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ВОВЕД  
 

Агенција за млади и спорт и Коалиција на младински организации СЕГА од 01 
јануари 2010 година започнаа да го имплементираат проектот „Креирање на 
локални младински стратегии“. Проектот се имплементираште во период од 11 
месеци во 10 општини во Република Македонија (Илинден, Кисела Вода, Тетово, 
Битола, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија, Штип, Радовиш и Свети Николе), а е 
финансиран од Агенција за млади и спорт, Програмата CIVICA Mobilitas која ја 
спроведува Центарот за институционален развој, 10-те горенаведени општини и 
Коалиција на младински организации СЕГА. 

Целта на проектот “Креирање на локални младински стратегии“ е да се зголеми 
активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и 
културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локални младински 
стратегии. 

Проектот се реализираше преку имплементација на следниве активности: 
 
1.Подготовка на прирачник за изработка на Локални Младински Стратегии 
Во првиот месец од имплементацијата на проектот се изготви прирачник за 
изработка на Локални Младински Стратегии. Прирачникот се базира на искуствата 
во изготвувањето на младинските политики од земјите во ЕУ и ги содржи основните 
чекори на изготвување на Локални Младински Стратегии. Прирачникот го изработи 
проектниот тим во консултација со меѓународни и национални експерти за 
младинска политика. Истиот ќе биде долгорочно користен како алатка за 
изготвување на локални младински политики во другите градови во РМ. 
 
2. Организирање на обука за претставниците на ЕЛС и младинските здруженија 
за изготвување на Локални Младински Стратегии (ЛМС): 
Во Општина Илинден се формираше координативно тело и работна група. 
Координативното тело беше составено од 5 членови Претставници на Советот на 
Општина Илинден, Марјан Цветковски и Сашо Ристовски, раководител на Сектор за 
ЛЕР, Дејан Богдановски, референт за спорт Дејан Ристовски и претставник на НВО 
ИНТЕРКУЛТУРА, Елена Виларова. 
 Работната група е составена од 15 членови: претставници од локалната 
самоуправа, претставници од младински НВОи, претставници од образовни 
институции и студенти, учесниците во работната група се наведени по име и 
презиме во листата на учесници. Лидерот на работната група истовремено е и член 
на Координативното тело.  
Претставници од Локалната самоуправа воедно и од Координативното тело 
учествуваа на обука за Креирање на локални младински стратегии заедно со 
претставници од останатите 10 Локални самоуправи.  
Учесниците се стекнаа со конкретни вештини и знањеа за процесот на креирање на 
локални младински стратегии. 
 
3.Фасилитирање и поддршка на процесот на изготвување на Локални 
Младински Стратегии (ЛМС) 
Процесот на креирање на локални младински политики, по кои истовремено се води 
и овој проект, е применет при креирањето на Националната стратегија за млади на 
РМ. 



 

 

Истиот беше предводен од Агенцијата за Млади и Спорт на РМ (АМС), а 
фасилитиран од Коалицијата СЕГА. 
Во Општина Илинден истиот беше предводен од страна на ЛС, а фасилитиран од 
страна на ИНТЕРКУЛТУРА Организација за културна соработка која е партнер на 
Коалицијата СЕГА. Во Општина Илинден, ИНТЕРКУЛТУРА Организација за културна 
соработка го помагаше процесот и беше дел од Координативното тело на Општина 
Илинден.  
 
Со цел да се обезбедат информации потребни за дефинирање на приоритетите и 
потребите на младите во општината беше спроведено истражување, на однапред 
определен репрезентативен примерок.  
 
Истражувањето го спроведуваа 3 истражувачи. Во истражувањето беше вклучен 
експерт, кој што ја имаше главната улога во спроведувањето на истражувањето. За 
да се обезбедат дополнителни информации за состојбата и потребите на младите, 
во Општина Илинден беа формирани по две фокус групи кои ги сочинуваа: 
претставници од ЕЛС, претставници од советот на општината,претставници на 
младински организации, како и претставници на локални образовни институции и 
млади. На овие фокус групи се дискутираше за постоечките локални активности во 
општината, за тековните проблеми и потреби на младите од каде што понтаму 
произлегоа основните приоритети на младите.  
 
Работната група во текот на креирањето на ЛМС имаше задача од 8 работни средби 
да ги сублимира резултатите од спроведената анкета и резултатите од 
организираните фокус групи. Од овие резултати беа одредени 6 приоритети од 
страна на фокус групата, од кои на состаноците на работната група се дефинираа 
целни интервенции, цели, стратегии на решавање. Базирано на приоритетите од 
ЛМС се изготви Акционен План (АП) за секој од нив. 
Подготвените драфт верзии на ЛМС со АП редовно беа доставувани до 
Координативното тело за дополнителни измени. Координативното тело 
организираше јавна расправа по Драфт верзијата на ЛМС доставувајќи ја на 
разгледување до подрачните Министерства во општината. Со цел да се обезбеди 
поголемо вклучување на јавноста, а посебно младите, при креирањето на локалните 
политики беше организирана јавната расправа по Драфт верзијата на ЛМС.  
Работната група по завршување на јавната расправа изготви Драфт II ЛМС со АП во 
кој се беа вметнатни забелешките, мислењата, сугестиите и предлозите од јавната 
расправа и забелешките од подрачните министерства. Во овој документ се 
инкорпорирани сите резултати и информации кои се добиени како инпут од 
претходните активности. 
Финалниот Драфт од ЛМС и АП го изработи работната група и беше доставен до 
Советот на општината за нивно понатамошно усвојување. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА  

Профил на општината 

Како посебна единица на локалната самоуправа, Општина Илинден е формирана во 
1996 година. Територијата што ја опфаќа Општина Илинден претходно била во 
состав на скопската општина Гази Баба. 

Вкупната површина на Општината е 97,02 км², а според последниот попис на 
населението извршен во 2002 година, на територијата на Општината живеат 15.894 
жители. Општина Илинден има свое знаме и грб, кои се донесени со самото 
формирање на оваа Општина. 

