
Стратешка цел 1. Поттикнување на вработливоста преку развој на вештини на човечкиот капитал за потребите на постоечкиот пазар на трудот и 
како и можностите за претприемништво и самовработување 

Р.Б. Назив на проектот Временска 
рамка 

Носители Целна група Извори на финансирање Буџет (денари) 

1.1. Создавање на база на податоци за 
пазарот, социо-економските 
карактеристики на општината и 
расположливите ресурси, која ќе 
биде на располагање на постојните 
и потенцијалните претприемачи и 
домашни и странски инвеститори 

Континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР 
на општина 
Неготино, АВРМ, 
Министерство за 
економија 

Постоечки и 
потенцијални 
претприемачи, 
домашни и 
странски 
инвеститори 

Буџет на општина Неготино 240.000  

(40.000-50.000 
годишно) 

1.2. Развој на систем за континуирана 
обука и тренинг, во делот на 
менаџментот и маркетингот како и 
подобрување на кадровската 
екипираност на МСП 

1 година  

(2016) 

Општина Неготино, 
АВРМ,  АППРМ, 
Министерство за 
економија,  НВО 

МСП од општина 
Неготино 

20% Буџет на општина 
Неготино 

80% Меѓународни фондови 
и други извори на 
финансирање 

600.000 

1.3. Поддршка преку спроведување на 
континуирани обуки за 
претприемништво  

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Општина Неготино МСП, основни и 
средни училишта 

Буџет на општина Неготино 

Влада на РМ 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

1.500.000 

(300.000 годишно) 

1.4. Подобрување на начините на 
пристап на МСП на домашниот и 
надворешните пазари (подобар 
маркетинг и продажба и 
создавање на иновативни 
производи) 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР, 
Стопанска комора, 
Министерство за 
економија,  

МСП Буџет на општина Неготино 200.000  

(30.000-50.000 
годишно) 

1.5. Ажурирање на база на податоци за 
расположливата работна сила која 
ќе биде во функција на потребите 
на бизнис секторот  

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР, 
Стопанска комора, 
АВРМ 

Невработени лица и  
МСП од општина 
Неготино 

Буџет на општина Неготино 150.000 

(30.000 – 40.000 
годишно) 



 

1.6. Развој на систем за континуирано 
известување на постојни 
потенцијални претприемачи а 
посебно редовни информативни 
кампањи за мерките и програмите 
кои ги нуди Владата на Република 
Македонија , преку релевантни 
Агенции 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР, 
АВРМ, 
Министерство за 
економија 

Невработени лица 
од општина 
Неготино 

Буџет на општина Неготино 100.000 

(20.000 годишно) 

1.7. Зајакнување на економијата на 
општина Неготино преку поддршка 
за отворање на социјални 
претпријатија (МИР) 

9 месеци  

(2015-2016) 

МИР – мрежа за 
инклузивен развој,  
НВО,  АВРМ,  
АППРМ 

Невработени лица 
од општина 
Неготино 

10% Буџет на општина 
Неготино 

90% Меѓународни фондови 
и други извори на 
финансирање 

6.000.000 

1.8. Едукација на локалната 
администрација за поддршка на 
претприемништвото и МСП 

2 години  

(2016 – 2017)   

Консултантски 
компании 

Општинска 
администрација, 
службеници на 
подрачните 
единици на 
министерствата 
присутни на 
територијата на 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 600.000 

(300.000 годишно) 

1.9. Поддршка на женското 
претприемништво и вработување 
на младата популација за 
спречување на одливот на кадри 
од општина Неготинo 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Општина Неготино, 
НВО 

Невработени жени 
и млади лица од 
сите етнички 
заедници и сите 
категории на 
образовна и 
старосна структура 

Буџет на општина Неготино 

ИПА компонента за развој 
на човечки ресурси 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

25.000.000 

1.10. Воспоставување на контакти со 
меѓународни организации и НВО 
со цел за воспоставување на 
односи за идна соработка и 
партнерство во проекти 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР населението од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

 

150.000 

(30.000 – 40.000 
годишно) 



Стратешка цел 2. Подобрување на постојната и изградба на нова комунална инфраструктура 

Р.Б. Назив на проектот Временска 
рамка 

Носители Целна група Извори на финансирање Буџет (денари) 

2.1 Развој на јавна инфраструктура во 
руралните средини. 

