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Врз основа на член 50 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 36 став 1 алинеа 4 и член 39 став 2  од 
Статутот  на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/10), Градоначалникот 
на Општина Илинден поднесува 

 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ОПШТИНА ИЛИНДЕН ВО 2014 ГОДИНА 
 

Општина Илинден во 2014 година реализираше голем број на 
активности насочени кон подобрување на квалитетот на живеење, 
подобрување на условите за живот и животниот стандард на сите 
граѓани. 

Приоритет, во изминатиот период беше создавањето услови за 
стопанисување, услови за образование и услови за брз раст во сите 
области на живеењето. 

Како резултат на спроведувањето и реализацијата на реален и 
ефективен концепт за овозможување поволни услови за влез на нови 
инвестиции, продолжи инвестицискиот циклус карактеристичен за 
Општина Илинден последните неколку години.  
Привлекувањето на нови странски и домашни инвеститори, како и 
поддршката на постоечките, пред се преку поволните услови што ги нуди 
Општината, овозможија отворање на нови работни места.  

Очекуваните економски бенефиции од инвестициите, покрај 
намалувањето на невработеноста се состојат и во намалување на 
екстремната сиромаштија, постигнување забрзан одржлив локален 
економски развој, и регионален развој, како и квалитетен живот на 
населението, создадавање економска благосостојба и нови работни 
места. 
 

Општинската администрација, согласно Правилникот за 
систематизација на работните места распоредена е во 7 (седум) 
одделенија со вкупно 38 (триесетиосум) вработени државни служебници: 

 
1.  Одделение за управување со човечки ресурси 
2.  Одделение за поддршка на Градоначалникот, нормативно правни и 

општи работи 
3.  Одделние за финансиски прашања  
4.  Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на 

животната средина 
5.  Одделение за локален економски развој и јавни дејности 
6.  Одделение за инспекциски надзор-инспекторат 
7.  Одделение за внатрешна ревизија 

 
 
 

Работа на Советот на Општина Илинден 
 

Советот на Општина Илинден одржа 15 редовни седници и една 
свечена седница. Во текот на минатата година Советот даде значаен 
придонес во подобрувањето на услугите во остварувањето на 
надлежностите преку донесување на вкупно 112 акти. 
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БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН  2014 година 
291.382.056,00 Денари 

 

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ  
 СТРУКТУРА НА РАСХОДИ 

САЛДО 1 јануари 2014 
22.929.790,00  КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 

113.046.207,00 
   

ДАНОК НА ИМОТ И ДОХОД 
35.601.928,00 

 
 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
70.913.044,00 

   

КОМУНАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ И ТАКСИ 
33.357.024,00 

 
 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
6.990.659,00 

   

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ 

62.124.350,00 

 
 

ДЕТСКА ГРАДИНКА 
10.563.754,00 

   

ТРАНСФЕРИ ОД БУЏЕТ НА Р.М. И ДДВ 
38.970.805,00 

 
 

СТОКИ И УСЛУГИ 
37.985.778,00 

   

ДОТАЦИЈА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
68.772.000,00 

 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 
17.727.489,00 

   

ДОТАЦИЈА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
9.503.000,00 

  

   

ДОТАЦИЈА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
5.091.623,00 

  

   

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ  
6.627.862,00 

  

   

ДОНАЦИИ 
2.647.500,00 

  
   

КРЕДИТИ 
5.756.174,00 

  

ВКУПНО 
291.382.056,00 

 
 

ВКУПНО 
257.226.931,00  

 
+ ДИРЕКТНИ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 

11.720.162,00 

  
САЛДО 31 декември 2014 

34.155.125,00 
   
 

Структура на приходи на основен буџет 
 

  
Структура на расходи 
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Учество на приходи во Буџетот 2014 година 
 

 
 
 
 
 
 
 

Историски преглед на реализација на приходи во 
општинскиот Буџет 2005-2014 година 
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Јавни набавки 

 
Согласно Годишниот план за јавни набавки во 2014 спроведени се 

вкупно 35 постапки. 
Вкупниот број на понудувачи кои што доставиле понуди за учество 

во постапките за доделување на договори за јавни набавки во 2014 
година изнесува 98 понудувачи или, во просек, по повеќе од 3 
понудувачи во секоја постапка. 

