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КОНЦЕПТ И МЕТОДОЛОГИЈА  

Методологијата за изработка на Стратегијата за локален економски развој за Општина 

Неготино ги следи: Генералната Методологија на изработка на Стратегиите за локален 

економски развој за седум општини од вардарскиот плански регион (Велес, Градско, Лозово, 

Кавадарци, Неготино, Росоман, Демир Капија), Предлог Насоките за стратешко планирање во 

единиците на локалната самоуправа подготвени од Владата на Република Македонија, 

Генералниот Секретаријат на Владата на РМ и Министерството за локална самоуправа на РМ, е 

усогласена со сите тековните релевантни европски, национални и локални стратешки 

документи. Дополнително, Методологијата за изработка на Стратегијата за локалниот 

економски развој за Општина Неготино ги инкорпорира карактеристиките, расположливите 

ресурси, потенцијалите, компаративните предности, можностите, преференциите и 

очекувањата на локалната заедница во областа на локалниот економски развој на Општина 

Неготино. 

Стратешкото планирање за локалниот економски развој на Општина Неготино претставува 

темелна алатка за планирање на развојот на општина Неготино, која се состои од следните 

компоненти: состојбите и ресурсите со кои располага општината, насоките, идеите и плановите 

за идниот економски развој, како и трасирање на патот за остварување на планираниот реален 

и остварлив локален економски развој.  

Стратегијата за локален економски развој на Општина Неготино е комплексна и се однесува на 

одржливиот развој и функционирањето на општината и ги опфаќа сите битни прашања на 

локалната заедница, вклучувајќи и прашања од меѓусекторско значење (како на пример 

економски развој, социјална инклузија, заштита на животната средина итн.). 

Стратегијата за локален економски развој ќе овозможи создавање на стопански амбиент кој ќе 

се базира на искористување и мобилизација на постојните ресурси во одделните општини, 

чија круцијална компонента е креирање визија и приоритетни насоки во функција на 

интегралниот локален економски развој.  

Според првичните истражувања, спроведени специјално во функција на подготовката на 

Методологијата за изработка на Стратегијата за Локален економски развој на Општина 

Неготино, покрај погоре наведеното, ќе биде потребно да се посвети посебно внимание на 

следните области: 

 Развојот на земјоделството (грозје, овошје, житни култури и зеленчук) 

 Развојот на винарски капацитети, прехранбената индустрија, преработувачката 

индустрија, лесната незагадувачка индустрија 

 Винскиот и алтернативниот туризам 

 Развојот на малите и средните претпријатија 

 Производство на месо, јајца, риба 

 Производството на мед 

 

Причини за избор на наведените области 
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Без намера да се прејудицираат областите на идниот локален економски развој на 

територијата на Општина Неготино, а во функција на објаснување на претходно наведените 

можни области, по извршено прелиминарно експертско скенирање, утврдено е следното: 

Неготино го има епитетот на град на грозјето и виното. Вековната традиција на производство 

на грозје, вино и ракија, отворените винарии и вински куќи се предуслови за промовирање на 

винскиот туризам.   

Одличната географска местоположба, сообраќајните комуникации, близината на аеродромот 

Александар Велики, расположливата квалитетна работна сила, се потенцијалите кои ќе 

овозможат повторен развој на индустријата, пред се во областа на винарството, 

прехранбената, преработувачката и лесната незагадувачка индустрија 

Во контекст на развојот на туризмот, особено транзитниот и винскиот туризам, значајни се 

можностите кои ги нуди автопатот Скопје - Гевгелија, како и природните убавини, здравата 

органска и традиционална храна, Неделата на виното – Свети Трипун, Неготинскиот панаѓур, 

ликовните колонии, турнирот во шах, големиот број цркви, манастири, богатата историја и 

природните реткости. Во функција на развој на туризмот потребно е преземање поширок сет 

на активности за збогатување на туристичката понуда.  

Општина Неготино располага со доволни ресурси, знаење и квалитетна работна сила за 

реализирање на насоките кои би се добиле од Стратегијата за локален економски развој.  

Принципи на процесот на стратешко планирање  

Процесот на изготвување на Стратегијата за Локален економски развој на Општина Неготино, 

со Акциски план, за периодот 2015-2020 година  се заснова на следниве четири основни 

принципи:  

- Предлог на вредности. Стратегијата и Акцискиот план треба да понудат предлог-мерки 

и активности кои ќе создаваат нова вредност, препознатлива од чинителите и 

објективно мерлива. Овие вредности треба да одат во насока на правење крупен, 

позитивен исчекор во развојот на Општина Неготино. 

- Идентификација на клучните надлежности и способности. Предлогот на вредности 

треба да е силно поддржан од соодветни способности и вештини на носителите и 

корисниците на конкретните мерки и активности вградени во Стратегијата и Акцискиот 

план.  

- Посветеност на менаџментот на сите партнери-учесници во изработката и 

реализацијата на Стратегијата и Акцискиот план. Идентификацијата на предлог-

вредностите, поединечните надлежности и способности на секој од партнерите се 

основа на процесот на изготвување и реализација на Стратегијата и Акцискиот план, со 

зацртани цели и идентификувани главни мерки и активности како истите да се 

реализираат. Но сето тоа не е возможно без огромна посветеност на лидерите и 

менаџментот на сите партнери-учесници во процесот.  

- Мерење на степенот на остварување на Стратегијата и Акцискиот план. Значаен дел 

од Стратегијата и Акцискиот план ќе биде мерењето на напредокот во нивната 

реализација во однос на предвидената динамика. Ова е значајно, како заради 
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добивањето на повратна информација на одговорните за реализација на самата 

стратегија во поглед на задржување на однапред планираните активности и нивната 

динамика, така и во поглед на тоа колку се достижни зацртаните цели и какви 

евентуални прилагодувања и измени на Стратегијата  и Акцискиот план е потребно да 

се направат. 

Дополнително, процесот на изготвување на Стратегијата и Акцискиот план ги зеде предвид и 

се темелеше на: 

- Партнерска вклученост на сите чинители во  постапката  на  изработка  на  Стратегијата 

и Акцискиот план; 

- Јасно дефинирани и релевантни цели; 

- Одржливост на предвидените цели, мерки и активности; 

- Остварливост на целите; 

- Временско ограничување на мерките и активностите; 

- Транспарентност на постапката. 

 

Основни активности на процесот на изготвување на Стратегијата  

Процесот на изготвување на Стратегијата и Акцискиот план се реализираше преку следниве 

структурирани активности: 

 одржување координативен состанок со претставниците на Центарот за развој на 

вардарскиот плански регион, градоначалниците од општините за кои се изработуваат 

стратегиите и лицата вработени во одделите за локален економски развој 

 прецизно определување на целните групи со соработка со одделните општини  

 изработка на анкетни прашалници за одделните целни групи 

 одржување работни состаноци во Општина Неготино. Иницијалните состаноци се 

планирани со Градоначалникот и вработените задолжени за ЛЕР и финансии, со цел 

остварување партиципативен пристап при креирање стратешки документи и 

општински политики, одредување контакт лице задолжено за комуникација, 

обезбедување на потребните влезни информации, заедничко организирање работни 

средби со целните групи со економскиот оператор при изработката на стратегијата,  

 спроведување теренско истражување со примена на: анкети, интервјуа 

 изработка на SWOT анализа за Општина Неготино 

 анализа на постојната планска документација – стратешки планови за локален 

економски развој, акциони планови како и друга релевантна документација кои дадоа 

релевантна информативна база за досегашните планови во доменот на ЛЕР и 

идентификација на: целните групи на локалната заедница и пошироко, нивните 

очекувања, проблеми и визии за иднината 

 одржување одделни работни средби со претставници на целните групи (граѓани, НВО 

сектор, бизнис сектор, стопански комори, земјоделци, туристички работници итн.) и 

добивање информации за нивните идеи и очекувања од идниот локален економски 

развој (примена на партиципативен пристап при креирање локални политики).  
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 утврдување и дефинирање на приоритетните стратешките области; 

 идентификување и дефинирање на Мисијата и Визијата на општината; 

 утврдување на стратешките приоритети по области и цели кои го дефинираат развојот 

на општината и се насочени кон остварувањето на визијата; 

 утврдување на предлог проектите (иницијативите) што треба да бидат реализирани 

поради остварување на предвидените резултати во дефинираните приоритетните 

области; 

 дефинирање на индикаторите за успешност според кои ќе се мери напредокот во 

одредена област; 

 обезбедување на цврста поврзаност на стратешкиот план и буџетот на единицата на 

локалната самоуправа, односно планираните расходи и приходи 

 Дисеминација на добиените резултати од спроведените активности, односно на 

состојбите и перспективите на локалниот економски развој во Општина Неготино. 

Оваа активност вклучи една работилница, која беше одржана со претставници на 

локалните авторитети (Градоначалник и други одговорни лица од општината), 

претставници на локалната економија, потенцијални претприемачи, претставници на 

здруженија на граѓани  и други релевантни учесници. Целта на оваа работилница беше 

идентификацијата на клучните цели и активности кои беа вградени во Стратегијата на 

Општина Неготино 

 изработка на прва нацрт верзија на Стратегијата за ЛЕР  

 работни состаноци со Градоначалникот, вработените задолжени за ЛЕР и финансии и 

целните групи опфатени при креирањето на Стратегијата, со цел презентирање на 

изработената Нацрт верзии на Стратегијата за ЛЕР пред надлежните авторитети и 

засегнатите страни – граѓански здруженија, претприемачи и претставници на локалната 

економија, претставници на советите на општините, во функција на добивање мислења 

за првично изработените Нацрт верзија на Стратегијата, како и идеи за нивно 

подобрување. Оваа активност цели да го олесни и овозможи процесот на прифаќање и 

усвојување на Стратегијата од страна на сите  надлежни страни 

 анализирање на добиените идеи за подобрување на Нацрт Стратегијата, прифаќање на 

издржаните и применливи идеи  

 изработка на финална Стратегија за локален економски развој  

 Завршна работилница со претставници на сите седум општини и претставници на 

Вардарскиот Плански Регион  

 Презентација на финалните стратегии пред Советот за развој на ВПР, градоначалниците 

и вработените во одделите за ЛЕР 

 

Учесници во процесот  

Стратегијата за локален економски развој на Општина Неготино е изработена во 

партиципативен процес во кој беа опфатени поголем број учесници  разни целни групи. Пред 

се, поддршка и потребните информации се добиени од Градоначалникот на Општината – Г-

дин Ванчо Апостолов, потоа вработените во одделението за локален економски развој – Г-ѓа 
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Лолита Ристова, вработените во урбанизам и комунални дејности во Општината Неготино. 

