет ISO 9001:2015. за
прв пат е воведен во работењето на општина
Илинден во 2010 година и оттогаш во континуитет се обновува и надградува, со што се придонесува за зголемување на транспарентноста,
отчетноста, финансиската стабилност и ефективноста во из вр шувањето на општинските
услуги. Преку имплементирањето на меѓународниот стандард ISO 9001:2015. за управување со системот за квалитет се поставуваат нови
стандарди во функционирањето на општината.
Имплементирање на овој стандардот во работењето на општината овозможи идентификување
и навремено реализирање на потребите и оче-

кувањата на граѓаните, со што на ефективен и
ефикасен начин се реализираат, одржуваат и
подобруваат општите перформанси и можности за одржлив развој на општината.

Сертификат за поволно
деловно опкружување (BFC SEE)
Се стекнавме со регионалниот сертификат
за поволно деловно опкружување Business
Friendly Certification in South East Europe (BFC
SEE). Сертификатот ни е доделен во рамките на
регионалната конференција за промоција на
поволно бизнис опкружување во Југоисточна
Европа „Партнерство за конкурентен регион”
што се одржа во Белград. Располагањето со
овој сертификат значи дека општината испол-
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нува одредени стандарди, што претставува
индикатор за сигурност за потенцијалните
инвеститори во добивањето услуги и информации за работите и дејностите во надлежност на
локалните власти.
Обезбедувањето на (BFC SEE) сертификатот
е голем успех за Општината со што уште еднаш
се потврди нејзината улога како една од водечките инвеститорски дестинации во регионот.
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Сертификат за квалитет IASS:2020-2022
Општина Илинден се стекна со сертификатот
за квалитет IASS:2020-2022. Овој сертификат се
доделува на институции кои нудат квалитетна
јавна услужна дејност и имаат воспоставена
процедура и постапка во реализација на активностите во својата работа, со цел обезбедување
на зголемена доверба на корисниците на услугите.
Анализата е направена од професионални
аналитичари, кои извршија неопходна проценка
од аспект на услужливост на купувачите, гаран-

ција на производи и услугите кои ги нуди општина Илинден, како и позитивен пристап во соработка со правни и физички лица.
Општина Илинден покрај Сертификатот за
квалитет IASS:2020-2022, се стекна и со дигитален баркод, кој го верификува работењето со
процедурално заверена и прифатена потврда
на интеграцијата.
Сертификатот за квалитет на Општина Илинден го доделува IASS, Здружение за истражување, анализа, стандардизација и сертификација.
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Литературна Е-манифестација „Илинден“
Ја реализиравме 21-та, но истовремено и првата Литературна Е-манифестација „Илинден
2020“. Поради актуелната ситуација со корона
пандемијата и забранатаза организирање на јавни собири, овогодинешната манифестацијата
имаше поинаков облик, со цел да се подигне и
одржи духот на љубителите на поезијата.

Наместо како досега, стиховите не одекнуваа
од Домот на култура „Илинден“, туку тие директно се излеваа во домовите на граѓаните преку
веб страницата на Општината (ilinden.gov.mk) на
следниот линк:
https://api-opstinailinden.mk/uploads/1598212102119.pdf

РЕКОА ЗА ЛИТЕРАТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „ИЛИНДЕН“
РАДЕ СИЛЈАН

Пример за
другите општини
Според посветеноста кон културните
вредности, Општина Илинден може да
биде пример и за другите општини во
нашата татковина. Благодарение на добрите идеи на челните луѓе, ние денес

говориме за средина во која се создаваат
бројни економски, спортски и духовни
вредности.
Со многу љубов изграден е Дом на
културата во кого постојано се одвиваат
промотивни активности од национален
карактер. А, со традиционалната акција
„Подари книга за Велигденско јајце“, создаена е библиотека со над тресет и пет
илјади книги.
Но, оваа општина стана препознатлива

