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Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 и член 62 од Законот локална 
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр 5/2002), член 16 став 1 
точка 16 од Статутот на општина Ѓорче Петров-Пречистен текст (Службен гласник на 
општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување 
на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 
13/14 и 3/19), советот на општина на 49-тата на седницата одржана на ден 28.12.2020 
година, донесе: 

 

ПРОГРАМА 
за подршка на Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров 

        за 2021 година 
 

I. Вовед 
 

Согласно законот за локална самоуправа во член 22 е утврдено дека општините 
имаат надлежност во делот на локалниот економски развој (ЛЕР), односно во делот 
на: 

- 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. 

Локалната економија во Општина Ѓорче Петров се карактеризира со присуство на 
различни видови на претприатија и по големина и по типот на стопанските гранки на 
кои припаѓаат. Карактеристично е што на територијата работат поголем број на 
претпријатија кои се занимаваат со производство, но и претпријатија кои нудат 
услуги. Познaчајни компании на територијата на Општина Ѓорче Петров од 
градежната индустрија: АД Адинг Скопје, Погоните на АД Маврово, АД Бетон, АД 
Карпош, од хемиско-фармацевстката индустрија: АД Фармахем, АД Галафарм, АД 
Алкалоид, АД Лафома, Техносол и други претпријатија, од текстилната индустрија: 
Ажур, Велурфлок, Даматекс, Обнова, Марди и други, и од Прехрамбената индустрија: 
ТП Специјал, МИС Глобус, Дрога Колинска.  

Бројот на микро претпријатија на територијата на општината е најголем. Истиот 
варира од година во година. Малите и средни претпријатија се најчесто од 
прехрамбениот сектор пекари, потоа разни видови на услужни и занаетчиски дејности 
како и претпријатија кои се занимаваат со трговија. На територијата на Општина 
Ѓорче Петров се наоѓаат подружници на сите поголеми банки и ланци на супер 
маркети. Атрактивноста на општината, како и поволната клима во однос на градот 
заради близината на реката Вардар направиле оваа Општина да биде атрактивна за 
изградба на приватни болници. 

Бројот на квалификуван кадар расте, но степенот на невработенсот го следи 
националниот тренд поради што невработеноста е голема. Што се однесува до 
руралните средини важно е да се напомене дека населението главно се занимава со 
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земјоделство. Околу 1800 членови на домаќинствата на територијата на општината се 
занимааат со земјоделска дејност. И покрај карактеристиките на руралните подрачја 
поголем дел од населението дневно мигира и работи во урбаниот дел како и на 
територијата на Градот Скопје. 

Имајќи го во предвид претходно кажаното, а со цел да се обезедат услови за 
исполнување на овие надлежности е изработена оваа програма за локален економски 
развој на Општина Ѓорче Петров за 2021 година. 

Програмата содржи цели на програмата, проекти и активности со утврдена 
буџетска и временска  рамка за реализација во 2021 година, а се базира на 
идентификувани потреби и структура на потенцијал за локален економски развој. 
 

II. Цели на програмата 
 
Ошта цел на програмата за Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2021 

година е зајакнување на соработката на бизнис заедницата и НВО со општината во насока 
на обезбедување подршка и услови за развој на бизнисите во општината. 

Специфични цели кои се планира да се оставрат со реализација на програмата за 
Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2021 година, се: 

 
Зголемување на бројот на ново отворени компании, 
Намалување на невработеноста во општината,  

 
 

водење на бизнис,  
експертиза за бизнисот, 

 Подршка на руралниот и развој во општината,  
Подршка во политиките за локално оданочување.  

Поддршка на регионалниот развој / локалното учество во регионалниот 
развој/поставување приоритети/проекти за регионален развој 

 
Вака поставените цели се утврдени на основа на потенцијалот за развој кој постои во 
општината, бизнис инфраструктурата, потенцијалот за јакнење на партнерството со 
бизнис заедницата, можностите за искористување иновативниот дух кај малите и 
микро компании, потенцијалот и визибилност на туристичките потенцијали и 
руралниот развој. 
 