 
 

Легализирање на бесправно изградени објекти 
 

Од почетокот на процесот за легализација на дивоградбите во 
2011 година од поднесените 6.150 барања, решени се 64%  од 
поднесените барања за утврдување правен статус на бесправно 
изградени објекти, односно 3.926 предмети се легализирани.  

 
 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
2011 2012 2013 2014 ВКУПНО 

724 1053 1406 743 3926 
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Одобренија за градење 
 

Во текот на 2014 година издадени се вкупно 220 одобренија за 
градење, од кои 180 за станбени објекти, 20 одобренија за градење за 
општински инфраструктурни објекти како што се улици, патишта и 
мостови и 20 одобренија за изградба на стопански објекти.  
 

ОДОБРЕНИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ВКУПНО 

76 136 109 95 70 60 62 89 220 917 
 

 

 
 
 
Од 180 инвеститори во станбени објекти во 2014 година, 100 ги 

искористиле поволностите што им ги нуди општината и одбрале еден од 
четирите понудени бесплатни проекти за изградба на семејни куќи. 

 
Урбанизација 

 
Во текот на 2014 година извршена е: 
 

• урбанизација на просторот, во опфат од 20,81 хектари; 
• урбанизација на просторот која е во тек, во опфат од 708,55 

хектари; 
• утврдени услови за планирање на просторот, во опфат од 493,08 

хектари; 
• формирање на нови градежни парцели во опфат од 3,66 хектари; 
• геодетско снимање на населени места на постојна состојба на 

опфат од 750 хектари. 
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Отуѓување на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија 

 
Во 2014 година беа објавени 11 објави за оттуѓување на градежно 

земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на електронско 
јавно наддавање. 

 
Одржување на каналската мрежа 

 
Во текот на 2014 година  на територијата на Општина Илинден 

извршено е чистење, нивелирање и одржување на отворени одводни 
канали во вкупна должина од 39.100 метри. 

 

 
Образование 

 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Основно Училиште Ученици Професори Паралелки 
Гоце Делчев 1.013 46 37 
Браќа Миладиновци 427 32 23 
Ристо Крле 327 25 18 
ВКУПНО 1.767 103 78 

 

 
 
 
 

Отуѓени градежи парцели во 2014 г. 77 површина   161.818  м2 
Домување во семејни куќи 65 површина      27.221 м2 
Стопанство  
(Лесна и незагадувачка индустрија) 

12 површина    134.597 м2 

Локација 
 

Опис на чистење Вкупна должина (m) 

Главна каналска мрежа  
Машинско и 

рачно чистење 

11.450 

Секундарна мрежа 15.300 

Терцијална мрежа 12.350 

ВКУПНО 39.100 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  
„Средно Општинско Стручно Училиште ИЛИНДЕН“ 

Струки: 
• Електротехничар за компјутерска техника и автоматика   
• Електротехничар за електроника и телекомуникации 

УЧЕНИЦИ Професори ПАРАЛЕЛКИ 
130 18 4 
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Детска Градинка 
 

„Јавна општинска установа за деца 
 Детска Градинка Гоце Делчев“ 

Возраст во години Дечиња Групи Воспитен и 
згрижувачки кадар 

3 до 4 91 4 8 
4 до 5 52 2 4 
5 до 6 84 3 6 

ВКУПНО 227 9 18 
 

Внатрешна ревизија 
 

Во 2014 година извршени се следните 5 (пет) внатрешни ревизии:  

1. Ревизија на регуларност на јавните набавки  во Одделението 
за финансиски прашања. 

2. Ревизија на регуларност на постапки за јавни набавки во ОУ 
Гоце Делчев н.м Илинден. 

3. Ревизија на систем на внатрешни контроли при процес на 
утврдување и наплата на комунални такси во Одделението за 
финансиски прашања. 