1 година  

(2015) 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Агенција за финансиска 
поддршка на 
земјоделството и руралниот 
развој 

Буџет на општина Неготино 

15.000.000 

2.2 Изработка на урбанистички 
планови за населените места во 
општина Неготино 

1 година 

(во периодот 
2015-2016) 

Општина Неготино населените места: 
Тремник, Војшанци, 
Долни Дисан, Горни  
Дисан, Црвени 
Брегови, Курија, 
Пепелиште,  
Криволак, 
Калањево и Вешје 
со вкупен опфат од 
542 ха 

Агенција за финансиска 
поддршка на 
земјоделството и руралниот 
развој 

Буџет на општина Неготино 

14.200.000 

2.3 Изградба на патен правец од 
излетничкиот локалитет „Бела 
Вода“ до село Калањево во 
должина од 650м 

1 година 

(2016) 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Агенција за финансиска 
поддршка на 
земјоделството и руралниот 
развој 

Буџет на општина Неготино 

15.000.000 

2.4 Изградба на резервоар за 
водоснабдување во с.Пепелиште 

1 година 

(2015) 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Министерство за транспорт 
и врски 

Европска инвестициска 
банка 

10.467.844 

2.5 Реконструкција на водоводната 
мрежа на 16 улици во градот и 
резервоар ,,Горна зона“ 

2 години 

(2016-2017) 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

43.000.000 



2.6  Изработка на проектна 
документација, реконструкција и 
изградба на водоводна мрежа во 
градот и во руралните средини 

3 години 

(2018-2020) 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

30.000.000 

(10.000.000 годишно) 

2.7  Реконструкција и изградба на нова 
канализациона мрежа во 
одредени рурални средини 
(с.Црвени Брегови и во нови 
населби во градот Неготино) 

3 години 

(2017-2020) 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Агенција за финансиска 
поддршка на 
земјоделството и руралниот 
развој 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

50.000.000 

(10.000,000 -
15.000.000 годишно) 

2.8  Изработка на проектна 
документација, изградба и 
реконструкција на патни правци во 
градот и населените места и 
поврзување на градот со 
населените места 

(2017-2020) 

Континуирано 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Светска Банка 

Агенција за финансиска 
поддршка на 
земјоделството и руралниот 
развој 

45.000.000 

(10.000,000 -
15.000.000 годишно) 

2.9  Изградба на  комерцијални и други  
објекти од значење за општината:  

- реконструкција на општинска 
зграда,  

-обнова и ставање во функција на 
стара гимназија,  

-реконструкција или изградба на 
сала „Партизан“ и  

-изградба на современ градски 
пазар со паркинг простор и други  
деловни простории за објекти кои 
се  во сопственост или надлежност 
на општината 

(2016-2020) 

Континуирано 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Јавно-приватно партнерство 

Буџет на општина Неготино 

ИПА-прекугранична 
соработка 

Други меѓународни фондови 
и извори на финансирање 

100.000.000 

(25.000.000 годишно) 

2.10  Комплетна сигнализација на 
патната инфраструктура 
сообраќајни знаци, ознаки, инфо 

(2015-2020) 

Континуирано 

Општина Неготино населението од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Агенција за промоција и 
поддршка на туризмот на 

3.000.000 

(500.000-600.000 
годишно) 



точки , паноа, патокази, мапи, 
пристапни рампи за лица со 
инвалидитет 

РМ 

ИПА-прекугранична 
соработка 

 



 

Стратешка цел 3.  Поттикнување и привлекување на директни странски и домашни инвестиции 

Р.Б. Назив на проектот Временска 
рамка 

Носители Целна група Извори на финансирање Буџет (денари) 