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 
тромеѓата Скопје-Куманово-Велес. Седиштето на Општината се наоѓа во н.м. 
Илинден. 
Од запад се граничи со општина Гази Баба, од северозапад со општина Арачиново,  
од север-североисток со Куманово, а од исток и југ со општина Петровец. 

Во состав на Општината Илинден влегуваат 12 населени места и тоа: Илинден, 
Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, 
Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровци. 

Според пописот на населението од 2002 година, вкупниот број жители изнесува 
15.894, кои живеат во 4.298 домаќинства или просечно по 3,7 членови во 
домаќинство. Густината на населеност изнесува 150 жители /км2. 

Последните пет години природниот прираст на населението изнесува просечно 1% 
годишно. 

Анализата која беше извршена во Општина Илинден беше со цел фокусирање на 
најприоритетните проблеми за младите, во општина Илинден преку реализација на 
фокус група се селектираа приоритети на кои понатаму ќе се однесуваат 
стратегиите. Приоритетите за општина Илинден  беа невработеност, младинско 
информирање, младински активизам и иницијативи, учество на младите и 
волонтерство. За детектирање на состојбата во овие приоритети се реализираше 
анкета и интервјуа со клучни личности, како и фокус група за дискусија на добиените 
информации и предлагање на потенцијални решенија. 

Генерално, наодите во сите приоритетни сфери укажуваат на пасивност и 
незаинтересираност на младите, локалната самоуправа и локалните институции за 
младинските проблеми и потреби. Доминира неинформираноста за состојбите на 
локално ниво и незаинтересираноста на самите млади да дојдат до информации кои 
ќе им бидат корисни. Не постојат локални младински политики за поттикнување на 
вработувањето и активизмот кај младите. Во општината недостигаат елементарни 
услови и инфраструктура за организирано младинско делување. Општината вложува 
напори да обезбеди мултифункционален објект - Дом на култура во која младите ќе 
добијат соодветен простор и услови за реализација на своите идеи, но од друга 
страна овој објект сеуште не е започнат да се гради. Учеството на младите во 



 

 

донесувањето одлуки на локално ниво не постои. Според добиените наоди се 
појавува потребата да се размисли за воспоставување Совет на Млади или 
младинско тело во рамки на локалната самоуправа како репрезент на младите и 
нивните ставови. Повеќе информации за фактичката состојба се дадени во делот 
Анализа на наодите според приоритетни области. 

Целната група која што беше опфатена со анализата е следнава:   
 
Фокус групи  

За формирање на фокус групите кои имаа за цел да дефинираат приоритетни 
области за делување како и за фокус групите кои имаа за цел да ги дискутираат и 
потврдат добиените наоди се користеше намерен примерок. При тоа составот на 
фокус групите вклучуваше: 

 претставници од политички подмладоци 
 советници во советот на општината  
 претставници од рурални места во склоп на општината   
 претставници од локални институции (школи) 
 млади- жители на Општина Илинден  

 
Дополнителни критериуми при изборот на учесниците во фокус групата беа: 

 соодветна полова застапеност 
 возраст 
 етнички баланс соодветен на структурата во општината 
 граѓански статус  

 

Реализација на анкета  

Во Општината се селектираше соодветен примерок на млади луѓе на возраст од 15 
– 29 години кои пополнија прашалници. Примерокот беше селектиран според 
податоците од пописот на населението од 2002 година. Бројот на млади луѓе во 
општина Илинден кои учествуваа во анкетата се одреди соодветно на вкупниот број 
млади на возраст од 15 – 29 години во општината. Во рамки на примерокот 
пропорционално се применија критериумите на полова, етничка и возрасна стуктура, 
граѓански статус и застапеност на млади од рурални и урбани места во склоп на 
општините. На ваков начин се обезбеди максимална репрезентативност имајќи ги во 
предвид финасиите, достапноста на информации според бараните критериуми и 
достапноста на едниците во примерокот.  

 

 

 



 

 

 

 

За општина Илинден структурата на примерокот изгледаше вака: 

 

Табела 1 – Структура на примерок за општина Илинден 

(вкупно испитаници 34) 
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15-19 6 6 11 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 

20-24 6 6 1 0 0 1 0 1 0 0 2 10 0 1 5 2 0 0 0 4 2 6 4 

25-29 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 7 1 0 0 0 2 0 7 3 

Вкупно: 17 17 31 1 0 1 0 1 0 0 9 25 0 1 12 3 0 0 12 6 24 13 7 



 

 

 

 

Анализа на наодите според приоритетни области 

 Невработеност 
74% од испитаниците во примерокот изјавиле дека не се вработени. При тоа сите 
испитаници од возрасната група 15 – 19 години се невработени што е очекувано 
бидејќи на оваа возраст младите сеуште се во образовниот процес. Имено 30% 
изјавиле дека не се вработени бидејки учат/студираат. Понатаму поголемиот дел од 
младите на возраст 20 – 24 години се исто така невработени, додека кај возрасната 
група од 25 – 29 години скоро подеднаков број испитаници се определиле за двете 
опции. Имајќи ја во предвид лошата состојба со младинското вработување во 
земјата воопшто, податоците само уште еднаш ја потврдуваат ваквата состојба. Во 
контекст на ова, 18% од испитаниците изјавиле дека бараат работа неуспешно. 

 

 

41% од испитаниците сметаат дека отсуството на локална политика за економски 
развој е главната причина за невработеноста на младите. Меѓутоа подеднаков дел 
испитаници како главна причина ја наведуваат неангажираноста на Агенцијата за 
вработување и незаинтересираноста на младите да најдат работа. 



 

 

  

Доколку би имале можност да избираат половина од испитаниците  определуваат да 
основаат сопствен бизнис, а 29% за работа во државна администрација. При тоа, 
младите од возрасните групи 15 – 19 и 20 - 24 години најмногу се определуваат за 
опцијата сопствен бизнис, додека кај младите на возраст 25 – 29 години доминира 
опцијата работа во државна институција. И машките и женските се подеднакво 
попретприемнички насочени, односно поголемиот дел избираат  да основаат 
сопствен бизнис како опција за вработување. Исто така 65% од испитаниците би 
работеле постојана работа. 

