Изборна програма
на ВМРО-ДПМНЕ
за локални избори

2013-2017

ТОНИ
КОЦЕСКИ

НОВИ ДЕЛА

ЗА НОВ НАПРЕДОК,

НОВИ ДЕЛА

ЗА ПОДОБРА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ!

Изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ

ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ
2013-2017

Ф Е В Р У А Р И

2 0 1 3

ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА ВМРО-ДПМНЕ 2013-2017

6

А.

ВОВЕД

7

I.

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВМРО-ДПМНЕ

9

II.

ОБРАЌАЊЕ НА КАНДИДАТОТ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК

11

III.

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017

13

Б.

ПОЛИТИКИ И ВИЗИИ ЗА РАЗВОЈОТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

17

В.

ПРОГРАМА

17

I.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

21

II.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

25

III.

СПОРТ И МЛАДИ

29

IV.

ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ

31

V.

УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

35

VI.

КОМУНАЛНИ РАБОТИ

39

VII.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

43

VIII.

ТУРИЗАМ

45

IX.

КУЛТУРА

47

X.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

49

XI.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

51

XII.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

53

XIII.

ТРАНСПОРТ

НОВИ ДЕЛА ЗА НОВ НАПРЕДОК, НОВИ ДЕЛА ЗА ПОДОБРА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ!

5

ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА ВМРО-ДПМНЕ 2013-2017

I.

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВМРО-ДПМНЕ
Почитувани граѓани,
Изборите се врвно демократско право. Тие се празник за
демократијата, можност граѓаните давајќи го својот глас
да ја креираат својата иднина. Секој од вас ја има можноста за избор. Иако некој сака да ги потцени овие локални избори, тоа не е така, таквиот пристап не е правилен ниту, пак, има оправдување. Токму од вашата одлука
ќе зависи за каква иднина ќе се решите и во какво место
сакате да живеете. Изборот не е никогаш едноставен,
ниту лесен, но тој е препознатлив и е секогаш резултат на
промислено и мудро однесување. Во изминатите четири
години максимално се вложивме за изградба на современи општини. Нашата цел беше да ги придвижиме работите, да почне да се решаваат
напластените проблеми со кои се соочуваа граѓаните преку вложување во инфраструктурата, изградба на патишта, водоводна и канализациска мрежа, решавање на
сообраќајниот хаос. Нашата цел беше облагородување на просторот со нови паркови, шеталишта, спортски терени, забавни паркови за најмладите, со содржини за
народот и за неговите потреби, за секој дел од населението. Создаваме повеќе простор каде што нашите деца безгрижно ќе растат и ќе се развиваат, ќе напредуваат и
ќе остваруваат успеси во својот живот. Јас, искрено, верувам дека секој од вас го
препознава тој чесен и одговорен пристап кон работата. Знам дека има и уште многу
да се работи, но работите се придвижија и ние го вложуваме секој атом од својата
сила за да овозможиме натамошен прогрес. Секој од вас е одговорен пред самиот
себе и пред своето семејство. И знам дека го посакувате најдоброто. На локалните
избори што ни претстојат ја имате можноста за избор, да ги поддржите напредокот
и развојот. Директно да донесете одлука за тоа во какво место сакате да живеете.
Ние не ветуваме дека преку ноќ ќе направиме чуда, но тоа што го ветуваме го исполнуваме, со напорна и посветена работа, со беспоштедно вложување во решавањето
на проблемите на граѓаните. Ние не говориме за измислени работи, туку за конкретни проекти, голем дел од нив предложени од самите граѓани, видливи, со прецизна
динамика на нивна реализација, со рокови кон кои се обврзуваме. Така ќе биде и овој
пат. Тоа е тоа што нè прави поинакви од другите. Оценувајте нè според тоа што го
имаме во нашите програми, кои се реален одраз на потребите на граѓаните. Дадениот збор за нас е закон. Нашата вредност, во која јас цврсто и непоколебливо верувам,
е ветеното. Од овој принцип нема отстапување ниту милиметар. Ние сè што ветуваме
го има во нашите програми. Програмите што ви ги нудиме се такви какви што им се
потребни на граѓаните. Вие може да ги видите и оцените и, тоа што е најбитно, да
знаете дека тоа што го има во нив ќе се оствари затоа што сме докажале дека ние
реализираме. Тие се нашата визија за развој на местото во кое живеете. Таа визија
е гаранцијата за развој, визија што е преточена во стотици конкретни проекти, кои
треба да се реализираат.
Јас не сум човек што ветува сè и сешто. Дадениот збор е голема работа. Од него нема
отстапки ниту колебања. Тоа е тоа што јас го барам и од моите соработници, тоа е
тоа што ќе го барам и од кандидатот за градоначалник, за кој при одлуката за избор
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беше пресудно тој да биде чесен и одговорен човек, да ги споделува вредностите
на нашата работа и да си стои не ветеното. Тие личности што се кандидати на овие
избори, а кои и досега беа градоначалници, направија конкретни работи што го подобрија секојдневието, а тие што се кандидираат за првпат имаат богато професионално и лично искуство и сработени проекти во нивната кариера што е гаранција
за нови резултати и токму овој личен кредибилитет на кандидатите беше значаен
услов за да се здобијат со партиската поддршка затоа што тие мора да постапуваат
во согласност со нашите вредности, кои по секоја цена ги браниме и од кои не отстапуваме, а тоа се искреноста, чесноста, работливоста, посветеноста и блискоста
со народот. Можам да ви ветам дека нивната главна задача ќе биде да го реализираат тоа што е во програмите, а моја главна цел ќе биде постојано и постојано да ги
потсетувам на обврските што ги преземале спрема граѓаните и да обезбедам да ги
исполнат ветувањата што ги дале.
Во оваа програма ќе видите многу проекти што ќе го разубават вашето место, од
секоја сфера на општественото живеење, а што е во рамките на финансиските можности. Разгледајте ги внимателно и увидете што сè ќе се подобри и унапреди во вашата општина. Тоа ќе биде направено. Сакам да нагласам дека во идниот период
стратегиски ќе се фокусираме на отворање нови работни места со учество на општината, на отворање нови општински развојни зони во кои ќе може да се отвораат нови
фабрики и капацитети, кои ќе носат нови вработувања, на можности за искористување на природните ресурси за отворање капацитети во кои ќе се вработуваат луѓе,
на поддршка на приватната иницијатива и развој на бизнисот, за што Владата, како ѝ
досега, ќе дава огромна поддршка. Ќе се осврнеме и на инфраструктурните проекти
од секој вид, кои ќе ги модернизираат општините и ќе го променат ликот на местото
во кое живеете градејќи го во модерно европско населено место, а посебно ќе се
фокусираме на новите можности и мерки за обезбедување домови за населението,
за нови населби во кои земјиштето ќе може да се откупува по поволна цена и да се
градат домови за семејствата, таму каде што е тоа изводливо и каде што има потреба, односно побарувачка.

