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2. Кои според Вас се најважните проблеми во Општина Илинден на кои треба 
да им се даде најголем приоритет во креирање на Буџетот за 2021 година? 

1. Решавање на греењето со субвенции или на друг начин, со цел помало 
загадување 

2. Lokalni patista zdravstven dom katastrofa davanje poveke pridones vo privatnite 
polikliniki vo opstinata. 

3. Населба ЈАКА 
4. INFASTRUKTURNITE RABOTI 
5. Фекална канализација , градинка со јасли ,загадување 
6. Најважни проблеми се користење на јами во 21 век. Буџетот треба да се насочи 

кон реализирање на одвод и канализација како и асвалтирање на патишта во 
населба ЈАКА. 

7. Фекална канализација и безбедност во сообраќајот 
8. Пат во Јака и канализација. 
9. Јавен превоз,канализација 
10. фекална канализација, улици,осветлување 
11. Да се подобри работата на администрацијата, да се работи побрзо на 

документите за легализации изградби и доградби на објекти и ГЛУПОСТА на 
исти имотен лист да бидат и земјиштето и објектот да го одстраните заради тоа 
што во Катастар ретардирани не прават... Интернет страницата и Facebook 
страницата да бидат поажурирани да добиваме повеќе информации а не да 
дознаваме од комшиите. 

12. JAKA-Odvod,atmosferska,neprobieni ulici,asfaltiranje 
13. фекална канализација 

53. dragana.mehandziska@gmail.com 

54. kristina.mitkovska@gmail.com 

55. ivana.gjorgievska@gmail.com 

56. milosevska_slavica@yahoo.com 

57. vesna_gorde@yahoo.com 

58. stavre_gd@yahoo.com 

59. stankosmilenovski@yahoo.com 

60. buba.mirkovska@gmail.com 

61. petvet_amb@yahoo.com 

62. ljupcocurevski@yahoo.com 

63. estojanovska@ymail.com 



14. Osvod, dovod, osvetluvanje i asvalyiranje na payiatata vo Naselba Jaka 
15. Канализација ,јавен превоз и патишта 
16. Fekalna kanalizacija i zdravstvo 
17. Da se investira vo naselna Jaka 
18. Odvod i asfaltiranje na ulicite,ulicnoto osvetluvanje e predplateno a seuste go nema vo 

ELITNATA NASELBA JAKA 
19. Неасфалтираните патишта и сетичките јами 
20. Naselba JAKA 
21. Infrastukturata vo Jaka, 
22. Vo Jaka naselbata nema asfalt,odvod i prodavnici....Ima 500 kucji napraveno. Ama 

nema uslovi i lugjeto ne sakaat da ziveat ovde. 
23. Tie proekti sto se otpocnati od pred pet ili poveke godini. Da se zavrsat i finaliziraat. 

Kako sto e naselbata jaka, jasli vo gradinkite, celo dnevna vo uciliste i slicno. 
24. Средување на инфраструктурата во така наречената елитна населба Јака 
25. Урбанизиранје на населба Јака 2 
26. Изградба на Амбуланта, изградба на велосипедска патека и поврзување со Гази 

Баба( Хиподром), изградба на Полициска станица. 
27. Fekalna Kanalizacija vo Naselba Jaka 2 i asfaltiranje na ulicite vo istoimenata naselba 
28. Инфраструктура во селата 
29. Urbanizacija na Jaka 
30. Ulici i fekalna kanalizacija na JAKA 
31. N.Jaka.asvaltiranje na ulicite.fekalizacija 
32. Patista vo Jaka llinden 
33. Asvaltiranje na jaka 
34. Населба Јака 
35. Асвалтирање на улиците во Јака и канализација. 
36. Фекална канализација, асфалтирање, проблем со загадување, недоволно 

паркинг места со малите дуќани покрај пат. 
37. Infrastrukturni ureduvanje na jaka 
38. Infrastruktura vo nadelba Jaka 
39. urbaniziranje na naselba Jaka 
40. Изградба на канализација во нас Јака, и асвалтирање 
41. Канализација и гасификација 
42. Урбанизирање на ЈАКА, асфалтирање на улици и канализација со пречистителна 

станица . Основни потреби 
43. Naselba Jaka 
44. Конечно да се реализира проектот Јака. 
45. Изградба на фекална канализација, патишта и детски игралишта 
46. Infrastruktura vo naselba Jaka 
47. Немам мислење 
48. Пробивање и тампонирање улици во нас.Јака и развивање комплетно на 

преостанатата инфраструктура за населбата да личи на место за живеење. 
49. Odvodot u ulicite vo ELITNATA naselba JAKA 
50. Јавно осветлување, фекална канализација и асфалтирање на улиците во н.м 

Јака 



51. Гасификација,Реновирање на улица 532 улицата,како калдрма е со милион 
дупки. 

52. Асфалтирање на улици, дислокација на пречиститенла станица 
53. Фекалната канализација, патната инфраструктура, осветлување, урбанизирање и 

одржување на општите делови, паркови и зеленила 
54. Патна инфраструктура, изградба на улици во новите населби и реконструција на 

веќе постоечките улици во населбата, а најважно, изградба на тротоари по кои ќе 
се движат пешаците. 

55. Фекална канализација 
56. изградба на фекална канализација со пречистителни станици 
57. Изградба на фекална канализација и пречистителни станици. 
58. Населба Јака Илинден , каде општината ги втурна жителите на јака да 

инвестираат , а од општината се изведе една голема нула во однос на 
инфраструктура , канализација , тампонирање и асвалтирање. 

