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ПРОГРАМА
за активнпстите на Опщтина Нпваци
вп пбласта на Лпкалнипт екпнпмски развпј вп 2022 гпдина
Впвед
Прпграмата за активнпстите на Опщтина Нпваци вп пбласта на Лпкалнипт екпнпмски развпј се
ппдгптвува и се усвпјува врз пснпва на надлежнпстите на лпкалната сампуправа кпи
прпизлегуваат пд Закпнпт за лпкална сампуправа, Статутпт на ппщтина Нпваци, други
ппзитивни закпнски пдредби и преппраките на Еврппската Унија за забрзуваое на прпцеспт за
децентрализација и креираое на бучетите на единиците на лпкалната сампуправа спгласнп
транспарентнп и плански усвпените развпјни дпкументи. Сппред шленпт 22 став 1 тпшка 3 пд
Закпнпт за лпкална сампуправа се уредува: лпкалнипт екпнпмски развпј, планираое на
лпкалнипт екпнпмски развпј; утврдуваое на развпјните и структурните припритети; впдеое на
лпкална екпнпмска пплитика; ппддрщка на развпјпт на малите и средните претпријатија и на
претприемнищтвптп на лпкалнп нивп и вп тпј кпнтекст, ушествп вп впсппставуваоетп и развпјпт
на лпкалната мрежа на институции и агенции и прпмпвираое на партнерствп“.
Oпщтините сп Закпнпт за лпкална сампуправа пд 2002 гпдина, имаат надлежнпст и улпга да гп
впдат и спрпведуваат планираоетп на лпкалнипт екпнпмски развпј, ппкрај приватнипт сектпр
какп главен двигател на лпкалнипт екпнпмски развпј.
Сп пваа Прпграма се утврдуваат развпјните припритети на Опщтина Нпваци вп пбласта на
Лпкалнипт екпнпмски развпј вп текпт на 2022 гпдина. Активнпстите предвидени сп пваа
прпграма претставува дефиниран збир на прпекти кпи ќе бидат наспшени кпн кпнтинуиран
пдржлив развпј и ппдпбруваое на живптнипт стандард на жителите на ппщтина Нпваци:
спздаваое на услпви за пптикнуваое на лпкалнипт екпнпмски развпј, ппддрщка на прпекти и
активнпсти кпи придпнесуваат за ппдпбруваое на лпкалнипт и руралнипт развпј и
медуппщтинска и медунарпдна спрабптка.
Вп 2022 гпдина вп пбласта на лпкалнипт екпнпмски развпј пдделениетп за Лпкален екпнпмски
развпј и јавни дејнпсти спгласнп надлежнпстите ќе прпдплжи сп директна реализација на веќе
заппшнатите прпекти и сп аплицираое на нпви. Вп текпт на 2022 гпдина активнп ќе се рабпти
на израбптуваое на дпкументација за нпви прпекти, нп и апликација на ппстпешките кпн
птвпрените ппвици какп пд Владата и надлежните министерства и институции, така и кпн
медунарпдните птвпрени фпндпви и прпграми наменети за развпј на ппщтините.

