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Можности за инвестиции во стопански 
објекти и домување во куќи 

во Општина Илинден 

Општина Илинден 
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Генерални информации  
за Општина Илинден 

 Формирана во 1996 г.; 
 Вкупна површина 98,7 км²; 
 12 населени места;  
 15.894 жители; 
 10км од Центарот на главниот град Скопје; 

Стратешки план за Локален Економски развој  
    на Општина Илинден 2017-2021 година 



• Општина Илинден се наоѓа во непосредна близина на Скопје, поточно на 10 км. од 
потесното градско подрачје, а го зафаќа источниот дел на Скопската котлина, на 
тромеѓето Скопје-Куманово-Велес. Седиштето на Општината се наоѓа во населба 
Илинден.  
Од запад се граничи со Општина Гази Баба, од северозапад со Општина Арачиното, 
од север - североисток со Општина Куманово, а од исток и од југ со Општина 
Петровец. Поради својата географска положба и богатата инфраструктура, Општина 
Илинден претставува одлична средина за индустриски и економски развој. 
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Општи карактеристики на Општината 



Општината има многу добра сообраќајна поврзаност, бидејќи преку нејзината територија 
минуваат делниците М-1, М-3 и М-4 од меѓународните автопати: Е-75 (коридор 10) и Е-65 
(коридор 8); железничката линија Белград-Скопје-Атина и меѓународниот аеродром ”Скопје”. 
Во Општината се одвиваат три вида сообраќај: железнички, патен и авионски. 
Со градски сообраќај  се поврзани сите населени места  од Општината со центарот на Град 
Скопје-Транспортен центар-преку локалните сообраќајници (автобуски линии 63 и 66).  
На територијата на Општината поминува железничката линија  Белград - Скопје – Атина со 
должина од 18 km, и дел од железничкиот Коридор 10. Општината има две железнички станици  
во населба Илинден и населено место Миладиновци.  
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Инфраструктурна поврзаност на општината 



Територијата на Општината, во основа има 
рамничарска морфологија на теренот со 80% од 
површината, а 20% е мал ридест дел во 
северозападен правец на падините од Скопска 
Црна Гора.Територијата на Општината се наоѓа 
меѓу 230 и 550 м.н.в. помеѓу суво земјиште на 
исток и север, a барско на јужната и западната 
страна.  
На територијата на Општината се чувствуваат 
влијанијата на континенталната и на 
медитеранската клима, што манифестира посебна 
месна клима. Летата се топли, дури и многу топли 
и суви, а зимите се умерено студени. Есента е 
потопла од пролета, а апсолутното колебање на 
температурата претставува јасен показател за 
континенталноста на климата. Средната годишна 
температура на воздухот изнесува 12,2OC. 
Апсолутната максимална температура изнесува 
41,5OC, а апсолутниот минимум изнесува минус 
25,6OC.  
Висината на атмосферските врнежи се движи 
околу 500 мм годишно, а средно годишната 
релативна влажност на воздухот изнесува 70%.  
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Информации за релјефни карактеристики на општинта 



Во Општина Илинден има три централни и пет подрачни основни училишта:  
ООУ „Гоце Делчев“ – н.м. Илинден со подрачно училиште во н.м.Марино,  
ООУ „Ристо Крле“ – н.м. Кадино, подрачни училишта во н.м Мралино и во н.м.Бунарџик и  
ООУ „Браќа Миладиновци“ - н.м Миладиновци со подрачни училишта во н.м. Текија и во н.м. 
Мршевци 
Средно општинско стручно училиште „Илинден”, со насоки за електротехничка струка, за 
информатика и комуникациска технологија и автоматика. 
Детска градинка „Гоце Делчев“ со капацитет за згрижување на 400 деца. 
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Образовни институции во Општинта 
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Локални економски зони  

Во Општината постојат 9 локални економски зони, како и Технолошката развојна индустриска 
зона Скопје 1 и Скопје 2 во Бунарџик. Сите економски зони се поврзани на патна, водоводна и 
електрична инфраструктура, а има и можност за приклучок на гасоводната примарна 
инфраструктура. 

Локална индустриска зона Стопански комплекс Илинден  

• 76 хектари површина 



Локална индустриска зона Марино-Кадино  
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• 115 хектари површина 
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Локална индустриска зона Марино-Кадино  
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Локална индустриска зона Карагач 

• 64,78 хектари површина 
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Локална индустриска зона Карагач  
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Локална индустриска зона Ограѓа 

• 6 хектари површина 
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Локална индустриска зона Трница  

• 5,8 хектари површина 
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Образовно-Спортски центар Илинден-Марино 

• 10 хектари површина 
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Образовно-Спортски центар Илинден-Марино 
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 Инвестицискиот циклус во Општина Илинден во периодот од 2010 до 
денес резултираше со реалзација на 180 инвестиции, од кои 33 
странски директни инвестиции (СДИ), а невработеноста која во 2008 
година изнесуваше 38 %, денес изнесува 5 %. 
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• 32 хектари површина  
• 500 градежни парцели за 

изградба на семејни куќи  
• 400 до 500 м2 површина на 

градежните парцелите 
• 95 % отуѓени градежни парцели 
• 10 километри од центарот на 