Испитаниците во последните 12 месеци најчесто се обраќале за работа кај 
роднините и пријателите, во Агенцијата за вработување и кај работодавачите. 

 



 

 

 

 

4.2 Инфраструктура 
 

Младите во општина Илинден велат дека од постоечката инфраструктура која може 
да одговори на потребите на младите постои само парк. Соодветно на ова паркот 
понатаму го потенцираат како простор кој младите најмногу го користат за 
реализирање на некои свои идеи и за задоволување на нивните потреби за 
рекреација, забава и спорт, но потенцираат дека тој само делумно ги задоволува 
таквите потреби. Исто така скоро 30% од испитаниците укажуваат дека паркот како 
единствена инфраструктура воопшто не ги задоволува потребите на младите. Како 
главни причини за ваквата состојба се наведуваат неинвестирањето во 
инфраструктура кој ќе одговара на потребите на младите, но и негрижата за 
потребите на младите. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Од добиените одговори за тоа како и колку младите се ангажираат да се подобри 
постојната инфраструктура или да се изгради нова, испитаниците укажуваат дека 
досега најчесто младите разговарале со советници од општината. Понатаму 
соодветно на овој наод, испитаниците имаат правилна перцепција дека локалната 
самоуправа ја има главната одговорност за изградбата на инфрструктура соодветна 
на потребите на младите. 



 

 

 

 

Испитаниците сметаат дека локалната самоуправа треба да ги инволвира младите 
при утврдувањето на каква инфраструктура ќе се изгради соодветно на нивните 
потреби и при тоа нивните барања да ги вклучи во годишната програма и буџет. Тие 
сметаат дека младите луѓе треба да организираат средби со советниците со цел да 
се заложат за подобрување на постоечката инфраструктура и изградба на нова.  

Според интервјуто реализирано со советник од локалната самоуправа, добиени се 
информации дека се планира изградба на Културен дом, т.е прифатен е проектот на 
локалната самоуправа за изградба на домот. „Со реализирање на проектот  ќе се 
изврши изградба на Дом на Култура „Илинден“ со површина од  897 м². Овој објект  е 
планиран да функционира како повеќенаменски, односно да задоволи повеќе 
потреби на граѓаните на општина Илинден.  Домот на култура  „Илинден“ е 
организиран на приземје и два ката и ги има следните содржини: 
мултифункционален простор за организирање на изложби, фоаје, повеќенаменски 
простор за кино и театарски престави, конгреси и собири со капацитет за 142 
посетители, библиотека со сала за семинари, конференции и канцеларии. 
Изградбата на Културниот дом ќе овозможи елементарни услови за развој и 
унапредување на културата и културните настани како и подобрување на условите 
за живеење на граѓаните на општина Илинден. 

 
Со изградбата на новиот Дом на култура и неговото  пуштање во употреба, се 
создаваат услови за одржлив економски  развој, отварање на нови работни места и 



 

 

поволна клима за поттик и развој на културните и социјалните аспирации на 
граѓаните, создавање на простор за работа на невладини и други граѓански 
здруженија, простор за одржување на традиционалните Меѓународни литературни 
средби кои веќе 10 години се одржуваат во несоодветен простор за таа намена. 
Понатаму се овозможуваат услови за правилно функционирање на Културно 
Едукативниот Центар Илинден кој работи веќе 4 години во кој се посетуваат 
бесплатни курсеви по странски јазици, уметност и гитара над 600 ученици до 15 
години. 
Во кино салата како и во просторот за одржување на изложби се создава можност за 
промовирање и запознавање со културата  и фолклорот на малцинствата во 
општината, можност за дружење и средби на здруженија на жените и други 
организации“. 

 4.3 Младинско информирање 
 

56% од испитаниците сметаат дека младите делумно се информирани за работите 
кои ги засегат лично нив. При тоа како главни причини за делумната информираност 
за подеднаков дел од по 29% од испитаниците е дека локалните институции не се 
ангажираат доволно да ги информираат младитe и дека информациите се 
пренесуваат преку погрешни канали. 20% како главна причина ја наведуваат 
незаинтересираноста на младите луѓе да се информираат. 

 

 

 



 

 

59% од испитаниците сметаат дека информациите се пренесуваат воглавно преку 
роднини и пријатели, а за 26% преку локалните медиуми. 

 

65% од испитаниците укажуваат на поразителниот факт дека всушност во општина 
Илинден не постои ниту младински информативен центар, ниту сектор за млади при 
локалната самоуправа, ниту пак младински НВОи и младински културен центар. 
Најголем дел испитаници, 59% сметаат дека младите луѓе за подобро да се 
информираат потребно е да побараат локалната самоуправа да воспостави 
младински информативен центар или служба за информирање на младите.  

Соодветно на овој наод, на прашањето што може локалната самоуправа да стори за 
да го подобри информирањето на младите, 44% од испитаниците сметаат дека 
треба да воспостави младински информативен центар, а останати 26,5% од младите 
сметаат дека треба да се користат посовремени технологии за пренос на 
информациите, односно информациите да се пренесуваат преку оние медиуми кои 
се најслушани/ најчитани/ најгледани.   

Исто така, на прашањето што можат НВОи да сторат за да го подобрат 
информирањето на младите, подеднаков дел испитаници сметаат дека НВОите 
треба да користат повеќе различни начини за информирање и да ја поттикнат 
локалната самоуправа да формира младински информативни центри. 



 

 

 

 

4.4 Младински активизам и иницијативи 
Соодветно на наодот дека во општина Илинден не постојат речиси никакви 
младински организации или сектори, 47 % од младите сметаат дека во општината 
воопшто нема младински иницијативи. Но исто така постои и слаба иницијативност 
кај младите, т.е 62 % од испитаниците сметаат дека младите многу ретко се 
залагаат за решавање на младинските проблеми. За подеднаков дел испитаници 
најиницијативни се младите од 16 – 20 години, односно од 21 – 25 години, а најмалку 
иницијативни се младите на возраст од 11- 15 и 26 – 30 години. Трите клучни 
причини за отсуството на иницијативност кај младите според испитаниците се 
слабата информираност, мал број места и можности да ги реализираат своите идеи 
и фокусираноста на забава. 