59. Novata naselba Jaka 
60. Поставивање на фекална канализација во Јака, изградба на локални улици и 

патишта во Јака и осветлување. 
61. Izgradba na patista i kanalizacija 
62. Da se ispolnat obdkjanjata za Jaka, da se izgradi kanalizaciona mreza, da se probijat i 

asfaltiraat ulicite, da se povrze so most so glavna soobrakjajnica.... 
63. фекална канализација, изградба на улици 

 
3. Ве молам посочете на некој конкретен проблем (проект) што сметате дека за 
кратко време може да се реши, а е неопходно да се изведе од страна на 
надлежните од Општината и кој ќе биде од големо значење за Општината 
Илинден.(63 responses) 

1. Да се исчисти депонијата над железничка пруга 
2. Lokalen pat ilinden kadino 
3. Осветлување на улиците ,Одвод , санирање на ифраструктурата сеуште е 

тампон измешан со кал во зимски услови е многу тешко за функционирање 
4. Ulici, osvetluvanje, voda,fekalna kanalizacija,i dr. 
5. Јака- инфраструктура , целосна покриеност со фекална канализација, да се 

стопира со градење на станбени згради 
6. Секој ваш проект реализиран се смета за позитивен гест од раководството на 

Општината. Но во населба Јака немате ништо реализирано од тоа што имате 
ветувано. Со многу молење едвај ставивте улично осветлување на дел од 
улиците со бандери кои ги извадивте од с. КАДИНО и ги ставивте во Јака. 

7. Фекална канализација во нм Миладиновци и тротоар 
8. Клучка кај Ванхол 
9. Во бунарџик поставување на канализација,и зголемување на јавен превоз 
10. Новата населба Јака 
11. Фекална и атмосверска канализација низ цела н.Илинден и Јака и асвалтирање 

на улиците сепак сме 21 век 
12. Site pogore napishani 
13. промоција на општината 
14. Odvod i asvaltiranje na site ulici vo naselba Jaka 



15. Канализација ,јавен превоз и патишта 
16. Fekalna kanalizacija vo Jaka 
17. X 
18. Odvodot vo Jaka so kofinansiranje i zaednicki dogovor od strana na zitelite na jaka i 

opstinata 
19. Проектот во Јака ништо не е како што беше ветено. 
20. Neprobieni, netamponirani ulici i ulicno osvetluvanje na mnogu delovi od naselbata 

JAKA 
21. Fekalna kanalizacija, Атмосферски води и отворени одводни канали, patista 
22. Asfalt i odvod vo Jaka. 
23. Osvetluvanjeto vo Jaka naselbata, se sproveduva vo sporedni ulicki kade nema familii 

seuste vseleno a vo delot okolu novite grobista i okolu kuki kade veke tri godini ziveat 
luge seuste nema osvetluvanje. Isto taka na glavnata ulica pokraj prugata vo jaka 
kade nema domakinstva nema nikakvo osvetluvanje i e najcesto mesto za 
nabljuduvanje navecer, bez osvetluvanje na potencijalni kriminalci i narkomani. 
Osvetluvanjeto e bo tek vo naselbata jaka samo ne vi e planski i profesionalno 
isplanirano. 

24. Средување на улиците во Јака , и изградба на мостот што треба да се спои 
ул.500 со Јака 

25. Одвод и улици во населба Јака 2 
26. Велосипедска патека од влез Илинден до Хиподром 
27. Kanalizacija i asfaltiranje na ulicite vo Jaka 2 
28. Лоши патишта и игралишта повеќе за рекреација на најмладите 
29. Asfalt vo jaka 
30. JAKA, proekt so 330 kuki nema kanalizacija i se gazi na kal 
31. Asvaltiranje na ulici vo n.Jaka.fekalna kanalizacija. 
32. Da se napravi pat vo Jaka Ilinden i priklucok na avtopatot od bliskiot nadvoznik. 
33. Asvaltiranje na jaka 
34. Да се врати големиот контејнер во Јака 
35. Канализација во Јака И асфалтирање на улиците. 
36. Асфалтирање и канализација во Јака. 
37. FEKALNA kanalizacija i asfalt vo jaka 
38. Fekalna i atmosferska kanalizacija 
39. Kanalizacija i asfaltiranje na ulici vo nadelba Jaks 
40. Поставување на цевки, за одвод во Јака 
41. Директно вклучување на с. Бунарџик со автопат, изградба на патишта до викенд 

населбата во с. Бунарџик 
42. Канализација, асфалт и мост преку каналот за јака да се поврзе со марино 
43. Lokalni i glavni patista vo Jaka ulicno osvetluvanje i odvod 
44. Комплетна реализација на проектот Јака, како што беше претставен во јавноста " 

нова елитна населба" 
45. Канализација во населба Јака 
46. Infrastruktura vo naselba Jaka 
47. ЈАКА населбата остана без патишта и канализација .. ниту осветлување нема.. 



48. Пробивање и тампонирање на ул.13 (или ул.113) во нас.Јака пред г.п. 5.20. Се 
работи се куса споредна уличка која нема да кошта многу, а ќе овозможи да се 
живее таму. Други приклучоци имам. 