Драги пријатели,
Во изминатите четири години покажавме дека успесите се достижни, понекогаш
за нив треба труд и време, но кога се работи се постигнуваат резултати и, дополнително, успесите се поголеми кога се заслужени. Покажавме дека со заеднички
сили, Владата, општините и, пред сè, граѓаните знаат како, и знаат да имаат успех.
Во период кога треба да продолжиме уште посилно, соочени со предизвиците на
новото време, со европската должничка криза и предизвиците во евроинтеграциите, ние треба обединети и сплотени да ги збиеме своите редови и да продолжиме
со создавањето нови дела и вредности, кои се трајни и се за народот и кои се наш
најдобар одговор. Да продолжиме да чекориме по патот на успехот и да постигнеме
нови достигнувања за нас и за нашите семејства, за нашата држава Република Македонија. Тоа е влогот на нашата генерација за кој сум сигурен дека ќе го исполниме.
Со мудрост, со чесност и со работа.

Со почит,
Никола Груевски
претседател на ВМРО-ДПМНЕ

II.

ОБРАЌАЊЕ НА КАНДИДАТОТ
ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК
Почитувани граѓани на Општина Јегуновце,
Зад нас се три мандати успешно работење на Општина
Јегуновце, во кои решавањето на приоритетните проблеми на нашите граѓани беше патека по која се движевме.
Во нашата општина успешно се спроведуваат политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Програмските определби на ВМРОДПМНЕ за успешно водење на Република Македонија ги
пренесовме и во Општина Јегуновце. Работевме со визија, со конкретни проекти и со конкретни решенија во
рамките на нашите ингеренции. Проблемите чекор по чекор ги решававме со посветена, стручна, чесна и транспарентна работа. Соработката во рамките на самата
општина, соработката помеѓу општината и Владата, соработката помеѓу општината
и меѓународните организации придонесе Општина Јегуновце да биде пристојно место за живеење на секој наш граѓанин.
Работевме на многу проекти во сите населени места. Изградивме нови водоводи, канализации, патишта, училишта, трафостаници, спортски терени, исчистивме многу
речни корита и канали за наводнување и одводнување, со што значително се подобрија условите за живеење во секое населено место. Меѓутоа, ние тука не запираме,
продолжуваме и понатаму да ја градиме Општина Јегуновце и во наредниот период.
Нашата сила ја црпиме од граѓаните.
Никогаш не се одделивме од традиционалните вредности на еден човек (заедништвото, верата, љубовта, разбирањето и почитта помеѓу луѓето) и почитувањето на
етичките и морални вредности на еден човек.
Наша карактеристика е чесна и транспарентна работа.
За својата работа редовно даваме отчет и одговараме пред нашите граѓани.
Реализираме приоритетни проекти.
Создаваме услови за добра бизнис клима во нашата општина.
Ги подобруваме условите за живот на младите.
Даваме поддршка на земјоделците и развојот на земјоделството.
Образованието е наш врвен приоритет.
Вложуваме во почиста животна средина.
Ги подобруваме условите за развој на селско – планински туризам.
Граѓаните на Општина Јегуновце и досега знаеја да го направат вистинскиот избор,
најдоброто за нив, за нивните деца, за идните генерации.
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Со оваа програма ние бараме од Вас, почитувани граѓани, нов мандат. Во оваа програма се напишани сите проекти кои ќе ги реализираме во наредниот 4 годишен
мандат. Програмата се состои од конкретни мерки и проекти со прецизни рокови.
Во Програмата нема ветувања и проекти кои ќе останат само на збор, нема лажни
ветувања.
Јас можам само да ветам, дека ќе работам со прецизност, посветеност и доследност
во исполнувањето на ветувањата, на конкретни проекти, конкретни мерки и рокови.
Ние го бараме следниот мандат од Вас за да продолжиме понатаму. Да продолжиме
со интензивна работа, со посветеност, со желбата да го оствариме ветеното и да
донесеме подобри животни услови на граѓаните.
Да го продолжиме континуитетот, да ги завршиме започнатите проекти и да реализираме нови, да работиме заедно со сите, со Владата на Република Македонија, со
меѓународните организации, за и понатаму да се гордееме со нашата општина.
Со почит,
Тони Коцески

III.