 



 

 

 

 

97% од младите не учествувале во реализација  на младинска иницијатива, а според 
41% од испитаниците најчесто училиштата покренуваат младински иницијативи. 
Потоа следуваат политичките партии и младите луѓе како покренувачи на 
иницијативи. Овој наод кореспондира со наодот кај 59% испитаници дека 
училиштата од сите институции водат најмногу грижа за младинските потреби. 

 



 

 

 

 

На младите најпотребно им е работно место, па потоа следува опцијата добро 
образование. Според возрасни групи за младите на 15 – 19 години најпотребни им 
се пари, а за младите на возраст од 20 – 24 години и од 25 -29 години потребно е 
работно место. 



 

 

 

Според размислувањата на фокус групата за да се зголеми иницијативноста на 
младите потребно е да им се дадат еднакви можности, да се мотивираат преку 
организирање јавни настани, да се одржуваат отворени денови во општината.  

4.5 Младинско учество 
Според 41% од испитаниците младите не се застапени во институциите и не се 
вклучени во донесување одлуки, додека 38% пак од испитаниците не се 
информирани за учеството на младите во институциите и во процесите на 
донесување одлуки. Соодветно на горниот наод 35% од испитаниците тврдат дека 
во општината нема младински тела преку кои се обезбедува учеството на младите, 
а 56% не се информирани дали воопшто постојат вакви тела.Сите испитаници 
одговориле дека никогаш не биле вклучени во донесување на одлуки во рамки на 
локалните институции. Според информацијата од фокус групата вклученост на 
младите во донесувањето одлуки во локалните институции има во случаите кога тие 
се вработени во институциите.  

Од друга страна младите сметаат дека нивното учество е најпотребно заради да 
напредуваат во кариерата а потоа следува изборот за да дадат младински поглед на 
нештата и да ги остварат интересите. 



 

 

 

 

 

Од оние испитаници кои сметаат дека младите не се застапени во институциите и не 
се вклучени во донесувањето одлуки, најголемиот дел сметаат дека тоа е заради 
немањето знаења од областа младинско учество. Исто така значаен дел испитаници 
како причини за невклученоста ги наведуваат немањето доверба од возрасните и 
немањето доволно информации кај младите. 

На прашањето каде е најбитна и најпотребна вклученоста на младите 38% сметаат 
дека тоа е во другите локални институции, а 32% дека најпотребна е во советот на 
општината. 

44% од испитаниците сметаат дека младите би требало да се организираат и да 
побараат поголема вклученост. Од ова е евидентно дека за младите е побитно да 
обезбедат учество директно во одлучувањето одколку индиректно да влијаат на 
одлуките. 

 



 

 

 

 

4.6 Волонтерство 
Во општина Илинден, 85% од испитаниците не волонтирале досега. Истовремено, 
младите имаат позитивна перцепција за волонтерството и 47% изјавиле дека го 
поддржуваат и сметаат дека е корисно, додека 32% делумно го поддржуваат. Но 
најголемиот дел од испитаниците, 53% изјавиле дека не знаат дали и колку младите 
во општина Илинден волонтираат. 

Со цел да се мотивираат младите повеќе да волонитираат 38% од испитаниците 
сметаат дека е потребна дополнителна едукација на младите за предностите од 
волонтерството како и информирање на младите за законската регулатива. Како 
институции кои најмногу го поддржуваат волонтерство се наведуваат училиштата и 
политичките партии.  

 



 

 

 

 

41% од испитаниците сметаат дека волонтерството најмногу може да придонесе за 
подобра подготовка на младите пред да стапат на работното место. Останати 23% 
сметаат дека придонесува за поголема информираност, додека 20% дека 
придонесува за развивање на свеста волонтерски да се придонесува во заедницата. 



 

 

 

 
КРАТОК ПРЕГЛЕД 

 
Документот Локална младинска стратегија на Општина Илинден е креиран за 
периодот од 2011 година до 2015 година, вклучувајќи и Акционен план за првата 
година, 2011 година. 

Цел на ЛМС на Општина Илинден е подобрување на општата состојба на животот на 
младите во Општина Илинден. 

Основни приоритети кои произлегоа од анализата и се опфатени со ЛМС се 
следниве: 

Невработеност, инфраструктура, младинско информирање, младински активизам и 
младинско учество и приоритетот волонтерство. 

За горенаведните приоритети се разработени специфични цели и стратегии за нивно 
остварување. 

Преку имплементација на ЛМС во престојните пет години на ниво на Општина 
Илинден, во соработка со јавни институции, бизнис секторот и граѓанскиот сектор ќе 
се работи на остварување на главната цел на стратегијата  преку подобрување на 
состојбата на младите на локално ниво. 

 
 

 



 

 

ЦЕЛИ НА ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ 

 

Приоритет  1: НЕВРАБОТЕНОСТ 

Цел на приоритетот:  Да се зголеми степенот на вработување и да се зајакнат 
капацитетите на младите во Општина Илинден 

 

Специфични цели: 

1.1. Зголемување на информираноста на младите за понуда и побарувачка на 
јавниот и приватниот сектор и креирање на пазар на трудот на Општина Илинден 

Стратегии: 

1.1.1 Организирање на отворени денови на Општината наменети за 
младите 

1.1.2 Презентации на понуда и побарувачка на приватниот сектор 

1.1.3 Ажурирање на податоци за расположлива работна сила на  

1.1.4 Општината на интернет  страната на Општината- Берза на трудот  

 

1.2. Зајакнување на капацитетите на младите преку обуки, доквалификации и 
преквалификации  

Стратегии:  

1.2.1 Реализирање на обуки за професионална ориентација 

1.2.2 Поддршка на претприемништво на младите во Општина Илинден    

1.2.3 Поддршка на млади претприемачи преку обуки  

 

 



 

 

Приоритет 2: ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Цел на приоритетот:  Подобрување на инфраструктурата прилагодена за 
потребите на младите во Општината Илинден   

 

Специфични цели:  

2.1. Подобрување на транспортни релации од и кон Општина Илинден  

Стратегии: 

2.1.1 Подобрување на Јавниот превоз во Општина Илинден   

 