СРЕТЕН ПЕРОВИЌ, ЦРНА ГОРА

Вака пријатно и интимно
дружење нема на други
фестивали на поезијата
- Денес, во светот имаме доста фестивали на поезијата, но ваква атмосфера,
вака пријатно, вака интимно дружење
какво што имавме деновиве тука не се
наоѓа на другите фестивали.
Затоа, би сакал да му се заблагодарам

на градоначалникот Жика Стојановски на
оваа убава и значајна манифестација која
ја унапреди не само македонската литература и култура, туку ја поврза Македонија со автори кои во своите земји претставуваат значајни и големи поети.

ВЕНКО АНДОНОВСКИ

Врвна естетска мисија на
територијата на една мала општина
Меѓународната книжевна манифестација „Илинден“, на која учествував и како
промотор на романот „Венецијанска бајка“ на младиот македонско-хрватски писател Марко Павловски, ја споредувам со
микрокосмос. Во оваа смисла: ние го гледаме само „големиот свет“, светот што се
гледа со голо око, па така знаеме и само
за големи литературни манифестации.
Светски или македонски, сеедно. Но, забораваме дека има исто толку богати светови кои не се видливи со голо око, туку
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само под микроскоп.
Во таа смисла, „Илинден“ е сигурно
помала (по буџет) литературна манифестација од Струшките вечери на поезијата,
ама не е помалку важна или посиромашна
според идеите или, според експлозијата
на креацијата и инспирацијата. Таа е спој
на младите и неафирмирани писатели, и
на зрелите, веќе заситени од афирмација,
но со желба да им пренесат нешто на младите, а можеби и да научат од нив.
Ако таква врвна естетска мисија се

и по традиционалната Литературна манифестација,
која годинава со голем успех го прослави своето
дваесетгодишно постоење. Ако се суди според реализираните содржини,
ние денес можеме да говориме за книжевна манифестација која зазема посебно место во
Македонија.
Досега имам преведено над 50 илјади
стихови од најголемите македонски
поети, од кои за жал поголемиот дел се
починати. Тие беа големи, не само македонски и бивши југословенски, туку
европски и светски поети. Ги преведував
Ацо Шопов, Славко Јаневски, Блаже Коневски, Матеја Матевски, Гане Тодоровски, со дел од нив бев голем пријател. Сакам да кажам дека за Македонија сум врзан преку љубовта, не за пари, не за кариера. Јас овде се чувствувам многу убаво,
затоа и сум почесен државјанин на
Македонија.
одвива на територијата на
една мала општина на
една мала земја како
Македонија, тогаш таа
манифестација е навистина прослава и огледување
на макрокосмосот во микрокосмосот. Му се воодушевувам на целиот тим кој ја организира
оваа манифестација, а посебно на господинот градоначалник Жика Стојановски,
кој е очигледно човек со благородно творечко зрно во себе, штом се сетил дека и
малото (како што е неговата општина)
може да биде големо и благородно. И
имам само една молба: догодина, повторно нека се сретнат микро и макрокосмосот во Илинден!
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Литературната Е-манифестација „Илинден 2020“
за првпат ја организиравме во ваков облик, што
беше можност за нас, нашите достигнувања и нашите потенцијали во сферата на македонската литература и книжевноста да ги претставиме пред
пошироката јавност и да се прилагодиме на светските трендови.
„Стихови за душата“ на првата Е-манифестација
„Илинден 2020“ испеаја голем број на реномирани
македонски и автори од странство, а како и секогаш простор им беше отстапен и на младите писатели.
Меѓу гостите од странство на Е-манифестација
„Илинден“ со свои творби се претставија професорот, писател, новинар и амбасадор на Република
Словенијаво нашата земја, д-р Милан Јазбец,потоа,
Ѓуро Видмаровиќ од Хрватска, Роза Боjанова од
Бугарија, Мичо Цвијетиќ од Србија, Калина Изабела
Зиола од Полска, Леетив (Литов) Намдагжанчивин
од Монголија, како и македонско-хрватската поетеса Љерка Тот Наумова.
Со свои стихови се претставија и проф. д-р Кристина Николовска,Раде Силјан, Славка Арсова, Ефтим
Клетников, Паскал Гилевски, Стојан Тарапуза, Христо Петрески, Киро Донев, Наум Попески, Перо Миленкоски, Даниела Андоновска-Трајковска, Борче
Панов, Санде Стојчевски, Горјан Петревски,Ели Маказлиева, Панде Манојлов, Игор Крајчев, Љубинка
Донева, Ивана Велиновска-Боцеска, Ксенија Маказлиева – Трајчева, Васил Мукаетов и Трајче Кацаров.
Се претставија и младите поети Марина Мијаковска, Ирена Јурчева, Александра Велинова, Филип
Димкоски, Елена Пренџова, младите писатели од
општина Илинден, Стефанија Мирковска, Елеонора
Петковска, Сара Ѓорѓиевска, Матеј Спасовски, Магдалена Јакимовска, како и младите автори-ученици
од општина Илинден,Софија Добревска, Дајана
Стојановска,Сашка Јакимовска, Ања Јакимовска,
Мери Ристовска, Михаела Бојковска, Јован Младеновски иМарија Ивановска.