3.1 Формирање на контакт точка во 
општината за потенцијалните 
домашни и странски инвеститори; 

4 месеци 

(јуни-декември 
2015 година) 

Општина Неготино потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

Буџет на општина Неготино 

 

150.000 - 200.000 

3.2 Изработка на база за податоци за 
потенцијалите за Greenfield и 
Brownfield инвестиции 

4 месеци  

(март – јули 2015 
година) 

Одделение за ЛЕР 
на општина 
Неготино, Агенција 
за странски 
инвестиции, МСП 

потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

Буџет на општина Неготино 

 

40.000 - 50.000 

3.3 Подготовка на каталог на 
можности за Greenfield и 
Brownfield инвестиции; 

9 месеци 

(април – 
декември 2015) 

Одделение за ЛЕР 
на општина 
Неготино 

потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

Буџет на општина Неготино 

 

300.000 

3.4 Студиски посети во странство и 
организирање на состаноци со 
потенцијалните инвеститори; 

континуирано, 
почнувајќи од 
јули 2015 година 

Одделение за ЛЕР 
на општина 
Неготино 

потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

Буџет на општина Неготино 

Влада на РМ 

5.000.000 

(1.000.000 годишно) 

3.5 Изработка на Водич за 
инвестиции; 

3 месеци  

(април – јуни 
2015) 

Одделение за ЛЕР 
на општина 
Неготино, 
Министерство за 
економија,  
Агенција за 
странски 
инвестиции 

потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

Буџет на општина Неготино 50.000 – 60.000 

3.6 Обезбедување на информации до 
агенцијата за привлекување на 
странски инвестиции и 
економските промотори; 

континуирано, 
почнувајќи од 
јули 2015 година 

Одделение за ЛЕР 
на општина 
Неготино 

потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

Буџет на општина Неготино 100.000 

(20.000 годишно) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Поддршка и посредување за 
обезбедување на потребните 
дозволи за домашните и 
странските инвеститори 

континуирано, 
почнувајќи од 
јули 2015 година 

Општина Неготино, 
Одделение за ЛЕР,  
Сектор –Одделение 
за урбанизам, 
Министерство за 
транспорт и врски,  
Министерство за 
животна средина и 
просторно 
планирање, 
Министерство за 
земјоделие 

потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

Буџет на општина Неготино 

Влада на РМ 

6.000.000 

(1.200.000 годишно) 

3.8  Обезбедување на дозволи за 
градба  за уредување на 
индустриските зони  и 
отпочнување со  изградба на 
инфраструктура во индустриските 
зони) 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Општина Неготино, 
Министерство за 
транспорт и врски, 

МСП од општина 
Неготино, 
потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

сопствено финансирање од 
бизнис сектор 

Буџет на општина Неготино 

Влада на РМ 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање (Светска 
банка, ЕИБ) 

 

200.000.000 

(40.000.000 -
50.000.000 годишно) 



Стратешка цел 4. Понатамошен развој и унапредување на земјоделското производство во напредни форми на здружување при пласман на 
производите, органско производство и развој на агротуризам 

Р.Б. Назив на проектот Временска 
рамка 

Носители Целна група Извори на финансирање Буџет (денари) 

4.1 Организирање на обуки за нови 
технологии на земјоделско 
производство, добра  земјоделска 
пракса, добра хигиенска пракса и 
органско производство 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР, 
АПРЗ, МЗШВ, ФФРМ 

земјоделци од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

 

15.000 годишно 

4.2 Подготовка на план за 
класификација на земјиштето и 
растенијата 

2015-2017 Одделение за ЛЕР, 
МЗШВ 

земјоделци и МСП 
од област на 
земјоделие од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

МЗШВ 

 

5.000.000 

4.3 Поддршка за комплетирање на 
документација за проектните 
апликации за расположливите 
Европски фондови (ИПАРД) за 
инвестиции на земјоделските 
стопанства, индивидуални 
земјоделци, регистрирани 
земјоделци и правни субјекти, со 
цел нивно преструктуирање и 
надградба за достигнување на 
стандардите на ЕУ 