2.2.Подобрување и прилагодување на патната инфраструктура за потребите на 
младите 

Стратегии: 

2.2.1 Обележување на пешачки премини и велосипедски патеки   

2.2.2 Изградба на скејт парк, патеки за ролери и трим патека во 
Општина Илинден 

2.2.3 Поставување на соодветна патна сигнализација 

2.2.4 Асфалтирање на локалните улици и изградба на тротоари 
приритетни за младите 

 

2.3 Реконструкција и адаптација на простории и објекти 

Стратегии: 

2.3.1  Отворање на општинска библиотека   

2.3.2  Изградба и отворање на Дом на културата и кино до 2 Август 
2011 г 

2.3.3 Обезбедување на простор за кино и театар  (прилагодени сали за 
потребите на кино и театар (акустични и сл) 

2.3.4 Изградба и отпочнување со работа на средно училиште  

2.3.5 Изградба на затворен базен во Општина Илинден  

 

 

 



 

 

 

Приоритет 3: МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ 

 

Цел на приоритетот: Воспоставање на форми и механизми за младинско 
информирање во Општина Илинден  

 

Специфични цели: 

 

3.1 Да се овозможи пристап на младите за подобра информираност 

Стратегии: 

3.1.1 Отворање на канцеларија за млади  (во склоп на Дом за култура ) 

3.1.2 Отварање на младински КУЛТУРНО-ЕДУКАТИВЕН  
информативен центар (во оваа стратегија влегуваат и отварање на 
канцеларија за млади и формирање на сектор за млади при ОИ) 

3.1.3  Формирање и поддршка на младински здруженија на граѓани  

3.1.4  Обезбедување на простор на локални медиуми за промоција на 
младите 

3.1.5 Ангажирање на лице одговорно за млади во Општина Илинден  

 

3.2 Да се овозможи континуиран проток на инфомации  за потребите на  младите  

Стратегии: 

3.2.1 Поставување на огласни табли во  објекти на јавни институции и 
јавни простори  ( спортски сали и паркови) 

3.2.2 Поставување на огласни табли во кафулиња  

3.2.3 Обезбедување на простор за младински информатор во 
Општинскиот информатор  

 

 

 

 



 

 

Приоритет 4: МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ И МЛАДИНСКО УЧЕСТВО 

 

Цел на приоритетот: Да се поттикнат и искористат младинските потенцијали во 
Општина Илинден 

 

Специфични цели: 

 

4.1 Креирање на механизми за поддршка на младинско учество  

Стратегии: 

4.1.1 Формирање на младински советодавни тела 2012 

4.1.2 Формирање на спортски друштва на ниво на Општина Илинден 

4.1.3 Поддршка и развој на младински спортски школи и училишен 
спорт 

4.1.4 Формирање на јавно претпријатие за стопанисување со спортски 
објекти и организирање на спортски активности  

 

4.2 Поттикнување на учество на младите во јавниот живот во Општина Илинден 

Стратегии: 

4.2.1 Организирање и отворање на младински форум  

4.2.2 Издавање на младински е-билтен 

4.2.3 Поттикнување на младите и граѓаните на Општина Илинден за 
отварање на активни граѓански здруженија  

 

 

 

 



 

 

Приоритет 5: ВОЛОНТЕРСТВО 

 

Цел на приоритетот: Едукација на младите и институциите за придобивките од 
волонтерството и информирање за постоечки законски регулативи на национално 
ниво 

 

Специфични цели: 

5.1 Подигнување на свеста и едукација на младите за потребата од волонтирање 

Стратегии: 

5.1.1 Едукација на младите по училиштата за законската рамка и 
придобивките од волонтерство 

5.1.2 Развивање на соработка со граѓански здруженија кои што работат 
во оваа сфера  

 

5.2 Информирање на јавниот и приватен сектор за законската рамка за волонтерство 

Стратегии: 

5.2.1 Организирање на јавни кампањи за промоција на волонтерство 

5.2.2  Понуда на готови модели за примена на законот за волонтерство 
во својата работа 

5.2.3 Поттикнување на јавниот и приватен сектор за давање можност за 
волонтирање или практиканство за млади луѓе 

5.2.4 Поттикнување на младите и граѓаните на Општина Илинден за 
отворање на граѓански здруженија   



 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНЕН ПЛАН 
2011 ГОДИНА, 
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Приоритет 1. НЕВРАБОТЕНОСТ 

 

Цел на приоритетот:  Да се зголеми степенот на вработување и да се зајакнат капацитетите на младите во Општина Илинден 

 

Цели и активности Очекуван резултат Индикатор Временска рамка  Одговорност 

Специфична цел бр.1.1: 
Зголемување на 
информираноста на 
младите за понуда и 
побарувачка на јавниот 
и приватниот сектор и 
креирање на пазар на 
трудот на општина 
Илинден 

    

Стратегија 1.1.1 

Организирање на 
отворени денови на 
општината 

    

Активност 1.1.1.1 

Прибирање на 
информации од јавен и 
приватен сектор за 
понуда и побарувачка на 

Добиени информации за 
понуда и побарувачка на 
работната сила во 
Општината 

Квалитативен 
индикатор: 

Изготвена база на 
податоци за 
понуда и 
побарувачка на 

01.02.2011г до 
31.03.2011 

Одговорно лице 
(група ) за 
организирање на 
отворени денови во 
заедницата општина 
Илинден 



 

 

работна сила   

 

 

работната сила  – Одделение за ЛЕР 

Активност 1.1.1.2 

Подготовка на план за 
презентација на 
добиените информации 

Изготвен план за 
презентација на 
информациите 

Подготвена 
презентација за 
планот 

01.04.2011 до 
01.05.2011 година 

Одделение за ЛЕР   

Активност 1.1.1.3 

Остварување на контакт 
со бизнис секторот  

 

Остварен контакт со 
бизнис секторот 

Промовирање на план за 
отворени денови на 
Општината 

Број на остварени 
контакти 

 