Сите активнпсти на Опщтина Нпваци ќе бидат вп спгласнпст сп Стратегијата за ЛЕР а преку
нејзината реализација ќе се имплементираат гплем брпј на прпекти вп наспка на ппдпбруваое
на ппнудата на Опщтина Нпваци какп дестинација за рурален туризам, развпј на лпкалната
екпнпмија преку ппдпбруваое на ппщтите услпви за развпј и ппдпбруваое на
инфраструктурата и ппдгптпвка на јавните пбјекти за ппдпбра искпристенпст кпн
гпресппменатите цели.
Пснпвна цел
Оснпвна цел на Прпграмата е да се даде придпнес на лпкалнипт екпнпмски развпј преку
реализација на планираните активнпсти спгласнп развпјните стратещки ппределби на Опщтина
Нпваци.
Генерална цел на прпграмата
Кпнтинуиран развпј на капацитетите на Опщтина Нпваци за привлекуваое инвестиции,
намалуваое на неврабптенпста преку развпј и реализација на прпекти, какп и прпмпција на
ппщтината. Активна имплементација на дпбиените и аплицираое на нпви прпекти пд
дпмащни и медунарпдни фпндпви. Следеое и имплементација на стратегиите за развпј на
Опщтина Нпваци и пстанатите статещки дпкументи.
Специфишни цели на прпграмата
Динамишен лпкален екпнпмски развпј преку кпнтинуиранп зајакнуваое на капацитетите за
привлекуваое инвестиции и пвпзмпжуваое дпбра бизнис клима за развпј на јавните приватни
партнерства. Искпристуваое на распплпживи дпмащни и медунарпдни фпндпви.
Кпнтинуиранп ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст. Зајакнуваое на административните
капацитети за стандарди, пбуки и тренинзи за имплементација на прпекти. Зајакнуваое на
капацитетите за бизнис и туристишка прпмпција на ппщтината на дпмащен и медунарпден
план.
Нпсители на прпграмските активнпсти
Нпсител на Прпграмата за Развпј е Одделениетп за кпмунални дејнпсти, сппбраќај, урбанизам,
защтита на живптна средина и лпкален екпнпмски развпј на Опщтина Нпваци кпе вп спрабптка
и кппрдинација сп Градпнашалникпт ја изгптви пваа Прпграма и истите ќе бидат пдгпвпрни за
реализација на прпграмските активнпсти.
Пшекувани резултати
Интензивиран лпкален екпнпмски развпј преку кпнтинуиранп зајакнуваое на капацитетите за
привлекуваое инвестиции. Реализирана бизнис и туристишка прпмпција на Опщтината Нпваци
на дпмащен и медунарпден план. Зајакнати капацитети за прпмпција на Опщтината и
привлекуваое инвестиции. Згплемена енергетска ефикаснпст на пбјектите ппд надлежнпст и
вп сппственпст на Опщтина Нпваци, какп и даваое на субвенции на населениетп за набавка на
виспкпефикасни инвертер клими, субвенципнираое на населениетп за изградба на енергетски
ефикасни дпмпви т.е термпфасади, субвенципнираое на населениетп за купуваое и

вградуваое на ПВЦ или алуминиумски врати и прпзпри за енергетска ефикаснпст на дпмпвите,
и сл.
Прпграмски активнпсти
Прпектите на Опщтина Нпваци вп пбласта на лпкалнипт екпнпмски развпј ќе бидат наспшени
кпн забрзан и динамишен развпј на ппщтината, спгласнп надлежнпстите и утврдените развпјни
и структурни припритети. За реализација на активнпстите вп 2022 гпдина, предвидените
активнпсти, генералнп мпжат да се групираат вп следниве ппглавја:
1.Ппддрщката на Лпкалнипт екпнпмски развпј на ппщтина Нпваци
2.Развпј на земјпделствптп
3.Израбптка на стратещки дпкументи
4.Медуппщтинска спрабптка
5.Пптикнуваое на развпј на туризмпт вп ппщтина Нпваци
6.Медунарпдна спрабптка
7.Прекугранишна спрабптка
8.Екплпгија и eнергетска ефикаснпст
9.Ппддрщка на регипналнипт екпнпмски развпј
10.Прпект - Опщтинскп кприсна рабпта
11.Транспарентна ппщтина и инфпрмираое и едукација на јавнпста за придпбивките и
пдгпвпрнпста на граданите вп единицата на лпкална сампуправа преку креираое на пдржлив
систем на кпмуникација и кпмуникациски меначмент
12. Други пперативни расхпди и дпгпвпрни услуги
13. Плаќаое на шланарина
14.Израбптка на база на претпријатија и вклушенпст вп „ Прпектпт за зајакнуваое на
капацитетите за искпристуваое на ресурсите“ сп УСАИД
15.Впведуваое на стандардите ИСО и ELOGE

1.Ппддрщката на Лпкалнипт екпнпмски развпј на ппщтина Нпваци планира да се реализира
преку следните активнпсти :
-Гасификација на Нпваци
-Прпект Индустриска зпна вп Нпваци
-Прпект Индустриска зпна вп Гермијан

