
 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 
3, член 21 став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина 
Валандово, на петтата редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, донесе 

 
 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО ЗА 2022 ГОДИНА 
 
 

 
1. Вовед 

Специфичните стратегиски приоритети за развој на локалната економија, факторите кои го 
условуваат економскиот раст, бизнис заедницата, граѓанското општество и технолошкото знаење се 
дел од процесот на планирање на програмата за поддршка на локалниот економски развој. Истата 
треба да овозможи директно поместување на границата на производните можности, односно преку 
процес на иновации и инвестиции да создаде заедничка визија за подобри услови кон одржлив 
локален економски развој. Во процесот на планирање иницијативите ќе имаат јасно определена 
содржина, која ќе одговара на локалните проблеми. Вклученоста на цела мрежа луѓе и институции 
претставува клучен елемент за локалниот економски развој. Физичкиот и човечкиот капитал, 
природните ресурси и технолошкото знаење се фактори кои доколку правилно се искористат во 
голема мера ќе ја унапредат конкурентната способност на локално ниво, а истовремено ќе 
допринесат за промовирање и создавање дополнителна вредност на локалните бизниси, 
самовработување и вработување на локалнта заедница. Соработката, меѓусебната доверба, 
посветеноста на одбраните субјекти, нивната експертиза, кредибилитет во локалната средина и 
нивното влијание во планирањето на процесот на локален економски развој ќе овозможат развој на 
активности соодветни на нивото на економска развиенот и поставување јасни остварливи и мерливи 
цели. Воспоставувањето механизми ќе ја исцртаат развојната патека кон посакуваната крајна цел и 
ќе го придвижат економскиот развоен процес во нагорна линија. Имајќи ја предвид јасната претстава 
за пазарниот механизам и двигателите на локалниот економскиот пораст, постојната конкурентна 
позиција и начинот на функционирање, програмата за поддршка на локалниот економски развој 
преку воведување различни видови стимулации, пристапи и активности предвидува мерки за 
подобрување на деловното опкружување. Битно да се спомене е дека сите мерки кои ги предлага и 
презема локалната власт се индиректни и поттикнувачки, со што се овозможува откривањето на 
најдобрата практика за развој и одржлив еконоимски раст да припадне на локалното население, 
бидејќи подготвеноста за активно учество на заедницата е пресудна за успешно спроведување на 
иницијативите наведени во Програмата за поддршка на локалниот економски развој. 

 
2. Цели на програмата 

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку 
реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина 
Валандово .  

- Континуиран развој на капацитетите на општина Валандово 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 Валандово.  



- Динамичен локален економски развој преку континуирано зајакнување на капацитетите 
за привлекување инвестиции 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.  
 

3. Активности  

3.1 Подготовка на проекти и проектно управување 
Една од круцијалните активности на Одделението за локален економски развој, претставува 

подготовка, аплицирање и имплементација на проекти во најразлични области, финансирани од 
домашни и меѓународни донатори, програми, фондации, амбасади и сл. Процесот на 
имплементација на проектите претставува сложена активност која бара прецизно планирање и 
реализација како на проектните активности, така и на предвидениот проектен буџет. Според 
утврдените правила за апликација за одредени проекти, во зависност од донаторот, покрај 
обезбедената донација предвидена во проектот, како неопходност се наметнува потребата од 
обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат како прв услов за 
аплицирање за одреден проект. Секој донатор определува посебни услови кои локалната 
самоуправа треба да ги обезбеди како составен дел. 

3.2 Подигнување на капацитетот на човечките ресурси за подготовка на проекти и проектно 
управување  

Успешноста на реализација на зацртаните проектни активности на вработените во 
Одделението за локален економски развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната обученост 
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 равој. 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 знаења 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, работилници, конференции ; 

 - превод на стручна литература ;  

- консултантски услуги за специфични проектни активности и 

 - воспоставување на партнерства неопходни во проектните апликации 

3.3 Изработка на урбанистички планови 
- Општина Валандово, активно работи на процесот на урбанизација на сите населени места. 

Во рамки на тоа, во 2022 општината ќе продолжи да работи на донесувањето на  урбанистичките 
планови за село, за населените места Пирава, Удово, Калково, Брајковци, Балинци, Марвинци, 
Грчиште, Раброво, Чалакли, Прстен, Башибос, Кочули, Собри и Дедели.  

Проектот е финансиран од страна на Агенцијата за финансиска поддршна во земјоделството 
и руралниот развој. 

o Вкупна вредност на проектот 6.467.881,00 денари 

- Изработка на детални урбанистички планови за Валандово; 

3.4 Реализација на проекти  
Општината во 2022 година, активно ќе работи на имплементација на веќе добиените проекти 

од страна на дмашните и меѓународни донатори. 



- Туристичко уредување на пешачка патека од манастир Св. Ѓорѓи до локалитет Исар Кулата; 
Проектот се реализира од страна на Центарот за развој на југоисточниот плански регион од 
програма за рурален развој. 

o  Вкупна вредност на проектот 3.486.900,00 денари  
- Набавка на садови за собирање на смет; Гранд од Проектот за подобрување на 

општинските услуги. 
o Вкупна вредност на проектот 760.069,00 денари 

- Изградба на резервоар за водоснабдување и каптажа во с. Калково; Проектот ќе се 
финансира од страна на министерство за транспорт и врски и Буџет на општина 
Валандово. 
o Вкупна вредност на инвестицијата 4.467.354,52 денари 

- Изградба на фитнес зона во с. Пирава; Проектот ќе се финансира и реализира од страна 
на Агенцијата за млади и спорт. 

- Подобрување на енергетската ефикасност во кој е сместена ЕЛС на општина Валандово 
и инсталирање на нов систем за греење во Дом на културата 25 Мај; Проектот ќе се 
финансира како под-заем од средства од Проектот за енергетска ефикансот во јавниот 
сектор (ПСЕЕП); 

- Реконструкција на ПОУ „Гоце Делчев“ Пирава. Проектот ќе се финансира од страна на 
Министерството за образование и наука. 

4.Финансирање 
Активностите на Општина Валандово од областа на Локанлниот економски развој утврдени со 

оваа Програма, ќе се финансираат од средства од Буџетот на Општина Валандово за 2022 година, 
средства од Буџетот на Република Северна Македонија, меѓународни донатори и под-заем.  

 
5. Завршни одредби  
Градоначалникот на општина Валандово се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа 

Програма.  
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

општина Валандово”. 
                                                                                          
                                                                                                          Совет на општина Валандово  

                                                                                                                     Претседател 
                                                                                                                   Владимир Марков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


