
 
 
 

Реализирани акциони чекори и активности 
од Стратешкиот План  

за Локален Економски развој  
на Општина Илинден за  

периодот 2006-2011  

 
,, Инвестиции,Развој,Иднина”  

 

03 ноември,2011 
Илинден 



Стратешки план за ЛЕР 
 2006-2011 

 ВИЗИЈА 
   До 2011 година, Илинден да прерасне во урбана, атрактивна и 

конкурентна општина во регионот и пошироко, со создадени услови 
за оддржлив економски и социјален развој, како и квалитетен живот 
на населението. 

 
 МИСИЈА 
 Мисијата на Општина Илинден има за цел да обезбеди одджлив 

развој користејќи ги расположливите природни ресурси и човечки 
потенцијали насочени кон создавање на просперитетна иднина на 
целокупното население и заедницата.  

 
 Усвоен Стратешки план за Локален економски развој 2006-2011 со 

Одлука на Совет на  Општина Илинден со бр.07-1323/3 од 29.09.2006  

 

 



Приоритетни области за развој: 

 

1.  ИНФРАСТРУКТУРА 

2.   ЈАВНИ УСЛУГИ 

3.  ОБРАЗОВАНИЕ 

4.  ЕКОНОМИЈА 

5.  РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 



ОБЛАСТ 1: ИНФРАСТРУКТУРА 

КРАЈНА ЦЕЛ: Изграден систем за прифаќање, третман и одведување до рецепинтот на отпадни води 
фекални и атмосферски води на територијата на општина Илинден  

КОНКРЕТНА ЦЕЛ 1: Да се изгради канализационен систем и пречистителни станици за прифаќање и 
третман и  одведување до реципиентот на отпадните води, фекалните и атмосферските води 

ИНДИКАТОР РЕАЛИЗИРАНОСТ 

Изработка на студија, инвестициона документација 
и главни проекти; 

Изработена 1 (една) Студија и изработени 12 
(дванаесет) основни проекти за канализационен 
систем и построенија за третман на отпадни води 
Реализација: 100%  

Должина на изградена фекална канализација за 
прифаќање и третман на отпадни води:  
 

н.м. Марино:   5.500.00 м  
н.м. Илинден: 1.086,00 м.  
н.м. Кадино:    1.146,00 м.  
        ВКУПНО:  7.732,00 м. 

Број на изградени пречистителни станици: 1 (една) за 1250 ек/ за н.м. Марино 
Реализација: 100% 

Број на приклучоци на домаќинства на 
канализационен систем: 
 

н.м. Марино:  325  
н.м. Илинден: 
н.м. Кадино: 
        ВКУПНО: 325 домаќинства 



ОБЛАСТ 1: ИНФРАСТРУКТУРА 

Изградба на канализационен систем и пречистителни станици за 
прифаќање и третман на отпадните води 



ОБЛАСТ 1: ИНФРАСТРУКТУРА 
КРАЈНА ЦЕЛ 2: Реконструирани локални 
патишта и асфалтирани локални улици 

Конкретна цел 1: Реконструкција на 
локални патишта 

Индикатор Реализација 

Број на изготвени 
проекти 

9 изготвени проекти 

Должина на 
реконструирани 
локални патишта 

13 400 м. на  
реконструирани 
улици 

Конкретна цел 2: Асфалтирање на локални 
патишта 

Индикатор Реализација 

Број на изготвени 
проекти 

8 изготвени проекти 

Должина на 
реконструирани 
локални патишта 

28 300 м. Должина 
на  асфалтирани 
улици 

КРАЈНА ЦЕЛ 3: Подобрена сигналистика и 
сигнализација на улиците 

Конкретна цел 2: Сигнализација на 
патиштата  

Индикатор Реализација 

Време на 
имплементација на 
подготвен проект 

Континуирана 
имплементација 

Поставена 
сигнализација на 
сите патишта во 
општината 

68 % на патишта со 
поставена 
сигнализација 



ОБЛАСТ 1: ИНФРАСТРУКТУРА 

Асфалтирани локални улици 



ОБЛАСТ 2: ЈАВНИ УСЛУГИ 
КРАЈНА ЦЕЛ 2: Изградба и пуштање во 
употреба на градинка 