Вредни и значајни се информациите, ставовите и идеите за локалниот економски развој во 

општината добиени од граѓаните и бизнис секторот преку спроведената онлајн анкета, 

вработени во поголем број локални институции и претставниците од НВО секторот.   

 

1. ПРОФИЛ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

1.1 ИСТОРИЈАТ, ГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ КУЛТУРЕН ПРОФИЛ 

Името Неготино е словенизирано име на античката населба Антигонеа која што во 3 век п.н.е. 

ја формирал македонскиот владетел Антигон Гонат. Денес на територијата на општина 

Неготино постојат огромен број на археолошки локалитети. Денешниот град Неготино е 

формиран во доцниот среден век како занаетчиска населба. 

Неготино својот најголем подем го постигнува во втората половина на 20 век кога прераснува 

во модерна градска населба со развиена инфраструктура. 

Природно-географски карактеристики 

Општината Неготино е лоцирана во 

централниот дел од Република 

Македонија, во областа на средното 

Повардарие. Општина Неготино е во 

Вардарскиот регион, а како посебна 

природна средина му припаѓа на 

Тиквешкиот регион и има 

координати 41°30’ 55.87” Север, 

22°8’13.59” Исток.  Општина Неготино 

го зафаќа источниот дел од 

Тиквешката Котлина, лоцирана на 

двете страни од реката Вардар, на 

југоисток граничи со Демир Капија, 

на север со општина Штип, на исток 

со Конче, на југ со Кавадарци, на запад со Росоман и на северозапад со Градско. Општината е 

со површина од 414 км2, а во градот Неготино и во населените места живеат 19.212 жители.  

Општина Неготино се наоѓа на просечна надморска височина од 150 м.  

 

Низ територијата на општината, во правец север – југ, минуваат автопатот Скопје-Гевгелија и 

железничката линија Скопје – Гевгелија. Покрај тоа, низ општината минуваат и сообраќајни 

врски кои се врска со Источна и Југо-западна Македонија. 

Земјишна структура 
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Почвите на територијата на Општина Неготино имаат хетероген состав, при што застапени се: 

алувијални и делувијални седименти – почви, неогена песоклива серија, неоген бигровен 

варовник, квартерни песоци, чакал, агломеративен туф. Алувијални почви (се карактеризираат 

со песочно-глинест или глинесто-песочен состав и се богати со хранливи материи и се 

карактеризираат со висока плодност). Кафеавите почви во кои спаѓаат гањачите, подзолот и 

кафеавите кисели почви, во целина се недоволно плодни почви за култивираните растенија. 

Овие почви се образуваат под влијание на шумската и тревната вегетација. Се користат за 

одгледување на различни земјоделски производи, меѓу кои и виновата лоза. 

Овие почви се наоѓаат во рамничарски терени, падински терени, брановидно ридски терени. 

Минерални и рудни богатства 

Од рудни богатства на територијата на општина Неготино се наоѓа наоѓалиште на јаглен на 

површина од 60 км2. 

Неорганските ресурси како што се каменот, песокот, глината и тресетот исто така се 

експлоатираат на неорганизиран и стихиен начин. Нема позначајни појави на метални 

минерални суровини, додека состојбата со неметалните суровини е многу поповолна. Од 

неметалите застапени се туларските глини, варовниците, кварцот. 

Климатски карактеристики  

Територијата на општината Неготино, како дел од областа Тиквеш и Повардарје, е под 

влијание на медитеранската клима, која продира од југ, преку Демиркаписката Клисура и на 

континенталната клима, која продира од север, преку Велешката Котлина. 

Судирот на двете климатски влијанија создава модифицирана медитеранска клима со 

следните карактеристики: 

- Просечна температура на воздухот: 13,5° C 

- Средна летна температура на воздухот: 24,7° C 

- Средна зимска температура на воздухот: 3,1° C  

- кое на годишно ниво просечно изнесува 450мм/м2.  

- Просечна влажност на воздухот е 67%.  

- Просечно годишно траење на сончевото зрачење изнесува 2230 часа 

- Најчести ветрови на овој простор се север и северо-западниот ветар 

Хидрографија 

Позначајни површински водотеци во општина Неготино се: Војшаничка, Тимјаничка река, 

Курјачка река и река Вардар која поминува низ општина Неготино. 

Шуми 

Во Општина Неготино се застапени пред се ниски шуми. Површината под шуми во општина 
Неготино изнесува 2626 ха.  
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На брегот на реката Вардар застапени се: врбата, тополите и некои грмушки. На повисоките 
места застапени се дабот,буката, габерот и јасенот.  
 
Поголем дел од површините во неготинското поле се обработливи и на ниви се застапени 
житарици, лозјата и градинарските култури.  
 

Ловишта 

Во општина Неготино постојат пет ловишта и едно ловно друштво кое има околу 330 членови. 

Најчесто во општината се ловат следните видови дивеч: див зајак, еребица, гулаб-гривнаш, 

како дива свиња и лисица. 

Риболовни места во општина Неготино се реките Вардар и Дошница кои располагаат со рибен 

фонд од следниве видови на риба: сом, крап, мрена, клен и белвица. 

 

1.2. ДЕМОГРАФСКА, ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА СТРУКТУРА И КОМПАРАТИВНИТЕ 

ПРЕДНОСТИ  ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

1.2.1 ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНА  

Број на население, домаќинства и станови  

Според пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија од 

2002, во Општина Неготино живеат 19.212 жители. Од нив, околу 13.104 жители живеат во 

градот Неготино кој е и административно седиште на општината, а 6.108 жители живеат во 12 

селски населби.       

Во општината има вкупно 7238 домаќинства и 9.119 станбени единици. 

Етничкиот состав на населението е следниот: 

 Македонци- 17.768 (92,48%) 

 Срби - 627 (3.26%) 

 Роми - 453 (2,36%) 

 Турци - 243 (1,26%) 

 Останати - 121 (0,63%) 

Табела 1: Старосната структура на населението во општина Неготино 

До 18 години 21,0 % 

Од 18 до 60 години 63,5 % 

Над 60 години 15,5 % 

 

Покрај статистичките податоци од Пописот на населението во 2002 година, во функција на 

економскиот развој на Општина Неготино ги презентираме и податоците од Државниот завод 



Стратегија за локален економски развој на Општина Неготино 

Вардарски плански регион  11 

за статистика кои се (Процени на населението на 30.06.2013 и 31.12.2013 според полот и 

возраста, по општини и по статистички региони (НТЕС 3-2007 година), кои се однесуваат на 

процената на населението за 31.12.2013 година, според кои вкупниот број на проценето 

население изнесува 19.387 лица, од кои 9.797 мажи и 9.590 жени.  

Структурата на вкупното население (на возраст над 10 години) по пол и писменост е следна: 

 писмени 16.401, од кои 8.471 се мажи и 7.930 се жени; 

 неписмени 505, од кои 134 се мажи и 371 се жени. 

Структурата на населението на возраст од 15 и повеќе години, според школската подготовка 

(Попис 2002 година), е презентирана во табела бр.2 

Табела бр.2: Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според школска подготовка 

Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според школска подготовка, Попис 2002 

  
Без 

образовани
е 

Некомплетно 
основно 

образование 

Основно 
училиште 

Средно 
училиш

те 

Виша 
школ

а 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистрат
ура 

Докто
рат 

Сеуште се 
во процесот 
на основно 
образовани

е 

Неготино 557 2 536 4 323 6 593 635 779 14 1 7 

Извор: (Попис 2002) 

Структурата на населението во Општина Неготино според пол е. 

 50,89% се од машки пол (9.777); 

 49,11% се од женски пол (9.435); 

Покрај статистичките податоци од Пописот на населението во 2002 година, во функција на 

економскиот развој на Општина Неготино ги презентираме и податоците од Државниот завод 

за статистика кои се (Процени на населението на 30.06.2013 и 31.12.2013 според полот и 

возраста, по општини и по статистички региони (НТЕС 3-2007 година), кои се однесуваат на 

процената на населението за 31.12.2013 година, според кои вкупниот број на проценето 

население изнесува 19.387 лица, од кои 9.797 мажи и 9.590 жени.  

Миграции 

Во Општина Неготино констатиран е значаен пораст на миграцијата од село во град во 

периодот на индустријализација, кој продолжил и во текот на последните години од минатиот 

век, како и во овој век. Во последните десетина години има процес на обратна миграција, 

особено на постара популација. Констатиран е и значаен пораст на миграција на 

работоспособно население од општината надвор од границите на Република Македонија. 

Внатрешните миграции во периодот од 2005 година до 2013 година во Општина Неготино се 

презентирани во табела бр.3. 

Табела бр.3: Внатрешни миграции 

Внатрешни миграции : Отселени граѓани по пол и по возраст, по општини, по години 

 Вкупно 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Неготино 217 183 178 204 214 181 191 224 209 

Извор: Државен завод за статистика 

 
Број на невработени 

Прегледот на невработени лица според школска подготовка со состојба на 31.07.2014 година е 

прикажан во следната табела: 

Табела бр.4: Преглед на невработени лица според школска подготовка 

Школска подготовка вкупно жени  

Без образование и со основно образование 394 204 

Непотполно средно образование 154 53 

Завршено средно образование 281 179 

Вишо образование 12 3 

Високо образование 28 19 

Магистранти на науки 2 2 

Доктори на науки 1 0 

Вкупно 872 460 

Извор: Агенција за вработување на РМ 
  

 

 

1.2.2 СТРУКТУРА НА ЛОКАЛНАТА ЕКОНОМИЈА (БИЗНИС СЕКТОР И ЗЕМЈОДЕЛИЕ) 

Бројот на активните деловни субјекти во Општина Неготино варира во различни периоди. 