4. Ревизија на регуларност на постапки за јавни набавки во ЈКП 
Водовод. 

5. Ревизија на систем на внатрешни контроли во Одделението за 
финансиски прашања.  
 

При извршените ревизии  донесени се 5 конечни извештаи и 
доставени се 5 Акциски планови до ревидираните субјекти за 
спроведување на препораките. 

 
Транспарентност и информирање на граѓаните 

 
Со цел да се постигне поголема транспарентност, комуникација и 

интерактивност со граѓаните во текот на 2014 година континуирано се 
применуваа 10-те начини за информирање.  

 
1. Општински информатор – печатено и електронско издание 
2. Информации од печатените и електронските медиуми 
3. Отворена директна телефонска линија 
4. Е-општина „Пријави проблем”  
5. Редовно ажурирана со информации веб страница на 

Општината; Фејсбук, Твитер и Јутјуб профилите  
6. Информативни огласни табли во населените места 
7. Интерактивни работни средби со месните заедници  
8. Отворен ден за средби со граѓаните  
9. Организирање на јавни пртезентации, трибини и собири со 

граѓаните 
10. Флаери, прирачници, плакати. 
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ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

Инвестициони карактеристики за развој на Општина Илинден 

 
 

Намалување на невработеноста  
 

НЕВРАБОТЕНОСТ 

2008 2009 2010 2011 2012/2013 2014 
38% 31% 27% 21% 19% 15% 

 

 
 

 

Вкупна површина на територија на Општина Илинден    106,7 км2 
Површина опфатена со урбанистички планови 
 Индустриски зони 
 Домување и јавни намени 

     16,5 км2 

      (10.500.000м2) 1.050 ха 

       (6.050.000м2)     605ха  
Технолошки индустриски развојни зони во Бунарџик (1,2,3) 
Аеродром „Александар Велики“ и Касарна „Страшо Пинџур“ 
Локални Економски Зони 
 Државно земјиште  
 Приватно земјиште 

       280 ха 

    350 ха 
       420 ха  

  (3.000.000 м2)    300 ха 
      (1.200.000 м2)    120 ха 

Процент на искористеност на површината на индустриските 
зони од вкупно 1050 ха 

 
91% 

Вкупно регистирани стопански субјекти во Општина Илинден 741 
Инвестиции во Општина Илинден во периодот од 2005 г. до 
2014 г. (мали, средни и големи компании) 
 домашни  
 странски 

163 
 

133 
30 

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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ИНФРАСТРУКТУРА 
Комунална инфраструктура - Систем за прифаќање и 

третман на отпадни води  
Р.бр Фекална канализација  

Активност 
1. Вкупна изградена примарна канализациона мрежа 2.193 

метри 
2. Изведени шахти    84 
3. Изведени коси рачви    90 
4. Изградени пречистителни станици со капацитет од 1.250 

еквивалент/жител во населените места Илинден и Кадино  
2 

 
 

ВКУПНА ИНВЕСТИЦИЈА 
 

30.000.000 
денари 

 
Патна инфраструктура 

Р.бр Активност Вкупно (m) 
 Асфалтирани патишта  

 
2.700 

1. Рехабилитација на локален пат  
Кадино-Миладиновци                                          

2. Рехабилитација на локален пат Дељадровци-
Манастир Св.Ѓорѓија                                   710 

 Тампонирани улици 
 

235 
3. Изградба на новопроектирана улица “3” во 

локалитет 19 во н.м Кадино                       
 ВКУПНО 3.645 

 
Користење на услуги на Агенцијата за катастар на 

недвижности преку електронскиот систем 
 
 

Вид на услуга 
Број на издадени акти 
по барање на странка 

Број на издадени акти 
по службена должност 

 
Вкупно 

Имотен лист 597 211 808 
Постапки користени преку 
електронскиот шалтер 

/ / 300 

ВКУПНО издадени акти 1108 
 
 
 

                                          Општина Илинден 
                                                    Градоначалник 
            м-р Жика Стојановски 
 

Архивски број____  
Од______2015 година    


