
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и Советот на Општина Свети Николе на 
23 седницата одржана на 21.12.2022 година, донесе  
 
                                            ПРОГРАМА  

 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

меѓународната соработка во 2023 година 
 
I. Рамка на програмата  

Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните 
прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Свети 
Николе. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на 
вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента 
од Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на 
оваа Програма оди во прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на 
планот на меѓународната соработка.  

Програмата за меѓународна соработка предвидува продолжување и 
зацврстување на веќе остварените контакти со побратимените и пријателските 
градови на Општина Свети Николе, како и изнаоѓање на нови пријателски градови 
за идна соработка, со цел продолжување и изнаоѓање на нови бизнис партнери 
кои што ќе придонесат за поуспешно градење на стопанските капацитети во 
нашиот град. 
 Досега, меѓународната соработка се остваруваше преку конвеционални 
методи на соработка и тоа најчесто со учество на општинска делегација и средби 
на претставници на општинските органи како и преку организацијата на културни 
манифестации од меѓународен карактер но недостигаа конкретни активности за 
продлабочување на соработката во сите области од работата на локалната 
самоуправа, а особено на планот на креирање и имплементација на заеднички 
проектни активности. Во таа насока оваа програма главно е фокусирана кон 
зајакнување на економско-стопанска соработка со збратимените и пријателски 
градови. 

Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна 
соработка со збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, 
Република Бугарија, Општина Пуцонци Словенија, Општина Омиш Хрватска, како 
и учество во ИПА компонентата за Прекугранична соработка како и други проекти 
финансирани од Европската Унија.  
 Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и 
поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за 
општините и соработка на ниво на локална самоуправа.  
 Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од 
странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и 
комплексни проекти во рамките на ИПА.   
 Во текот на 2023 година Општина Свети Николе ќе работи на 
продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и 
контакти со други општини и во останати области, од интерес за економски развој 
на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата 
за проширување и продлабочување на соработката на Општината со 
дипломатските претставништва во земјава.  
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Исто така да делегација од Општина Свети Николе ќе биде ангажирана во посета 
и изнаоѓање на партнери Општини во соседна Грција за потребите за реализација 
на заеднички проекти преку ИПА програмата за меѓугранична соработка. 

Во 2023 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на 
културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација 
на конкретни проекти со збратимените градови.  
 Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:  

• локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно 
остварување на бизнис соработки;  

• зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на 
граѓаните (мажи и жени) преку размена на позитивни искуства;  

• заштитата на животната средина и природата; 
• алтернативни форми на туризам; 
• обновливи извори на енергија; 
• урбанистичко планирање;  
• образование; 
• спорт, култура и млади.  

Принципите за родова еднаквост се вклучени како едни од основните принципи во Оваа 
програма. Во тој поглед, термините кои се користат во оваа програма за лица од машки 
род, среден род, или во множина (на пр: „претседател", „совет", „делегации", „граѓани", 
„туристи", „посетители" итн.) се неутрални и се однесуваат и на мажи и на жени. 

II. Генерална цел 
 Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната 
соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на 
евроинтегративните процеси, како и зголемена поврзаност во секој поглед со 
збратимените градови на повисоко ниво во насока на зајакнување на бизнис 
релациите помеѓу стопанските субјекти, како и можност за збратимување со други 
градови и иницирање на бизнис соработка со истите.  

Конкретни цели 
• Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети 

Николе;  
• Искористување на веќе добро поставените бизнис релации и 

воспоставување на нови 
• Реализација на заеднички активности и проекти;  
• Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;  
• Проширување на бројот на збратимени и пријателски градови на Општина 

Свети НИколе 
• Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе; 
• Можности за креирање на поквалитетни и поефикасни услуги за 

граѓаните (мажи и жени). 
 
III. Целни групи 

• Сите граѓани (мажи и жени) на Свети Николе и граѓаните (мажи и жени) на 
збратимените градови и градовите пријатели на Свети Николе; 

• Градоначалникот, Советот на општиата и менаџерските тимови во 
општината; 

• Здруженија на граѓани; 
• Бизнис –сектор; 
• Потенцијални инвеститори 
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• Меѓународни организации 
• Туристи и посетители 

 
IV. Активности  
 Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните 
активности:  

• Интензивирање на комуникацијата и зајакнување на соработката со 
збратимените градови на Свети Николе;  

• Организиран престој на делегации во Свети Николе;  
• Организирани посети на Градоначалнкот, членовите на Советот на 

Општината и претставници на општинската администрација во 
збратимените градови на Свети Николе;  

• Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;  
• Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните 

процеси;  
• Размена на искуства;  
• Примена на стекнатите позитивни искуства;  
• Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, 

групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски 
манифестации. 