Број на 
заинтересирани 
фирми  

01.05.2011 до 
20.06.2011 година  

Одделение за ЛЕР 

Активност 1.1.1.4 

Инфомирање и 
промоција на отворените 
денови во Општината  

Промовиран настан 
Отворени денови на 
Општината  

Број на пуштени 
соопштенија во 
јавноста 

Информирани 
млади 

Видови и начини 
на информирање 
на јавноста за 
настанот  

01.09.2011 до 
30.09.2011 година  

Одделение за ЛЕР 

Активност 1.1.1.5 Реализиран отворен ден Број на фирми кои 01.10.2011 до Одделение за ЛЕР 



 

 

Одржување на отворени 
денови на Општината 

 

 

 

 

 

на Општината се презентирале 

Број на посетители 
на настанот  

Број на млади 
присутни на 
настанот 

Времетраење на 
настанот 

Одржан минимум 1 
отворен ден на 
Општината  

30.10.2011 години 

Стратегија 1.1.2  

Презентации на понуда и 
побарувачка на 
приватниот сектор 

    

Активност 1.1.2.1  

Донесување на Програма 
за презентации на 
понуда и побарувачка 

Донесена Програма Број на вклучени 
субјекти 

Вклученост на 
заинтерисираните 
страни 

01.03.2011г- 
31.05.2011г. 

ОИ 

Активност 1.1.2.2 

Информирање на 
заинтересираните страни 
за одржување на 

 Зголемена 
информираност на 
заинтересираните страни

Број на објавени 
сопштенија во 
медиумите 

Број на учесници 

01.09.2011г. – до 
30.09.2011г 

ОИ 

 Одд за ЛЕР 



 

 

презентациите Вклученоста на 
заинтересираните 
страни 

Активност 1.1.2.3  

Одржување на 
презентациите 

Одржана презентација Број на одржани 
презентации 

Вклученост на 
заинтересираните 
страни 

Зголемен проток 
на информации за 
понуда и 
побарувачка  на 
работна сила 

01.10.2011г. – до 
30.11.2011г. 

 ОИ  

 Одделение за ЛЕР 

Стратегија 1.1.3 

Ажурирање на податоци 
за расположлива 
работна сила на 
Општината на интернет 
страната на Општината – 
Берза на трудот 

    

Активност 1.1.3.1 

Изработка на посебна 
под страна во рамките на 
интернет страната на 
општината 

Изработка на под страна содржината на под 
страната, 
прегледноста, 
достапноста 

01.02.2011г.-
28.02.2011г 

Самостоен референт 
за 
информатичкисистем
и и мрежно 
одржување 

Активност 1.1.3.2 Вработено или  01.03.2011г.- Градоначалникот на 



 

 

Вработување или 
овластување на лице кое 
ќе ги ажурира 
податоците на -Берзата 
на трудот 

овластено лице 30.04.2011г. општина Илинден 

Активност 1.1.3.3 

Отпочнување со работа 
на берзата на трудот 

 

Отпочната работата на 
берзата на трудот 

Квантитативни 
индикатори: Број 
на опфатени 
субјекти кој нудат 
работа  

Квалитативни 
индикатори: 
вклученост на 
приватниот и 
јавниот сектор 

01.05.2011г. – 
31.12.2011г. 

Општината 

Специфична цел бр. 
1.2: Зајакнување на 
капацитетите на 
младите преку обуки, 
доквалификации и 
претквалификаци 

    

Стратегија 1.2.1 

Реализирање на обуки за 
професионална 
ориентација 

    

Активност 1.2.1.1 

Истражување и анализа 

Извршено мапирање на 
заедницата 

Добиени податоци 
за потребите на 

О5,05- 30.09.2011 
година 

Општина Илинден  



 

 

за потребите од обуки, 
доквалификации и 
преквалификации на 
младите  

 

младите 

Дефинирани 
области за обуки, 
доквалификации и 
преквалификации 
на младите 

НВО 

Стратегија 1.2.2  

Подршка на  

претприемништвото на 
младите во општина 
Илинден 

    

Активност 1.2.2.1 

 Подготовка на план за 
работа на тема 
претприемнштво 

Подготвен план за 
работа 

Документ за 
работа на тема 
претприемништво  

01.10 – 31.12.2011 
година 

ЛЕР  

 



 

 

 

Приоритет 2 ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Цел на приоритетот: Подобрување на инфраструктурата прилагодена за потребите на младите во општина Илинден 

 

Цели и активности Очекуван резултат Индикатор Временска рамка  Одговорност 

Специфична цел бр.2.1: 

Подобрување на 
транспортни релации 
од и кон Општина 
Илинден  

    

Стратегија 

2. 1.1  

Подобрување на Јавниот 
превоз  

    

Активности 2.1.1.1 

Подготовка на анализа 
за потребите на 
граѓаните на Општина 
Илинден  

Добивање на податоци 
од изработена анализа  

-изработена 
анализа 

-број на 
испитаници 
вклучени во 
анализата 

-број на испитани 

01.06.2011 до 
30.12.2011 година 

Одделение за 
Локален економски 
развој 



 

 

населени места  

Специфична цел бр. 
2.2: Подобрување и 
прилагодување на 
патната инфаструктура 
за потребите на 
младите 

    

Стратегија 2.2.1   

Обележување на 
пешачки премини и 
велосипедски патеки 

    

Активности 2.2.1.1 

Утврдување на локации 
на пешачки премини и 
велосипедски патеки 

Одредени локации за 
обележување на пешачки 
премини и велосипедски 
патеки 

Утврдување на 
локации и 
квадратура на 
велосипедските 
патеки  

01.01.2011 година 
до 28.03.2011 
година  

Одделение за 
урбанизам и 
комунална дејност  

 

Активности 2.2.1.2. 