Состојбата со 31.12.2013 година е презентирана во табелата бр.5 

Табела бр.5: Активни деловни субјекти по големина во Општина Неготино 
( состојба 31 декември 2013 година) 

Вкупно микро мали средни големи 

746 506 224 13 3 

Извор: Државен завод за статистика 

Табела 6: Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.1 Општина 
Неготино( по општини, состојба 31 декември 2009) – Општина Неготино 

Вкупно 
Земјоделство,  

лов и 
шумарство 

Преработувачк
а индустрија 

Снабдување 
со електрична 
енергија, гас и 

вода 

Градежниш
тво 

Трговија на големо 
и мало; поправка на 
возила, мотоцикли, 
предмети за лична 

употреба и за 
домаќинствата 

Хотели и 
ресторани 

Сообраќај, 
складирање и 

врски 

766 45 97 2 2 313 38 129 

Извор: Државен завод за статистика 

Националната класификација на дејности - НКД Рев.1 е усогласена со Европската 

класификацијана дејности - NACE Rev.1.1, Извор: Државен завод за статистика 
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Табела 7: Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по 

години, состојба 31 декември 2013 година – Општина Неготино 

Опис Број на деловни субјекти 
по сектори 

Земјоделство, шумарство и рибарство 43 

Рударство и вадење на камен 1 

Преработувачка индустрија 99 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа 
и климатизација 2 

Снабдување со вода; отстранување на отпадни 
води, управување со отпад; санација на 
околината 4 

Градежништво 30 

Трговијана големо и трговија на мало; поправка 
на моторни возила и мотоцикли 262 

Транспорт и складирање 127 

Објекти за сместување и сервисни дејности со 
храна 43 

Информации и комуникации 5 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 1 

Дејности во врска со недвижен имот - 

Стручни, научни и технички дејности 49 

Административни и помошни услужни дејности 4 

Јавна управа и одбрана; задолжително 
социјално осигурување 2 

Образование 8 

Дејности на здравствена и социјална заштита 40 

Уметност, забава и рекреација 8 

Други услужни дејности 18 
Извор: Државен завод за статистика Табела  

 

Состојбата во земјоделството според податоците од 2007 година е презентирана во следните 

табели: 

Табела 8: Попис на земјоделството, 2007, Основни статистички податоци за земјоделството, 
сточарството и рибарството во индивидуалниот сектор во Неготино  
Број на 
индивидуални 
земјоделски 
стопанства 

Вкупно 
расположлива 
површина на 
земјиштето во 
ха 

Користено земјоделско земјиште, ха Број на 
одвоени 
делови на 
користено 
земјиште 

Вкупно 
користено 
земјиште 

Сопствено 
земјиште 

Земено на 
користење 
од други 

Дадено на 
користење 
од други 

3121 4556,95 4037,11 2919,16 1150,87 32,92 7695 
(извор Државен завод за статистика Република Македонија). 

 

 
 
Табела 9: Вкупно расположливо земјиште, користено земјоделско земјиште и број на одвоени 
делови на земјиштето во Неготино 
Вкупно Ораници, 

бавчи и 
ливади пасишта Овоштарници лозја расадници 
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куќни 
градини 

4037,11 957,46 26,93 406,88 101,67 2542,17 2,00 
(извор Државен завод за статистика Република Македонија). 

 
Површина на користеното земјоделско земјиште по категории во Неготино (хектари) 

Општина Неготино, во соработка со Владата на Република Македонија спроведува повеќе 

мерки и активности за поддршка и стимулирање на земјоделството, меѓу кои:  

 Информиран и образован земјоделец – напредно земјоделство 

 Претставени дел од мерките на ИПАРД Програмата 

 Трибини за добри земјоделски практики 

 

1.2 СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Образовниот процес во Општина Неготино се спроведува преку: две основни училишта, едно 

средно училиште.  

Некои ученици го продолжуваат средното образование во поблиските градови. Високото 

образование  го продолжуваат во некој од универзитетските центри или на дисперзираните 

студии во блиските градови.  

Децата од предучилишна возраст се згрижени во два клона на детската градинка „Фемо 

Кулаков“ во градот Неготино. За истакнување е дека се отворени три нови клонови на детската 

градинка, по еден во селата Пепелиште, Криволак и Тремник. Со средства од буџетот на 

општина Неготино од 2012 година отворени  се и функционираат 7 (седум) игрални за деца од 

предучилишна возраст во руралните средини: Долни Дисaн, Тимјаник, Тремник, Криволак, 

Пепелиште, Војшанци, Црвени Брегови.Во истите опфатени се околу 120 деца. 

Општина Неготино реализираше активности за реконструкција на повеќе училишта и спортски 

терени во училишта. 

Здравствени установи 

Здравствената заштита во Општина Неготино се обезбедува преку распространета мрежа на 

приватни здравствени установи од примарната практика, Здравствениот дом во Неготино, како 

и развиена мрежа на аптеки. Услуги од секундарната здравствена заштита се користат во 

поблиските градови.  

 

1.3 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Водоснабдување 

Водоснабдувањето на градот Неготино го врши ЈП Комуналец – Неготино. Водата за пиење 

доаѓа од изворот “Лукар”, од кој се снабдува и градот Кавадарци. 
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Водоводниот систем е составен од следните објекти: 

 Резервоар за ниска зона 

 Резервоар за висока зона 

 Водоводна мрежа за ниска зона 

 Водоводна мрежа за висока зона 

 Подземни против пожарни хидранти за обезбедување на објектите од пожар 

Преку градската водоводна мрежа се снабдуваат градското население и индустријата, која се 

наоѓа во градот.  

За наводнување на зелените површини во градот се користат водите од ХМС “Тиквешко Поле” 

За наводнување на земјоделските обработливи површини се користат системите “Неготино 1 и 

2” (површина 2583 ха, се наводнуваат 1399 ха), “Горна Зона Марена” (површина 950 ха, се 

наводнуваат 789 ха) и “Пепелишта” (површина 938 ха, се наводнуваат 220 ха). 

Квалитетот на водата за пиење редовно се контролира. Во функција на подобрување на 

квалитетот на водата за пиење и намалување на загубата на вода за пиење во системот се 

преземаат мерки за промена на дел од водоводната инсталација и замена на старите со нови 

водомери.  

Канализација 

Во градот Неготино одведувањето на комуналните отпадни води од домаќинствата и од други 

потрошувачи се врши заедно со атмосферските води преку постојната канализациона мрежа. 

Индустриските отпадни води од повеќето капацитети директно се испуштаат во Неготинска 

река без претходно пречистување. 

Со фекален канализационен систем за прифаќање и одведување на отпадните води 100% 

покриен е градот Неготино и населбите Тимјаник и Криволак. Во тек се градежни работи и 

изведба на фекална канализација во с. Тремник во должина од 2.304,27м. Вкупната должина 

на канализационата мрежа во Неготино изнесува 45.000 метри. 

Територијата на градот во однос на прифат и одведување на атмосферските врнежи е делумно 

покриено преку мрежа за прифат и одведување на атмосферските води. Вкупната должина на 

атмосферската канализација изнесува 20.000м’. 

Одведувањето на комуналните отпадни води и атмосферските води во градот Неготино го 

врши ЈП Комуналец – Неготино. 

 

 

Управување со отпад 

ЈКП Комуналец Неготино со четири специјални комунални возила и еден трактор го собира и 

транспортира комуналниот отпад од Општина Неготино. 
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Во моментов комуналниот отпад од Општина Неготино се одлага на депонија во сопственост 

на ЈКП Неготино, оддалечена 6km од градот на локација наречена “Бучето” која се простира на 

87.000m2 и има јама за мрша и медицински отпад. 

Во тек се почетни активности за изградба на регионална депонија за општините од 

Вардарскиот плански регион со што ќе биде решен проблемот со одлагањето на комуналниот 

смет и на општина Неготино.  

Општина Неготино има донесено План за управување со отпад во Општина Неготино 2012 – 

2017 година. 

Пазари 

ЈКП Неготино врши одржување на градскиот пазар. Пазарот располага со 100 тезги на 

отворено. 

Енергетска инфраструктура 

Општина Неготино располага со одлична електро-енергетска инфраструктура која може да 

обезбеди услови за непречен економски развој. Електропреносната мрежа е составена од 

далеководи и трафостаници кои обезбедуваат стабилно електрично напојување.  

Патна инфраструктура 

Низ територијата на Општина Неготино, по долината на река Вардар (север – југ), минува 

автопатот Скопје-Гевгелија (главниот автопат Е – 75) и ја поврзува општината со градовите во 

правец на Скопје, односно Гевгелија. Покрај тоа, низ општината минуваат и сообраќајните 

врски кон исток, кои ја поврзуваат општината со источна Македонија, односно со Штип, 

Радовиш и Струмица, како и на запад, кои општината ја поврзуваат со Кавадарци, Прилеп, 

Битола, Охрид. 

Поврзаноста на Општина Неготино со аеродромот Александар Велики е преку автопатот Е - 75. 

Аеродромот Александар Велики е оддалечен 79 км од Неготино.  

Општина Неготино располага со распространета патна мрежа, која на одредени делници е 

недоизградена и на која во некои делови во тек е санација и реновирање.  

Низ Општина Неготино минува и железничката линија Скопје- Гевгелија, која е значајна како за 

економијата на општината така и за нејзиниот севкупен развој. Железничкиот сообраќај 

обезбедува патнички и товарен железнички сообраќај.  