2015-2020 Одделение за ЛЕР, 
АПРЗ, МЗШВ 

земјоделци од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

 

600.000 

(со можност за 

зголемување) 

4.4 Информативни кампањи за 
кредитирање во земјоделството 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР, 
Агенција за 
финансиска 
поддршка во 
земјоделието, 
Комерцијални 
банки 

земјоделци од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 15.000 годишно 

4.5 Брендирање на локални 
земјоделски производи со 
ознаките: заштитена ознака на 
потекло (ЗОП), заштитена 

3 години 

2016, 2017, 2018 

Одделение за ЛЕР,  
НВО, ФФРМ 

земјоделци, 
население и бизнис 
сектор од општина 
Неготино  

Буџет на општина Неготино 

 

1.200.000 

(400.000 годишно) 



 

географска ознака (ЗГО), 
гарантиран традиционален 
специјалитет (ГТС) и колективна 
трговска марка (КТМ) 

4.6 Демонстративни опити за нови 
вински сорти и други земјоделски 
култури (20 опити x 0.3 ха) 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР, 
АПРЗ 

земјоделци од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

 

600.000 

(120.000 годишно) 

4.7 Изработка на винска карта за 
општина Неготино  

2016 Одделение за ЛЕР, 
МЗШВ, 
Министерство за 
економија 

винарии од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Бизнис сектор 

400.000 

4.8  Поддршка и развој  на економија 
преку пчелни производи  во 
прекуграничната област „BEE-
CONOMY“ 

2015 - 2016 Општина Неготино пчелари од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Европска комисија 

17.000.000 

4.9 Промоција и стимулирање на 
изградба на откупно-
дистрибутивни  центри за 
земјоделски производи 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Одделение за ЛЕР, 
МЗШВ, АФПЗРР 

МСП од општина 
Неготино, 
потенцијални 
домашни и 
странски 
инвеститори 

сопствено финансирање 

Буџет на општина Неготино 

Агенција за финансиска 
поддршка на 
земјоделството и руралниот 
развој  

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање  

 

20.000.000 

4.10 Организирање на настапи на 
саеми и манифестации за 
промоција на земјоделски 
производи 

континуирано 

2015-2020 

Одделение за ЛЕР, 
МЗШВ, АФПЗРР 

земјоделци од 
општина Неготино 

МСП од областа на 
земјоделието 

сопствено финансирање 

Буџет на општина Неготино 

Агенција за финансиска 
поддршка на 
земјоделството и руралниот 
развој  

2.000.000 

(400.000-500.000) 



 

 

Стратешка цел 5. Подобрување на енергетската ефикасност во Општина Неготино 

Р.Б. Назив на проектот Временска 
рамка 

Носители Целна група Извори на финансирање Буџет (денари) 

5.1 Реконструкција на зградите кои се 
во надлежност на општината 

2015 - 2020 Општина Неготино Население од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино  

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

20.000.000 

(4.000.000 -5.000.000 

годишно) 

5.2 Јавно осветлување – замена на 
постојните светилки (2.308) со 
штедливи светилки во градот и 
селата (натриумови под притисок) 

2016-2017 Општина Неготино Население од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

2.500.000 

5.3 Гасификација на Општината  2018-2020 Општина Неготино Население од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

(врз основа на 

предмер пресметка 

од проектна 

документација) 

5.4 Производство на енергија од био-
маса (лозови прачки)  

2016-2018 Општина Неготино Население од 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

135.000.000 



 

 

Стратешка цел 6. Развој на транзитен туризам преку различни алтернативни форми кои ќе се базираат на природните, културните и 
рецептивните капацитети на Општината 

Р.Б. Назив на проектот Временска 
рамка 

Носители Целна група Извори на финансирање Буџет (денари) 

6.1 Обележување на велосипедска 
патека од Криволак до Градиште 

2015 Општина Неготино  население на 
општина 
Неготино, 
домашни и 
странски туристи 