Внесување на локациите 
во годишните програми 
за изградба, 
реконструкција и 
санација на локални 
патишта и улици 

 

 

Утврдени и внесени 
локации во годишните 
програми 

Број на улици  

Број на 
велосипедски 
патекти  

Реализација на 
годишната 
програма за 
изградба, 
реконструкција и 
санација на 

01.04. 2011 година 
до  31.12.2011 
година 

Одделение за 
урбанизам и 
комунална дејност  

 



 

 

  

 

локални патишта 

Стратегија 2.2.2  

Изградба на скејт 
парк,патеки за ролери и 
трим патека 

    

Активност 2.2.2.1  

Обезбедување на 
соодветна локација 

Обезбедена локација Акт за обезбедена 
локација 

01.10.2011 година 
до 31.12.2011 
година 

Одделение за ЛЕР 

Активност 2.2.2.2 

Доставување на предлог 
за внесување во 
постоечката годишна 
програма за 2012 година 

Прифатен предлог во 
постоечка годишна 
програма за 2012 година 

Предвидено во  
урбанистички план 
на Општина 
Илинден  

  

01.10.2011 година 
до 31.12.2011 
година 

Оделение за 
урбанизам  

Специфична цел бр. 
2.3: Реконструкција и 
адаптација на 
простории и објекти 

    

Стратегија 2.3.2  

Изградба и отварање на 
дом на културата и кино 

    

Активност 2.3.2.1 

Тековни активности на 

 Подобрување на 
условите за живот на 

Број на 
посетители,  Број 
на организирани 

01.03.2011година до 
02.08.2011година 

Општина Илинден  



 

 

општината младите 

 Намалување на 
трошоците за забава на 
младите 

нстани од областа 
на културата 

Број на одржани  

кино престави 

 

Обезбедување на 
соодветна 
финансиска 
конструкција за 
отварањето на 
домот на култура 
Вработување на 
соодветни лица 

 



 

 

 

 

Приоритет 3 МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ  

 

Цел на приоритетот: Воспоставување на форми и механизми за младинско информирање  во општина Илинден 

 

Цели и активности Очекуван резултат Индикатор Временска рамка  Одговорност 

Специфична цел бр.3.1: 
Да се овозможи 
пристап на младите за 
подобра 
информираност 

    

Стратегија 3.1.1  

Воспоставување на 
канцеларија за млади 

    

Активност 3.1.1.1 

Организирање на 
координативен состанок  

Реализирани 
координативни  
состаноци и изработка на 
работен план за 
отварање на канцеларија 
за млади 

Одржани минимум 
5 работни 
состаноци 

Изработен план за 
отварање на 
канцеларија за 
млади 

 

15.01.2011 година 
до 30.04. 2011 
година 

Општина Илинден 

Активност 3.1.1.2 Оформено тело за Одржани 01.06.2011 година Одговорно лице  од 



 

 

Формирање на тело за 
подготовка и отварање 
на канцеларија за млади 

 

 

 

отварање на канцеларија 
за млади 

состаноци 

Донесени акти за 
отварање на 
канцеларијата 

Реазлизирање на 
план за отварање 
на канцеларија  

од 30.06.2011 
година 

сектор за ЛЕР  

Активност 3.1.1.3 

Обебзбедување на 
соодветен простор за 
канцеларија за млади 

 

Обебеден простор за 
канцеларија за млади 

документ за 
поткрепа за 
обезбеден простор 

(согласност за 
отстапен простор 
за младинска 
канцеларија)  

 

01.10.2011 година 
до 01.12.2011 
година  

Одговорно лице од 
Одделение на 
Градоначалникот 

Стратегија 3.1.2  

Отварање на младински 
КУЛТУРНО-
ЕДУКАТИВЕН 
информативен центар 
(канцеларија за млади и 
сектор за млади) 

    

Активност 3.1.2.1  

Организирање на 
координативен состанок 

Реализирани 
координативни  
состаноци и изработка на 
работен план за 

Одржани минимум 
3 работни 
состаноци 

Вклучени лица од 

15.03.2011година до 
31.04. 2011 година  

Одговорно лице од 
Локална Самоуправа 

 



 

 

отварање на КЕИЦ ЕЛС  

Изработен план за 
отварање на 
канцеларија за 
млади 

Планот е поставен 
за приоритет на 
ЕЛС на Општина 
Илинден 

Активност 3.1.2.2 

Формирање на тело за 
подготовка и отварање 
на КЕИЦ 

 

 

 

Оформено тело за 
отварање на КЕИЦ  

Одржани 
состаноци 

Донесени акти 
затварање на 
КЕИЦ 

Реазлизирање на 
план за отварање 
на канцеларија  

10.05.2011 година 
до10.06.2011 година 

Одговорно лице  од 
сектор за ЛЕР  

 

Активност 3.1.2.3 

Обебзбедување на 
соодветен простор за 
КЕИЦ 

 

Обебеден простор за 
КЕИЦ 

документ за 
поткрепа за 
обезбеден простор  
(согласност за 
отстапен простор 
за КЕИЦ )  

 

10.06.2011 година 
до  30.12.2011 
година  

Општина Илинден   

Активност 3.1.2.4  Собрани информации за 
содржините кои ќе се 

Број на содржини 
кои ќе бидат 

10.06.2011 година 
до  30.12.2011 

 Тело за подготовка и 



 

 

Прибирање на 
информации за содржини 
во КЕИ Центар  

 

опфатат во КЕИЦ опфатени во КЕИЦ 

  

година отварање на КЕИЦ 

Граѓански здруженија 

Стратегија 3. 1.3 

Поддршка на младински 
здруженија на граѓани 

    

Активност 3.1.3.1 

Одржување на 
координативен состанок  

одржан состанок и 
утврдување на план за 
отварање на младинско 
здружение 

Одржан 1 состанок 

Изготвен план за 
отварање  

01.03.2011 година 
до 31.03.2011 
година 

Општина Илинден 

Активност 3.1.3.2 

Регистрирање  на 
младинско здружение  

Регистрирано младинско 
здружение 

Број на членови на 
здружението 

01.04.2011 година 
до 15.04.2011 
година 

Одделение за 

ЛЕР 

Стратегија 3.1.4  

Обезбедување на 
простор на локални 
медиуми за промоција на 
младите 

    

Активност 3.1.4.1 

Остварување  контакт со 
локални медиуми од 
страна на Локалната 
самоуправа за промоција 

Остварен контакт со 
локални медиуми 

Број на медиуми со 
кои е остварен 
контакт 

Одобрен простор 
во медиумите 

01.09.2011 година 
до 31.12.2011 
година  

Одделение за ЛЕР 



 

 