V. Очекувани резултати 
• Интензивирана комуникација и зајакнување на соработката со збратимените 

градови на Свети Николе; 
• Реализиран организиран престој на делегации во Свети Николе; 
• Реализирани организирани посети на Градоначалникот, членовите на 

Советот на Општината    и    претставници    на    општинската 
администрација во збратимените градови и градовите пријатели на Свети 
Николе; 

• Реализирани  средби и утврдени конкретни активности; 
• Поднесени  аплицикации  за  заеднички  проекти  во  рамките  на 

евроинтегративните процеси; 
• Реализирана размена на искуства; 
• Применети позитивни искуства; 
• Зголемен број на потенцијални инвеститори и бизнис реалции; 
• Продолжување на прекуграничната соработка со општините во соседна Грција 
• Реализирано   учество   на   претставници   на   културно   уметнички друштва, 

групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестаци; 
• Зголемување на бројот на  релациите помеѓу бизнис секторот од Општина 

Свети Николе и странски стопански субјекти 
 На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и 
општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови 
ќе бидат вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со 
збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да 
учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка. 
 Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните (мажи и жени) 
и можностите за интезивирање на развојот на локалната заедница, што како 
повратен ефект ќе обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и 
нејзината одржливост. 
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VI. Реализација на програмата 
Спроведувањето на програмата ја реализира Градоначалникот и Советот на Општина Свети Николе. 

 Кординацијата во спроеведувањето и реализирањето на меѓународната соработка со збратимените и градовите 
пријатели на Општина Свети Николе пред се во јавната, стопанска и културната сфера на соработка ќе ја врши 
Градоначалникот на Општина Свети Николе, Економско социјалниот совет на Општина Свети Николе и ЈОУ Дом на културата 
Крсте Мисирков Свети Николе ккако и ОУ Народен музеј Свети Николе.  

Составот на делегации го утврдува Градоначалникот на општината во соработка со Претседателот на Советот. 
Конкретните активности на делегациите при прием и посета на градовите опфатени ќе се утврдуваат пред секој настан.  

 

 
Ред. бр. 

Активност Времетраење Одговорни Индикатори 

Буџет 
на 

општина 
Свети 

Николе 
2023 

 
 

Донација  
 

1. 
МВО 

420130=200.000 
426210=50.000 

Организиран престој на 
делегации во Свети Николе 

Континуирано 
2023г. 

Градоначалник 
Совет 

Општина 
Свети Николе 

Најмалку 3 
организирани 

престои на 
делегации  

 
 

250.000 0.00 

2. 
МВО 

420210=150.000 
420240=50000 

Организирани посети на 
Градоначалникот, 
Советници/чки на Советот 
на Општината и 
претставници/чки на 
општинската 
администрација и други 
членки/ови на делагации 
претставници на Општина 
Свети Николе 

Континуирано 
2023г. 

Градоначалник 
Совет 

Општина 
Свети Николе  

Најмалку 3 
посети 

организирани 
 

200.000 0.00 

ВКУПНО:  450.000 0.00 
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VII. Финансирање  
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна 
вредност од 450.000 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2023 година и кофинансирани од страна на домашни и 
меѓународните институции, агенции и фондации.  

 
VIII. Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од 
Буџетот на Општина Свети Николе.  

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

   
Оваа програма претставува поддршка на заложбите на Општина Свети 

Николе за интензивирање на меѓународната соработка со збратимените општини. 
Исто така, Програмата создава можности за воспоставување на соработка со 
други градови од Балканот, Европа и пошироко, во прилог на исполнувањето на 
предусловите за користење на фондовите на ЕУ и конкретно програмите за 
прекугранична соработка.  

1. Организиран престој на делегации во Свети Николе. Програмата ќе 
овозможи престој на делегации во Општина Свети Николе од општините во 
соседството со кои е воспоставена соработка.  

2. Организирани посети на Градоначалникот, советници и советнички 
на Советот на Општината и претставници/чки на општинската 
администрација и други членки/ови на делагации претставници/чки на 
Општина Свети Николе. Програмата ќе овозможи престој на делегации на 
Општина Свети Николе во странство како и посета на делегации од општините со 
кои е воспоставена соработка.  
 

 
Завршни одредби 
 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и 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 донесување и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе” а ќе се применува од 01.01.2023 
година. 

 
 
 
  

Бр.0801-269                            Совет на Општина Свети Николе  
21.12 .2022                                          Претседател 
                                    ____________________ 
                                                                 Валерија Ивановска 
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