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Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02 и 
Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 04.12. 2019 година, донесе 
  

  ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Свети Николе во областа на  

Локалниот економски развој во 2020 година  
 
Вовед 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски 
развој се подготвува и се усвојува врз основа на надлежностите на локалната самоуправа кои 
произлегуваат од Законот за локална самоуправа, Статутот на општина Свети Николе, други 
позитивни законски одредби и препораките на Европската Унија за забрзување на процесот за 
децентрализација и креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно 
транспарентно и плански усвоените развојни документи. 
Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува: 

Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на 
развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на 
развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој 
контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и 
промовирање на партнерство“. 

Во 2020 година во областа на локалниот економски развој одделението за Локален економски 
развој и јавни дејности  согласно надлежностите ќе продолжи со директна реализација на веќе 
започнатите проекти и со аплицирање на нови. Во текот на 2019 година активно се работеше на 
изработување на документација за нови проекти, но и апликација на постоечките кон отворените 
повици како од Владата и надлежните министерства и институции, така и кон меѓународните 
отворени фондови и програми наменети за развој на општините. 

Реализација на Стратегијата за ЛЕР како и Интегрираниот план за локален развој останува 
приоритет, а имплементација на поголем број на проекти во насока на подобрување на понудата 
на Свети Николе како посакувана   дестинација   за   туризам,   развој   на   локалната   економија   
преку подобрување на општите услови за развој и подобрување на инфраструктурата и подготовка 
на јавните објекти за подобра искористеност се само дел од овие цели. Соработката  со  
партнерите  од  национално ниво  како  и  Делегацијата  на  ЕУ  во Македонија, амбасадите во 
Македонија и останатите донатори повторно ќе бидат на високо ниво  со  цел  реализација  на  
проекти  од  заеднички  интерес  на  територијата  на Општина Свети Николе. 

Во соработка со останатите оделенија и Сектори релевантни за економскиот развој, 
Одделението за локален економски развој и Јавни дејности  се  фокусираше  на  подготовка  на  
апликации  и  проектно-техничка документација за проекти од домашните и меѓународните 
фондови. 
 
Развојни приоритети 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски 
развој во текот на 2020 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој 
според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и интегрираниот 
план за локален развој како и други стратешки документи на Национално, регионално и 
меѓународно ниво. Во 2020 година Општината ќе ги насочи своите активности кон поддршка на 
развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка 
на рурален развој и промоција на алтернативни форми на туризам – како можност за создавање на 
дополнителни приходи во општината и нови вработувања за мажите и жените. 
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Основна Цел  
Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку 

реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби  на Општина 
Свети Николе.  
 
Генерална Цел на програмата 
Континуиран развој на капацитетите на општина Свети Николе за привлекување инвестиции, 
намалување на невработеноста преку развој и реализација на проекти, како и промоција на 
општината. Активна имплементација на добиените и аплицирање на нови проекти од домашни и 
меѓународни фондови. Следење и имплементација на стратегиите за развој на Општина Свети 
Николе. 
 
Специфичкни цели на програмата 

Динамичен  локален  економски  развој  преку  континуирано  зајакнување  на капацитетите 
за привлекување инврестиции и овозможување добра бизнис клима за развој на јавните приватни 
партнерства.Искористување на расположиви домашни и меѓународни фондови. Континуирано 
подобрување на енергетската ефикасност. Зајакнување на административните капацитети за 
стандарди, обуки и тренинзи за имплементација на проекти. Зајакнување на капацитетите за 
бизнис и туристичка промоција на општината на домашен и меѓународен план. 
 
Носители на програмските активности 

Носител на Програмата за Развој е Одделението за Локален екомоски развој и јавни дејсноти на 
општина Свети Николе кој во соработка и координација со Градоначалникот ја изготви оваа 
Програма и истите ќе биде одговорни за реализација на програмските активности. 
 
Очекувани резултати 

Интензивиран локален економски развој преку континуирано зајакнување на капацитетите за 
привлекување инвестиции. Реализирана бизнис и туристичка промоција на општината Свети 
Николе на домашен и меѓународен план. Зајакнати капацитети за промоција на Општината и 
привлекување инвестиции. Зголемена енергетска ефикасност на објектите под надлежност и во 
сопственост на Општина Свети Николе. 
 