49. Fekalna kanalizacija vo naselba JAKA 
50. Осветлување на сите улици во Јака. Само одредени улици се осветлени што 

дава впечаток дека постојат привилегирани жители на населбата. Улица 104 е 
неосветлена, а улиците околу неа се осветлени. Тажно е човек да брка 'врски' за 
нешто што во 21век е нормално да го ужива. Особено ако во сметките за струја 
плаќа и за улично осветлување. Од автопат се е видливо дека општината не си 
ја врши работата. Би било добро за Општината да покаже дека Јака не е само 
една црна дупка, видлива од автопат 

51. Реновирање на Амбулантата во Општина Илинден.Уште од времето на тито е 
сеште никој не вложил ни денар во неа. 

52. пречиститенла станица позади Злате да се одрзува на подобар начин или да се 
направи како од затворен вид по што мириса многу 

53. Средување на патиштата во населбата Јака, спроведување одвод во истата 
54. Конкретно има еден куп проблеми за кои единствено е надлежна општината. Но, 

за да ви олесниме, најголем проблем нам во нашата населба ни е немањето 
асфалтирани улици. „Елитната“ населба Јака ја одминувате секоја година во 
реализацијата, па нема многу да не чуди ако така биде и следната година. Ама 
ние да си го пополниме прашалникот, ете, колку да се рече. 

55. Поголема безбедност во сообраќајот 
56. јавен превоз-зголемување на број автобуси на линија 66а 
57. Јавен превоз- зголемување на број на автобуси за автобуска линија 66А. 
58. Да се пробијата , тампонираат и асвалтираат патиштата во јака , да се реши 

проблемот со канализација 
59. Jaka 
60. Осветлување на Јака 
61. Ispolnuvanje na vetuvanjata deka Jaka ke se razvie kako urbano mesto za ziveenje, a 

ne posle 8 godini, vo mesto koe spored vasite reklami treba da bide urbana naselba, 
da se gazi vo kal, vo temnica, so septicki jami...... 

62. Da se povrze naselbata Jaka so izgradba na most preku kanalot so glavna 
soobrakjajnica. 

63. фекална канализација 
 
4. Ве молиме предложете конкретни проекти во дадените области кои сметате 
дека треба да бидат вметнати за реализација во Буџетот за 2021 година. 
Патна инфраструктура:(63 responses) 

1. Да 
2. Jaka 
3. Одлична 
4. Ilinden kadino i miladinovci mrsevci 
5. povrzuvanje vo nas.Jaka vnatresno, i so opstinata preku kanalot i so 

avtopatot.komunalna, elektricna,IT i dr komunikacija.seto gore navedeno i popristojni 
uslovi za ziivot 

6. Јака 



7. Главен проблем во населба Јака. Асвалтирање на улиците за нормално 
функционирање на жителите кои спаѓаат под општина Илинден. 

8. Тротоар по цела должина на главен пат низ Миладиновци Рушење на две мали 
мостчиња кај Оилко со цел спречување на тешки камиони низ општината и 
бегање патарина од КУ Приклучок на Автопат на Миладиновци кај стар автопат 

9. Јака Илинден Пат и Мост 
10. Да се направи патот и да има соодветна сиганизација на влезот на зоната и 

малиот мост што ги поврзува бунарџик и кадино 
11. улици асфалтирање (ветено не остварено) газиме во кал и тампонот го нема 
12. Предлагам срамота 21 век 2020 година асвалт да нема 
13. Da-Jaka 
14. Марино-Кадино (во близина на мелница Кадино) 
15. Asvaltiranje na site ulici vo naselba jaka 
16. јавен превоз и патишта 
17. Popravka na glavnite ulici vo Ilinden i Marino 
18. X 
19. Јака 
20. Trotoari 
21. Vo Jaka 
22. Asfalt vo Jaka 
23. Naselba Jaka ima potreba od ova. 
24. Улиците во Јака 
25. Улици во населба Јака 2 
26. Велосипедска патека од влез Илинден до Хиподром 
27. Probivanje na pat od Jaka 2 so Avtopatot 
28. Улиците 
29. Jaka 
30. Jaka Marino 
31. N.jaka 
32. Jaka Ilinden celosna naselba 
33. Асфалт во Јака 
34. Кога ќе ги асфалтирање улиците во Јака? 
35. Мост што ќе го поврзува Јака со локалниот пат Миладиновци -Марино и со 

автопатот. 
36. Asfalt vo jaka 
37. Vo naselba Jaka 
38. ulici vo naselba Jaka 
39. Изградба на патишта до викенд населбата во с. Бунарџик 
40. Асфалт во јака и мост кај каналот- гробишта 
41. Vo naselba Jaka 
42. Сите улици во Јака. 
43. Асфалтирање патишта во Јака 
44. Infrastruktura vo naselba Jaka 
45. ЈАКА населбата е без пат ... калдрма 
46. Сите улици во нас.Јака (ул.113) 
47. Naselba Jaka 



48. Асфалтирање на сите улици во населба Јака 
49. Реновирање на улица број 532, 
50. Улицата 540 да се асфлатира, од страната на зградите позади игралиштето се 

стави асфалт а од дургата се остави не асфалртирано станува збор за 500м, 
исто така да се стави освелтување, премногу кражби се случија на оваа улица 
без никаквко расчистуавње на случаевите. 

51. Асфалтирајте ги патиштата во Јака, пробијте го и направете го мостот кај 
каналот 

52. Изградба, асфалтирање и реконструкција на локални улици и патишта и 
ТРОТОАРИ. Населбава нема тротоари. Каде побогу да се движат децата и 
пешаците? 