на младите  

Активност 3.1.4.2 

Договарање на 
соодветен промотивен 
простор  

Обезбеден простор за 
промоција на младите 

Потпишан договор 
со минимум два 
локални медиуми   

01.09.2011 година 
до 31.12.2011 
година  

Одделение за 
поддршка на 
Градоначалникот 
(правно одделение) 

Специфична цел бр. 
3.2: 

 Да се овозможи 
континуиран проток на 
информации за 
потребите на младите 

    

Стратегија 3.2.1  

Поставување на огласни 
табли во објекти на јавни 
институциии јавни 
простории   

    

Активност 3.2.1.1 
поставување на огласни 
табли во кафулиња 

Достапност до 
информации 

Број на кафулиња 
каде се поставени  

огласните табли 

01.03.2011 година 
до  

31.05.2011 година 

Одговорно лице од 
Општина Илинден  

 



 

 

 

Приоритет 4 МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ И МЛАДИНСКО УЧЕСТВО 

 

Цел на приоритетот:  Да се поттикнат и искористат младинските потенцијали во Општина Илинден 

 

Цели и активности Очекуван резултат Индикатор Временска рамка  Одговорност 

Специфична цел бр. 
4.1: 

Креирање на 
механизми за поддршка 
на младинско учество 

    

Стратегија 4.1.2 

Формирање на спортски 
друштва на ниво на 
Општина Илинден 

    

Активност 4.1.2.1 

Подготовка на анализа 
за законска регулатива  

Добиени резултати за 
законска регулатива 

број на испитани 
спортски 
федерации  

01.02.2011 до 
31.12.2011 година 

Одделение за ЛЕР  

Референт за спорт  

Стратегија 4.1.3. 

Поддршка и развој на 
младински спортски 
школи и училишен спорт 

    



 

 

Активност 4.1.3.1  

 Доставување на план на 
активности од страна на 
училиштата 

Изработени планови на 
активности од страна на 
училиштата 

Број на планови по 
училишта 

01.03.2011 година 

01.09.2011 година 

Раководство во 
Основни Училишта 

Одделение за ЛЕР 

Активност 4.1.3.2 

Реализирање на 
спортски настани  

Одржување на спортски 
настани 

Број на 
реализрани 
спортски настани 

Број на вклучени 
училишта 

Број на вклучени 
учесници 

01.03.2011 до 
30.06.2011 година 

01.09.2011 до  

30.12.2011 година 

Раководство во 
Основни Училишта 

Одделение за ЛЕР 

Стратегија 4.1.4 
Формирање на јавно 
претпријатие за 
стопанисување со 
спортски објекти и 
организирање на 
спортски активности 

    

Активност 4.1.4.1 

Регистрирање на јавно 
претпријатие за 
стопанисување со 
спортски објекти и 
организрање на спортски 
активности 

Регистирано јавно 
претпријатие за 
стопанисување со 
спортски објекти и 
организрање на спортски 
активности 

Функционално 
јавно претпријатие 
за стопанисување 
со спортски објекти 
и организрање на 
спортски 
активности 

01.01.2011 до 
31.03.2011 година 

Одделение за ЛЕР 



 

 

 

Специфична цел бр. 
4.2: Потикнување на 
учество на младите во 
јавниот живот на 
Општина Илинден 

    

Стратегија 4.2.3  

Поттикнување на 
младите и граѓаните на 
општина илинден за 
отварање на активни 
граѓански здруженија  

    

Активност 4.2.3.1 

Креирање на база на 
податоци на постоечки 
здруженија на граѓани на 
ниво на Општина 
Илинден 

Креирана дата база на 
податоци за профил на 
постоечки граѓански 
здруженија  

Територијална 
покриеност на 
Општината 

Број на мапирани 
здруженија 

01.09.2011 година  
до  30.10.2011 
година 

Одделение за ЛЕР 

Активност 4.2.3.2. 

Контактирање на 
граѓански здруженија за 
соработка и 
поттикнување на активни 
граѓански здруженија  

Воспоставен контакт со 
постоечките здруженија 
во Општина Илинден  

 01.11.2011 година 
до 30.12.2011 
година  

 



 

 

МОНИТОРИНГ ПЛАН 

Со цел ефективно спроведување на оваа локална стратегија за млади на Општина Илинден, 
формираното Координативно тело на Општина Илинден ќе има за цел понатамошен 
мониторинг на стратегијата. Имено, Координативното тело ќе има обврски и задолжение да 
го мониторира спроведувањето на стратегијата врз основа на следните точки: 

1. Поднесени годишни извештаи од здруженијата на младински организации како и 
Културно едукативниот информативен центар при Општината кој сакаат да влезат во 
програмата за финансирање од Општината до Советот на Општина Илинден. 

2. Координативното тело се состанува не повеќе од трипати годишно и не помалку од 
двапати  годишно со цел за мониторинг на статусот на завршените активности. 
Предлог-прашања кои треба да се разгледаат на состаноците за мониторинг 
комисијата треба да вклучат. 
- Дали се движиме кон нашата визија? 
- Дали ја спроведуваме нашата мисија? 
- Дали се однесуваме на начин кој е конзистентен со нашата мисија? 
- Дали ги остваруваме очекувањата на нашите млади? 

3. Координативното тело да се состане еднаш на секои 18 месеци да го прегледа 
планот и да предложи и одредени неопходни главни измени на планот. 
Прашања кои треба да се разгледуваат на состаноците за прегледување на 
стратегијата: 
- Дали во моментот нема некои измени во законот за волонтерство и здруженија на 

граѓани? 
- Дали младите се задоволни од досега постигнатите резултати? 
- Превземање на нов стратешки план? 
- Што навистина е променето како резултат на процесот? 
- Дали има повеке младински организации кои работат на одредени проблеми со 

младите или не? 
- Севкупно, дали вредеше времето и напорот? 

4. По секоја сесија на комисијата ќе биде пополнет извештај до соодветниот Совет на 
општината. Овој извештај најмалку ќе: 
- Обезбеди статус на секој показател (чекор на напредок) кој беше планиран да 

биде активен во текот на претходниот период 
- Обезбеди препораки за измени или подобрување на програмата.   
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