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ
ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017
1. Изградба на фекална канализација во село Јегуновце во должина од 6,5 километри, со што ќе се подобрат условите за живот
на 846 жители. За оваа намена се обезбедени 20,2 милиони денари (со поддршка на Владата на Република Македонија). Рок:
крај на 2014 година
2. Изградба на резервоар за вода во село Сиричино со капацитет
од 300 кубни метри, со што ќе се обезбеди квалитетно снабдување со вода за жителите.
3. Проект за изградба на училишна спортска сала во ОУ „Александар Здравковски“ во Јегуновце. Рок: 2015-2016 година
4. Изградба на заеднички колектор и пречистителна станица за
селата Ратае, Жилче, Шемшово и Прељубиште.
5. Реконструкција на водоснабдителната мрежа во селата
Прељубиште и Шемшово (второстепена мрежа). Средствата за
реализација на овој проект ќе се обезбедат од општината и од
Владата на Република Македонија. Рок: 2013-2014 година
6. Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во село Ратае
7. Реконструкција на покривот на ОУ „Симче Настовски“ во село
Вратница. Рок: јуни 2014 година
8. Реконструкција на системот за греење во ОУ „Шемшово“ во
село Шемшово. Рок: декември 2015 година
9. Проект за доградба на спортска сала во ОУ „Шемшово“ во село
Шемшово - општина Јегуновце ќе преземе активности за обезбедување средства за доградба на салата од сопствени средства,
средства од Владата на Република Македонија и со поддршка на
меѓународни донатори. Рок: 2014-2015 година
10. Подготовка на проекти за три нови спортски терени во селата
Прељубиште, Туденце и во Старо Село.
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Во изминатите четири години бевме исправени пред многу предизвици за модернизација на општините. Во четиригодишниот период, Владата на Република Македонија спроведе амбициозна реформска агенда и доследно и посветено ги реализираше ветените проекти во сите области значајни за локалната самоуправа.
Заложбите на ВМРО-ДПМНЕ во изминатите години резултираа со напредок во
развојот на локалната самоуправа, што придонесе 99 проценти од општините да
влезат во втората фаза од фискалната децентрализација.
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, не стои само на
ветувања за финансиска поддршка на општините. Општините добија повеќе средства, кои ги управуваат на поприспособлив начин. Зголемен е обемот на трансфери и на дотации во областа на образованието, културата, социјалната заштита и
противпрожарната заштита. Покрај издвојувањето три проценти од средствата од
персоналниот данок на доход, како ниту една друга влада досега, ВМРО-ДПМНЕ
одвои 50 проценти повеќе средства од ДДВ за општините, односно од три птоценти на 4,5 проценти од собраните приходи од данокот на додадена вредност.
Со тоа голем дел од данокот платен од граѓаните повторно се враќа директно во
буџетот на локалната самоуправа за да се користи за локални проекти и потреби.
На полето на образованието, основните и средните училишта веќе целосно се наоѓаат во комплетна надлежност на локалните власти. Денес граѓаните самостојно
донесуваат одлуки за образованието на своите деца водејќи се од сопствените
потреби и приоритети. Навременото исполнување на финансиските обврски ја
прави Владата на Република Македонија партнер во остварувањето на заедничките цели – современо и квалитетно образование. Покрај основните образовни потреби, Владата се грижи за секој ученик поединечно, со обезбедување бесплатни
учебници најдоцна до 1 септември, бесплатен пристап до интернет, компјутери во
образованието, се грижи градејќи спортски сали и терени... Како никогаш досега,
учениците имаат можност за високо образование на некој од новоотворените факултети или дисперзирани студии, по завршувањето на средното училиште.
Во сферата на социјалната грижа и заштита, успешно е совладана првата фаза од
децентрализацијата: грижата за најмладите и за највозрасните членови на нашата
заедница сега е целосно во надлежност на општините.
Детските градинки, домовите за стари и изнемоштени лица, домовите за згрижување деца без родители... ги финансира општината со поддршка на трансфери од
централната власт. Локалната власт најдобро знае кои се нивните главни потреби
и желби.
Со крупни чекори, во изминатите четири години, се спроведе децентрализација и
во областа на културата. Не дозволивме да се препуштат на заборавот нашата традиција и славно минато. Владата на Република Македонија, предводена од ВМРОДПМНЕ, се погрижи да има доволно средства за финансирање на многубројни
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културни манифестации, проекти за зачувување на фолклорот и на народното
паметење... Нашите новоизградени плоштади станаа места за културни настани,
собиралишта за споделување значајни моменти од секојдневниот живот, места за
одмор и за дружење, места каде што секој граѓанин наоѓа свое катче...
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО- ДПМНЕ, континуирано ги поддржува напорите на општините за поттикнување на локалниот развој.
Проектот за модернизација на локалните и на регионалните патишта е само еден
од нив. Во многу блиска иднина, сообраќајот ќе се одвива побрзо и побезбедно,
што ќе ги олесни нашите секојдневни потреби, а особено потребите на локалниот
бизнис. Подобрувањето на инфраструктурата во многу општини беше и останува
еден од главните приоритети. Со изградба на инфраструктурата, општината непосредно му помага на деловниот сектор имајќи предвид колку е тој важен дел од
развојната стратегија.
Во иднина продолжуваме со работа и понатаму посветени на развојот на локалната самоуправа преку заокружување на процесот на децентрализација и на политиката на рамномерен регионален развој низ целата држава со цел надминување
на развојниот диспаритет. Тоа значи поголема самостојност и одговорност на локалните власти и поголема вклученост на граѓаните во донесувањето одлуки за
прашања што за нив се од суштинско значење.
Фискалната децентрализација бележи напредок во последните пет години, од аспект на зголемување на капацитетите на општините за собирање и за менаџирање
на локалните даноци и такси, на грантовите од централната власт, како и зголемување на изворите на финансирање по основа на концесии, продажба на државно
градежно земјиште и др. Така, успеавме да ја подобриме наплатата на даноците
од имот за повеќе од 50 проценти на ниво на Република Македонија, со што сега
можеме да финансираме идни проекти од локално значење.
Општините денес, по четиригодишното успешно засилување на фискалната автономија, се самостојни во донесувањето одлуки и во распределбата на општинските финансиски средства. Секоја општина сама донесува одлуки за финансирање
на локалните приоритети, според желбите и искажаните сугестии од вас, граѓаните.
Владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, од 1 јули 2011 година им го даде правото
на управување на државното градежно земјиште на општините. За нас, управувањето на градежното земјиште е одговорност кон идните генерации, со што се
отвора патот за реализација на нови инвестиции и за подобрување на економската благосостојба.
Искрениот и партнерски однос на Владата на Република Македонија, предводена
од ВМРО-ДПМНЕ, при пренесувањето надлежности и финансиското засилување
на општините е препознатлив во низа други чекори што ги презеде.
Во согласност со економската програма на ВМРО-ДПМНЕ за следните четири години, ќе се реализира проектот „поволни заеми за општините“. Со него ќе се обезбедат поволни кредити за општините наменети за подобрување на општинските
услуги и услови за спроведување дополнително финансирање со општински обврзници. Ќе се обезбедат финансиски средства за низа капитални проекти за кои
граѓаните и локалната деловна заедница имаат голема потреба.

ВМРО-ДПМНЕ продолжува со иницирање дополнителни мерки за унапредување
на развојот на локалната самоуправа што, несомнено, ќе придонесе кон создавање услови за економски, културен и за социјален напредок на општините, како
и за зацврстување на демократијата воопшто.
ВМРО-ДПМНЕ ќе остане посветена на соработката меѓу централната и локалната
власт и на соработката меѓу општините како услов за обезбедување поквалитетни
и поекономични услуги за граѓаните, но и на соработката за подготовка на заеднички проекти, кои ќе бидат конкурентни во обезбедувањето средства од фондовите на Европската унија.
ВМРО-ДПМНЕ ќе се посвети на спроведување конкретни мерки за поттикнување
на локалниот економски развој преку кој би се подобрил квалитетот на живеење
во општините. Со тоа ќе се обезбеди поголема финансиска стабилност на општините, намалување на диспаритетот во планските региони, поттикнување на учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво и воспоставување партнерства како меѓу општините така и меѓу општините и граѓанскиот
сектор.
Како и досега, ВМРО- ДПМНЕ во остварувањето на својата програма на локално
ниво целосно и недвосмислено ќе се води од принципите на одговорност, чесност
и на транспарентност во работата. Транспарентноста и отчетот на органите на
општините се препознаени како основни начела во работењето.
Бевме, сме и ќе бидеме во постојана комуникација со вас. Вложен е огромен напор за да им се излезе в пресрет на приоритетните општински потреби. Но, не
застануваме тука, сакаме да внесеме што поголема демократија и свежина во локалното донесување одлуки.
Денес во нашата општина е отфрлен стереотипниот начин на донесување одлуки во канцеларии и во кабинети. Локалните претставници се секојдневно на
терен, меѓу вас, граѓаните, спроведувајќи една од најдобрите светски практики
за подобрување на распределбата на локалните буџетски средства. Тоа е партиципативното буџетирање. Со него СИТЕ граѓани имаат еднакви можности да
бидат вклучени во донесувањето одлуки за намената на општинските финансии.
Преку партиципативното донесување одлуки, граѓанинот го добива местото што
го заслужувал отсекогаш: тој е централна клетка, од која поаѓаат и се разменуваат
информации меѓу креаторите на локалната политика и корисниците на услугите.
За сето тоа што е ветено, остварено, потрошено, општините полагаат и ќе полагаат отчет, но не само пред централната власт, туку, многу поважно, пред ВАС,
граѓаните. Тоа се врши на најтранспарентен начин, при што секој може бесплатно
да пристапи кон информациите за донесените одлуки, акти и буџет.
Општините во Република Македонија, предводени од градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, покажаа дека со ентузијазам и со посветеност се постигнуваат резултати, кои граѓаните високо ги ценат и вреднуваат.
Горди сме на постигнатото, но имаме уште многу идеи и иницијативи, кои ќе ги
оствариме со ваша помош.
Ни претставува чест и задоволство во продолжение да ви ги претставиме нашите
поединечни проекти и програми.
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I.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Локалниот економски развој е еден од најважните сегменти за брз развој на
општина Јегуновце. Како движечка сила на локалната економија и главен
генератор на нови работни места, ќе го поттикнеме развојот на микропретпријатија, мали и на средни претпријатија. Секако, од големо значење ќе
биде и развивањето на партнерство и соработка меѓу приватниот и јавниот
сектор во насока на подобрувањето на локалните услови за работа на фирмите, кои придонесуваат за развој на локалната економија.
Ќе го подобриме нивото на општински услуги за да ги поттикнеме фирмите
да инвестираат во проширување на постојните капацитети. Пред нив ќе ги
презентираме и можностите што ги нудат фондовите на ЕУ и други меѓународни финансиски институции за финансирање проекти што се значајни за
локалниот економски развој. Исто така, за влез на нови компании во новиот
мандат пред потенцијалните инвеститори ќе ги промовираме конкурентните
предности на општината и ресурсите со кои располага.
Основна заложба во новиот мандат ќе биде грижата за:
1.