53. Поставување на лежечки полицајци нс улиците особено улица 2 и кај училиштата 
54. асфалтирање на ул.3 во н.м.Текија 
55. Асфалтирање на крак на улица 1 во Дељадровци и улица до гробишта 
56. Асвалтирање населба јака 
57. Da 
58. Изградба на улиците во Јака 
59. Asvaltiranje na ulicite vo Jaka 
60. Asvaltiranje na ulicite vo naselba Jaka. 
61. населба ЈАКА 

 
Комунална и енергетска инфраструктура:63 responses 

1. Гасификација 
2. Канализација во Јака 
3. Проект инсталирање на соларни покриви 
4. Kanalizacija vo ilinden i ostanatite naseleni mesta 
5. Да 
6. Isto od prethodnoto pradanje. 
7. Добар потег од ваша страна доколку се насочите за буџетирање на ова 

прашање. 
8. Фекална канализација низ Миладиновци 
9. Канализација 
10. фекална канализација (ветено не остварено) 
11. � 
12. Da-Jaka 
13. Изградба на фекална канализација во Илинден 
14. Odvod i dovod so sekoja kuka vo naselba Jaka 
15. Канализација ,јавен превоз и патишта 
16. Zatvoranje na kanalite pravenje glaven cevkovod za fekalna kanalizacija 
17. X 
18. Osvetluvanjeto vo jaka da se zavrsi 
19. Јака 
20. Postavuvanje na kanti za otpadoci 
21. Vo jaka 
22. Odvod vo Jaka 
23. Da se finalizira osvetluvanjeto vo jaka 



24. . 
25. Обавезна 
26. Замена на старите улични светла со соларни светла.  
27. Ulicno osvetluvanje 
28. Може уште подобро 
29. Jaka 
30. Jaka Marino 
31. Izgradba na fekalna kanalizacija. 
32. Jaka Ilinden celosna naselba. 
33. Jaka 
34. Фекална и Атмосферска во Јака 
35. Ок 
36. Канализација во Јака и пуштање на ТНГ во индустриската зона. 
37. Kanalizacija vo jaka 
38. Vk naselba Jaka 
39. Kanalizacija vo n.Jaka 
40. Да 
41. Канализација и гасификација 
42. Атмосферска и фекална канализација 
43. Vo naselba Jaka 
44. Комунална и енергетска инфраструктура во Јака. 
45. Infrastruktura vo naselba Jaka 
46. ЈАКА населбата нема пристап до соодветна телекомуникациска компанија кој и 

да е. А да не заборавам . 
47. Канализација во нас.Јака 
48. Naselba Jaka 
49. Нема предлог 
50. Зошто се доставува по една канта за ѓубре кога се потребни 2 од домаќинство. 
51. Контенјери за отпадот од градините и бавчите 
52. Изградба на канализациски систем во населбата Јака. 
53. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
54. Гасификација 
55. Изградба на гасовод 
56. Решавање на проблемот со канализација во јака 
57. Da 
58. / 
59. Izvedba na fekalna i atmosverska kanalizacija vo naselbata Jaka 
60. Izgradba na kanalizaciona mreza vo naselba Jaka. 
61. гасификација на индивидуалните објекти 

 
Образование:63 responses 

1. Да 
2. Da 
3. Jaka 
4. . 
5. / 



6. Подобрување на образовните кадри 
7. Nema poplaki 
8. min. osnovno i sredno poradi strukturata na naselenieto vo JAKA. MLADI LUGE -

BRACNI PAROVI I MALI DECA. NADEZ I PERSPEKTIVA. 
9. Целодневна настава и униформи 
10. Во врска со ова мислам дека доколку се инвестира на образованието секако дека 

нема да се погреши. Бидејќи децата се нашата иднина. 
11. Ограда околу училиштата 
12. Не сум информиран 
13. Одлично 
14. изградба на ново школо и целодневна настава и автобус за децата од јака 
15. Одлично е 
16. Реконструкција на училишта 
17. Prosiruvanje na pretskolskite grupi vo gradinkite 
18. Не е неопходно 
19. Smart tabli vo site ucilnici 
20. X 
21. ?... 
22. Во Јака живеат луѓе а тука на никој не му е грижа 
23. Odlicno 
24. Uste nekoe skolo za sredno 
25. Ucilistrle vo jaka 
26. Da se napravat promeni vo greenjeto vo osnovnoto uviliste Goce delcev i vo edno da 

se napravi soodvetna proverka na aktuelnite nastavnici i nivnata psiholoska i 
pedagoska sposobnost. Voedno da se napravi istrazuvanje za voveduvanje rabotna 
pozicija vo ucilosteto kako Mentor ili ucilishen kouch sto ke raboti so nastavnicite i po 
potreba so ucenicite. Nesto sto bo poslednite 30 godini sovrseno funkcionira vo 
Evropa i svetot. 