 

2. РЕКРЕАТИВНИ СОДРЖИНИ, СПОРТ, КУЛТУРА И ДРУГИ АСПЕКТИ 

РЕЛЕВАНТНИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Спортскиот живот во Општина Неготино се изведува на градскиот стадион во Неготино, СРЦ 
„Младост“, отворени и затворени спортски терени, како и во спортски сали во основните и 
средното училиште во градот. Владата на Република Македонија изгради ново мулти 
функционално игралиште во населбата „Саат Кула“.  
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 Со ГУП на општината се планирани површини за спорт и рекреација од 25 хектари. Од нив, во 
комплексот на СРЦ „Младост“ за нови терени за спорт и рекреација планирани се 6 хектари; 

Во Општина Неготино успешно функционираат спортските клубови: ГФК „Неготино“, 
кошаркарски клуб „Неготино“, борачки клуб „Неготино“, Градски Шаховски клуб “Неготино”.  

Општина Неготино инвестира во спортски и детски терени со реквизити. Дел од тие активности 
се: Поставување реквизити за детски игралишта и реконструкција на детски парк во населбата 
„Саат Кула“.   

Културни  манифестации 

Општина Неготино реализира голем број културни манифестации и настани со забавна 

содржина во текот на годината ( вкупно 37 настани). 

Позначајни манифестации кои се одржуваат во Општина Неготино се Фестивалот на виното (14 

февруари) кој се одржува по повод верскиот празник Св. Трифун (заштитник на лозарите), 

Манастирска вечер и Неготинскиот панаѓур (20-23 септември) кој се одржува по повод 

верскиот празник Мала Богородица. Покрај овие настани, во Општина Неготино се одржуваат 

и следните манифестации: Одбележување на Денот на театарот 27 Март, Одбележување на 

Светскиот ден на книгата 23 април, Одбележување на Светскиот ден на музеите 18 мај, 

Отворено градско првенство во ШАХ “Неготино 2014”, Ден на културата во Република 

Македонија – 10 Јуни, Неготинско културно лето 2014 ,  Сликарско – копаничарска колонија 

“Св.Ѓорѓи 2014”, Отворено градско првенство во тенис, Street Ball – Турнир во улична кошарка, 

Одбележување на национален празник - Илинден 2 Август, Одбележување на 8 Септември - 

Ден на независноста на РМ 8 септември, Одбележување на национален празник 11-ти 

Октомври, Одбележување на Денот на македонската револуционерна борба 23 октомври, 

Одбележување на Денот на градот - 8 НОЕМВРИ . 

Институции од областа на културата 

Во Општина Неготино функционираат сите неопходни  институции од областа на културата: 

1. Градска Библиотека Страшо Пинџур, е формирана во 1945 год.  

2. Музеј на Град Неготино, формиран во 1978 год. , кој е надлежен за заштита, чување и 
промоција на културно-историското наследство на пошироко подрачје, односно за 
општините Неготино и Демир Капија. 

3. Центар за култура „Ацо Ѓорчев“, пред 2004 година познат како Дом на Културата „Ацо 
Ѓорчев“ – Неготино, формиран во 1948 година. Центарот располага со голема сала со 
капацитет од 288 седишта, уметничка галерија со површина од 45м2. Во центарот се 
изведуваат активности од драмско-сценската дејност, музичко-концертната и 
фолклорната дејност, како и изложбено-галериска дејност.  

Верски објекти 

Познати верски објекти во Неготино се: Манастирот “„Свети Ѓорѓи“ се наоѓа во близината на 

Неготино и црквата Св. Атанасиј,,. 

Стариот манастир„Свети Ѓорѓи“е изграден во средината на 18 век, но после неколку 

разурнувања и палења тој бил целосно реновиран и возобновен. Во 1978 година околу него се 

изградени и конаци и други помошни објекти, дворот е целосно поплочен со што овој 
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комплекс станува прекрасно место за одмор. Во околината на манастирот се наоѓаат повеќе 

мали светилишта, како и повеќе археолошки локалитети. 

Црквата ,,Св. Атанасиј”е изградена во првата половина на 19 век, во 1837г. Ова е класична 

црква за 19 век.Патрон Празник е 31 јануари по новиот или 18 јануари по Јулијанскиот 

календар. 

Познати објекти во Општина Неготино кои можат да го задржат вниманието на туристите и 

посетителите на Неготино се: Саат Кулата, Музејот на виното, Галеријата на виното, 

мултифункиционален ТИЦ „Желкова куќа“. 

Познати излетнички места во Општина Неготино кои можат да се користат како туристичка 

дестинација се: Гоцева шума, Тимјаничка цуцка, Планина Серта, Клањево, Вешје 

Туристички капацитети. Градот Неготино располага со следните туристички капацитети, кои 

можат да послужат како појдовна основа во развојот на туризмот: 

1. Винарии со сопствени ресторани и сали за дегустација 

2. Хотел „Парк“, со капацитет од 150 легла. Се наоѓа во периферниот дел од 

градот.Располага со ресторан со 500 места за седење и летна тераса со 300 места.  

3. Конаците на манастирот „Св. Ѓорѓија“, кои потекнуваат од 19 век, како предуслов за 
историско-културен туризам и капаците за сместување до 63 легла. 

4. Поранешниот aвтокамп „Антигона“ нуди можност за кампување, адаптација на 

ресторански дел и летна тераса со 400 места за седење (тој во моментот е 

пренаменет  за други дејности); 

5. Во општината постојат услови за развој на планинарскиот, ловниот и риболовниот 

туризам; 

6. Форма погодна за алтернативен туризам е и постоењето на клубот на олдтајмери од 

Неготино, кој располага со голем број стари моторни возила; 

7. Како посебно богатство се потенцира и близината на археолошкиот локалитет Стоби,  

архелошките локалитети Градиште-Антигонеа,Чаир рид, археолошки локалитет- 

укрепена населба и кастел  ,,Градот”  и др. помали локалитети; 

8. Постои современо изграден сместувачки капацитет во приватна сопственост 

„Хавана“, со атрактивен базен и со други придружни угостителски објекти кој 

располага со 10 соби со вкупен број од 19 легла; 

9. „Хотел Памела“- располага со 23 соби со вкупен број од 46 легла и дополнително 

помошни 10 легла или вкупно 56 легла. 

Постојат големи потенцијали за развој во областа на туризмот, посебно од аспект на 

местоположбата на општината и развојот на транзитниот туризам.  

Во градот постојат повеќе угостителски објекти кои со своите капацитети нудат врвна услуга на 

гостите,традиционална Македонска кујна и  познатиот специјалитет,,Неготинска пита,,.  
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3. КОМПАРАТИВНИ ПРЕДНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА ЕКОНОМИЈА  

Урбанизам  

За урбанистичкото уредување изработени се ГУП и ДУП, а последните години се направени 

напори за санирање на долгогодишната несоодветна состојба во делот на урбанистичкото 

планирање.  

Индустриски зони 

Во Општина Неготино постојат неколку индустриски зони:  

 Оформена е Индустриска зона КО Неготино(во близина на  Црвени Брегови) на 

површина од 30 ha со намена за откупно – дистрибутивни центри, лесна и 

незагадувачка индустрија 

 Во тек е изработка на УПВНМ  за формирање на Индустриска зона Дуброво – Тремник 

на површина од 70 ha, со намена за , лесна и незагадувачка индустрија 

 Оформени се локации за изградба на 28 мини винарии 

 Оформена се индустриски зони во  УЗ  8 и УЗ 9 кои се дел од град  Неготино 

Енергетска ефикасност  

Општина Неготино, како една од Општините од Вардарскиот регион ги користи услугите од 

областа на енергетската ефикасност од заедничката канцеларија лоцирана во Неготино.   

Целта на енергетската ефикасност да се користи помалку енергија за вршење на одредена 

услуга или за одредена задача, со што се допринесува за редуцирање на емисијата од 

согорувањето на фосилните горива. 

Дополнително, со енергетската ефикасност се заштедуваат средства кои може да бидат 

потрошени за подобрување на животот и условите на работниците, потрошувачите, граѓаните. 

Во Општина Неготино преземени се одредени чекори во областа на енергетската ефикасност и 

постигнати се одредени подобрувања во искористувањето на енергијата како во 

резиденцијалниот така и во индустрискиот сектор. За споменување се реализираните 

активности за промена на дотрајани надворешни врати и прозорци со нови алуминиумски во 

клон „Мајски Цвет“ од ЈОДГ „Фемо Кулаков“ во Неготино. Активностите се реализирани во 

соработка со Армијата на Република Македонија, Американската Амбасада и Американската 

војска.  

 

4.СОСТОЈБА И КАПАЦИТЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И МСП  

Национален контекст  

Постојната состојба во поглед на потенцијалите за развој на секторот на МСП и 

претприемништво се карактеризира со низа мерки и активности за унапредување нас бизнис 
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климата во Република Македонија. Оттука, и наодите во извештајот на Doing Business за 2013 

година укажуваат на поволната бизнис клима со што Република Македонија е меѓу десетте 

најдобри за започнување на нов бизнис и помеѓу триесетте најдобро рангирани бизнис 

клими1. Законската рамка која го регулира развојот на претприемништвото и секторот на МСП 

е усогласена со европските стандарди и е во прилог на растот на бизнисите2. Постоечките 

финансиски институции даваат поддршка на претприемништвото, но и дополнително се 

спроведуваат кампањи за промоција и подигнување на јавната свест за придобивките од 

развојот на претприемништвото. 

Мерките и активностите кои се спроведуваат во областа на претприемништво и развојот на 

МСП се во надлежност на: Министерство за економија на Република Македонија, Агенција за 

поддршка на претприемништвото на Република Македонија, Комитетот за иновации, 

технологија и претприемништво, Фондот за иновации и технолошки развој и Националниот 

совет за претприемништво и конкурентност, а се составен дел на следниве национални 

политики: 

 Национална стратегија за развој на МСП (2002 – 2013) 

 Програма за конкурентност, иновации и претприемништво (2014)  

 Стратегијата за иновации на Република Македонија (2012 – 2020) 

 Индустриската политика на Република Македонија (2009 – 2020) 

 Матрица на иновативната унија за Република Македонија (2010) 

 Националната програма за развој на образованието во Република Македонија (2005 – 
2015)  

 Стратегија за регионален развој на Република Македонија (2009 – 2019)  

 Стратегија за промоција на извозот 

 Национална стратегија за вработување на Република Македонија 

Анализата на политиките и состојбата во областите на претприемништвото и МСП во 

Република Македонија (кои како решенија, (мерки и активности во основа се креираат и 

донесуваат на национално ниво) укажува на можностите за подобрување на поддршката за 

развој на секторот од страна на самите општини кои на локално ниво можат да ги 

приоретизираат прашањата, а со тоа и да ги насочат расположливите ресурси кон реализација 

на мерките и активностите за развој на претприемништвото и МСП. При изработката на оваа 

стратегија, со анализата на постојната состојба со претприемништвото и МСП во Општина 

Неготино се зедоа предвид постоечките предизвици и проблеми, но и потенцијалните чекори 

потребни за истите да се надминат, согласно позитивни компаративни искуства, а во служба на 

развојот на МСП во Општина Неготино.   