 

III. Проекти и активности 
 

Врз основа на потребите се утврдени проектите и активностите на програмата за 
заштита на животна средина и природата  на подрачјето на  Општина Ѓорче Петров за 
2021 година. 

Оценката на состојбата со животната средина е првиот чекор во редоследните 
активности кои треба да се направат за да започне процесот на заштита и 
унапредување на животната средина во продолжение следи име и опис на 
проектот/активност. 
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Бр. Име на проект/активност Носител Период на 

реализација 
2020 

Проценет 
буџет 

16. Изработка на Стратегија за ЛЕР 
за период 2020-2026 

Сектор за 
економски 
одржлив развој  

Март -Јуни  300.000 

17. БИЗНИС КЛУБ НА ОЃП – 
Вмрежување со бизнис клубови 
од регионот 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Тековно 10.000 

18. Ажурирање на регистарот за 
МСП во Општината  
 

Сектор за 
економски 
одржлив развој, 
одд. за 
инспекциски 
надзор 

Март-Јуни 10.000 

19. Подготовка на студија и план на 
просторот за изградба на камп  
 

Сектор за 
економски 
одржлив развој, 
Секторм за 
урбанизам 

Март-
Септември 

50.000 

20. Остварување на соработка со 
академската заедница 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Март-Април / 

21. Изработка на Физибилити 
студија за ЈПП за месни и 
урбани заедници 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Март-
Сепетември 

300.000 

22. ЕТНО КУЌА – Јавен повик за 
пројавување на интерес за 
сместување и угостителски 
услуги 
во селски домаќинстава на 
семејна 
фарма 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Јануари-
Март 

20.000 

23. Изработка на упатства, барања, 
апликации во врска со ЛЕР  

Сектор за 
економски 
одржлив развој во 
соработка со одд. 
За 
норматива/правни 
раб 

Јануари-
Фебруари 

/ 

24. Презентација и промоција на 
инвестицискиот потенцијал на 
ОЃП пред стопанските комори и 
советите на странски 
инвеститори 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Јануари-
Март 

/ 

25. САЕМСКО ПАРТНЕРСТВО - Избор 
на 3 компании од ОЃП за 
учество на саемски 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Јануари-
Март  

150.000 
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манифестации во регионот на 
ЈИЕ 

26. БИЗНИС ИНОВАТИВЕН ДЕН - 
Финансиска поддршка на 
иновативни идеи на физички 
лица и start up фирми преку 
организирање на натпревар на 
иновативни идеи 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Јануари-
Март  

10.000 

27. Информативни денов за 
остварување соработка со НВО 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Март-
Септември,  

/ 

28. Обуки и работилници за 
искористување на средтсва од 
ИПАРД програма 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Февруари - 
Сепетември 

10.000 

29. Информативни денови за 
предмети со приватизација на 
земјиште 

Сектор за 
економски 
одржлив развој 

Тековно 
секој месец 

/ 

30.   Вкупно 860.000 
 

 
IV. Преодни и завршни одредби 
 
Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-Програми е градоначалникот 

и Секторот за економски одржлив развој. 
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при реализирање на 

оваа Програма и Под-програмите содржани во истата. 
Програмата влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на 

општина Ѓорче Петров“. 
 
 
 
Број 08-2040/19     Совет на општина Ѓорче Петров 
Од 28.12.2020 година         Претседател, 
Скопје       Илија Спасовски с.р.                                                    
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен  

Весник на РМ бр.5/02), член 24 став 1  точка 3 од Статутот на општина Ѓорче Петров-
Пречистен текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и 
Статутарните одлуки за измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров 
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), градоначалникот на 
општина Ѓорче Петров донесе 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за објавување на Програма за заштита, спасување и кризи  

на општина Ѓорче Петров за 2021 година 
 
 

 Се објавува Програмата за заштита, спасување и кризи на општина Ѓорче 
Петров за 2021 година, што советот на општина Ѓорче Петров ја донесе на Четириесет 
и деветтата седница на советот, одржана на ден 28.12.2020 година. 
 
 
 
Број 09-2165/18                ГРАДОНАЧАЛНИК НА                                                     
од  28.12.2020 година                       ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
Скопје                                                                       Александар Наумоски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