главниот град  
 
• Просечна цена 752,50 денари 
• Минимална постигната цена 

105,00 денари 
• Максимална постигната цена 

1400,00 денари 
• Отпочнат проект во 2012 година 

 
 
 
 

 Нова населба Јака 
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 Нова населба Јака 
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 Индивидуално домување-Локалитет 13 Марино 
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• Паралелно следење на инвеститорите 
 
• Пробиени 4 улици во должина од 2700 метри  
 
• Донесена водоводна инсталација до почетокот на 

населбата 
 
• Поставена главна елктрична инсталација на ЕВН 

Македонија 

Нова населба Јака  
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 ПОВОЛНОСТИ- 4 типа на бесплатни проекти 

 Површина 80 м² 
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 ПОВОЛНОСТИ- 4 типа на бесплатни проекти 

 Површина 80 м² 
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 ПОВОЛНОСТИ- 4 типа на бесплатни проекти 

 Површина 84 м² 
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 ПОВОЛНОСТИ- 4 типа на бесплатни проекти 

 Површина 160 м² 
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 ПЛАНИРАЊЕ-Нови можности за индивидуално 
домување во рамки на Поектот „Купи куќа за млади“,  

• 850 градежни парцели  
           во продолжение на  
           населбата Јака 
 
• 60 хектари површина 



26 

• 150 градежни парцели  
           во н.м Ајватовци 
 
• 6 хектари површина 

 ПЛАНИРАЊЕ-Нови можности за индивидуално 
домување во рамки на Поектот „Купи куќа за млади“,  
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Општина Илинден 

web: www.ilinden.gov.mk 
 

       email:  ilinden@ilinden.gov.mk 
 

Telefon:    + 389 2 2571 - 703 
  Faks: +  389 2 2573 - 515 

 


	Можности за инвестиции во стопански објекти и домување во куќи�во Општина Илинден
	Генерални информации �за Општина Илинден
	Општина Илинден се наоѓа во непосредна близина на Скопје, поточно на 10 км. од потесното градско подрачје, а го зафаќа источниот дел на Скопската котлина, на тромеѓето Скопје-Куманово-Велес. Седиштето на Општината се наоѓа во населба Илинден. �Од запад се граничи со Општина Гази Баба, од северозапад со Општина Арачиното, од север - североисток со Општина Куманово, а од исток и од југ со Општина Петровец. Поради својата географска положба и богатата инфраструктура, Општина Илинден претставува одлична средина за индустриски и економски развој.�
	Општината има многу добра сообраќајна поврзаност, бидејќи преку нејзината територија минуваат делниците М-1, М-3 и М-4 од меѓународните автопати: Е-75 (коридор 10) и Е-65 (коридор 8); железничката линија Белград-Скопје-Атина и меѓународниот аеродром ”Скопје”.�Во Општината се одвиваат три вида сообраќај: железнички, патен и авионски.�Со градски сообраќај  се поврзани сите населени места  од Општината со центарот на Град Скопје-Транспортен центар-преку локалните сообраќајници (автобуски линии 63 и 66). �На територијата на Општината поминува железничката линија  Белград - Скопје – Атина со должина од 18 km, и дел од железничкиот Коридор 10. Општината има две железнички станици  во населба Илинден и населено место Миладиновци. �
	Територијата на Општината, во основа има рамничарска морфологија на теренот со 80% од површината, а 20% е мал ридест дел во северозападен правец на падините од Скопска Црна Гора.Територијата на Општината се наоѓа меѓу 230 и 550 м.н.в. помеѓу суво земјиште на исток и север, a барско на јужната и западната страна. �На територијата на Општината се чувствуваат влијанијата на континенталната и на медитеранската клима, што манифестира посебна месна клима. Летата се топли, дури и многу топли и суви, а зимите се умерено студени. Есента е потопла од пролета, а апсолутното колебање на температурата претставува јасен показател за континенталноста на климата. Средната годишна температура на воздухот изнесува 12,2OC. Апсолутната максимална температура изнесува 41,5OC, а апсолутниот минимум изнесува минус 25,6OC. �Висината на атмосферските врнежи се движи околу 500 мм годишно, а средно годишната релативна влажност на воздухот изнесува 70%. �
	Во Општина Илинден има три централни и пет подрачни основни училишта: �ООУ „Гоце Делчев“ – н.м. Илинден со подрачно училиште во н.м.Марино, �ООУ „Ристо Крле“ – н.м. Кадино, подрачни училишта во н.м Мралино и во н.м.Бунарџик и �ООУ „Браќа Миладиновци“ - н.м Миладиновци со подрачни училишта во н.м. Текија и во н.м. Мршевци�Средно општинско стручно училиште „Илинден”, со насоки за електротехничка струка, за информатика и комуникациска технологија и автоматика.�Детска градинка „Гоце Делчев“ со капацитет за згрижување на 400 деца.���
	Локална индустриска зона Стопански комплекс Илинден 
	Локална индустриска зона Марино-Кадино 
	Локална индустриска зона Марино-Кадино 
	Локална индустриска зона Карагач
	Локална индустриска зона Карагач 
	Локална индустриска зона Ограѓа
	Локална индустриска зона Трница 
	Образовно-Спортски центар Илинден-Марино
	Образовно-Спортски центар Илинден-Марино
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Општина Илинден