27. Отворање на јасли во градинките 
28. Изградба на средно гимназиско школо 
29. Vo red e 
30. Фалат средни училишта во иднина добро би било 
31. Celodnevna nastava 
32. Celodnevna vo osnovno. 
33. Dobro e 
34. Ок 
35. Реновирање на О.У Гоце Делчев 
36. Detska gradinka vo jaka 
37. Nezadolzitelno 
38. prosiruvanje na kapacitetite za gradinka i skoli 
39. Изградба на основни школи 
40. автобуска linija vo jaka 
41. SSs 
42. Не 
43. Училишта 
44. ok e 



45. Немам мислење 
46. Основно училиште 
47. Naselba Jaka 
48. Нема предлог 
49. Се е во ред. 
50. Ок 
51. Не знам 
52. Дневен престој и ужинка за децата 
53. Воведување на целодневна настава во основните училишта 
54. Изградба на училиште за средно образование 
55. A 
56. Educiranje na mladite vo vrska so shtetnosta na cigarite i drogata. 
57. санација на училиштата 

 
Детска заштита-згрижување на деца од предучилишна возраст:63 responses 

1. Da 
2. Да 
3. . 
4. Подобрување на програмата за едукација, евалуација и истакнување на 

талентите на малите деца 
5. Nema poplaki 
6. Понатаму 
7. NEMINOVNO ako se saka roditelite da se posveteni na rabota. 
8. Јасли 
9. /// 
10. Превоз на ученици 
11. Јасли 
12. Засега е добро 
13. изградба на градинка или проширување на постоечката 
14. Покрај изградбата на нови 1 000 станови и типска населба треба и градниките да 

се зголемат зашто сепак пензионери не се доселуваат туку млади брачни парови 
15. проширување на капацитетите на детски градинки 
16. Prosiruvanje na pretskolskite grupi vo gradinkite 
17. Не е неопходно 
18. Gradinki vo drugite naseleni mesta vo opstinata 
19. X 
20. ... 
21. Да има целодневна во основното училиште 
22. Prosiruvanje 
23. Gradinka 
24. Nema gradinka vo Jaka 
25. Isto taka vo gradinkite da se vovede uloga na Mentor ili ucilishen Kouch sto ke raboti 

so neguvatelkite i im bide profesionalna i licna podrzska za uspesna rabota kako 
prosvetni rabotnici. 

26. Се е во ред 
27. Изградба на градинка во населено место Илинден, поточно во Плац 



28. Vo red e 
29. Добро е 
30. Ok e 
31. Jaka 
32. Otvaranje na Jasli 
33. Dobro e 
34. Jaka 
35. Ок 
36. Воведување на јасли во градинките. 
37. Detska gradinka vo jakaMoze 
38. povekje gradinki 
39. Потребно е отварање на центри за згрижување. 
40. Проширување на капацитетот на градинките подигнување кат со доградба 
41. Не 
42. Детски игралишта 
43. ok e 
44. Немам мислење 
45. Градинка 
46. 1 
47. Нема предлог 
48. Се е во ред. 
49. целодневна настава фали во ова општина. Тоа треба да се размислува 

серизозно за во иднина 
50. Воведување на детаски јасли 
51. Зголемување на капацитетот на градинките и отворање на група јасли. 
52. Уште една градинка минимум 
53. Згрижување на деца до 2 година(јасли) во детските градинки во н.м.Марино и во 

н.м.Миладиновци 
54. Згрижување на деца до 2 години. 
55. / 
56. A 
57. Izgradba na gradinki. 
58. уште една градинка 

 

Заштита на животна средина:63 responses 

1. Da 
2. . 
3. X 
4. Не 
5. прочистување на каналите и збогатување на вегетацијата 
6. Procistitelni stanici na voda na celiot kanal i zatvaranje na celiot kanal 
7. Понатаму 
8. Preduslov za pristoen zivot. 
9. Субвенции за клими и печки на палети 
10. /// 
11. Прочистителна станица за отпадни води 



12. Казни за тие што фрлаат ѓубре 
13. Забрана на изфрлање на фекалии каде се стигне 
14. средување на парковите засадување на дрвца јака е гол рид (ветено не 

остварено) 
15. Поставување на повеќе контењери за пластика кабаст отпад стакло ... 
16. Строги мерки за загадувачите 
17. Odvod vo Naselba Jaka 
18. Не е неопходно 
19. Poveke korpi za otpad 
20. Subvencii za inverter klima uredi, zabrana na koristenje jaglen ,kumur,plastiki...kako 

ogrev za zagrevanje na domovite. 
21. ? 
22. Poveke korpi vo Marino i vo Jaka 
23. Vo red e vo Jaka 
24. Da se postavat so zakon pravila kako i kade da se neguva zivotnatat sredina. 
25. Да 
26. Садење повеке листопадни дрва 
27. Vo red red 
28. Повеќе инспекции на контрола на терен 
29. ? 
30. Jaka 
31. Kontinjer vo n.Jaka 
32. Dobeo e 
33. Jaka 
34. Ок 
35. Решение за дивите депонии. 
36. Parkovi vo jaka 
37. Moze 
38. povekje kontejneri za otpad i recikliranje 
39. Контрола на издувни гасови од фабриките во ТИРЗ 
40. Проверка на објекти кои се приклучени во каналите со канализација 
41. Отстранување на загадувачите 
42. ok e 
43. Зарем треба да се праша 
44. Расчистување и казнување за градежен шут 
45. 1 
46. Фекална канализација во Јака 
47. Акција за пошумување на Околните ридови,Поточно Ајватовски. 
48. Ок 
49. Инспекциски надзор и санкционирање 
50. Поставување на контејнери во населбата Јака. Поставување на корпи за смет. 