Манифестација:
„Подарете книга
за Велигденско
јајце - симбол на
Христовото
Воскресение“
Манифестацијата „Подарете книга за
Велигденско јајце - симбол на Христовото
Воскресение“, којашто Општина Илинден
ја негува веќе 14-та година во континуитет,
поради вонредната состојба на пандемијата со корона вирусот, годинава доби
сосема нов лик. Во духот на оваа оригинална и единствена од ваков вид манифестација која што истовремено ги обединува културата, уметноста и традицијата,
градоначалникот на oпштина Илинден во
соработка со книгоиздателската куќа „Матица Македонска“, на Општинската би блиотека „Илинден“ и подарија 1000 книги
од познати реномирани домашни и светски пи са тели, и лектирни изданија. Со
манифестацијата што традиционално се
одржува секоја година на Велики четврток, во пресрет на големиот христијански празник Велигден, во изминатите 13
години секој посетител на манифестацијата во Домот на култура „Илинден“ што
ќе даруваше книга за возврат добиваше
црвено Велигденско јајце. Досега се обезбедени триесет и шест илјади книги
(36.000 книги) благодарејќи на оваа благородна манифестација наменети за Општинската библиотека „Илинден“, библиотеката во Домот на култура „Марино“ и
училишните библиотеки во општинските
основни училишта: „Гоце Делчев“ – Илинден, „Ристо Крле“ – Кадино и „Браќа Миладиновци“ - Миладиновци.
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ВОДИЦИ, 19 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Одбележано Богојавление-Водици
Со осветување на водите на езерото на хотелот Белви, што го извршија свештениците од црквата
„Свети Константин и Елена“, жителите на Општина Илинден во празнична атмосфера на 19 јануари 2020
година го одбележаа големиот христијански православен празник Богојавление – Водици. Илјадници
граѓани учествуваа во оваа традиционална манифестација којашто во Организација на oпштина
Илинден, во соработка со свештениците од црквата „Свети Константин и Елена“ се одржa по 12-ти пат.