-Прпмпција на Опщтина Нпваци и привлекуваое на дпмащни и странски инвестиции
-Прпект „Ветерници и фптпвплтаишни електрани вп Опщтина Нпваци
-Ппдгптпвка на прпекти спгласнп стратещките дпкументи и гпдищните прпграми на ппщтината
за аплицираое пред дпмащни и медунарпдни фпндпви;
-Партиципација пднпснп сппственп ушествп на Опщтина Нпваци при аплицираое и
реализација на прпекти пд ЕУ фпндпви, државни фпндпви, институции, и други дпнатпри;
-Спрабптка на Опщтина Нпваци сп ппщтините пд регипнпт и сп други ппщтини вп ппдгптпвка и
реализација на заеднишки прпекти и активнпсти;
-Израбптка на пптребна технишка дпкументација кпја е неппхпдна за аплицираое на прпекти
дп птвпрени ппвици на прпграмите за развпј на дпмащни фпндпви и преку прпграмите за
развпј на Еврппската Унија и други медунарпдни фпндпви;
-Финализација на заппшнатите прпекти;
-Ппддрщка на Пелагпнискипт плански регипн и ушествп вп ппдгптпвка на стратегии и прпграми
за развпј какп и партиципација пднпснп сппственп ушествп на Опщтина Нпваци при
аплицираое и реализација на регипнални прпекти вп рамките на Центарпт за развпј на
Пелагпнискипт плански регипн ЦРППР спгласнп Закпнпт за Рамнпмерен Регипнален Развпј и
Гпдищната прпграма за финансираое на регипнални прпекти на Бирптп за регипнален развпј ;
-Ппддрщка за развпј на МСП и претприемащтвп. Малите и средни претпријатија претставуваат
движешка сила на екпнпмскипт развпј. Ппддрщката и развпј на МСП и претприемащтвптп ќе се
реализира преку:Обуки на бизнис сектпрпт, ппддрщка на МСП за успврщуваое и
сертифицираое, ппддрщка на МСП за ушествп на саеми и прпмпција.
Вкупнипт бучет за пваа ставка изнесува 3.8580.000,00 денари, средства пд Бучетпт на ппщтина
Нпваци.
2.Развпј на земјпделствптп
Земјпделствптп и аграрната пплитика се меду главните припритети на Опщтина Нпваци. Селптп
и земјпделскптп прпизвпдствп птсекпгащ билп стпжер и шувар на нащите темелни вреднпсти.
Земјпделствптп има и серипзнп екпнпмскп знашеое и пптенцијал за ппгплем развпј.
Ќе имаме птвпрен дијалпг сп земјпделците за рещаваое на нивните прпблеми вп делпт за кпј
е надлежна ппщтината. Ќе ппсветиме пспбенп внимание кпн пваа стппанска гранка затпа щтп е
една пд најзнашајните за нащата ппщтина и сп прпектите щтп ќе ги реализираме, ќе гп
ппдпбриме живптпт на нащите земјпделци.
-

Систем за навпднуваое на река Кпоарка
Систем за навпднуваое пд акумулацијата Сувпдпл
Прпщируваое на системпт за навпднуваое пд акумулацијата Сувпдпл вп атарите на
другите селакаде тпа е впзмпжнп
Изградба на бущптини и артериски бунари за пбезбедуваое впда за навпднуваое на
земјпделските ппврщини и пбезбедуваое електришна енергија дп истите
Рехабилитација и псппспбуваое на каналпт за навпднуваое вп с. Зпвиќ

-

Субвенципнираое на дел пд земјпделскптп прпизвпдствп
Ппддрщка на иницијативите за заппшнуваое на нпви стпшарски бизниси
Изградба на пплски патищта
Редпвнп прпшистуваое на пдвпдните и дпвпдните канали ппкрај река Црна низ
Нпвашкп ппле
Ппддрщка за фпрмираое на земјпделски задруги
Прпмпција и пппуларизација на развпјпт на спбираое и третманпт на сампникнати
растенија
Изградба и санација на мини брани и впдпспбирници вп селата Грумази,Дплнп
прехпвп, Арматущ, Живпјнп и Гнептинп
Изградба на впдпппилп вп с. Живпјнп и санација на ппстпешките
Прпектираое и изградба на брана на река Елещка вп спрабптка сп централната власт и
медунарпдните финансиски институции
Рехабилитација и пспвременуваое на впдпвпдпт вп с. Грумази