Садење зеленило во населбата. 
51. Субвенции за печки на пелети или инвертер клими 
52. чистење на речно корито-Сува река 
53. Чистење на речно корито на Сува река. 
54. / 



55. Gasifikacija i subvencii za klimatizeri 
56. Da se dadat benificii pri kupuvanje na grejni tela koi koristat paleti ili drugi sistemi za 

zagrevanje na kukji/stanovi koi ne ili minimalno ja zagaduvaat okolinata. 
57. повеќе зеланило 

 

Јавна чистота и јавно осветлување:63 responses 

1. Да 
2. Da 
3. иницијативи за поттикнување на рециклирање и охрабрување за отфрлање на 

пластика од употреба 
4. Solidno 
5. Za toa i ne treba da se razgovara.NEPOTREBNO PRASANJE. 
6. Почесто чистење на патна инфраструктура и канал 
7. Јавната чистота е битен фактор за сите жители. Би сакала повеќе активност од 

ваша страна за одржување на истата. Јавното осветлување е на многу ниско 
ниво. Осветлувањето е за никаде, не се гледа буквално ништо на вечер. 
Сменете ги сјалиците или местоположбата на бандерите. 

8. Чистење на диви депонии 
9. Ок е освен Јака 
10. Улично осветлување 
11. поставување на улични светилки во јака 
12. Сега за сега е чисто и осветлено 
13. промена на улични светилки со поголема моќност 
14. Nemame javno osvetluvanje vo nadelba Jaka 
15. Уредување на парковите и зеленилото 
16. Zamena na ulicnite svetilki so novo led osvetluvanje kako na primer vo Kumanovo 
17. X 
18. Da se zavrsi ulicnoto osvetluvanjeto vo jaka,so taksata sto ja plakaat zitelite na jaka 

do sega trebase odamna da se zavrsi... 
19. Улично осветлување во целата оптштина е скоро невидливо 
20. Solidno... Osvetluvanje preslabo na mnogu mesta 
21. Vo Jaka 
22. Vo red e vo Jaka 
23. Osvetluvanje vo naselbata Jaka 
24. Собирање и казни за фрлање отпадоцо на необележани места 
25. Дезинфекција и на околните улици во Илинден 
26. Javno osvetluvanje vo Jaka 2 
27. Повеќе треба да се амгажираат надлежните 
28. Ok e 
29. Jaka Marino 
30. Osvetluvanje na cela naselba Jaka.i n.Marino 
31. Osvetluvanje vo Jaka Ilinden 
32. Jaka 
33. Осветлување во Јака 
34. Ок 
35. Да се продолжи со улично осветлување во Јака. 



36. Kontenjeri vo jaka 
37. Osvetluvanje vo Jaka 
38. Povekje kontejneri vo n.Jaka 
39. Почесто празнење на контењенерите во селата 
40. Довршување на осветлувањето во Јака 
41. Не 
42. Јавно осветлување во Јака 
43. ok e 
44. ЈАКА населбата нема ОСВЕТЛУВАЊЕ 21ВЕК 
45. Целосно осветлување во нас.Јака 
46. Naselba Jaka 
47. Јавно осветлување во цела населба Јака. Има улици, со објекти во кој живеат 

луѓе, а немаат улично осветлување. Небезбедно е ниту за сообраќај, ниту за 
пешачење низ населбата. Недостатокот на осветлување промовира недостаток 
на сигурност кај жителите, и честа мета на ситни кражби 

48. Осветлување од Млин Кадино до почеток на Марино,Тука имаше и Собраќајка во 
која го загуби животот,не е лошо да има осветлување. 

49. Јавното осветлвање е кататрофа, Да се набават посилни лед сијалици по што и 
на главните улици едвај се гледа. Очигледно е. 

50. Малку или воопшто не е присутно во Јака 
51. Поставување на улично осветлување во СИТЕ улици во населба Јака. 
52. Миење на улиците 
53. Зголемување на број на контејнери за селекција на отпад во сите населени 

места 
54. Зголемување на број на контејнери на јавни површини. 
55. . 
56. / 
57. Redovnost 
58. Ulichnoto osvetluvanje da raboti koga e potrebno t. e. navecher a ne i preku den. 

 

Локален економски развој:63 responses 

1. Da 
2. / 
3. . 
4. Ок 
5. X 
6. ... 
7. Jaka 
8. Не 
9. 1 
10. Гасификација 
11. Поттикнување на домашни инвестиции 
12. Razvojot e na solidno nivo no dodeka treba da se stimuliraat site investitori zatoa sto 

investiraat vo opstina ilinden 
13. Понатаму 
14. OSNOVNO za zadrzuvanje na mladiot svet. 



15. , 
16. //// 
17. Н/А 
18. Одлично 
19. Незнам 
20. Стопанствениците да дадат поддршка на општината за реализација на проекти 
21. Незнам 
22. Brzo zavrsuvanje na administrativnite raboti na firmite koi sakaat da investiraat vo 

opstinata 
23. Najrazviena opstina 
24. Nema voopshto nikakvi prodavnici 
25. So urbaniziranje na nekoi delovi od naselabata i pustanje na kljuckata kaj jaka so 

avtopatot ekonomskiot segment ke dobie znacajna promena. 
26. Да 
27. Привлекување странски компании 
28. Ok 
29. Не е добар 
30. ? 
31. Da se napravi proekt za otvaranje na prodavnica vo Jaka Ilinden i da se ponudi so 

olesnitelni davacki ( plac) 
32. Ок 
33. Инвестирање во економската зона 
34. Avtobuski soobrakajki vo jaka 
35. Moze 
36. Mesta za reakreacija, parkovi, pateki za trcanje 
37. Изградба на трговски центар 
38. Пристап Влез и излез на бунарџиски мост со автопат за поврзување на ТИРЗ и 