Спроведување на стратегијата за одржлив економски развој;

2.

Ревитализирање на постојните и создавање нови економски капацитети и
поддршка при формирање мали и средни претпријатија. Општината во рамки на надлежностите и на можностите ќе ја поддржи реализацијата на сите
инвестиции што се почнати;

3.

Создавање работни места преку привлекување странски и домашни инвестиции;

4.

Подобрување на постојната и изградба на нова инфраструктура;

5.

Поддршка на земјоделците и на сточарите за производство на здрава храна;

6.

Развој на селско-планински туризам, преку организирање настани и содржини и соодветно обележување на туристичките локалитети;

7.

Соработката со локалните граѓански организации и со деловната заедница
и нивно вклучување во процесите на локалниот економски развој.
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Во насока на локален економски развој ќе ги реализираме следниве проекти:
Поддршка за развој на сточарството
Општина Јегуновце ќе преземе активности за стимулирање на развојот на
сточарството и за зголемување на добиточниот фонд за производство на
кравјо и на овчо млеко и млечни производи.
Рок: континуирано

Стимулации за инвеститорите
Општината ќе ги поддржи инвеститорите што ќе изградат нови капацитети:
На инвеститорите што ќе изградат капацитети во Јегуновце, општината
ќе им излезе в пресрет со изработка на локална планска урбанистичка
документација за реализација на нивните проекти.
Поддршка за зголемување на инвестициите во текстилната индустрија
за што општината, во соработка со приватни инвеститори, ќе обезбеди
соодветни локации. Ова ќе придонесе за отворање нови работни места
во Јегуновце.
Ќе продолжиме со стимулациите за развој на постојниот бизнис и за проширување на нивните капацитети и отворање нови работни места.
Рок: континуирано

Привлекување потенцијални инвеститори од дијаспората
Голем е бројот на лица од општина Јегуновце што се печалбари и работат во
развиените земји. Нивното искуство, капитал, но, пред сè желба да се вратат
во родниот крај, претставуваат голем потенцијал, кој може да придонесе кон
локалниот економски развој. Поради тоа, во рамки на општинската администрација, ќе им овозможиме на сите заинтересирани инвеститори од дијаспората да ги добијат потребните информации за отворање фирма, добивање
градежни и други дозволи, презентирање програми за поддршка на малите
и на средните бизниси поддржани од локалната администрација, но и од
централната власт, итн. Целта ќе биде да им се презентираат потенцијалите
на општина Јегуновце и да им се помогне да донесат одлука да инвестираат.
Рок: континуирано

Развивање на туристички содржини
Зголемување на понудата на содржини што им се нудат на туристите, преку
организација на културни и на туристички настани, обележување патеки и
др.
Рок: континуирано
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II.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ВМРО–ДПМНЕ се залага за образование достапно за сите и под еднакви услови. ВМРО–ДПМНЕ знае дека вложувањата во образованието се вложувања
во иднината на нашите деца и во нивно формирање како здрави личности,
кои ќе бидат подготвени за современите предизвици на животот. Образованието ќе им помогне на нашите деца да бидат самостојни индивидуи подготвени во иднина да се грижат за себе, за своите семејства и за најблиските.
Во досегашниот мандат покажавме дека знаеме успешно да ги менаџираме трите централни основни училишта и четиринаесетте подрачни основни
училишта. Затоа и во иднина, во соработка со Владата на Република Македонија, ќе останеме фокусирани на подобрување на образовната инфраструктура во нашата општина и на унапредување на образовните програми
бидејќи сме убедени дека инвестициите во образованието на долг рок ќе
донесат најдобри резултати, кои ќе придонесат Македонија да се развива во
просперитетна држава.
Во таа насока, во новиот мандат најважните проекти што ќе ги реализираме
ќе бидат:
Проект „Реконструкција на основните училишта“
За обезбедување квалитетни просторни услови за одвивање настава во основните училишта во Јегуновце ќе реконструираме дел од училиштата. Ќе
извршиме зафати на:
ОУ „Симче Настовски“ во село Вратница – ќе се реконструира покривот на
училиштето. Средствата за реализација на овој проект изнесуваат 2,3 милиони денари.
Рок: јуни 2014 година

ОУ „Шемшово“ во село Шемшово - реконструкција на системот за греење.
Средствата за реализација на овој проект изнесуваат 1,2 милион денари.
Рок: декември 2015 година

Средствата за реализација на овие проекти ќе се обезбедат во соработка со
Владата на Република Македонија.
Општината ги наградува најдобрите
За да ги поттикнеме најдобрите ученици, средношколци и спортисти,
општинската администрација, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во согласност
со капацитетите и со можностите, во соработка со приватниот сектор и
странски донатори ќе обезбеди средства со кои најдобрите ученици, средношколци и спортисти ќе бидат наградени за постигнатиот успех. На тој начин ќе ја зголемиме свеста кај граѓаните за значењето на образованието.
Рок: континуирано
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Бесплатен интернет
Општина Јегуновце ќе преземе активности за обезбедување средства со кои
и во иднина ќе се обезбеди бесплатен интернет во основните и во средните
училишта.
Рок: континуирано

Проект за опремување на училиштата и на училишните кабинети
Во насока на обезбедување квалитетна практична настава ќе ги доопремиме
училиштата со потребните наставни материјали и алатки (со поддршка на
Владата на Република Македонија).
Рок: континуирано

Проект: Интегрирано основно и средно образование
Овој проект е пример за модерно европско образование во Македонија. И во
наредниот период, со поддршка од Кралството Норвешка, ќе продолжиме
со реализација на проектот за интегрирани основно и средно образование
во општина Јегуновце. Преку овој проект, покрај редовните образовни програми, се организираат и курсеви по македонски јазик за албанските ученици, курсеви по албански јазик за македонските ученици, курсеви по англиски јазик, курсеви за работа со компјутери и др.
Рок: 2013 – 2016 година

Поддршка на воннаставни активности во училиштата
Целта на проектот е поддршка на организирањето училишни акции, приредби, културни и спортски манифестации. Ќе се организираат турнири во
фудбал, акции за заштита на животната средина и приредби. Ќе се поддржи
и работата на КУД „Извор“ од Јегуновце.
Рок: континуирано

Проект за изградба на училишна спортска сала во ОУ „Александар Здравковски“ во Јегуновце.
Со цел поттикнување правилен физички развој и поттикнување на спортскиот и на натпреварувачкиот дух кај младите, општина Јегуновце ќе изгради
спортска сала во ОУ „Александар Здравковски“. Средствата за реализација
на овој проект во износ од 40 милиони денари ќе бидат обезбедени во соработка со Владата на Република Македонија.
Рок: 2015-2016 година

Проект за доградба на спортска сала во ОУ „Шемшово“
Општина Јегуновце ќе преземе активности за обезбедување средства за доградба на салата од сопствени средства и со поддршка на меѓународни донатори. Средствата за реализација на овој проект изнесуваат 6,15 милиони
денари.
Рок: 2014-2015 годин
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III.