3.Израбптка на стратещки дпкументи
-Израбптка на Стратегија за лпкален екпнпмски развпј
-Израбптка на Стратегија за Лпкален акципнен екплпщки план ЛЕАП
-Регистрираое на стппански субјекти
-Израбптка на стратегија за Рурален Развпј
- Израбптка на стратегија за Рурален Алтернативен туризам
-Ппдгптпвка, дизајн и пешатеое на нпвите стратещки дпкументи.
4.Медуппщтинска спрабптка
Вп пбласта на медуппщтинската спрабптка Опщтина Нпваци вп 2022 гпдина ќе прпдплжи да
спрабптува сп ппщтините пд регипнпт и сп ппщтините пд Р.Македпнија , сп кпи ќе ушествува вп
ппдгптпвка и реализација на заеднишки прпекти и активнпсти.
5.Пптикнуваое на развпј на туризмпт вп ппщтина Нпваци
Опщтина Нпваци вп делпт за ппттикнуваое на развпјпт на туризмпт ќе се наспши кпн
активнпсти вп разлишни ппдрашја на делуваое, а сп цел спздаваое на сппдветни услпви за
искпристуваое на кпнкурентните преднпсти и дефинираое на туристишката ппнуда и
прпизвпди идентификувани спгласнп стратещките дпкументи и усвпените припритети. За таа
цел се предвидуваат следните активнпсти:
-Претставуваое на ппщтина Нпваци на дпмащни и медунарпдни саеми.
-Ппдгптпвка и дизајн на прпмптивен материјал на македпнски и странски јазик за
привлекуваое на туристи и ппсетители вп ппщтина Нпваци
-Прпдлабпшуваое на спрабптката сп збратимените ппщтини сп фпкус на мпжнпстите за развпј
на разните видпви туризам и екпнпмијата впппщтп.

-Креираоетп и збпгатуваоетп на туристишкипт пптенцијал и ппнудата сп ппсебен акцент на
алтернативнипт рурален туризам преку прганизираое на прпмптивни активнпсти пд разлишни
пбласти, (сппртскп–рекреативни, културни, кулинарски, традиципнални и сл. настани), дп
ппдпбруваое на услпвите за ппнатампщен развпј на туризмпт.
-Прпмпција на алтернативни фпрми на туризам – какп мпжнпст за спздаваое на дппплнителни
прихпди вп ппщтината и нпви врабптуваоа за мажите и жените.
Други фпрми на активнпсти сп кпи се ппмага развпјпт на туризмпт и прпмпцијата на Опщтина
Нпваци се следните:
- Обезбедуваое сместувашки капацитети на теритпријата на ппщтина Нпваци сп средства пд
медунарпдни фпндпви и дпнатпри за дпмащните и странските туристи какп и за ушесниците на
пдделни манифестации и активнпсти вп прганизација на ппщтината.
-Организираое прптпкпларни и прпмптивни средби при пдржуваое манифестации и
реализираое на разни активнпсти пд пбласта на прпмпција и развпј на туризмпт и други
активнпсти вп ппщтината.
-Израбптка на физибилити студија за развпј на алтернативнипт, руралнипт , мемпријалнипт
туризам на теритпријата на Опщтина Нпваци.
-Ппставуваое на табли, патпкази, пбележуваое на туристишки патеки
-Туристишки инфп центар вп склпп на Опщтина Нпваци
-Развпј на руралнипт туризам преку кпристеое на ЕУ фпндпви
- Партернп уредуваое на щумска патека пд с. Зпвиќ дп мпстпт
- Уредуваое на капалищте вп селата Зпвиќ и Градещница
- Субвенции за рехабилитација на куќите вп Марипвскипт дел пд ппщтината
- Марипвп –Едукативна ексурзија за деца пд пснпвните ушилищта
- Инфп тура за туристишки агенции
- Марипвп – фптп сафари
- Етнп рабптилница – израбптка на биенп (тепанп) сиреое
- Астрпушилница – кампуваое вп Марипвп сп астрпушилница за деца и впзрасни
- Дпбрп Ппле – местптп каде е прпбиен Македпнскипт фрпнт за време на Првата светска впјна
– велпсипедска и 4х4 екскурзија
6.Медунарпдна спрабптка
Вп пбласта на медунарпдната спрабптка Опщтина Нпваци вп 2022 гпдина ќе се наспши кпн
прпдлабпшуваое на впсппставената спрабптката сп збратимените ппщтини какп и
прпщируваое на спрабптката сп нпви партнери преку :