индустриска зона Марино Кадино преку кадинска кривина 
39. ok e 
40. Поттикнување развој на индустрија и фирми 
41. Нема предлог 
42. Се е во ред. 
43. Не знам 
44. Поголеми поволности 
45. Odlicno e 
46. Otvaranje na rabotni mesta i vrabotuvanje na nevraboteni. 
47. намам коментар 

 

Култура и спорт:63 responses 

1. Da 
2. . 
3. Ок 
4. Да 
5. / 



6. Инвестирање во развој на тенис, гимнастика, балет; организирање и промоција 
на концерти и театарски претстави со онлајн стриминг за подигање и развој на 
културата во Општината 

7. Solidno 
8. Понатаму 
9. Potreben dom na kultura vo naselbata, sportski tereni, zdrava mladina. 
10. , 
11. /// 
12. Игралиште во нм Миладиновци 
13. Одлилно 
14. Нема игралишта во јака 
15. Да не се плаќа за користење на спортските терени 
16. спортски клуб 
17. Izgradba na site predvideni parkovi vo naselba Jaka 
18. Не е неопходно 
19. Da se obezbedat kvalitetni treneri 
20. X 
21. ..... 
22. Повеке детски игралишта и лулашки 
23. Poveke da se vlozuva i obrne vnimanie na sportot zasto Opstina Ilinden vazi za Edna 

od najsportskite Opstini vo Makedonija.... So mnogu reprezentativci vo poveke 
sportovi 

24. ... 
25. Igralishte vo jaka 
26. Krajno neophodno e da ima ponudi za sport i kultura i za vreme na pandemijava ako 

treba so soodvetna zastita. Opstinata treba da organizira den za potencijalni mali 
biznisi i ponudi na firmi ili individualci spremni da pomognat vo ovoj segment. 

27. Изградба на игралиште со вештачка трева во Илинден 
28. Ok 
29. Може подобро 
30. Ok e 
31. Jaka 
32. K 
33. Dobro e 
34. Jaka 
35. Ок 
36. Подршка на спортски друштва што ја преставуваат општината. 
37. Poligon za sport vo jaka 
38. Moze 
39. Lokalen sportski tim 
40. Градски базен 
41. Организирање турнири во фудбал кошарка и други спортови на ниво град или на 

држава и на помлади дечиња пример 8+ год. ( Може и фудбалски школи да земат 
учество 

42. Концерти и спортски манифестации 
43. Игралишта 



44. ok e 
45. Може 
46. Стимулација на спортски активности кај младите 
47. 1 
48. Нема предлог 
49. Се е во ред. 
50. Библиотека, книжарници 
51. Бесплатни спортови за деца 
52. Изградба на базен 
53. Одржување на домовите на култура во населените места. 
54. Ne zanam 
55. Izgradba na sportski tereni i kino sala. 
56. стази за велосипеди 

 

Урбанизам и просторно планирање:63 responses 

1. / 
2. X 
3. . 
4. Да 
5. Da 
6. 1 
7. Да има посебни зони планирани за изградба на згради, не било кои и било какви 

парцели. 
8. Solidno 
9. Понатаму 
10. Realizacija na veke isplaniranite. 
11. Стоп за графење на згради , се уништува убавината на населба Илинден 
12. Во сите општини во Скопје се градат места за убав изглед на самата општина а 

вооедно и за одмор или рекреација на жителите. Направете повеќе паркови да 
играат децата. Засадете повеќе дрва да дишеме чист воздух. 

13. Означување на сите објекти со куќни броеви 
14. Секој паркира кај сака по улица 
15. Не треба само одредени места да се урбанизираат 
16. катастрофа до сега 
17. Администрацијата да работи повеќе и побрзо 
18. Da –Jaka 
19. детални планови за Илинден, Марино, Кадино 
20. Треба да се размислува и за тоа 
21. Vrabotuvanje na arhitekti vo opstinata bidejki momentalno opstinata funkcionira 

premnogu sporo 
22. .... 
23. Nemam odgovor 
24. ... 
25. Trgovski centar trebase da ima vo jaka 
26. Se uste treba podobruvanja, no pred se dobar plan i organizacija. Prioritet naselba 

Jaka. 



27. Изградба на повеке цркви, на влез Илинден 
28. Ok 
29. Малку е она што е направено 
30. Jaka 
31. Jaka Marino 
32. J 
33. Sr3duvanje na Jaka Ilinden 
34. Jaka 
35. Да се направи влез/излез на автопат кај Бунарџик 
36. Парковите во Јака. 
37. Поголема ажурност во издавање на градежни дозволи и побрзо решавање на 

барања 
38. Detski poligon vo jaka 
39. Moze 
40. Kanalizacija vo n. Jaka 
41. Поефикасно решавање на заостанатите предмети за легализација на 

дивоградби. 
42. Добро е 
43. Јака. 
44. ok e 
45. ЈАКА НАСЕЛБАТА. Види фотос 
46. Реализација на ДУП Јака 
47. Уредување на просторот околу ул. 104 во Јака. Барем рамнење на земјиштето за 

децата да можат безгрижно да играат, и засадување на дрва 
48. Се е во ред. 
49. Ок 
50. Недостиг на парк и зелени површини, огромна општина нема едед парк каде што 