 

                                                           
1
 Со воведувањето на електронските системи за е-регистрација (со кој се овозможува брзо и лесно регистрирање на 

фирми), е-даноци (електронско поднесување на годишните финансиски извештаи)   
2
Законската рамка за Секторот МСП и претприемништво ги опфаќа:Законот за основање на Агенција за поддршка на 

претприемништвото на Република Македонија;Законот за трговски друштва;Законот за стечајна постапка;Законот за 
иновациска дејност;и Законот за локална самоуправа 
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4.1 СОСТОЈБА ВО ЛОКАЛНАТА ЕКОНОМИЈА НА ОПШТИНА НЕГОТИНО И РАЗВОЈ НА 

ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И МСП 

Листата на надлежности од областа на локалниот економски развој за кои што е надлежна 

општината се регулирани во член 22 точка 3 од Законот за локалната самоуправа
3
: 

 планирање на локалниот економски развој; 

 утврдување на развојните и на структурните приоритети; 

 водење на локалната економска политика; 

 поддршка на развојот на малите и на средните претпријатија и на претприемништвото 

на локално ниво и, во тој контекст, учество во воспоставувањето и во развојот на 

локалната мрежа на институции и агенции; и  

 промовирање на партнерства. 

Истражувањето во областа на претприемништвото и развојот на МСП, спроведено за 

потребите на оваа Стратегија, преку креираните прашалници ги опфаќа ставовите на 

компаниите и граѓаните од Општината во поглед на условите и потенцијалите за развој. 

Со оглед на тоа што постојат малку фокусирани истражувања и податоци кои се однесуваат 

конкретно на состојбите во општина Неготино, во оваа анализа се земени во  предвид веќе 

постоечките податоци и истражувања на национални ниво кои се дополнети со сознанијата 

добиени од истражувањето спроведено за потребите за подготовка на оваа Стратегија, а се 

однесуваат на состојбата за развој на претприемништво и МСП и во општина Неготино. 

Според националната класификација на дејности - НКД која е усогласена со Европската 

класификација на дејности - NACE Rev.2 структурата на деловни субјекти по дејности во 

општина Неготино е прикажана на следниот графички приказ: 
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Според истата може да се забележи дека најголемиот дел од деловните субјекти отпаѓаат на, 

трговијата на големо и мало (35%), преработувачката индустрија (17%), транспорт и 

складирање (13%), стручни, научни и технички дејности (7%) објекти за сместување и сервисни 

дејности со храна (6%) и земјоделство, шумарство и водостопанство (6%).  

 

4.1.1 НАОДИ ОД ТЕРЕНСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ - БИЗНИС СЕКТОР   

Наодите од истражувањето и анализата на состојбата се темелат на податоците добиени од 

доставените прашалници на (постојни и потенцијални) претприемачи, претставници 

(сопственици и управители) на мали и средни претпријатија и граѓани од општината,  како и 

преку спроведените полу-структурираните интервјуа и работилници со претставници на 

јавниот и приватниот сектор, невладиниот сектор, научно-образовните институции, 

регионалната стопанска комора и граѓаните на Општина Неготино.   

Од испитаниците (претставници на бизнис секторот), истражувањето ги даде следните 

резултати:  
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Најголем процент од испитаниците од бизнис секторот во Општина Неготино се сопственици 

или управители на компаниите (како релевантен извор на информации од врвниот 

менаџмент), чија дејност е во: винската индустрија (производство и пласман), услужен сектор, 

продажба, здравство, енергетика (парно греење и сончеви колектори), прехранбена и 

преработувачка индустрија, образование на возрасни, производство на апарати за 

домаќинство, производство на кондиторски производи. 

Од вработените во овие компании, 95%  работат со полно, околу 1% со скратено време, околу 

2%  ангажираат надворешни соработници и околу 1% се волонтери. Најголем дел од 

вработените или 50% спаѓаат во возрасната група од 35-44, додека пак останатите припаѓаат во 

возрасните категории помеѓу 25-44 и 45-59 години. 

Во поглед на пласманот на понудените производи и услуги, испитаните компаниите нудат: 

здравствени услуги, греење и сончеви колектори, трговија, до/пре-квалификација, грејни 

уреди, цврсто гориво, прехранбени производи (алва, локум, кикиритки, вино и ракија). 

Во поглед на пласманот на понудените производи и услуги, компаниите пласираат  12,69% на 

национално ниво, 63,28%  во рамки на општината и во околината, и 24,03%  на надворешен 

пазар. 

 

 

Потреби на бизнис заедницата во Општина Неготино 

Од расположливата работна сила, по прашање на задоволување на потребите и барањата на 

бизнис заедницата, 60% од испитаниците се сметаат дека работната сила која се нуди на 

пазарот одговара на нивните потреби и барања, додека пак 40% сметаат дека потребна е 

дополнителна обука и доквалификација.  

Во поглед на потребните вештини и обуки кои би им помогнале на бизнис заедницата за 

подобрување на квалитетот на работењето на нивниот персонал, испитаниците ги наведоа 

потребите од вештини во нови технологии за производство, маркетинг и финансиски 

менаџмент. 

63,28% 
12,69% 

24,03% 
Во општината или 
соседните општини 

Национално ниво 

Странски пазари 
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Англиски јазик
7%

Компјутерски 
вештини

7%

Нови технологии 
за производство

27%

Менаџмент 
со човекови 

ресурски

13%

Финансиски 
менаџмент

13%

Сметководство
13%

Маркетинг
20%

Потреби од вештини и обуки за подобрување на квалитетот 

на работењето на МСП 

 

Од испитаните компании во Општина Неготино, 37,5% од компаниите членуваат во некое 

деловно здружение или стопанска комора, додека пак 62,5% не се членки во здруженија од 

таков тип.  

 

 Оценка на работата на општинската администрација 

Функционирањето на одделението за ЛЕР и општинска администрација е задоволувачки за 

сите испитаници (100%). Од аспект на обезбедување на обуки и експертизи, 57,1% од бизнис 

заедницата смета дека е незадоволувачки. Во поглед на процедурите за бизнис 80% од 

испитаниците сметаат дека се незадоволувачки,  а 71,4% сметаат дека недоволни се и 

информациите за развој на бизнисот. По прашање на патната инфраструктура (локалните 

патишта во општината), бизнисите 85,7% сметаат дека е незадоволувачка.  

Телекомуникациската мрежа и многу задоволувачка (100%), додека пак комуналните услуги 

(водовод, канализација) се добри и незадоволувачки за 71,4% од бизнисите. Реформа на 

политиките за локално оданочување, енергијата и управувањето со отпад се задоволувачки (за 

над 60% од испитаниците), а квалитетот на животот и јавните услуги во Општина Неготино е 

задоволувачки за 71,4% од испитаниците.  
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42,86% од бизнис секторот во Општина Неготино оценува дека деловното окружување во 

општината е поволно за развој на бизнисите, додека пак 57,14% сметаат дека истото не 

поттикнува развој на бизнисите.  

 

Во поглед на приоритети кои локалната администрација треба да ги има во периодот од 

следните 3-5 години со цел да го забрза локалниот економски развој, а воедно и да се 

подобрат  условите за функционирање на МСП, испитаниците ги дадоа следните предлози:  

- зголемување на бројот на паркинг места, подобрување на локална инфраструктура 
(патната инфраструктура), решавање на проблемот со водоснабдување, отворање на 

0,0% 

57,1% 

20,0% 

57,1% 

14,3% 

0,0% 

28,6% 

14,3% 

14,3% 

16,7% 

28,6% 

28,6% 

100,0% 

42,9% 

80,0% 

71,4% 

85,7% 

71,4% 

85,7% 

85,7% 

83,3% 

71,4% 

71,4% 
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Управување со отпад 

Енергија 

Реформа на политиките за локално … 

Јавни услуги 

Квалитет на живот 

Задоволително Незадоволително 

42,86% 

57,14% 

Оценка за деловното окружување во 
Општина Неготино 

Поволно за развој 
на бизниси 

Не поттикнува 
развој на бизниси 
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породилно одделение во Неготино, развој насочен од извонредната местоположба на 
Неготино (автопат, железница), искористување на близината на главни стопански 
центри, поттикнување на локалните компании во развој.  

 

4.1.2 НАОДИ ОД ТЕРЕНСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ - НАСЕЛЕНИЕ 

Од испитаните граѓани од Општина Неготино (50% мажи, 50% жени), 21% се на возраст од 20-

30 години, а 42% се на возраст од 31-40 години, 23% се на возраст од 41-50 години. Во поглед 

на образованието  2% од испитаниците се со основно образование, 21% се со средно, додека 

61% се со високо образование, а 14% се со после-дипломски студии. Од испитаните 97% 

одговориле дека во Неготино живеат повеќе од 10 години, а 2,5%  5 до 10 години.  

 Оценка на Општината и општинската администрација 

Од испитаниците 83,3% сметаат дека природната средина и окружување во општината е на 

задоволувачко ниво. 54,8% сметаат дека квалитетот на комунални услуги е задоволувачки, а 

73,8% сметаат дека нивото на опременост и постоење на јавни установи (училишта, болници, 

градинки итн.) е исто така задоволувачки. 55% пак сметаат дека нивото на развој на локалната 

економија е на добро ниво. Кога станува збор за релации за соработка со соседните општини 

(економски, културни итн.), 78% од граѓаните на Неготино сметаат дека се задоволувачки, а 

76,2% сметаат дека начинот на кој се управува со општината е задоволувачко. 

