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Градоначалникот истакна дека од големо значење во креирање на Буџетот 
имаат членовите на Советот на општина Илинден, членовите на месните 
заедници, бизнис секторот и сите граѓански здруженија.  

Партиципативното учество на сите фактори се покажа како многу 
успешно во креирање на буџетот што доведе до позитивни ефекти.  

 
 
Како се трошат буџетските пари, кои се одлуките на Советот а кои се 

одлуките на Градоначалникот, зошто е реализиран одреден проект, а зошто не 
е реализиран следниот проект во следната локација, следното населено место 
ова се прашањата на кои граѓаните го бараат одговорот, а токму преку овој 
проект може дирекно да се вклучат и да ги одредат приоритетите.  

Локалната самоуправа има ограничени средства, меѓутоа успешното 
креирање на буџетот зависи од граѓаните бидејќи на овие форумски сесии 
присуствуваат граѓани од сите населени места, од различни професии, со 
различни барање кои ќе може директно да ги кажат барањата, идеите и 
активностите. 

 Тој истакна дека благодарение на граѓаните општина Илинден буџетот е 
со одржлив развој што е најзначајно за успех на подолг период.  

По обраќањето на Градоначалникот,  модераторот го повика Гоце 
Трајчевски од Одделението за финансиски прашања  да изврши презентација 
на тема Структура на буџет на општина Илинден и Програми за развој во 
Предлог Буџетот 2018 година. 

По извршената презентација за структурата на буџетот следуваше 
Утврдување структура на форумот и распределување по работни маси кои се 
дефинирани согласно програмите.  

За сите предложени програми граѓаните треба да набројуваат конкретни 
проблеми и сите присутни да се вклучат со свои дискусии. 

Беа формирани следниве работни маси: Патна инфраструктура, 
комунална инфраструктура, образование, социјално и здравствено 
згрижување, заштита на животна средина, спорт и култура, безбедност во 
сообраќајот и Локален економски развој. 

  На секоја од работните маси беа поделени картици на кои 
граѓаните испишуваа конкретни предлози и приоритети од областа.  

На крајот на работната сесија беше дадена можност секоја работна маса 
да се договори и да предложи од 3-5 проекти.  

Вкупно од граѓаните се предложени 60 проекти.  

Буџетскиот форум заврши во 19 и 30 часот 
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Во прилог Листа на прелози, идеи и проекти доставени од работните маси 

 

15.12.2017 година          
Илинден 
 Записничар 
 Славица Милошевска с.р. 
                    
 
 
Листа на предлози, идеи и проекти од страна на граѓаните: 

1. Изградба на поликлиника во н.Илинден х 5 

2. Фекална канализација (прифаќање и третман на отпадни води)х3 

3. Изградба на детска градинка во н.м.Миладиновци х3 

4. Гасификација на Општина Илинден 

5. Санација на улици и патишта 

6. Чистење, нивелирање и одржување на отворени одводни канали 

7. Поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација 

8. Продолжување на пешачко-велосипедската патека до н.м.Мралино 

9. Развој на патна и комунална инфраструктура во нас.Јака 

10. Реконструкција на примарна водоводна мрежа во н.м.Кадино 

11. Фекална канализација ул.500 Марино 

12. Тротоар на ул.531 и ул.405 во н.м.Марино и ул.500 до раскрсница 
Бунарџик 

13. Асфалтирање на ул.535 Илинден и решавање на атмосферските води 

14. Патна инфраструктура Јака 

15. Фекална канализација во основните училишта 

16. Проширување на патот од Илинден до Маџари со пешачка патека 

17. Пат до црква и гробишта во н.м.Миладиновци 

18. Санација на подвозникот во Мралино 
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19. Пат до црква и мини детско игралиште во Бучинци и тротоари до 
н.м.Миладиновици 

20. Проширување на ул.8 во н.м.Илинден и продолжување во Марино кон 
Миладиновци и Асфалтирање на споредни улици 

21. Клучка за приклучок на автопат во населба Јака 

22. асфалтирање на ул.534 и м535 до влез во ООУ Гоцре Делчев 

23. Изградба на пешачки моста кај надвозникот во Плац и тротоар преку 
надвозникот до влез во н.м.Илинден 

24. Изградба на тротоар од раскрсница која ги поврзуваул. 534 и ул. 500 до 
влез во н.м.Кадино 

25. Проширување на патот од ОУ Гоце Делчев до стара млекара 

26. Изградба на тротоар во н.м.Миладиновци 

27. Изградба на амбуланта во н.м.Ајватовци 

28. Јавна чистота на ул.535 и собирање на отпад околу училиштата 

29. Заловување на кучиња скитници 

30. Отворање на дневен центар за лица со посебни потреби во н.Илинден 

31. Гробишта во н.м.Марино 

32. Спортска сала во н.м.Миладиновци 

33. Комунална инфраструктура во населба Јака 

34. Современи нагледни средства за училиштата (самрт табли, проектори) 

35. Изградба на спортска сала во СОСУ Илинден 

36. Изградба на паркинг пред основните училишта 

37. Промени на азбесните табли од покривите на училиштата 

38. Паркинг во ООУ Гоце Делчев*2 

39. Целодневен престој за деца во основните училишта*3 

40. Проширување на ООУ Гоце Делчев и промена на кров 

41. Надзор од страна на полициски службеници поради брзо возење и 
паркирање 
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42. Фудбалски стадион во Миладиновци 

43. Систем за греење и ладење во Спортска Сала 

44. Фудбалско игралиште за мал фудбал со вештачка трева во Марино 

45. Аеробик центар со игротека за деца (балет и танци) 

46. Традиционална предновогодишна претстава со глумци од МНТ за деца а 
средствата за хуманитарни цели 
 

47. Опрема за спортска сала 
 

48. Отварање на гинеколошка ординација 
 

49. Подобрено здравство 
 

50. Јасли во градинките  
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