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
седницата одржана на 13.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
меѓународната соработка во 2019 година
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.
Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку
организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и 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.
Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што
следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на
планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на
регионалниот развој.
Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна
соработка со збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања,
Република Бугарија, на планот на размена на информации и искуства, како и
иницирање на заеднички проекти. Наши уметници и писатели престојуваа на
значајни културни манифестации во Република Бугарија, а меѓународната
соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни
манифестации на Општината од меѓународен карактер.
Општината учествуваше во проектот E-GUESS „Подобрување на развојот
во склад со Европската стратегија за оджливост 2020“, заедно со 9 други општини
од Европа, и тоа: Асоцијација на Општини Таласа (Кастињано дел Капо и Трикасе)
– Италија (носител на проектот), Општина Пајарес де Адаја - Шпанија, Општина
Делта - Грција, Општина Царникава и Општина Мерсрагс – Латвија, Општина
Цинцарени – Романија, Општина Садово – Бугарија, Општина Постира – Хрватска
и Општина Агрос – Кипар. Преку проектот се одржуваа семинари во сите партнер
организации, на теми од оваа Стратегија со активно граѓанско учество, каде по
одржување на овие семинари, се потпишаа Меморандуми за збратимување помеѓу
општините учеснички. Општината воспостави соработка со општина Делта Република Грција и на друг заеднички проект во рамки на Програмата за
прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Грција. На овој начин се
отвори можност Општина Свети Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција
да аплицира и користи средства од оваа ЕУ Програма.
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Општина Свети Николе е членка на Еврорегионот Морава – Пчиња –
Струма и седиштето на овој регион е во Општина Свети Николе. Ова членство ја
изразува подготвеноста и интересот на Општина Свети Николе за остварување на
регионална и прекугранична соработка.
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 2019 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.
Во 2019 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 преку размена на позитивни искуства;
• заштитата на животната средина и природата;
• алтернативни форми на туризам;
• обновливи извори на енергија;
• урбанистичко планирање;
• образование;
• спорт и култура.
Генерална цел
Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната
соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на
евроинтегративните процеси.
Конкретни цели
•
•
•
•

Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети
Николе;
Реализација на заеднички активности и проекти;
Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.
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Активности
Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните
активности:
• Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети
Николе со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа;
• 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.
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 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.

Ред.
бр.
1.

2.

3.

Активност
Организиран престој на
делегации во Свети Николе
Организирани посети на
Градоначалникот, членовите
на Советот на Општината и
претставници на општинската
администрација
Учество на недоволно
застапени граѓани за
валоризација на културно
наследство
ВКУПНО:

Буџет на
Општина
2019

Донација
2019

150.000

100.000

72.570
250.000

72.570

3

Финансирање
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна
вредност од 250 000 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.

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, членовите на Советот на
Општината и претставници на општинската администрација. 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
Комисијата за евроинтеграции 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.0801-318
13.12.2018
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател
____________________
Кире Алексов
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