СПОРТ И МЛАДИ
Определбата на општеството за унапредување на спортот преку негување
на основните спортски вредности и засилување на свеста на граѓаните да
спортуваат неколкукратно ќе придонесе за подигнување на квалитетот на
живеење. За да се постигне тоа, спортот треба да е дел од секојдневието и
да се практикува во која било форма во согласност со возраста и со физичките предиспозиции на граѓаните. Физичкото образование на најмладите и
практикувањето спорт во периодот кога се развиваат, се природна потреба
за нормален психофизички развој и за спречување појава на телесна деформација. Рекреативниот спорт, исто така, придонесува за развој на индивидуите, подобрување на нивното здравје и имунитет на болести, зголемување
на продуктивноста и одржување на квалитетот на живот на повисоко ниво.
Спортувањето гради и спортски дух, кој помага соодветно да се соочиме со
предизвиците и со стресот од брзиот и модерен начин на живеење. Поради
тоа, ВМРО-ДПМНЕ е силно фокусирана на создавање услови за спортување
на целата територија на државата и досега се реализирани многубројни
проекти за изградба на спортски сали, фудбалски и тениски игралишта. Со
добивање на вашата доверба, ВМРО-ДПМНЕ и во наредниот период уште подинамично ќе продолжи со развивање на спортот во општина Јегуновце, при
што за најталентираните спортисти ќе обезбедиме стипендии и поддршка за
реализација на нивните капацитети.
Затоа и во наредниот мандат, како локална власт во општината Јегуновце, во
соработка со Владата на Република Македонија и на Агенцијата за спорт и
млади, ќе ги реализираме следниве проекти:
Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во село Ратае
Повеќенаменско игралиште ќе им биде ставено на располагање на граѓаните на општината за спортување, рекреирање и за натпреварување. Игралиштето ќе може да се користи деноноќно и ќе биде место за дружење на
младите. Преку спортување се создаваат услови за здрава младина и за превентива од пороците на модерното живеење. Средствата за реализација на
овој проект изнесуваат шест милиони денари и ќе се обезбедат во соработка
со Владата на Република Македонија.
Рок: 2013- 2015 година

Поддршка за спортистите и за спортските клубови
Општина Јегуновце преку донатори и во согласност со можностите на буџетот, ќе обезбеди финансиска поддршка за спортистите и за спортските клубови со најголем потенцијал, кои постигнуваат врвни резултати и ја претставуваат општина Јегуновце на државно и на меѓународно ниво.
Рок: континуирано
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Три нови спортски терени во Прељубиште, Туденце и во Старо Село
Целта на проектот е изградба на три нови спортски терени во селата Прељубиште, Туденце и во Старо Село. Средствата за реализација на овој проект
изнесуваат 5,5 милиони денари.
Во согласност со финансиските можности на општината, овој
проект ќе се реализира заклучно до 2016 година.

Осветлување на фудбалските терени во Рогачево и во Сиричино
Општина Јегуновце ќе преземе активности за осветлување на двата фудбалски спортски терена во селата Рогачево и Сиричино.
Рок: 2015 година

МЛАДИ
Младите, нивната сила и ентузијазам отсекогаш биле двигатели на процесите во ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ знае дека младите луѓе се клучен дел
за демократските процеси и поради тоа е потребно што порано да здобијат
вештини за управување и да градат капацитети за лидерство. На сите млади што веруваат во своите идеи ВМРО-ДПМНЕ им овозможи преку работа
на конкретни проекти да придонесат за развојот на локалните заедници и
на Македонија. ВМРО-ДПМНЕ и во иднина ќе работи на унапредување на
општата положба и на интересите на младите во Јегуновце, затоа што тие се
столб врз кој се гради сегашноста и иднината на нашата општина. Приоритетните цели што сакаме да ги исполниме во наредниот период се засилување на едукацијата на младите на локално ниво, нивно активно учество во
јавниот живот и во процесите на донесување одлуки на локално ниво, како и
вклучување на младите во евроинтегративните процеси.
Трибини за подигнување на свеста кај младите за претприемаштво
Целта на трибините ќе биде да се истакнат можностите за младите што се
создаваат преку развивање на претприемачката иницијативата. Ним ќе им се
презентираат позитивните примери на успешни претприемачи и ќе се дискутира за поволностите што ги нуди државата за почнување сопствен бизнис.
Рок на реализација 2013-2017 година

Хуманитарни акции за младите од социјалнозагрозени семејства
Хуманитарна акција за помош на младите од социјалнозагрозени семејства
- известување на веб-страницата на Општината за организирање акции за
донирање парична помош, облека, спортска опрема и др.
Рок: континуирано

Здравјето на младите пред сè
Општина Јегуновце ќе организира панел дискусии за здравјето на младите
и за засилување на нивната свест во борбата против злоупотребата на психотропни супстанци и дроги, запознавање со последиците по здравјето од
пушењето и едукација за заштита од сексуалнопреносливи болести, вклучително и од сида т.н. чума на 21 век.
Рок: најмалку еднаш годишно

Трибини за неформално образование
Општина Јегуновце преку организирање јавни трибини и други настани ќе
ги промовира важноста и потенцијалните придобивки од неформалното образование, со што се подобруваат вештините, познавањата и способностите
на младите луѓе и се зголемуваат можностите за нивно вработување.
Рок: континуирано
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IV.

ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ
Информатичкиот развој го менува начинот на водење бизнис, учењето, комуникацијата меѓу институции и граѓаните во насока на зголемување на
нивната ефикасност и го забрзува економскиот, културниот и социјалниот
развој на општината. Новата администрацијата на ВМРО-ДПМНЕ во следниот четиригодишен период планира организирање курсеви за информатика
за граѓаните од општина Јегуновце. Исто така, планирана е реализација и на
следниве проекти:
Надградба на постојните капацитети за ИТ и подобрување на пристапот на
граѓаните и на фирмите до е-услугите што ги обезбедува Општината.
Рок: континуирано

Редовно ажурирање на содржините на веб-страницата на општината и подобрување на информираноста на граѓаните за проектите на општината.
Рок: континуирано

Одржување на поставените е-точки со кои во неколку села во општината се
обезбедува бесплатен интернет.
Рок: континуирано

Е-услуги за граѓаните
Надградба на постојниот и воведување нов софтвер во рамките на општинската самоуправа, со цел подобрување на е-услугите што им се нудат на
граѓаните. Општина Јегуновце, во соработка со ЗЕЛС, ќе овозможи:
Електронско издавање дозволи за градба
Електронско издавање интегрирани Б-дозволи
Електронско водење прекршочна постапка по Законот за јавна чистота
Електронски каталог на културни настани, во кој секоја општина ќе може
да ги презентира културните настани и локалитети
Воспоставување систем за плаќање јавни локални давачки по електронски пат.
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V.

УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА
СРЕДИНА
Една од основните задачи на локалната самоуправа е грижата за правилен
урбан развој, одржување ред и воспоставување соодветна структура на населените места. Урбанистичкото планирање е континуиран процес на изработување, донесување и спроведување просторен план и урбанистички
планови, со цел да се обезбеди уредување и хуманизација на просторот и
да се заштитат и унапредат животната средина и природата. Просторното
и урбанистичкото планирање се исклучително важни за правилно насочување на инвестициите таму каде што би можеле да имаат најсилен ефект.
Нашата визија е општина Јегуновце да биде место за живеење со правилен
урбанистички развој и на облагороден простор за вршење на секојдневните
активности на граѓаните.
ВМРО-ДПМНЕ секогаш ја препознава нужноста од навремено приспособување на планските документи на тоа што е тековна потреба, а воедно навремено ги препознава и можностите за инвестиции, со што општина Јегуновце
секогаш ќе биде подготвена да ги прифати средства на инвеститорите што
се на располагање и да одговори на потребите на заедницата. ВМРО-ДПМНЕ
знае дека економскиот развој е добар и во него треба да уживаат денешните
генерации, но само под услов доколку со него не се загрозуваат можностите
за развој на идните генерации. Затоа за нас концептот на одржлив развој е
принцип, а заштитата и грижата за животната средина преку отстранување
на негативните влијанија од современиот начин на живеење врз почвата, водата, воздухот и живите организми, врвен приоритет.
Наши најважни приоритети во функција на остварување на споменатите
цели во следниот четиригодишен период ќе бидат:
Изработка на урбанистички планови за забрзан развој на општина Јегуновце
Предвидено е да се реализираат следниве активности:
Изработка на урбанистички планови за селата Подбреѓе, Копанце и Беловиште.
Рок: 2013-2016 година

Изработка на урбанистички планови за воннаселени места за индустриски капацитети за сите инвеститори што ќе изградат капацитети на
територијата на општина Јегуновце.
Рок: во согласност со потребите

Изработка на урбанистички план за излетничко место и за викенд-населба во селото Беловиште.
Рок: 2015 година
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Продажба на градежно земјиште за изградба на индивидуални куќи, станбени и деловни објекти
Општината ќе донесе планови за урбанизирање парцели за продажба на
градежно земјиште во државна сопственост.
Рок: 2013-2014 година

Заокружување на процесот на легализација на бесправно изградени
објекти во општина Јегуновце
Воспоставување урбанистички ред при изградбата на нови објекти и интензивирање и заокружување на процесот на легализација на дивоградбите.
Во таа насока, ги покануваме граѓаните активно да се вклучат во финализирањето на потребната документација и да ја достават во најкраток можен
рок.
Рок: континуирано до завршување на процесот за легализација

Изградба на мини-паркови за најмладите
Целта на проектот е изградба на мини-паркови со реквизити за забава на
деца и реконструкција на постојните во селата Рогачево, Беловиште, Жилче
и Јегуновце. Средствата за реализација на овој проект ќе бидат обезбедени
во рамките на буџетот на Општината
Рок: 2013-2016 година

Поправка на мостот на река Вардар кај Сиричино во општина Јегуновце
Целта на проектот е поправка и санација на мостот на реката Вардар кај
Сиричино во општина Јегуновце. Средства за реализација на овој проект во
износ од еден милион денари се обезбедени во рамките на буџетот на Република Македонија.
Рок: 2013-2014 година

ЖИВОТНА СРЕДИНА
Општина Јегуновце со значителен дел од својата територија се протега во
првата заштитна зона на изворите во Рашче. На наша територија функционира и металуршкиот гигант „Југохром фероалојс“. Знаејќи дека постојат извонредни климатски и почвени услови за развој на земјоделството, неминовно е исполнување на сите законски обврски и мерки за заштита на животната
средина. За заштита на животната средина во општината ќе се реализираат
следниве проекти:
Изградба на заеднички колектор и пречистителна станица за селата Ратае,
Жилче, Шемшово и Прељубиште
Изградба на заеднички колектор и пречистителна станица за селата Ратае,
Жилче, Шемшово и Прељубиште. Средствата за реализација на овој проект
изнесуваат 30 милиони денари. Општина Јегуновце, во рамки на можностите, и во соработка со меѓународни донатори, ќе обезбеди средства за реализација на овој проект.
Рок: 2016 година година

Спречување на загадувањето на животната средина
Општината ќе се залага за доследна примена на Законот за јавна чистота,
при што на сите што придонесуваат за загадувањето на животната средина
ќе им биде укажано како да постапат и каде да го фрлаат отпадот. Доколку
и по ваквите укажувања не биде постапено правилно, за тие што ќе продолжат да ја загадуваат животната средина и што ќе постапуваат незаконски, ќе
бидат предвидени казни.
Рок: континуирано

Интегрирана еколошка дозвола за „Југохром фероалојс“
Општината ќе се залага најголемиот загадувач, „Југохром фероалојс“, во
согласност со законската регулатива да постави филтри на печките од овој
металуршки комбинат.
Рок: во согласност со роковите утврдени од Министерството за животна средина.

Трибини за енергетска ефикасност
Општина Јегуновце ќе се грижи за едуцирање на граѓаните како да инвестираат во енергетска ефикасност. Советите ќе се однесуваат како да се намали
потрошувачката на електрична и на топлинска енергија преку инсталација
на заштитна изолација на куќите, користење нови штедливи светилки, инсталирање сончеви колектори кај поголем број од домаќинства и др.
Рок: континуирано

Исто така, ќе се реализираат и следниве проекти и активности:
Почесто собирање и транспортирање на комуналниот смет од населените
места.
Рок: континуирано

Општината ќе преземе акции за расчистување и за култивизирање на дивите депонии во селата од општината.
Рок: континуирано

Чистење на речни корита и канали за наводнување и за одводнување.
Рок: континуирано.
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VI.