 
Според испитаниците 66% сметаат дека локалната самоуправа може повеќе да се вклучи во 

економскиот развој на Неготино, а 23% сметаат дека истата е доволно вклучена.  
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45,2% 

26,2% 

45,0% 
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Проблеми со кои се соочува општината  

Од аспект на проблемите со кои се соочува општината, граѓаните сметаат дека туризмот 

(92,3%), здравството (87,8%) индустријата (87,2%), и комуналните услуги (водовод, 

канализација, собирање и депонирање на отпад, итн.) (85,4%) се најзначајните проблеми.  

 
 

Ресурси 

Од испитаниците 36% сметаат дека локалната самоуправа (администрација) треба да најде 

средства со кои ќе го поттикнува економскиот развој на општината од Буџетот на локалната 

самоуправа и сметаат дека има значајно влијание, 57% сметаат дека треба да се од државен 

буџет и го оценуваат како многу значајно, 62% сметаат дека треба да се најдат средства од 

домашен приватен сектор (со привлекување на локални инвестиции) и сметаат дека има 

значајно влијание. Според испитаниците 71% сметаат дека надворешно финансирање (ЕУ, 

Светска Банка, останати) ќе влијаат  значајно за развојот на општина Неготино.  

 

Пропулзивни правци на развој на Општина Неготино – наоди од примарно 

истражување 

Според испитаниците како најважни и најзначајни области за економскиот развој се туризмот, 

земјоделието, трговијата и транспортот, а како најважни и најзначајни области за можности за 

вработување се индустријата, градежништвото и јавните услуги/администрација. Во поглед на 

економскиот развој на општина Неготино, 64% сметаат дека лозарството е најважно и со 

80,5% 

87,2% 

55,0% 

70,7% 

85,4% 

65,9% 

87,8% 

73,7% 

92,3% 

62,5% 

83,3% 

19,5% 

12,8% 

45,0% 

29,3% 

14,6% 

34,2% 

14,6% 

26,3% 

7,7% 

37,5% 

16,7% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Земјоделие 

Индустрија 

Домување 

Сообраќај 

Комунални услуги 

Образование 

Здравство 

Заштита на животната средина 

Туризам 

Култура 

Спорт 

Не е сериозен проблем Сериозен Проблем 
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најголем потенцијал за развој, додека пак 34% сметаат дека преработката на градинарски 

производи има најголем потенцијал.  

 

 
Во поглед на приоритетните мерки кои треба да ги преземе општина Неготино за да се 
подобри економската состојба, граѓаните ги наведоа следните: Да се реши проблемот со 
водоснабдувањето,да се донесат странски инвестиции со цел да се зголеми вработувањето, 
реконструкција на улици и патишта, урбанизација на индустриските зони, привлекување на 
странски инвестиции, изградба на угостителски објекти за транзитен туризам,  дополнителни 
субвенции за лозарите, донесување на стратешки план за 5-10 г. со јасна цел: лесна, не 
загадувачка индустрија или туризам (вински, селски) и проекти од ИПА што е можно повеќе, 
нови индустриски капацитети, образование, подобрен откуп на грозје, туризам, да се подобри 
инфраструктурата, а да се намалат комуналните и другите трошоци, подобрување на 
комунални услуги (водовод, канализација, собирање и депонирање на отпад, итн.)  
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Области значајни за економски развој на Општина Неготино 
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4.2 ФУНКЦИИ И УСЛУГИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО ОД АСПЕКТ НА ЛЕР  

Една од најважните цели за поттикнување на економскиот развој во општина Неготино, 

претставува капитализацијата на расположливите ресурси и поддршката за секторите и 

социјалните групи кои имаат тешкотии во пристапот кон основните економски и финансиски 

ресурси.  Намената на оваа функција опфаќа голем број на цели и треба да има за задача да 

тежнее кон еднаква застапеност на услуги кои ќе ги обезбедува општината за приватниот и 

јавниот сектор.  

4.2.1 ФОРМИ НА ПОДРШКА НА МСП  

Како најбитни специфични цели во делот на обезбедувањето на услуги за ЛЕР може да се 

издвојат следните:  

- Поддршка за интеграција и координација на локалните институции и здруженија кои имаат 

взаемна визија за локалниот економски развој,  

- Промоција на малите и средни претпријатија,  

- Планирање, развој и воведување на услуги за јавни и приватни субјекти кои ќе го 

поддржат локалниот економски развој на општина Неготино. 

За успешно спроведување на овој процес за енгогениот потенцијал на општина Неготино, 

најпрво потребна е усогласеност во дијалогот помеѓу локалните институции, приватниот 

сектор и граѓаните. Во рамките на оваа стратегија се развиени планови за економски развој 

кои ќе вклучуваат: претприемачки активности, развој на инфраструктурата и урбанистичкото 

планирање, пристап и менаџмент до финансиски средства, можности за истражување и развој, 

како и обезбедување на можности за обука за стекнување на потребните вештини на 

локалниот пазар на труд.  

Во анализата на можностите за локален економски развој посебно внимание се обрна на 

потребите на социјално ранливите групи и на одредување на нивото и можностите за 

надминување на сиромаштијата кај одредени категории на ранливи групи во општина 

Неготино. За поттикнување на инклузијата на ранливите групи направени се економски 

планови на регионално ниво за зголемување на нивото на  претприемачката култура со кои се 

очекува да се постигнат резултати на среден и подолг рок.  

 

4.2.2 ПЛАТФОРМИ ЗА ПОДДРШКА НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ЛЕР 

Општината своите активности во делот за ЛЕР ќе ги темели на активности со кои се создава на 

амбиент поволен за инвестирање и развој на бизнис и амбиент поволен за живот на граѓаните.  

Како заедничка платформа за развој на лесна незагадувачка индустријата  и земјоделството е 

поддршка на развојот на МСП кои можат да се формираат во секој од идентификуваните 

сегменти, така што со индивидуалните претприемачки иницијативи ќе се развијат проекти 

(производи и услуги) кои се одржливи за основачите и атрактивни за корисниците. 
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Подобрувањата во обемот и квалитетот на услугите во областа на инвестициите и 

подобрување на комуналната инфраструктура и консеквентно на животот на граѓаните во 

Општина Неготино, како и негување, развој и унапредување на постојното културно 

наследство и други социјални активности кои се во надлежност на општината, односно во 

соработка со невладин сектор, кој претставува докажана форма на приближување на 

општинските активности до граѓаните, може да се очекува подобрување на опкружувањето 

за бизнис инвестиции како и за квалитетот на живот на граѓаните. 

 

5. СОСТОЈБА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ  

Во општината Неготино туризмот својата развојна основа ја има во нагласената транзитност, 

излетничките можности, лозарството и винарството.  Во изминатиот период визијата за развој 

го акцентираше винскиот туризам. Поради тоа во општината се преземаа мерки и активности 

на планот на унапредување на оваа дејност, сврзана пред се со постоењето на винарии и 

квалитетното грозје и вино.  Но, постоењето на други ресурси го определува туризмот како 

дејност со селективни карактеристики и можност за формирање интегративни производи. Тоа 

подразбира дека уредувањето на утврдените инфо точки во транзитниот коридор и 

излетничкиот простор треба да се поврзе со винските рути кои се определени во рамките на 

општината. Манифестациите кои се присутни во општината претставуваат добра прилика за 

реализација на селективноста и во исто време за комплексност на туристичката понуда и 

издвоени туристички програмски производи. Соработката со Вардарскиот регион овозможува 

користење на ресурсите во рамки на меѓуопштинската соработка. Така, атрактивно-ресурската 

основа со изразити потенцијали во општините од Вардарскиот плански регион и солидниот 

кадровски потенцијал како и угостителската традиција можат туризмот во општината да го 

стават во функција на општествено-економскиот развој и како фактор кој може да поттикне 

развојни процеси во други дејности и гранки и надвор од општинските рамки. Тоа значи дека 

постои отворен простор за стратешки пристап за унапредување и позиционирање на оваа 

дејност како важен развоен чинител.  

Во општината се присутни ансамбли со стари куќи во населби кои се иселени. Тие потсетуваат 

на традиционалниот начин на живот и опстојување, така што поседуваат изразити етнографски 

карактеристики. Нивното вклучување во туристичката понуда подразбира уредување на 

просторот и преземање мерки за заштита. Развојот на туризмот токму е нераскинливо  

поврзана со уредувањето на просторот, решавањето на урбаните, инфраструктурните и 

комуналните проблеми, подобрување на инвестиционата клима, уредување на излетнички 

места и пикник – локации и генерално хуманизирање на просторот во функција на оваа 

дејност. Постоењето на средини во општината кои поседуваат рурален карактер и релативно 

висока застапеност на земјоделски површини со агро-културен карактер се основа за органско 

производство на храна што ги вклучува во диференцијација на посебна вредност во 

креирањето на туристичка понуда и конкретни туристички производи.  

Општината е активна во пристапот за унапредување на туризмот преку вклучување во 

домашни и меѓународни проекти, така што презема мерки и активности во насока на 
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користење на ресурсите. Меѓутоа, капацитетите во туристичкото агенциско работење се слаби. 

Исто така, забележително е отсуството на туристички водичи од општ и специјализиран 

карактер. Тоа упатува на потреба од обуки за неформално образование.  

Обуките во форма на трибини се потребни и во областа на домашното сместување кое се 

наоѓа во зародиш. Просторни и кадровски ресурси постојат како во општината, така и во 

опкружувањето. Овие преземања можат да се  однесуваат на меѓуопштинска соработка и 

соработка со општини надвор од државата. Посебно треба да се истакне учеството на 

општината во проектите на ИПА и ИПАРД фондовите со чија помош се овозможува добивање 

на конкретни уредени локалитети и објекти.  Општината во рамките на своите ингеренции 

релативно добро се справува со проблемите од комунален карактер и заштита на животната 

средина, унапредување на културното наследство и спортско – рекреативните услови во 

функција на развој на туризмот.     