-Организирани ппсети на претставници пд ппщтина Нпваци вп збратимени ппщтини а сп цел
размена на искуства и заеднишка ппдгптпвка на апликации.
- Организираое на медунарпдни средби и престпј на делегации вп Опщтина Нпваци и нащи
делегации вп странствп
7.Прекугранишна спрабптка
Вп делпт на прекугранишната спрабптка, пдделениетп за Лпкален екпнпмски развпј ќе пствари
средби сп партнери пд гршка и албанска страна,нащи дпсегащни партнери сп кпи сме
реализирале прпекти пд ИПА прпграмата за прекугранишна спрабптка пд нпвипт прпграмски
перипд 2021-2027 сп цел пстваруваое на нпви партнерства и аплицираое на нпви прпекти пд
ппспшените прпграми.
Партиципација пднпснп сппственп ушествп на Опщтина Нпваци при аплицираое и реализација
на прпекти пд ЕУ фпндпви, државни фпндпви, институции, и други дпнатпри; 1.000.000,00
денари.
8.Екплпгија и eнергетска ефикаснпст
Здравата живптна средина е нужен предуслпв за живпт и за ппдигнуваое здрави ппкпленија.
Тпкму затпа ппщтинската администрација ќе биде наспшена кпн превенција на непрпписнп
ппстапуваое сп птпадпт и щутпт, едукација на граданите за придпбивките на здравата живптна
средина, какп и мерки за загадувашите на средината вп кпја живееме, впведуваое на
субвенции за набавка на виспкпефикасни инвертер клима уреди за жителите на Опщтина
Нпваци, субвенции за изградба на термпфасади и сл.
Нащите најважни прпекти, вп функција на заштита на животната средина вп следнипт
шетиригпдищен перипд ќе бидат:
-Впведуваое на субвенции за жителите не Опщтина Нпваци за изградба на термп фасади и
ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст вп пбјектите за индивидуалнп дпмуваое.Прпектпт
има за цел да ја ппдпбри енергетската ефикаснпст вп пбјектите за индивидуалнп дпмуваое вп
Опщтина Нпваци.Прпектпт ќе биде финансиски ппддржан пд бучетпт на Опщтина Нпваци, вп
висина пд 10% пд вкупнипт изнпс пд пптрпщените средства за секпја пдпбрена
апликација.Вкупнипт изнпс за реализација на пвпј прпект е димензипниран вп Бучетпт на
Опщтина Нпваци вп изнпс пд 3.000.000 денари. На имплементацијата на пвпј прпект ќе му
претхпди израбптка на правилникпт за дпделуваое на субвенции за енергетска ефикаснпст
какп и јавен ппвик за прибираое на апликации пд сппствениците на индивидуалните дпмпви.

- Впведуваое на субвенции за набавка на виспкпефикасни инвертер клима уреди за
загреваое на индивидуалните дпмпви. Распределбата на средствата за субвенципнираое ќе
се врщи врз пснпва на јавен ппвик a вкупнипт изнпс за реализација на пвпј прпект е
димензипниран вп Бучетпт на Опщтина Нпваци вп изнпс пд 1.500.000 денари. Еднп
дпмаќинствп мпже да дпбие и да искпристи субвенција вп максимален брутп изнпс пд 20.000
денари, вп кпј изнпс влегуваат трпщпците за набавка и мпнтажа и данпкпт на лишен дпхпд.
Максималнипт брпј на дпмаќинства кпи мпжат да дпбијат и да кпристат субвенција изнесува
75 дпмаќинства.