КОМУНАЛНИ РАБОТИ
Функционирањето на локалната самоуправа како сервис на своите граѓани
не може да се замисли без решавање на комуналните проблеми. Поради тоа,
досегашните најголеми инвестициски вложувања на општина Јегуновце беа
во комуналната сфера. Реализирани се големи капитални проекти поврзани
со снабдувањето со вода, канализациските системи и патната инфраструктура, а се почнати со реализација и неколку нови проекти. Знаме дека граѓаните го ценат тоа што е досега сработено и затоа бараме ваша поддршка во
новиот мандат за да ги завршиме почнатите активности и да реализираме
нови инвестиции.
СИСТЕМИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА
Во изминатите четири години Општина Јегуновце инвестираше во регионалните системи за снабдување со вода за 11 населени места, при што се изградени: цевководи во должина од околу 20 км, бунар и пумпна станица, два
резервоара со вкупен капацитет од 600 м3 и сопствена трафостаница. Исто
така, извршена е реконструкција на 40 километри мрежи за снабдување со
вода преку замена на старите азбестни цевки со нови полиетиленски, со што
е подобрен квалитетот на водата и се намалени загубите во системот. Со
овие реконструкции беа опфатени селата Раотинце, Копанце, Туденце, Жилче и Јанчиште.
За заокружување на инвестициите во системот за водоснабдување во наредниот период ќе ги спроведеме следниве активности:
Изградба на резервоар за вода во село Сиричино
Изградба на резервоар за вода во село Сиричино со капацитет од 300 кубни
метри, со што ќе се обезбеди квалитетно снабдување со вода за жителите.
Средствата за реализација на овој проект во износ од 4,3 милиони денари ќе
се обезбедат од Општината и од Владата на Република Македонија.
Рок: 2013 година

Ќе извршиме реконструкција на водоснабдителната мрежа во селата
Прељубиште и Шемшово
Ќе извршиме реконструкција на водоснабдителната мрежа во селата Прељубиште и Шемшово (второстепена мрежа). Средствата за реализација на овој
проект во износ од шест милиони денари ќе се обезбедат од буџетот на
општината и Владата на Република Македонија.
Рок: 2013-2014 година

Намалување на загубите на вода
Со цел намалување на загубите и подобрување на наплатата, општината ќе
преземе активности за приклучување на индивидуалните приклучоци на
сите физички и правни лица во регионалниот систем за снабдување со вода.
Рок: континуирано
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КАНАЛИЗАЦИСКИ СИСТЕМИ
Во општина Јегуновце во изминатите четири години се изградени системи за
одведување фекални води во селата: Вратница, Жилче и Рогачево. Во наредниот период ќе се изградат следниве канализациски системи:
Изградба на фекална канализација во село Јегуновце
Изградба на фекална канализација во село Јегуновце во должина од 6,5 километри, со што ќе се подобрат условите за живот на 846 жители. За оваа
намена се обезбедени 20,2 милиони денари (со поддршка на Владата на Република Македонија).
Рок: крај на 2014 година

Изработка на проект за канализациска мрежа за селата Подбреѓе и Јанчиште
Изработка на проект за канализациска мрежа за селата Подбреѓе и Јанчиште. Општина Јегуновце во рамки на можностите и во соработка со меѓународни донатори ќе обезбеди средства за реализација на овој проект.
Рок: 2015-2016 година

УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Општина Јегуновце во изминатиов период успеваше да обезбеди квалитетно
улично осветлување. Како и досега, и во иднина, во рамките на можностите
ќе обезбедуваме потрошен материјал за улично осветлување, ќе продолжиме да инвестираме во енергетскоефикасни штедливи светилки и ќе поставиме дополнително осветлување во населените места.
Рок: 2013-2017 година
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VII.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Земјоделството и развојот на селата се предвидени како еден од главните
приоритети на ВМРО ДПМНЕ, која како народна партија својата политика
ја заснова на традицијата и на вредностите на обичниот македонски човек.
Селото отсекогаш било стожер и чувар на нашите темелни вредности. Земјоделството има и сериозно економско значење и потенцијал за поголем натамошен развој.
Јегуновце има поволно поднебје и традиција за развојот на земјоделството во општината. На голем дел од граѓаните на општина Јегуновце земјоделството им е основно или дополнително занимање и тие се сведоци дека
денес може да се развие квалитетен и одржлив агробизнис преку комбинирање на понудените можности за поддршка почнувајќи од добивање почетен поволен кредит за почнување на бизнисот, поддршка за набавка на живи
животни, подигање насади, набавка на опрема и на механизација, потоа редовна годишна исплата на значителни субвенции по хектар, грло или производ, поволно социјално осигурување и ниска стапка на персонален данок.
Нашите земјоделци се корисници на субвенции за одгледување стока и за
производство на млеко, производство на житни култури, овоштарство, градинарски култури и на други култури и нивниот износ го планираат како сигурен дел од својот приход. Добар дел од нив по долго време ја подновија
старата механизација, тракторот и опремата. Дел од нив се корисници на
доделеното државно земјоделско земјиште, а користењето на земјиштето е
правно регулирано. Особено значајно во земјоделството е кога земјоделците знаат дека некој искрено го цени нивниот труд и секогаш е тука подготвен
да им помогне.
Затоа локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, преку отворен дијалог
со земјоделците и во соработка со Владата на Република Македонија, во новиот мандат ќе се залага за:
Поттикнување за формирање земјоделски и сточарски здруженија и задруги
Општина Јегуновце ќе преземе активности за поттикнување и формирање
земјоделски и сточарски здруженија и задруги.
Рок: континуирано

Трибини и обуки за добра земјоделска практика
Општина Јегуновце ќе организира обуки и работилници за земјоделците и
за сточарите. Се предвидуваат советувања за примена на современи методи
и алатки, употреба на добра земјоделска и хигиенска практика за сточарите
за подобрување на квалитетот на млекото, производството на месо и подобрување на приносот во поледелските култури и во овоштарството.
Рок: континуирано
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Проект: „Полски пат“
Целта на проектот е изградба на повеќе полски патчиња на територијата на
општината преку конкурирање на локалната власт во програмата за рурален
развој. Со изградба на повеќе полски патчиња на територијата на општината, значително ќе се олесни пристапот на земјоделците до обработливите
површини.
Рок: континуирано ќе се конкурира секоја година. Рок: 2013-2017 година

Поддршка за искористување на средствата од ИПАРД
Со цел зголемување на искористувањето на средствата од програмите за финансиска поддршка и од ИПАРД, како и олеснување на пристапот на земјоделците од општина Јегуновце до средства со кои ќе можат да го прошират
сопственото производство, општината ќе организира советувања за земјоделците со претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
и со други стручњаци. Исто така, ќе се помогне при подготовка на проекти и
на документација за конкурирање и за користење средства од претпристапните европски фондови на ИПА.
Рок: континуирано
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VIII.

ТУРИЗАМ
Општина Јегуновце има на располагање одличен потенцијал за развој на
селскиот и на планинскиот туризам, како и голем број излетнички места под
падините на Шар Планина и планината Жеден. Во таа насока, изработивме
стратегија за локален економски развој, каде што значајно место е посветено на развојот на селско–планинскиот туризам.
Во наредниот четиригодишен период наши најважни приоритети ќе бидат:
Урбанизација на делови од села што се атрактивни за изградба на туристички викенд-населби.
Рок: 2013-2016 година

Изградба на нови пристапни патишта до излетничките места на територија
на општина Јегуновце.
Рок: 2013-2016 година

Поддршка на планинарските друштва за обележување на патеките до планинските врвови и локациите од интерес за туристите.
Рок: континуирано

Промоција на можностите за селски и за планински туризам, преку настапи
пред тур-оператори и подготовка на пишани и видеоматеријали.
Рок: континуирано.
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IX.