Од анализата која ја вршевме преку интервју со засегнатите страни можевме да констатираме 

дека се изразува релативно висок степен на оценка на квалитетот на услугите кои ги дава 

општинската администрација.  Тие исто така сметаат дека е неопходно унапредување на 

туристичката дејност, посебно во областа на вработувањата во туризмот и креирање на 

модели на претприемништво. Ова посебно се однесува на угостителството.  

5.1 ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА РЕСУРСИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ТУРИЗМОТ 

Врз основа на извршеното вреднување на ресурсите во Општина Неготино можеме табеларно 

да ги претставиме и да ги лоцираме според видот на ресурсите, нивната атрактивност и 

функционалност, просторната определеност на објектите и локалитетите и нивната состојба, 

карактеристики и можности за вклучување во туристичката понуда. 

Табела бр. 9: - Капацитети како атрактивна и рецептивна основа за развој на туризмот во 

општина Неготино 

Вид на 

туристичка 

вредност 

(ресурс)Прост

орно- 

географска 

положба и 

поврзаност 

 

 

 

 

 

 

Атрактивност и 

функционалност 

Просторна 

определеност, 

на  објект и 

локалитет 

Состојба и карактеристики 

Транзитност Делница низ 

општината на 

коридорот 10  

 

Утврдени 

точки: 

509,513, 514 

531, 535 и 536 

Неготино   

Постои инфраструктура која може да се 
употреби за инфо-точки 
 
Составен дел на усвоената Студија за 
идентификација на стратешки локации за 
организирање на информативни пунктови 
вдолж коридорот 10 и магистралниот 
правец м-5 во Вардарскиот плански 
регион 
 

Нема урбанистички решенија  

Транзитно-туристички активности: Одмор, 

трговија, угостителство, сервисни услуги 
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Природни 

 

 

 

 

 

 

 

Културни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угостителски 

капацитети 

1.Река Вардар-

течение во 

општината 

Слабо уреден брег 
Речен туризам, риболовен, спортови на 
вода 

2.Викенд зона 

Калањeво 

Калањево 

 

Надвор од ГУП Неготино 
Викенд туризам 

 

СРЦ. Младост  

 

Неготино Дел од ГУП кој е усвоен  

Спортски туризам 

1. Атракции 
1.1. Споменици 
1.1.1. Религиозни 
градби - 
христијански 

Св. Ѓорѓи; Св. 
Атанасие; 

Значаен манастирски комплекс со бројни 
содржини 
Скромна градска црква 

1.1.2. Јавни 
градби 

Саат кула Руинирана „Саат кула“ во окружување кое 
ги затскрива нејзините амбиентални 
вредности 

1.1.3. Археологија Градиште 
Антигонеа 

Локалитет со одлична позиција, но тешко 
достапен за посетители и во фаза на 
истражување, без значајни 
конзерваторски интервенции 

1.1.4. 
Амбиентални 
целини 

Детски 
игралишта за 
спорт и 
рекреација 

Скромна вредност 

1.2. Музеи 
1.2.1. Историско - 
уметнички музеи 

Локален музеј Значајна колекција на артефакти 

1.2.2. 
Етнографски 
музеи 

Музеј на 
виното; 
колекција на 
автомобили 
олдтајмери 
Мултифункцио
нален ТИЦ 
„Желкова 
куќа“ 

Содржина на манастирскиот комплекс 
 
Колекција во приватна сопственост 
 
 
Потребно доопремување на винска 
архива и функционирање на туристичко-
инфо биро 

2. Настани и 
манифестации 
2.1. Религиозни 
настани 

Манастирска 
вечер Св. Ѓорѓи 

Еднодневна манифестација во 
манастирскиот комплекс 

2.2. Секуларни 
фестивали и 
настани 

Недела на 
виното Св. 
Трифун;  
Неготинска 
вечер и 
традиционале
н Неготински 
панаѓур 

Значаен комплекс на настани поврзани со 
виното кои се одржуваат во месец 
Февруари 
Настани поврзани со негувањето на 
староградската култура 
Стопанско-туристичка 
Добро е што овие настани се временски 
поврзани во една недела од септември 
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3. Етнографско 
наследство 
3.1. Стопански 
активности 

Винариите од 
општина 
Неготино 
(Повардарие, 
Бовин, Пивка, 
Дудин, 
Вардарска 
Долина, Венец 
–Д.Дисан и 
др.) 

Можност за туристички посети со 
тематски карактер за производство на 
вино  

Хотели 2, 
Мотел 1 
Конаци 1, 
Приватно 
сместување  20, 
Гостилници и 
ресторани 11, 
Кафе бар 6,  
Дискотеки 2 

Неготино 

 
 
 
Запазени минимални технички услови  
Основа за развој на гастрономски туризам 

 

Од табеларниот преглед на општината очигледно е дека Неготино располага со одредени 

развојни карактеристики кои се однесуваат на транзитноста. Реката Вардар е излетиште и 

викенд – зона. Исто така, општината располага со забележителни природни и културни 

вредности меѓу кои посебно место заземаат атракциите, амбиенталните целини, 

археолошките локалитети кои не се достапни за пошироката туристичка клиентела. Добра 

содржина на понудата може да биде комплексот на настани и манифестации сврзани со 

виното и негувањето на староградската култура. Табеларниот преглед врз основа на вака 

диференцираните атрактивности упатува на селективни можности за развој на туризмот и 

посебни активности во рамките на ваквата селективна и комплексна туристичка понуда. 

 

5.2 СОСТОЈБИ И КАПАЦИТЕТИ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

Анализата на состојбите во угостителската дејност покажува дека се работи за релативно 

скромна застапеност. Имено, во општината Неготино постојат 2 хотели (Хотел Парк и Хотел 

Памела), 1 мотел (Хавана), 1 конак, домашно сместување 20, гостилници и ресторани 11, кафе 

барови 6 и 2 дискотеки. Зголемувањето на бројот на овие ресурси и квалитетот на услугите 

треба да биде резултат на преземањата кои се дел од акцискиот план на оваа Стратегија. 

6. МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО 

Општина Неготино има искуство во воспоставување и спроведување на меѓуопштинска 

соработка како на билатерално ниво со други општини така и на ниво на планскиот регион 

каде што се вклучени сите општини од Вардарскиот плански регион. Општина Неготино има 

воспоставено формална меѓуопштинска соработка за вршење на надлежностите во областа на 

заштита на  животна средина , енергетска ефикасност, економски развој.  
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 Соработката на Општина Неготино со другите општини од ВПР се реализира преку 

воспоставените облици на МОС од Советот
4
 на општината и тоа: заедничко работно 

тело и комисија , Вршење на определени работи од страна на една општина за една 

или повеќе други општини 

 

Во процесот на воспоставување на погоренаведените облици на МОС, Општина Неготино има 

добиено стручна и финансиска помош од УНДП при што одредени државни службеници од 

општинската администрација имаат посетувано специјализирани обуки за концептот на 

меѓуопштинската соработка, како и за постапката за нејзино воспоставување.  

Како потенцијални партнери за воспоставување на МОС во одредени надлежности, се 

наведуваат:  

 развивање на претприемништвото; 

 развивање на туризмот, и  

 комуналните дејности/ инфраструктура.  

На ниво на Вардарскиот плански регион со вклучување на сите општини од регионот може да 

се воспостави меѓуопштинска соработка за развивање на претприемништвото, развивање на 

туризмот и комуналните дејности/инфраструктура и таа може да биде апликативна во 

подрачјата со специфични развојни потреби.  

За воспоставување на меѓуопштинска соработка во областите кои се предмет на оваа 

Стратегија, потребна е соработка со другите општини од ВПР како алтернативен начин на 

испорака на услуги која може да биде апликативна во подрачјата со специфични развојни 

потреби кои претставуваат посебен фокус на политиката за регионален развој, како и 

дополнително финансиско поттикнување, како и стручна помош од релевантните чинители.  

Како приоритетни проекти кои што општината треба да ги реализира во иднина се наведува: 

Регионална депонија за управување со отпад во ВПР, и други проекти согласно Програмата за 

развој на ВПР 2015-2019 

 

 За развој на туризмот, општина Неготино предлага ,,Поставување на инфо точки со пропратни 

услуги долж автопатот ,,Фунционирање на промотивен сајт  на регионот  ,,и други проекти 

согласно Програмата за развој на ВПР 2015-2019 

. Меѓутоа, изворните приходи не се доволни за финансирање за проекти од областа на ЛЕР за 

што се појавува потребата за изнаоѓање на други извори на финансирање или изнаоѓање на 

алтернативни начини на испорака на соодветни јавни услуги преку меѓуопштинска соработка.  

                                                           
4
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка (“Службен весник на Р.М“, бр. 

79/09), Одлука за воспоставување МОС донесува секој од советите на општините со мнозинство гласови 
од вкупниот број членови. 
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Како заеднички проекти кои што може да го потпомогнат развојот на Вардарскиот плански 

регион Општина Неготино предлага: Проекти и активности кои се дел од Програматa за развој 

на ВПР  за периодот 2015-2019 

 

 

6.1 МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА НА НИВО НА ВАРДАРСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

Меѓуопштинската соработка како алтернативен начин за спроведување на надлежностите на 

ЕЛС во рамките на Вардарскиот плански регион се користи од самиот почеток на процесот на 

децентрализација во Република Македонија. Уште поинтензивно, МОС почнува да се 

воспоставува и спроведува по донесувањето на Законот за меѓуопштинска соработка5 во 2009 

година.  

Со финансиска и стручна помош обезбедена од страна на Министерството за локална 

самоуправа и меѓународните организации активни во Република Македонија (УНДП), на 

билатерално ниво со учество на две општини се воспоставија повеќе практики на МОС во 

областа на урбанистичкото планирање, даночното работење, заштита на животната средина и 

природата, внатрешната ревизија и др. Најчесто користени облици на МОС за заедничко 

спроведување на надлежностите се заеднички работни тела и комисии и договорните 

соработки при што се здружуваат финансиски, материјални и други средства или се 

испорачуваат услуги од страна на една општина за потребите на една или повеќе други 

општини. Мора да се наведе фактот дека во минатиот период општините од ВПР ги користеа 

така наречените полабави или помалку формализираните облици на МОС.  