Програмски активности 

Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат 
насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените 
развојни и структурни приоритети. За реализација на активностите во 2020 година, предвидените 
активности, генерално можат да се групираат во следниве поглавја: 

 
− Поддршка на локалниот економски развој 

− Екологија Енергетска ефикасност 

− Туризам 

− Поддршка на регионалниот економски развој 
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Поддршка на локалниот економски развој 
 

 
Ред. 
бр. 

Активност 

Буџет на 
општина 

Свети Николе 
2020 

Донација  
 

1.  
Одржување на редовни состаноци 
на локалниот економско - 
социјалниот совет 

30 000  

2.  

Зајакнување на капацитетите за 
локален економски развој и 
Подготовка на проекти и стратегии 
(преводи,консултантски 
услуги,учество на стручни обуки, 
тренинзи,семинари, работилници, 
конференции и сл.) 

 
 

80.000 

 

3.  Проект - Општинско корисна работа 
 

205 200 
 

280 800 

4.  
Конкурс за идејно решение за 
градски базен во Општина Свети 
Николе 

60.000  

5.  

Услуга за информирање и едукација 
на јавноста за придобивките и 
одговорноста на граѓаните во 
единицата на локална самоуправа 
преку креирање на одржлив систем 
на комуникација и комуникациски 
менаџмент  

 
 

200.000 

 

ВКУПНО: 575. 200 280 800 
 
 
-Во 2020 година се задолжува одделението за Локален економски развој да во соработка 
со сите спортски работници вработени во јавните институции кои се под надлежност на 
Општина Свети Николе изработат Стратегија за развој на спортот во Општина Свети 
Николе.  
 
 
 
 
 

Екологија и Енергетската ефикасност 
 

 
Ред. 
бр. 

Активност 

Буџет на 
општина 

Свети 
Николе2020  

Донација  
 

6.  Изработка на студија за 
гасификација 

300 000  

7.  Имплементирање на мерки и 
активности за енергетска 

60 000  
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ефикасност во објекти во 
сопственост на Општина Свети 
Николе 

8.  Поставување на мерна станица за 
мерење на квалитетот на воздухот 

500.000 
 

 

9.  Основен влог за Формирање на ЈП 
за преработка на отпад 

150 00  

10.  Изработка на планска документација 
за екологија 

150.000  

ВКУПНО: 1.160.000  
 

 
 
 
 
 
 
 

Туризам 
 

 
Ред. 
бр. 

Активност 

Буџет на 
општина 

Свети 
Николе2020  

Донација  
 

11.  Студија за развој на туризам во 
општина Свети Николе 

 
40 000 

 

12.  Дизајн и печатење на промотивни 
материјали 

100 000  

13.  
Награда за избор на најдобро 
решение за знаме и грб на Општина 
Свети Николе 

50 000  

ВКУПНО: 190 000  
 
 

Поддршка на регионалниот економски развој 
 

 
Ред. 
бр. 

Активност Предвидени 
средства (ден.) 

14.  Учество во финансирање на Центарот за  
развој на Вардарскиот плански регион  

184.850 
(10 ден./жител) 

ВКУПНО: 184.850 
 
** Општина Свети Николе е во исчекување на повици за алицирање, во коишто ќе има 
потреба од сопствено финансиско учество, поради што организацијата и реализацијата на 
самата -фпрограмата ќе се прилагодува на фазите на имплементација на веќе одобрените 
и евентуалната имплементација на нови проекти финансирани од домашни и меѓународни 
организации 
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Финансирање  
 
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност 
од 1.760.050,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2020 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните 
институции, агенции и фондации.  
 
Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 
Општината.  
 
Завршни одредби 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи 
реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините 
цели.  
  Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе“.  

 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
− Поддршка на локалниот економски развој 

 
1. Одржување на редовни состаноци на локално економско - социјалниот совет. По 
основањето на економскио - социјален совет, чија цел е да претставува место на коешто 
ќе се води континуиран дијалог помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот од 
Општина Свети Николе и ќе се овозможи навремено препознавање на проблемите на 
мажите и жените, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната 
економско - социјалната клима и трговската понуда во Општина Свети Николе.  
 
2. Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти 
Успешноста на реализација на зацртаните проектни активности на вработените во 
одделението за Локален Економски Развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната 
обучност и стручност. Бидејки се работи за сложена и комплексна проблематика согласно 
Европските стандарди, неопходно е континуирано подигнување на капацитетите на 
човечките ресурси во одделението за Локален економски развој и Јавни дејности. Доказ за 
важноста на оваа проблематика е и тоа што во Европските претпристапни фондови (ИПА), 
цела една компонента е посветена токму на овој процес на континуирано стекнување на 
нови знаење и приближување кон европските стандарди. 
Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирано е да се 
оствари преку: Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работелници, конференции, 
Превод на стручна и проектна литература, Консултанти услуги за специфични проектни 
активности. 
При селекција на учесници општината ќе поттикне и учество на жените 
 
3. Проект општинско корисна работа. Проект  поддржан од UNDP, Агенцијата за 
вработување и Министерството за труд и социјална работа, која има за цел да овозможи 
социјално вклучување на невработените лица преку нивно ангажирање на определено 
скратено време. Како и цел преку обезбедување на услуги од социјалната сфера да 
помогне на лица кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма 
се ангажираат 14 лица,при што ќе се води сметка за родова застапеност и истите ќе бидат  
ангажирани во ОУЈДГ „Рахилка Гонева“ и Деневниот центар за лица со посебни потреби, 
ООУ „Гоце Делчев“, ООУ Кирил и Методиј“. 
 

− Екологија Енергетска ефикасност 
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4.   Имплементирање на мерки и активности за енергетска ефикасност во објекти во 
сопственост на Општина Свети Николе. Реализирање на мерки за енергетска ефикасност 
согласно Програмата за енергетска ефикасност на Општина Свети Николе 2018-2021 
 
5. Поставување на мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот. Во текот на 
2019 беше доставен Амандан за поставување на мерна станица за мерење на квалитетот 
на воздушот, истиот Амандман беше усвоен од страна на Советниците на  Општина Свети 
Николе и како таков се најде во Програмата за за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на Локалниот економски развој за 2019 година, поради нереализирање на 
истата се предвидува во оваа програма со цел да се Постави мерна станица со којашто 
ќе се врши постојан мониторинг на амбиенталниот воздух во Општина Свети Николе. 
 
6. Основен влог за формирање на ЈП за преработка на отпад. Средствата наменети за 
Основен влог за формирање на ЈП за преработка на отпад однсоно предтретман на 
отпадот од Општина Свети Николе 
 

− Туризам 
 
7. Студија за развој на туризам во општина Свети Николе.  
Како појдовна точка во равојот на алтернативниот туризмот како економска гранка со 
потенцијал во општината, е спроведување на истражување со цел изработка на студија од 
страна на стручни лица од оваа област.Со земање во предвид на сите фактори кои влијаат 
на натамошниот развој ќе произлезат сите туристички мотиви на територијата на 
општината кои имаат потенцијал да бидат двигатели на развојот на туризмот на овие 
простори. Согласно резултатите од истражувањето ќе се утврди туристичка понуда, начин 
и средства за промоција на истата пред потенцијалните туристи и љубители на 
алтернативните форми на туризам. Еден од критериумите за изработката на студијата за 
алтернативен туризам ќе биде анализа на влијанието на политиката врз можностите на 
мажите и жените во развојот на алтернативниот туризам, вклучително и побарувањата и 
потребите за помош, поддршка и стручно усовршување на жените како еден од главните 
конституенти во развојот на алтернативниот туризам. Средствата се предвидени за 
печатење на истата студија. 
 
8. Дизајн и печатење на промотивни материјали. Средствата се предвидени за 
печатењеи и дизајн на рекламени и промотивни материјали за потребите на Општина 
Свети Николе. 
9. Награда за избор на најдобро решение за знаме и грб на Општина Свети Николе. 
Средствата ќе се искористат за наградување на најдоброто и најрепрезентативно решение 
по спроведен јавен повик/конкурс. 
 

− Поддршка на регионалниот економски развој 
 
10. Учество во финансирање на Центарот за  развој на Вардарскиот плански регион. 
Согласно Законот за рамномерен регионален развој, во рамки на Вардарскиот плански 
регион се формираше Центар за развој на регионот. Секоја од општините во регионот 
потребно е да оддели буџетски средства неопходни за финансирање на работата на 
центарот во износ од 10/ден по жител. Центарот функционира и работи според 
Стратегијата за развој на Вардарскиот плански регион, во чија изработка активно 
учествуваше и општина Свети Николе. Овие средства се однесуваат за успешно 
функционирање на Центарот и покривање на дел од режиските трошоци за вработените 
лица во истиот.  
 
Бр.0801-672                   Совет на Општина Свети Николе 
04.12.2019 година                                                           Претседател, 

                          ____________________ 
Свети Николе                                                    Кире Алексов 