Конкретна цел 2: Изградба на градинка  

Индикатор Реализација 

Донесени основачки 
акти за изградба на 
градинка 

1 донесен акт за 
изградба на 
градинка 

Изработен проект за 
изградба на 
градинка 

1 (еден) изработен 
основен проект за 
изградба на 
градинка 

Изградена градинка 
која функционира на 
територија на 
општина Илинден 

 
1 (една) изградена 
градинка 

 
100% реализираност:  
Изградена и пуштена во употреба 
прва општинска детска градинка со 
440 м2 и капацитет за 80 дечиња 

КРАЈНА ЦЕЛ 3: Проширување со нови 
услуги на ЈКП Илинден 

Конкретна цел 1: ЈКП „Илинден“ да се 
прошири со следните комунални услуги: 
одржување и стопанисување со гробишта и 
пазари и одржување на канализација 

Индикатор Реализација 

Број на преземени 
мерки 

Стопанисување и 
одржување на 
канализациониот 
систем и 
пречистителни 
станици за 
прифаќање и 
третман на отпадни 
и атмосферски води 



ОБЛАСТ 2: ЈАВНИ УСЛУГИ 

Изградена и пуштена во употреба 
детска градинка  



ОБЛАСТ 3: ОБРАЗОВАНИЕ 

КРАЈНА ЦЕЛ 1: Подобрување на условите и 
стандардите за одржување на училишна 
настава во основните училишта 

Конкретна цел 1: Реконструкција и 
санација на училиштата  

Индикатор Реализација 

Број на санирани 
училишта 

3 (три) Централни 
основни училишта 
5 (пет) Подрачни 
основни училишта 

КРАЈНА ЦЕЛ 2: Функционирање на средно 
училиште 

Конкретна цел 1: Основање на средно 
училиште 

Индикатор Реализација 

Донесена Одлука за 
отворање на средно 
училиште во 
општина Илинден 

Одлука донесена од 
Совет на општина 
Илинден 

Утврдена 
локација/простор 
за средно 
училиште 

Утврдена локација 
за средно училиште  

Изготвен проект Изготвен проект и 
затворена 
финансиска 
конструкција 
-Отпочната градба  
Рок 6 месеци 



ОБЛАСТ 3: ОБРАЗОВАНИЕ 

КРАЈНА ЦЕЛ 3: Успешно функционирање на културно-едукативен центар за 
млади 

Конкретна цел 1: Обезбедување на услови за едукација на младите 

Индикатор Реализација 

Изготвеност и имплементација на 
едукативен развоен план за младите  

Јазици: изучување на бесплатни 
странски јазици по италијански, 
шпански германски и англиски  
Уметност: гитара и сликарство , драма , 
модерен балет, традиционален фолкор 
и пеење 

Број на едуцирани млади 650  едуцирани млади луѓе годишно 



ОБЛАСТ 3: ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЛАСТ 3: ОБРАЗОВАНИЕ 

Конкретна цел 3: Успешно функционирање на културно-едукативен центар за 
млади 

Изгадба на културен дом Изградба на спортска сала 

Реализирана првата фаза од изградбата 
на Културниот дом Илинден во 
соработка со Европска Унија 

100% реализираност:  
Изградена и пуштена во 
употреба спортска сала 



Изградба на Дом на Култура Изградена спортска сала 
Гоце Делчев 



ОБЛАСТ 4: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

КРАЈНА ЦЕЛ 1: Подобрување на бизнис 
клима 

Конкретна цел 1: Привлекување на нови 
инвестиции, како и поддршка и развој на 
постоечките 

Индикатор Реализација 

Број на нови 
привлечени 
инвестиции  

70 нови инвестиција 
реализирани на 
територија на 
Општина Илинден 
со генерирани над 
1000 нови работни 
места 

КРАЈНА ЦЕЛ 2: Имплементација на проект 
преку јавно-приватно партнерство 

Конкретна цел 1: Зајакнување и поддршка 
на јавно-приватно партнерство  

Индикатор Реализација 

Број на реализирани 
проекти преку јавно-
приватно 
партнерство од 
различни области 

Применето ЈПП во 
делот на:  
-инфраструктурата,  
-изработка на 
техничка 
документација , 
-уредување на јавен 
простор 
-заштита на животна 
средина 
 



ОБЛАСТ 4: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
КРАЈНА ЦЕЛ 4: Промоција на општината за 
економските потенцијали и ресурси 