Буџет на општина Неготино  

 

90.000 

6.2 Обележување  на велосипедска 
патека од Неготино до Манастирот 
Св Ѓорѓи 

2016 Општина Неготино население на 
општина 
Неготино, 
домашни и 
странски туристи 

Буџет на општина Неготино  

 

90.000 

6.3 Кластерско поврзување со 
туристичките дестинации низ 
Македонија и посебно со 
Тиквешијата (Вардарскиот плански 
регион) и вклучување на Неготино 
во интегрална туристичка понуда 
на регионот 

2016-2018 Центар за развој на 
ВПР, општини од 
ВПР, Агенција за  
развој на туризмот 

население на 
општина 
Неготино, 
домашни и 
странски туристи 

Биро за регионален развој 

Агенција за  промоција и 
поддршка на туризмот во 
РМ( АППТ) 

УНИДО 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

15.000.000 

6.4 Поголема локална и меѓународна 
промоција на Општината како 
туристичка дестинација за 
транзитен туризам, вински туризам 
и агротуризам 

континуирано, 
почнувајќи од 
2015 година 

Општина Неготино, 
бизнис сектор, НВО, 
Агенција за развој 
на туризмот 

домашни и 
странски туристи 

Буџет на општина Неготино  

Агенција за  промоција и 
поддршка на туризмот во 
РМ( АППТ) 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

3.000.000 



6.5 Уредување и опремување на 
излетиште Бела Вода и викенд 
зона „Калањево“ 

2017 Општина Неготино, 
бизнис сектор 

домашни и 
странски туристи 

Буџет на општина Неготино  

Бизнис сектор 

1.200.000 

6.6 Развој на вински туризам, преку 
користење на рецептивните 
капацитети на винариите во 
општината 

2016-2020 Општина Неготино, 
бизнис сектор 

домашни и 
странски туристи, 
МСП, население на 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино  

Бизнис сектор 

10.000.000 

6.7 Комплетно опремување и 
функционирање на Туристички 
инфо Центар -ТИЦ-,Желкова куќа“  
во т.нмултифункционален 
информативно –продажен 
туристички центар 

2016-2017 Општина Неготино, 
бизнис сектор 

домашни и 
странски туристи, 
МСП, население на 
општина Неготино 

Буџет на општина Неготино  

Бизнис сектор 

КАРАНА- УСАИД 

2.200.000 

6.8  Изградба на велосипедска патека 
,,Ѓорѓи Емшов” долга 31 км 

2016 Општина Неготино население на 
општина 
Неготино, 
домашни и 
странски туристи 

Буџет на општина Неготино  

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

Агенција за  промоција и 
поддршка на туризмот во 
РМ( АППТ) 

КАРАНА- УСАИД 

 

280.000 

6.9 Трасирање  и означување на 
асфалтна велосипедска патека  од 
Неготино до археолошки 
локалитет ,,Стоби,, во должина од 
13 км 

2017 Општина Неготино население на 
општина 
Неготино, 
домашни и 
странски туристи 

Буџет на општина Неготино 

Влада на РМ 

Агенција за  промоција и 
поддршка на туризмот во 
РМ( АППТ) 

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

16.000.000 

6.10 Велосипедска патека  од Неготино 
до с.Криволак во должина од 3 км 

2017 Општина Неготино население на 
општина 
Неготино, 
домашни и 

Буџет на општина Неготино  

Агенција за  промоција и 
поддршка на туризмот во 
РМ( АППТ) 

120.000 



 

 

 

странски туристи  

 

6.11 Велосипедска патека  од 
Неготино–Манастир Св.Ѓорѓи-
Архелошки локалитети во 
с.Тремник во должина од 8 км 

2018 Општина Неготино население на 
општина 
Неготино, 
домашни и 
странски туристи 

Буџет на општина Неготино  

Меѓународни фондови и 
други извори на 
финансирање 

Агенција за  промоција и 
поддршка на туризмот во 
РМ( АППТ) 

 

180.000 


