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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 седницата одржана на 13.12. 2018 
година, донесе 

 
 
 

                              ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Свети Николе во областа на  

Локалниот економски развој во 2019 година  
 

Рамка на програмата  
 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“. 
 Оваа област е предмет на уредување со следните закони:  
- Закон за трговија („Сл. весник на РМ“ бр. 16/04) 
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04) 
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04) 
- Закон за  туристичка дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04) 
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ“ бр. 38/04) 
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04). 
 Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени 
надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти 
односно активности, кои што треба да се донесат односно превземат. Напорите на 
Општина Свети Николе во 2018 година ќе бидат насочени кон ревидирање на дел од 
постоечките акти, како и донесување на нови, со цел исполнување на надлежностите на 
локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.   
  
 Развојни приоритети 
 Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот 
економски развој во текот на 2019 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот 
економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален 
економски развој и Нацрт Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе. Во 
2019 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. 
 
 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.  
 

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 2019 
година, тековните задачи ќе се однесуваат на:  

• воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот 
во општината - базата на податоци ќе содржи преглед на податоци разделени по 
пол, односно преглед на податоци на носители на МСП во сектори и дејности 
вкрстени по пол;  
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• давање на консултантски услуги на МСП секторот – конслутантските услуги ќе се 
темелат на претходна анализа на потребите на корисниците притоа имајќи ги 
предвид различните потреби на мажите и жените носителите на МСП.  

• организирање на обуки, семинари и работилници за МСП. И во овој случај 
Општината ќе понуди обуки креирани врз основа на потребите на мажите и жените  
носителите на МСП  

• посредување при вработување во МСП, со примена на принципите на родова 
рамноправност 

• како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни 
организации и институции.  

 Општина Свети Николе ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски 
промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски развој, 
поддршка на бизнис секторот и промоција на инвестиции. 
 Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на 
инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, 
капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови 
бизниси и привлекување на инвестиции земајки ги во предвис потребите и потнцијалите на 
мажите и жените. 
 Предвидените активности, генерално можат да се групираат во табелата која следи  
 
 
 Поддршка на локалниот економски развој  
 
         Општина Свети Николе е во исчекување на повици за алицирање, во коишто ќе има 
потреба од сопствено финансиско учество. 
 
 Финансирање  
 
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност 
од 930.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2019 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.  
 
   

 Активност Буџет на општина 
Свети Николе 2019  

Вкупно 

Ред. бр.    
1.       Одржување на редовни состаноци 

на локалниот економско - 
социјалниот совет 

30.000 30.000 

2.       Јавен повик за избирање на 
идејно решение за изработување 
на сувенир на градот 

50.000 50.000 

3.       Настап на саемски манифестации 40.000 40.000 
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Ред. 
бр 

Активност Предвидени средства (ден.) 

1 Учество во финансирање на Центарот 
за  развој на Вардарскиот плански 
регион 

 
184.850 

(10 ден./жител) 
 

ВКУПНО: 
 

184.850 

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

190.000 190.000 

6.       Студија за истражување на 
потенцијалот за развој на 
алтернативен туризам во 
општината 

40.000 40.000 

7.       Проект - Општинско корисна 
работа 

/ 0 

8.       Поддршка на Локално акциона 
група „Пробатон“ 

100.000 100.000 

9.       Изработка на база на податоци за 
НВО и регистар на Фирми 

10.000 10.000 

11.    Листа/База на институциии, 
организации и фирми кои нудат 
услуги за развој на приватниот 
сектор (НВО агенции, консалтинг 
фирми, локални единици и 
единици на владини агенции, 
правници, нотари, 
сметководители и сл.) 

10.000 10.000 

12 Формирање на ЈП за 
гасификација и изработка на 
студија за гасификација 

300.000 300.000 

12.    Изработка на Проекти за 
енергетска ефикасност 

60.000 60.000 

13.    Изработка на промотивен 
материјал 

100.000 100.000 

14. Поставување мерна станица за 
мерење на квалитет на воздухот 

550.000 550.000 

ВКУПНО: 1.480.000 1.480.000 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
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 жеите, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната 
економско - социјалната клима и трговската понуда во Општина Свети Николе.  
 
Јавен повик за избор на идејно решение за изработка на сувенир на град Свети 
Николе. Со учество на мажите и жените ќе биде направен избор на идејно решение за 
најрепрезентативниот примерок/ци за сувенир на градот. Средствата предвидени во оваа 
ставка се наменети за награди за идејните решенија. 
 
Настап на саемски манифестации. Како дел од редовните промотивни активности 
општината и во 2019 година планира активно да се вклучи во саемските манифестации на 
регионално и национално ниво со цел промовирање на општинските потенцијали и 
презентирање на постигнатите резултати. Средствата се наменети за закуп на штанд и 
подготовка на настапот на саем. При изборот на МСП кој ќе настапат на саемските 
манифестации ќе се води сметка да се промовира и женското претприемништво преку 
учество на жени носители на бизниси на овие манифестации 
 
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 ЛЕР. 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. 
 
Студија за истражување на потенцијалот за развој на алтернативен туризам во 
општината. 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.  
 
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 
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помогне на лица кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма 
се ангажирани 10 лица, кои се ангажирани во ОУЈДГ „Рахилка Гонева“ и Деневниот центар 
за лица со посебни потреби. 
 
 
Изработка на Локална Програма за енергетска ефиксаност. Согласно Законот за 
енергетика Општина Свети Николе има обврска да изработи тригодишни Програми за 
енергетска ефикасност во согласност со Стратегијата за енергетска ефикасност на 
Р.Македонија. Со пресметка на сите релевантни параметри за јавните објекти од страна на 
стручни лица – кои ќе се ангажираат за потребите на проектот, во планот ќе се предложат 
мерки за заштеда на енергија во секој јавен објект што е предмет на проценка. Овие мерки 
надлежните институции како корисници на јавните објекти и Општината како одговорна за 
менаџирање со објектите, ќе треба да се реализираат во периодот на важност на Планот.  
Вака изработениот План по усвојување од страна на Советот на Општината треба да се 
поднесе до Агенција за енергетика на одобрување. Овој план е задолжителен при 
аплицирање за финансиски средства за реализација на проекти за енергетска ефикасност 
пред сите донатори и финансиски институции -домашни и меѓународни.  
 

• Поддршка на регионален економски развој  
 

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 скоро 3 години 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.  
 
 
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“.  
 
 
 

 
Бр.0801-320                  Совет на Општина Свети Николе 
13.1.2018 година                                                         Претседател, 

                          ____________________ 
 Свети Николе                                                  Кире Алексов 


