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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 шетата  седница одржана на 28.12. 2021 година, донесе 
  

ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Свети Николе во областа на  

Локалниот економски развој во 2022 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 2022 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 2021 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 2022 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, Програмата за енергетска ефикасност како и други стратешки документи на 
Национално, регионално и меѓународно ниво. Во 2022 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, ккао и поддршка на бизнис секоторот од последиците на пандемијата. 
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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, намалување на негативните ефекти од пандемијата врз бизнис 
секторот. 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 2022 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  

Донација  
 

1.  
Г1-426990 

Одржување на редовни 
состаноци на локалниот 
економско - социјалниот совет 

30 000  

2.  
Г1-423410 

Зајакнување на капацитетите за 
локален економски развој и 
Подготовка на проекти  

 
 

50 000 

 

ВКУПНО: 80 000 / 
 

 
Екологија и Енергетската ефикасност 

 
 

Ред. бр. Активност 
Буџет на 
општина 

Свети Николе  

Донација  
 

3.  
Г1-425930 

Имплементирање на мерки и 
активности за енергетска 
ефикасност во објекти во 
сопственост на Општина 
Свети Николе 

60 000  

4.  
Г1-425970 

Изработка на Програма за 
Енергетска ефикасност на 
Општина Свети Николе  

100 000  

5.  
РАО-482910 

Локален Еколошки Акционен 
План на Општина Свети 
Николе – и изработка на 
планска документација за 
животна средина, екологија 

200 000  

ВКУПНО: 360 000 / 
 

 
Туризам 

 
 

Ред. бр. Активност 
Буџет на 
општина 

Свети Николе  

Донација  
 

6.  
Г2-425920 

Дизајн и печатење на 
промотивни 
материјали 

200 00  

ВКУПНО: 200 000 / 
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Поддршка на регионалниот економски развој 
 

 
Ред. бр. Активност Предвидени 

средства (ден.) 

7.  
Г1-426120 

Средства за менаџирање на проекти 
преку Центарот за  развој на 
Вардарскиот плански регион  

522.612 

ВКУПНО: 522.612 
 
** 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 - програмата ќе се прилагодува на фазите на имплементација на веќе одобрените и 
евентуалната имплементација на нови проекти финансирани од домашни и меѓународни 
организации. Пред се очекува повици од БРР, АФПЗРР и други начини на финансирање 
преку кој би ги реализирале проектите за изградбата на улици во с. Горобинци, с. Ерџелија 
и с. Црнилиште. 
 
Финансирање  
 
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност 
од 824.850,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2022 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.  
 
 

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, 
Консултанти услуги за специфични проектни активности. 
При селекција на учесници општината ќе поттикне и учество на жените 
 

− Екологија Енергетска ефикасност 
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3.  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  
 
4. Изработка на Програма за Енергетска ефикасност на Општина Свети Николе 
Програмата за енергетска ефикасност на општините е законска обврска која произлегува 
од член. 7 од Законот за енергетска ефикасност  (“Службен Весник на РСМ” бр. 32/20 и 
110/21). Советот на општината, на предлог на градоначалникот, а по претходно мислење 
од Агенцијата за енергетика, донесува програма за енергетска ефикасност што се 
однесува за период од три години. Целта на програмата за енергетска ефикасност на 
општина Свети Николе е намалување на потрошувачката на енергија на објектите кои што 
се под надлежност на општината како и намалување на потрошувачката на енергија во 
услугите што ги обезбедува општината (улично осветлување). 
 
5. Локалниот еколошки акционен план (во понатамошен текст ЛЕАП) претставува 
највисок локален стратешки документ за заштита, планирање и управување со животната 
средина. ЛЕАП-от како стратешки документ од суштинско значење, ќе ги детектира 
актуелните состојби во областа на животната средина и усвојува соодветни краткорочни и 
долгорочни мерки за разрешување на идентификуваните проблеми за граѓаните на 
Општина Свети Николе.  Во самиот ЛЕАП ќе биде идентификувана сегашната состојби со 
во животната средина и ќе бидат евидентирани клучните предизвици, изразени во: 
нарушениот квалитет на воздухот, управувањето со отпад, зголеменото ниво на бучава, 
како проблеми со кои се соочуваме во нашето секојдневие во доменот на животната 
средина. 
 
Туризам 
6. Дизајн и печатење на промотивни материјали. Средствата се предвидени за 
печатењеи и дизајн на рекламени и промотивни материјали за потребите на Општина 
Свети Николе. 
 

− Поддршка на регионалниот економски развој 
7. 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 менаџирање на проекти врз основа 
на Законот за рамномерен регионален развој член 31 став 5 и став  7,како и врз основа на 
Правилник за определување на поблиски критериуми за висината на средствата за 
исплата за Центарот за развој на Вардарски плански регион дел.бр.09-1821/4 од 23.08.2021 
година донесен од страна на Министерот за локална самоуправа  . Центарот функционира 
и работи според Стратегијата за развој на Вардарскиот плански регион, во чија изработка 
активно учествуваше и општина Свети Николе.  
 
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 со денот на донесувањето а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе” 
 
 
Бр.0801-1308                Совет на Општина Свети Николе 
28.12.2021 година                                                   Претседател, 

                  ____________________ 
     Свети Николе                                                              Валерија Ивановска 