САЕМ НА ДОМАШНО ВИНО,
14 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

„Саем на
домашно вино“
Во организација на општина Илинден, под
покровителство на Градоначалникот, во населеното место Ајватовци на 14 февруари
2020 година, по седми пат се одржа традиционалниот „Саем на домашно вино“. Саемот
на виното се одржa во дворот на црквата
„Свети Трифун“, во рамките на одбележувањето на големиот верски празник посветен на
овој светец и празникот на лозарите. Во изборот на најдобро домашно приготвено вино на
традиционален начин, учествуваа дванаесетмина винопроизводители од Општина Илинден. Изборот на најдоброто вино, како и во
изминатите години го извршија членовите на
„Вински витези“ од Македонија - здружение
кое што се грижи за промоција на македонското вино и на македонската култура.
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ПОСТАВУВАЊЕ НА МОДЕРНИ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ

Поставени нови автобуски постојки
Поставивме нови автобуски постојки на раскрсницата Кадино-Бунарџик-Миладиновци,
во Миладиновци, како и на влезот во населено место Мралино.

Оџачарски услуги
Со цел обезбедување поквалитетни услуги за
своите жители, во ЈКП „Илинден“ веќе пет години
работи служба којашто нуди оџачарски услуги.
Оџачарските услуги коишто се од големо значење за жителите на општината коишто се греат на
дрва, јаглен или масло за домаќинства, ги извршуваат стручно обучени и лиценцирани лица за
оваа дејност.
Оџачарската услуга подразбира чистење и
контрола на уредите за спроведување на чад и
опремата за ложење со што се овозможува нормално функционирање на оџаците, димоводните
уреди на огнишните објекти.
Со оглед на тоа што неисчистените оџаци не
само што го загадуваат воздухот туку се и потенцијална опасност за настанување на пожари,
според експертите треба да се чистат два пати во
текот на зимскиот период и еднаш штом заврши
греењето, за оџакот да биде подготвен за наредната грејна сезона.
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Сопствениците на домови и стопански субјекти
коишто сакаат да ги искористат оџачарските
услуги што ги нуди општина Илинден треба
директно да се јават на телефонскиот број
2572-671 или на е-маил: jkpilinden@yahoo.com
и да закажат термин.
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ПРОЕКТИ ВО НАЈАВА

1.

ИЗГРАДБА НА НОВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО НАСЕЛБА ИЛИНДЕН
Опис на проектот: Со проектот ќе ги подобриме условите во основните училишта,
во насока на обезбедување поквалитетен образовен процес, со што ќе овозможиме
наставата во училиштата да се одвива во една смена. Воедно ќе се создадат услови и за
воведување на целодневна настава во општина Илинден.

2.

ИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ИЛИНДЕН-МАРИНО
Опис на проектот: Проектот има за цел, изградба на колекторски систем за прифаќање,
одведување и третман на отпадни фекални води од домаќинствата и стопанските објекти,
во централните делови на нас. Илинден и Марино, паралелно со главниот канал во должина
од 5000 метри.

3.

ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ
ФЕКАЛНИ ВОДИ
Опис на проектот: Проектот има за цел изградба на две пречистителни станици на
две локации:
- Пречистителна станица со капацитет од 2500 еквивалт/жител за системот
фекална канализација Илинден-Марино;
- Пречистителна станица со капацитет од 1250 еквивалт/жител за
фекална канализација во Кадино

4.

РЕКОНСТРУКЦИЈА, ПРОШИРУВАЊЕ НА КОЛОВОЗ И ИЗГРАДБА НА
ПЕШАЧКА ПАТЕКА НА УЛИЦА „532“ ДОЛЖИНА ОД 2.000 МЕТРИ
Опис на проектот: Со проектот се планира реконструкција, проширување на коловозот
и изградба на пешачка патека, како и поставување на хоризонтална и вертикална
сигнализација на улица “532”,која ги поврзува населените места Илинден-Марино-Кадино и
индустриската зона,во должина од 2.000 метри.
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5.

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВЕН ПАРК „ИЛИНДЕН“
Опис на проектот: Проектоте во насока на збогатување на спортско-рекреативната
содржина во општината. Со активностите ќе се реализира доградба на скејт паркот,
поставување на спортски и фитнес реквизити и уредување на површина од 18000 м2.

6.

НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ГАСИФИКАЦИЈА, ИЗГРАДБА НА ВТОР СЕГМЕНТ ЗА
ВОСПОСТАВУВАЊЕНАГАСИФИКАЦСКИСИСТЕМ, ВОВЕДУВАЊЕНА
ГАСИФИКАЦИЈАНА СТОПАНСКИТЕОБЈЕКТИ
Опис на проектот: Проектот има за цел изградба и поставување на гасификациска
инфрастуктура за стопанските објекти во локалните економски зони и стопанските
комплекси во општината, со цел да се овозможи користење на гасот како енергетски ресурс.

7.

ПОДОБРУВАЊЕ НА ПАТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
(ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА
ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА)
Опис на проектот: Проектот има за цел изградба односно рехабилитација, асфалтирање на
локални улици и патишта во должина од 10 километри во сите населени места, како и
одржување, реконструкција и санација на постоечката патна инфраструктура која се
протега на територија на Општина Илинден во должина од 310 километри.

8.

ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВО СТОПАНСКИТЕ
КОМПЛЕКСИ И ЛОКАЛНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ
Опис на проектот: Со проектот се предвидува изградба на транспортна, комунална,
енергетска и гасификациска инфраструктура во стопанските комплекси и локалните
економски зони.

9.

ИЗГРАДБА НА КРУЖЕН ТЕК ВО НАСЕЛБА ИЛИНДЕН

10.

Опис на проектот: Проектот има за цел изградба на кружен тек во населба Илинден, со што
ќе се овозможи одвивање на квалитетени безбеден патен сообраќај за сите учесници.

НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ВО: ИЗГРАДБА НА ПАТНА, КОМУНАЛНА И
ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НОВАТА НАСЕЛБА „ЈАКА“
Опис на проектот: Проектот има за цел изградба на патна, комунална и енергетска
инфраструктура, во новата населба Јака.
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11.
12.
13.
14.

ИЗГРАДБА И ПОДОБРУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ЗАФАЌАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ
НА АТМОСФЕРСКИ ВОДИ
Опис на проектот: Проектот опфаќа изградба и подобрување на системот за зафаќање и
одведување на атмосферските води, како и спречување на поплавување на куќите и
имотите на граѓаните на општина Илинден.

МОДЕРНИЗИРАЊЕ И ПРОШИРУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИОТ СИСТЕМ
Опис на проектот: Проектот има за цел модернизирање на системот за водоснабдување со
цел обезбедување на стабилен и оптимален притисок на чиста, квалитетна и здрава вода за
пиење.

ИНТЕГРИРАНО И ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ И ТРЕТМАН НА
КОМУНАЛЕН ЦВРСТ ОТПАД
Опис на проектот: Проектот обезбедува набавка на комунална опрема и возила како и
опрема за примарна селекција на комунален отпад.

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА
ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ИЛИНДЕН
Опис на проектот: Проектот има за цел да се реализираат активности за зголемување на
капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст, со надградба и
роширување на детската градинка „Гоце Делчев” - Илинден.

15.

16.

НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ВО: ПОДОБРУВАЊЕ И ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА
ЕЛЕКРОЕНЕРГЕТСКАТА МРЕЖА И НАПОЈУВАЊЕ
Опис на проектот: Проектот обезбедува осовременување на електроенергетската мрежа и
инфраструктурата за дистибуција како и изградба на нови трафостаници, се со цел
добивање на квалитетен и стабилен напон на електрична енергија на територијата на
цела општина Илинден.

ИЗГРАДБА НА СТАДИОН СО ТРИБИНИ ВО Н. ИЛИНДЕН
Опис на проектот: Стадионот ќе биде со стандардни димензии, опремен со рефлектори за
ноќно играње, трибини и гардероби со тушеви за учесниците согласно стандарди, со цел
овозможување на тренинг и одржување на натпревари од повисок ранг.
Дополнително, стадионот ќе биде центар за развој на младински фудбал.
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