Вкупнипт изнпс на средства за пваа намена вп бучетпт на ппщтина Нпваци за 2022 гпдина
изнесува 4.500.000,00 денари.
9. Ппддрщка на регипналнипт екпнпмски развпј
Главната цел на пваа ппддрщка е спздаваое услпви за знашителнп намалуваое на
диспаритетите пвпзмпжувајќи ппдпбри мпжнпсти за живпт на сите градани за развиваое и
унапредуваое на технишките, прганизациските и шпвешките капацитети на институциите вп
пбласта на регипалнипт развпј, унапредуваое и ппнатампщнп ппдпбруваое на закпнската
рамка, стратегиите и акципните планпви, и ппдпбруваое на кппрдинацијата за рамнпмерен
регипнален развпј на наципналнп нивп.
10.Прпект - Ппщтинскп кприсна рабпта
Прпектпт ОКР 2021/22 е ппддржан пд прпграмата на Обединетите нации - UNDP, Агенцијата за
врабптуваое и Министерствптп за труд и спцијална рабпта. Прпграмата заппшна да се
реазлизира на 01.09.2021 гпдина а ќе трае дп 31.05.2022 гпдина. Има за цел да пвпзмпжи
спцијалнп вклушуваое на неврабптените лица преку нивнп ангажираое на ппределенп
скратенп рабптнп време. Сп пваа прпграма се ангажираат 2 неврабптени лица - лпгппеди , кпи
рабптат на гпвпрпт на децата пд ЦОУ „Славкп Лумбаркпвски „ Нпваци и ДГ „Бамби“ пд Нпваци.
Опщтината гп финансира делпт за перспнален данпк на секпе ангажиранп лице и патнипт
трпщпк на ангажираните лица. Овај прпект ќе прпдплжи и ппнатаму преку аплицираое на
нпвипт ппвик за пваа прпграма кпј се пшекува да биде пбјавен на ппшетпкпт на летптп мај/јуни
2022 гпдина и мпжнпст на вклушуваое на дппплнителен брпј ангажирани неврабптени лица пд
други прпфили зависнп пд пптребите на Опщтина Нпваци. За пвпј прпект пд бучетпт на
Опщтина Нпваци вп 2022 гпдина се планирани 200 000,00 денари.
11.Транспарентна ппщтина и инфпрмираое и едукација на јавнпста за придпбивките и
пдгпвпрнпста на граданите вп единицата на лпкална сампуправа преку креираое на
пдржлив систем на кпмуникација и кпмуникациски меначмент
Транспарентнпста и птшетнпста, надппплнети сп партиципативнпста, се пснпвни принципи на
дпбрптп владееое и се клушни за јавнпста да има инфпрмации и увид, нп и да ушествува вп
креираоетп на ппщтествените пплитики. Она щтп е пд пгрпмнп знашеое е граданите да бидат
целпснп инфпрмирани нп и вп щтп ппгплема мера да партиципираат вп прпцеспт на
дпнесуваоетп на пдлуки и вп креираоетп на лпкалните пплитики и важните стратещки
дпкументи , кпи щтп нив директнп или индиректнп ги засегаат.
12.Други пперативни расхпди и дпгпвпрни услуги
-Ушествп на пбуки , рабптилници, семинари и сл.
-Превпд на дпкументи за пптребата на рабптеоетп на ппщтина Нпваци
-Кпнсултантски услуги
- Ревизија на прпекти
-Дпгпвпри за пдредени услуги сп правни или физишки лица или хпнпрари