можеш да прошеташ и да изведеш деца 
51. Во целата населба нема ниеден поголем и добро организиран парк со реквизити 

за деца.  
52. Забрана за градење згради 
53. – 
54. Sreduvanje na javnite prostori vo naselbata Jaka 
55. Urbaniziranje na naselba Jaka. 
56. намам коментар 

 

Ве молиме предложете проект кој не спаѓа во горенаведените области, а 
сметате дека е значаен за општината и би бил вметнат во Буџетот за 2021 
година на Општина Илинден.63 responses 

1. / 
2. .... 
3. . 
4. Proek izgradba na nova sportska sala zast site naseleni mesta se vo 1 sportska sala 
5. Немам 
6. ULICI , POVRZUVANJA, OSVETLUVANJE, VODA,PRIVATEN SEKTOR ITN. 
7. Јака да се реализираат сите ветувања 



8. Асвалтирање на улиците, одвод и канализација на ниво на цела општина. 
Засадување на дрва и мн други работи кои ви се познати а се правите дека не ги 
знаете. 

9. Н/А 
10. Детски парк во Јака 
11. Патна инфраструктура и Комунална и енергетска инфраструктура 
12. Направете нешто во Јака срамота е си играте ли со жителите 
13. Интернет страницата да се ажурира почесто како и Facebook страницата затоа 

што е најбрз и најкористен медиум моментално 
14. Neka se probijat ulicite vo Jaka 
15. фекална канализација 
16. Незнам 
17. Zelen Pazar 
18. Asfaltirane,odvod vo Jaka 
19. Јака 
20. ! 
21. Nemam 
22. Da se organizira kako zdruzenie od opstinata ili slicno, kade nekoj sto bi sakal da 

volontira so svojata profesija ili hobi i bide od pomosh na familii ili samohrani majki koi 
ne se vo moznost da si platat nekoi potrebi ili dodatni uslugi. 

23. Јака 2 
24. Врлосипедски патеки 
25. Nema 
26. Стадион за повеќе спортови 
27. Infrastruktura vo jaka 
28. osobeno e vazen proekt koj e pocnat i treba da se zavrsi kako sto treba 
29. I 
30. Da se napravi proekt za otvaranje na prodavnica vo Jaka Ilinden i da se ponudi so 

olesnitelni davacki ( plac) 
31. Jaka 
32. Зголемување на автобускиот превоз. 
33. Асвалтирање на улиците во Јака и канализација. 
34. Гробиштата во Илинден да не бидат запоставени со одржување. 
35. Trgovski centar vo jaka 
36. Vo Jaka 
37. park vo naselba Jaka 
38. Планирање и затварање на каналот 
39. Наведено погоре 
40. Парк и реквизити - лулашки и игралиште во јака 
41. Se e dobro navedeno uste da se sproveden0 
42. Спортски терени во населба Јака. 
43. Простор за вежбање, поставување на справи, по примерот на други општини 
44. Velosipedski pateki 
45. Зелен пазар нема а сите се фармери 
46. Денови на локални спортски натпревари во разни категории 
47. 1 



48. Нема предлог 
49. Поголема Мобилност од вашиот Инспекторат,Во природни непогоди треба да се 

на терен,а не да ги бараме со саати за на крај никој да не дојде, 
50. Се е опишано погоре. 
51. Средете ги патиштата, фекалната канализација и осветлувањето во населбата 

Јака 
52. Реновирање на патот Скопје-маџари 
53. – 
54. Изградба на болница 
55. Изградба на поликлиника 
56. Ureduvanje vo naselba Jaka 
57. Целосна реализација на проектот Јака 
58. Velosipedska pateka do naselba madzari 
59. Povrzuvanje na naselba Jaka so avtopat. 
60. „велосепидазција“ на општината 

 

5. Ве молиме наведете го вашето место на живеење:63 responses 

1. Јака 
2. Илинден 
3. Населба Јака 
4. Naselba Jaka 
5. Jaka 
6. Марино 
7. Бунарџик 
8. Marino 
9. Naselba JAKA 
10. Ilinden 
11. Стајковци 
12. KUMANOVSKA 1a SK. 
13. Илинден 
14. нм Миладиновци 
15. Марино-Јака 
16. Населба Илинден 
17. Marino ul.504 br11 
18. Jaka Ilinden 
19. Јака ул.117 бр.21 
20. Jaka Ilinden. Marino 
21. Јака 2 Илинден 
22. Jaka 2 
23. С.Бучинци 
24. Se trudime da ziveete vo Jaka Marino 
25. N.Jaka 
26. JAKA ILINDEN 
27. Јака, Марино 
28. Naselba jaka 



29. Centar Skopje 
30. Centar 
31. Марино, нас, Јака 
32. с. Бунарџик 
33. Населба јака ул.119 бр.8 
34. Скопје 
35. Jaka, Ilinden 
36. ЈАКА 
37. Ново Лисиче 
38. По л.к Општина Карпош, физички на ул 104, н.м Јака 
39. Марино ул.540 бб 
40. Јака, Илинден 
41. населба Јака 
42. н.м.Текија 
43. Дељадровци 
44. Наслба Јака Илинден улица 106 
45. Bul. V.s.bato 30-1/4 
46. Zasega Skopje Centar, a ako bide podobro se nadevam Jaka 
47. Naselba Jaka. 

 

6. Ве молиме заокружете ја Вашата возраст:63 responses 

 