КУЛТУРА
Културата е претпоставка за еманципација и за проширување на хоризонтите. Таа е збир на материјални, но и на духовни вредности, кои ги формирала традицијата. Тие вредности под влијание на современите промени низ
критичката призма на позитивното треба да придонесат за прифатливо однесување на членовите на нашето општество. Македонската култура е дел
од македонскиот идентитет. Македонската култура е наша, но и европска и
светска култура.
Културата е трајна и се надградува. Затоа ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи да го
развива актуелното творештво и да го заштитува културното наследство, а
во тој контекст нашата општина Јегуновце се обврзува да ги негува и чува
локалните традиции, фолклорот и духовноста.
Ние ќе настојуваме нашата општина да биде пошироко препознатлива како
дестинација во која ќе може да се види и доживее духот на македонското
вековно културно и идентитетско опстојување преку:
Археолошки истражувањата на повеќе локалитети
Општина Јегуновце располага со многубројни објекти и локалитети, кои се
дел од богатото културно наследство на Македонија. Поради тоа и во иднина ќе ги поддржиме истражувањата на локалитетите Градиште - во близина
на село Јегуновце, Орашко Кале - во близина на село Орашје и локалитетот
Црквиште - во близина на село Туденце. Ваквите активности ќе придонесат
за зачувување и за промоција на културното наследство во општина Јегуновце. (со поддршка на Владата на Република Македонија).
Рок: континуирано

Поддршка на КУД „Извор“ од Јегуновце
Ќе обезбедиме поддршка за организирање концерти на културно-уметничките друштва од нашата општина, вклучително и на КУД „Извор“ од Јегуновце. Исто така, ќе помогнеме во наоѓање спонзори, кои ќе ги помогнат нивните меѓународни настапи.
Рок: континуирано

Опремување на библиотеката во село Прељубиште
Ќе го зголемиме книжниот фонд на општинската библиотека во село Прељубиште и ќе набавиме софтвер за електронска евиденција на книгите. Оваа
е прва библиотека што е изградена во рурална средина во нашата општина,
поради што и во иднина ќе го помагаме нејзиното работење.
Рок: 2014 година
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X.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Европски проекти за меѓугранична соработка
Во изминатиов период општина Јегуновце реализираше проекти во повеќе
области, кои беа поддржани од меѓународни донатори. Во таа насока,
општината ќе продолжи со напорите да биде во редовна комуникација со
меѓународните институции, кои се подготвени да дадат поддршка за развој
на општина Јегуновце. Особено значаен за развојот на општината е пристапот до фондовите на ЕУ со кои се финансираат проекти за засилување на
меѓуграничната соработка, пред сè со соседно Косово.
Збратимување на општина Јегуновце
Промоција на општина Јегуновце со цел збратимување со слични општини
од земјите од регионот и од Европа. Ваквата соработка ќе придонесе и за
размена на позитивни искуства, кои би може да се применат и во нашата
општина.
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XI.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Почнатите процеси на децентрализација во областа на социјалната заштита
отвораат многубројни можности за уште поактивна улога на општинските
власти да создаваат локални стратегии и програми за социјално вклучување
на граѓаните на кои сме им најпотребни.
Во соработка со Владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, приватниот сектор
и невладините организации, во новиот мандат ќе преземеме активности за
вклучување на најранливите и маргинализирани групи во општествените текови и за зголемување на квалитетот на нивниот живот преку обезбедување
услови за нивна социјална и економска интеграција. Преку зголемување на
можноста за нивно вработување и со подобрување на нивните способности
за вработување ќе помогнеме овие наши сограѓани да излезат од кругот на
сиромаштијата и да обезбедат поквалитетен живот.
Во таа насока ќе продолжиме да се грижиме за:
Обезбедување достоинствен живот на старите лица преку развивање активности на здруженијата на пензионери и на стари лица и отворање на
клубови во поголемите села. Ќе се промовира развојот на сервисни служби
за стари лица.
Рок: континуирано

Ширење на мрежата на институционални и на вонинституционални облици
за социјална заштита на лицата со инвалидност, децата без родители и родителска грижа, како и децата во социјален ризик.
Обезбедување превенција од можни социјални ризици.
Социјализација на најмладите.
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XII.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Владата на ВМРО–ДПМНЕ во континуитет спроведува реформи за подобрување и за унапредување на квалитетот на здравствената заштита на граѓаните на Македонија. Во соработка со Владата на Република Македонија, ќе
продолжиме континуирано да го унапредуваме системот на здравствена
заштита за на граѓаните да им се овозможи брз пристап до квалитетни здравствени услуги. Наша трајна определба е секој граѓанин да добие квалитетна
здравствена заштита.
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XIII.

ТРАНСПОРТ
ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И НА ПАТИШТА
Општина Јегуновце во континуитет вложува во патната инфраструктура
како еден од носечките сегменти во развојот на локалната самоуправа. Инвестициите добија поголема динамика со одобрените проекти од страна на
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ. Во следниот четиригодишен период наши приоритетни проекти ќе бидат:
Реконструкција на патот од селото Ратае до регионалниот пат
Реконструкција на локален пат со кој ќе се подобри пристапот од селото
Ратае до регионалниот пат во должина од 1.460 метри. Средствата за реализација на овој проект изнесуваат 4,3 милиони денари. Општина Јегуновце во
рамки на можностите и во соработка со меѓународни донатори ќе обезбеди
средства за реализација на овој проект.
Рок: 2013-2014 година

Реконструкција на патот од регионалниот пат до пумпна станица во село
Жилче
Реконструкција на локален пат со кој ќе се подобри пристапот од регионалниот пат до пумпна станица во село Жилче во должина од 328 метри.
Средствата за реализација на овој проект изнесуваат 1,1 милион денари.
Општина Јегуновце, во рамки на можностите и во соработка со меѓународни
донатори, ќе обезбеди средства за реализација на овој проект.
Рок: 2013-2014 година

Санација на патот меѓу селата Подбреѓе и Раотинце
Реконструкција на локален пат меѓу селата Подбреѓе и Раотинце во должина од 4.200 метри. Средствата за реализација на овој проект изнесуваат 0,9
милиони денари. Општина Јегуновце во рамки на можностите и во соработка со меѓународни донатори ќе обезбеди средства за реализација на овој
проект.
Рок: 2013-2015 година

Санација на патот од регионалниот пат до село Рогачево
Реконструкција на локален пат со кој ќе се подобри пристапот од регионалниот пат до село Рогачево во должина од 1.300 метри. Средствата за реализација на овој проект изнесуваат 0,6 милиони денари. Општина Јегуновце во
рамки на можностите и во соработка со меѓународни донатори ќе обезбеди
средства за реализација на овој проект.
Рок: 2014-2016 година

Изградба на нови улици во селата
Во согласност со можностите на општина Јегуновце, ќе инвестираме во изградба на нови улици во населените места од нашата општина. За оваа намена е планирано да се инвестираат околу 6 милиони денари од буџетот на
Општината.
Рок: 2013 – 2016 година
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