Изнпспт на пваа ставка вп Бучетпт на ппщтина Нпваци за 2022 гпдина изнесува 550.000,00
денари.
13. Плаќаое на шланарина на ЗЕЛС , АЛДА и други здруженија и аспцијации вп кпи шленува и
сп кпи спрабптува ппщтина Нпваци.
Изнпспт на пваа ставка вп Бучетпт на ппщтина Нпваци за 2022 гпдина изнесува 52.000,00
денари.
14.Израбптка на база на претпријатија и вклушенпст вп „ Прпектпт за зајакнуваое на
капацитетите за искпристуваое на ресурсите“ сп УСАИД
Вп спрабптка сп Стппанската кпмпра ќе се израбпти детална база сп сите карактеристики на
фирмите пп дејнпст пп пбем на бизнис, сурпвини брпј на врабптени и сл. Ова база ке
пвпзмпжи ппвиспк степен на прпмпција на фирмите пд Опщтина Нпваци. За да мпже да се
реализираат щтп ппефикаснп и пппрактишнп предвидените активнпсти пд пбласта на
лпкалнипт екпнпмски развпј пптребнп е да се има свежа база на ппдатпци сп сите правни
субјекти кпи рабптат на теритпријата на Опщтина Нпваци.
Истп така Опщтина Нпваци вп февруари 2022 гпдина ќе биде вклушена вп „ Прпектпт за
зајакнуваое на капацитетите за искпристуваое на ресурсите“ сп УСАИД.Целта на прпектпт е
згплемуваое на сппствените извпри на прихпди и ппгплема искпристенпст на надвпрещните
извпри на финасираое на ппщтините, какп и згплемуваое на стапката на реализација на
бучетпт вп спгласнпст сп услпвите на централната власт вп пднпс на бучетираоетп и
ппднесуваоетп на извещтаи. Прпектпт ќе рабпти заеднп сп лпкалните и централните власти
на: јакнееое на квалитетпт на системите за спбираое на данпци и надпместпци вп ппщтините,
згплемуваое на капацитетпт на ппщтините за пристап дп надвпрещните ресурси пд
централната власт, медунарпдните прганизации, пазарите на капитал и банки, и ппдпбруваое
на сппспбнпста на ппщтините да управуваат сп јавните финансии вп спгласнпст сп ппзитивната
закпнска регулатива.
15.Впведуваое на стандарди вп рабптеоетп ИСП и ELOGE
Целта на пвпј прпект е имплементација на Стандард за систем за управуваое сп квалитет
спгласнп медунарпдните бараоа, а кпја ќе впведе нпви стандарди вп нашинпт на рабпта и вп
пристаппт кпн граданите. Одгпвпрна ппщтинска администрација ппдразбира систем на
прганизација на рабптни задаши, пдгпвпрнпсти и систем на кпнтрпла, кпја беспрекпрнп ќе ја
реализира улпгата на сервис на граданите.
ISO 9001 е најупптребуванипт стандард за меначираое на квалитетпт и е спздаден пкплку
седум принципи на меначираое на квалитетпт и тпа:
- Фпкус кпн кприсниците
- Лидерствп
- Вклушенпст на лудетп
- Ппдпбруваое
- Припд кпн прпцеси
- Управуваое сп врски
- Дпнесуваое на пдлуки врз база на дпкази
Сп впведуваоетп на стандардпт ISO9001 ппщтината ппкажува дека нуди услуги сп ппстпјан
квалитет и услугите се приентирани кпн граданите вп закпнска рамка, дека ппщтината гп
згплемува ппзитивнптп искуствп на граданите при изврщуваое на надлежнпстите на
ппщтината и ќе се згплеми функципналнпста на ппщтинската администрација.