Конкретна цел 1: Подобрување на 
информираноста на потенцијалните 
инвеститори 

Индикатор Реализација 

Изготвен и дистри 
буиран промотивен 
материјал 

Изработени 
елаборати за 
можности за 
инвестирање  
како и воспоставени 
10 модели на 
информираност на 
граѓаните 

Ифраструктурно 
уредени 
индустриски зони 

10 индустриски 
зони вклучувајки 
ја и слободна 
економска зона 
Бунарџик 

КРАЈНА ЦЕЛ 5: Ефикасни финансиски 
услуги на граѓаните и стопанските 
објекти 

Конкретна цел 1: Отворање на филијали 
на комерцијални банки и пошти 

Број на утврдени 
локации за 
филијали на 
комерцијални 
банки и пошти  

7 локации за 
филијали на банки 
 
1 локации за пошти 

Број на отворени 
филијли на банки 
на територија на 
општина Илинден 

2 отворени 
филијали 

Број на извршени 
презентации за 
отворање на 
филијали на 
комерцијални 
банки и пошти 

4 извршени 
презентации 



ОБЛАСТ 2: ЈАВНИ УСЛУГИ 

Конкретна цел 1: Да се обезбеди 24 часовна здравствена заштита и зголемување 
на пакетот на здравствени услуги за граѓаните 

Акциони чекори 

Да се изготви проект за изградба, 
односно адаптација на постоечки 
објекти за поликлиника 

Изработен Проект и изготвена 
финансиска конструкција за изградба 
на поликлиника и дом за стари лица 

Конкретна цел 3: ЈКП „Илинден“ да се прошири со следните услуги: одржување и 
стопанисување со гробишта и пазари  

Број  на информирани граѓани Број на опфатени локации и населени 
места каде ЈКП врши одржување и 
стопанисување со гробишта и пазари 

СТРАТЕШКИ ОБЛАСТИ И КОНКРЕТНИ 
ЦЕЛИ КОИ СЕ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 



ОБЛАСТ 4: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Конкретн цел 1: Привлекување на нови инвестиции, како и поддршка и развој на 
постоечките 

Проширени и развиени постоечки 
деловни субјекти 

Изработка на елаборат за 
привлекување на домашни директни 
странски инвестиции 

Конкретна цел 2: Имплементација на проект преку јавно-приватно партнерство 

Формирани комисии во Форумот за ЛЕР 
со цел реализација и следење на 
проекти од различни области 

Општини од други земји со кои е 
извршено збратимување  
Реон Илинден-Република Бугарија  
Општина Решетари-Република 
Хрватска 

СТРАТЕШКИ ОБЛАСТИ И КОНКРЕТНИ 
ЦЕЛИ КОИ СЕ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 



СТРАТЕШКИ ОБЛАСТИ И КОНКРЕТНИ 
ЦЕЛИ КОИ СЕ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

ОБЛАСТ 5: РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

Конкретна цел 1: Правилно искористување на земјоделското земјиште 

Акциони чекори 
Подобрена инфраструктура и пристап до земјоделското земјиште 

Крајна цел 2: Формирање и функционирање на регионална агро-берза 

Крајна цел 3: Функционирање на рекреативен и транзитен туризам  
 
Акциони чекори 
Урбанистички план за рекреативен и транзитивен туризам како и изготвен прoект 
за Изградба на рекреативно-излетнички центар  

Конкретна цел 1: Изработка на проект за ревитализација на езеро „Бучинци“  



Реализираност 
91% 

Нереализираност 
9% 

Реализација на Стратешки план за ЛЕР 
2006-2011 



Стратешки план за лер 2006-2011 

Согласно прикажаните конкретни цели и 
активности во Стратешкиот план за Локален 
Економски Развој за периодот од 2006 до 2011 
реализацијата на активностите во планот 
изнесува 91 % 

 

Потребна ревизија и дополнување  на 
Стратешкиот План за ЛЕР за периодот 2012-2016 

 



Ви Благодарам на вниманието. 
 

 
ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

Ul. 9 B.B, 1041 n.Ilinden 
 

Web: www.ilinden.com 

 

Telefon: +389 2 2571 - 703 

Faks: +389 2 2573 - 515 
 

http://www.ilinden.com/�
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