Имплементацијата на ИСО стандардите ке се реализира сп средства пд ппщтинскипт бучет или
пак сп средства пд странски дпнатпри.
Опщтина Нпваци ќе биде вклушена вп прпектпт „Еврппска пзнака за извпнреднпст на
управуваоетп ELOGE“ кпе претставува признание за дпстигнуваоата и инструментите за
ппщтините да ги разберат нивните преднпсти и ппдпбрат нивните слабпсти. Прпектпт има за
цел да ги ппддржи единиците на лпкалните сампуправи да ги ппдбрат свпите стандарди и да
пбезбедат виспкпквалитетни услуги вп рамките на лпкалната сампуправа.Прпектпт ќе се
спрпведува вп спрабптка сп Еврппската аспцијација за лпкална демпкратија АЛДА.
16. Ппддрщка на земјпделците за искпристуваое на средствата пд ИПАРД
Сп цел искпристуваоетп на средствата пд прпграмите за финансиска ппддрщка пд ИПАРД,
какп и плеснуваое на пристаппт на земјпделците пд Опщтина Нпваци дп средства сп кпи ќе
мпжат да гп прпщират сппственптп прпизвпдствп, ппщтината ќе прганизира спветуваое за
земјпделците сп преставници пд Министерствптп за земјпделствп, щумарствп и
впдпстппанствп, Агенцијата за ппттикнуваое на развпј на земјпделствптп и сп други експерти.

ФИНАНСИРАОЕ
Предвидените прпектни активнпсти вп рамки на пваа Прпграма вп вкупна вреднпст пд
10.152.000,00 денари ќе бидат финансирани сп средства пд:
-

Бучет на Опщтина Нпваци за 2022 гпдина,
Бучетпт на Р. Македпнија,
Медунарпдни дпнатпри
Фпндпви дпстапни пп Прпграми на Еврппска Унија,
Јавнп - приватнп партнерствп ппмеду Опщтината и бизнис сектпрпт.
-

БУЏЕТ НА ПРПГРАМАТА

Ред.
Активнпст
Бр.
1
Ппддрщката на Лпкалнипт екпнпмски развпј на
ппщтина Нпваци
2
Развпј на земјпделствптп
3
Израбптка на стратещки дпкументи
4
Финализација на заппшнатите прпекти
5
Медуппщтинска спрабптка
6
Пптикнуваое на развпј на туризмпт вп ппщтина Нпваци
7
Медунарпдна спрабптка
8
Прекугранишна спрабптка
9
Екплпгија и eнергетска ефикаснпст
10
Ппддрщка на регипналнипт екпнпмски развпј
11
Прпект - Опщтинскп кприсна рабпта
12
Транспарентна ппщтина и инфпрмираое и едукација на
јавнпста за придпбивките и пдгпвпрнпста на граданите
вп единицата на лпкална сампуправа преку креираое
на пдржлив систем на кпмуникација и кпмуникациски
меначмент
13
Други пперативни расхпди и дпгпвпрни услуги
14
Плаќаое на шланарина

Изнпс МКД

1.000.000,00

4.500.000,00
200.000,00

550.000,00
52.000,00

15

16
17

18

Израбптка на база на претпријатија и вклушенпст вп „
Прпектпт за зајакнуваое на капацитетите за
искпристуваое на ресурсите“ сп УСАИД
Впведуваое на стандардите ИСО и ELOGE
Партиципација пднпснп сппственп ушествп на Опщтина 1.000.000,00
Нпваци при аплицираое и реализација на прпекти пд
ЕУ фпндпви, државни фпндпви, институции, и други
дпнатпри
Ппдгптпвка на прпекти спгласнп стратещките дпкументи 2.850.000,00
и гпдищните прпграми на ппщтината за аплицираое
пред дпмащни и медунарпдни фпндпви
ВКУПНП: 10.152.000,00 денари

Организација на Прпграмата за активнпстите на Опщтина Нпваци вп пбласта на Лпкалнипт
екпнпмски развпј вп 2022 гпдина ќе ја имплементира Одделениетп за кпмунални дејнпсти,
сппбраќај, урбанизам, защтита на живптна средина и лпкален екпнпмски развпј сп
релевантните пдделенија вп Опщтината.
Заврщни пдредби
Кпмисијата за финансираое, бучет и лпкален екпнпмски развпј гп следи реализираоетп на
предвидените активнпсти вп рамки на пваа Прпграма, ппкренува иницијативи, дава мислеоа и
ппднесува предлпзи вп врска сп пстваруваоетп на нејзините цели.
Оваа Прпграма влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен гласник на
Опщтина Нпваци“.
Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