Согласно законските одредби, при воспоставувањето на МОС, активно учествувале советите и 

градоначалниците на општините кои воспоставиле соработка. Истовремено, освен во 

спроведувањето на МОС, општинската администрација директно учествувала во планирање и 

подготовка на потребните акти за воспоставување на МОС за што има посетувано и 

специјализирани обуки и работилници.  

Во рамките на своите финансиски можности, одредени практики на МОС се кофинансирани од 

страна на општините вклучени во соработката и донаторите.  

Од спроведената анализа на терен, може да се заклучи дека сите општини кои се опфатени со 

овој проект имаат воспоставено најмалку една меѓуопштинска соработка за што имаат 

одвојувано и финансиски средства од своите буџети.  

Врз основа на генерираните финансиски и нефинансиски придобивки од користењето на МОС, 

општините од ВПР за прв пат во Македонија воспоставија МОС во енергетска ефикасност и ЛЕР 

на ниво на плански регион. Заедничкото одделение за енергетска ефикасност на општините од 

                                                           
5
(“Службен весник на Р.М“, бр. 79/09) 
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Вардарскиот плански регион е лоцирано во општина Неготино
6
 додека заедничкото работно 

тело – Мрежата за инклузивен развој на Вардарскиот плански регион е лоцирана во Велес.  

Релевантно за оваа анализа/стратегија е постоењето на меѓуопштинската Мрежа за 

инклузивен развој на ВПР каде што освен претставниците на единиците на локална 

самоуправа членуваат и претставниците на невладиниот и приватниот сектор од ВПР како и на 

Центарот за развој на ВПР. Мрежата има вкупно 17 члена. 

Мисијата на Мрежата е да се засили координацијата на програмирањето и спроведувањето на 

мерките и активностите за поддршка на јавниот, приватниот и невладиниот сектор во 

создавањето на услови за развој на силна и конкурентна економија на ВПР, економија која ќе 

понуди поголеми можности за вработување и истовремено ќе ги постигне социјалните и 

еколошките стандарди. Преку активностите на мрежата се очекува дека ќе се намали 

интензитетот и последиците од нагласената невработеност и миграциите како клучен социо-

економски предизвик на регионот
7
. 

Во текот на 2013 година, Мрежата за инклузивен развој на ВПР донесе Програма за работа на 

Мрежата за периодот 2014-2016 година. Во рамки на своите три приоритетни мерки во 

областа на 26 колективни акции од кои голем број се однесуваат на развојот на 

претприемништвото и туризмот и како и подобрувањето на регионалната инфраструктура.  

Податоците од терен покажуваат дека општините од ВПР имаат солидно искуство во 

воспоставување на и спроведување на МОС кое што е предуслов за понатамошно користење 

на оваа алатка во областа на ЛЕР и комуналните дејности особено за предложените проекти 

од страна на општините кои што ги надминуваат границите на една општина.  

Специфично за областите ЛЕР и комуналните дејности може да се воспостават сите облици на 

МОС кои што и до сега се користени од страна на општините од ВПР при воспоставувањето на 

соработка во други надлежности на ЕЛС.  

 

6.2 ФОРМИ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА (МОС) 

МОС е воспоставена со сите 9 општини во Вардарскиот плански регион преку Мрежата за 

инклузивен развој на Вардарскиот плански регион . 

Постојните форми на соработка на општината со другите општини се: 

 Заедничко работно тело и комисија и 

 Вршење на определени работи од страна на една општина за една или повеќе други 

општини 

                                                           
6
http://vardarregion.gov.mk/nova/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Item

id=237&lang=mk 
7
http://vardarregion.gov.mk/nova/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Item

id=260&lang=mk 



Стратегија за локален економски развој на Општина Неготино 

Вардарски плански регион  37 

Се очекува поголема ефикасност во извршување на активностите преку воспоставување на 

МОС во областите: 

 Претприемништвото – со сите општини од ВПР 

 Развивање на туризмот со Велес, Градско, Кавадарци, Неготино и Демир Капија 

 Комуналните дејности/инфраструктура со Кавадарци и Неготино. 

Најсоодветен начин за поефикасно и поекономично вршење на надлежностите во областа на 

претприемништвото, туризмот и комуналните дејности во рамките МОС се предлагаат:  

Област на интервенција Облик на меѓуопштинска соработка 

1. Развивање на 
претприемништвото 

Заедничко административно тело  

 

2. Развивање на 
туризмот 

 Заедничка јавна установа  

 

3. Комунални дејности/ 
инфраструктура 

Заедничко работно тело и комисија  

 

 

6.3 ПРЕПОРАКИ ЗА РАЗВОЈ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 Воспоставената Мрежа за инклузивен развој на Вардарскиот плански регион (ВПР) да се 

искористи за анализа и предлагање на нови проекти за развој на претприемништвото, 

туризмот и комуналната инфраструктура;  

 Постојните човечки капацитети на општините од ВПР да се искористат за подготовка на 

меѓуопштински проекти врз основа на претходно подготвена Процена за потреба од 

меѓуопштинска соработка;  

 Развој на заеднички проекти за подобрување на енергетската ефикасност во регионот; 

 Развој на заеднички проекти за креирање на интегрална туристичка понуда на ВПР; 

 Развој на проект „ патот на виното“ 

 Развој на туристички инфо центри во регионот и вмрежување на туристичката понуда на 

општините на регионално ниво и со другите региони во Македонија и пошироко, 

 Изградба и управување со Регионална депонија за отпад 

 Регионален бизнис инкубатор 

 

 

7.SWOT анализа  
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ПРЕДНОСТИ 
 

Позиционираност на Коридор 10 

Утврдени точки за изградба на угостителски 
капацитети, трговски и сервисни услуги и 
информативни пунктови 

Расположливи обучени и квалификувани човечки 
ресурси и расположлив високо-образован кадар. 
Добро урбанизирана општина 

Изработени се и ажурирани ДУП-ви за дел од 

населените места 

Уредена патна инфраструктура 

Поврзаност со Е75 и железница 

Природни атрактивности 

Утврдена викенд зона  

Реката Вардар како основна хидрографска 
атрактивност 

Располага со спортско-рекреативен центар. 
 
Културни атрактивности 
Манастирски комплекс со богати дополнителни 
содржини 

Настани поврзани со значењето на виното и 
староградската култура 

Археолошки локалитет со амбиентални вредности. 
Рециптивни фактори: 
Постојат угостителски објекти 
Постои долга традиција на давање угостителски 
услуги 
Локацијата на угостителските објекти е во непосредна 
близина на магистралата  
Винарии како посебна рецептивна понуда 

НЕДОСТАТОЦИ 
 

Слаба уреденост и опременост на локалитетите во 
близина на коридорот и по неговата должина 

Слаба сигнализацијана туристичките атрактивности 
вдолж коридорот 

Железницата не се користи во функција на туризмот 

Инфо-точките не се изградени и не се користат за 
информативни и промотивни активности 

Долж комуникациите нема билборди со туристички 
содржини од општината. 

Проблем со водоснабдување (реконструкција на 
водоводна мрежа во градот) 

Недоволна покриеност со канализациона мрежа 

Непостоење на инфраструктура во индустриските 
зони 

Нефункционален товарен железнички простор 

Неасфалтирани улици во населените места 

Постоење на диви депонии 

Непостоење на штедливо улично осветлување 

Енергетски неефикасни јавни објекти 

Недоволно зелени површини 

Ограничени капацитети на ЈКП  
Природни атрактивности 
Не е донесена архитектонска документација за 
изградба и уредување 
Атрактивностите се само потенцијал 
Културни атрактивности 
Лоша опременост на градбите и локалитетите за 
туристички посети 

Слаба инфраструктурна поврзаност на некои од 
спомениците 

Слаба вклученост на културното наследство во 
туристичката понуда 

Слаба заинтересираност на стејкхолдерите за развој 
на културниот туризам 

Слаба поврзаност на организацијата на 
манифестациите и туристичкиот бизнис. 
Рециптивни фактори: 
Потреба од проширување на капацитетите 
Слаба поврзаност со други видови понуда 
Ниско ниво на квалитет кај некои од сместувачките 
капацитети 
Изолиран настап на туристичкиот пазар 
Слаба промотивна активност 
Слаба искористеност на определените локации за 
ваква намена 
Немање на дополнителна понуда во сместувачките 
капацитети. 
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                             МОЖНОСТИ            

Висока фреквентност на превозни средства и патници 

по Коридор 10, кој минува низ Неготино 

Можност за концесионирање за странски и домашни 

правни лица за  изградба на  туристичко-угостителски 

објекти во должина на  коридорот 10 во општината 

Можност за користење на фондови на меѓународни 

донатори во подобрувањето на транзитната 

инфраструктура 

Вклучување на атрактивните ресурси на општината во 

меѓународните  тури  кои минуваат низ овој простор 

Користење на искуства од општини со транзитни 

туристички карактеристики и нивна примена во овој 

простор. 

Работнички универзитет 

Центар за неформално образование 

Постоење на центар за енергетска ефикасност 

Постојат решенија за уредување на нов градски пазар 

и паркинг простор 

Подготвена планска документација за индустриски 

зони (КП 1000 и УЗ 8) 

Природни атрактивности 

Користење средства за поттикнување на развој на 

туристички активности од спортско-рекреативен 

карактер 

Отворање постапки за концесионирање и модел на 

јавно-приватно партнерство 

Културни атрактивности 

Близина до значајни меѓународни патни правци 

Инвестиции во капитални објекти во културата 

Промотивни програми со културниот туризам во 

Македонија 

Користење на домашни и меѓународни фондови за 

развој на културниот туризам. 

Рециптивни фактори: 

Висока фреквентност на транзитни патници и туристи 

ЗАКАНИ 

Слаба заинтересираност на странските туроператори 

за туристичките вредности кои ги поседува општината 

Слаб интерес за концесионирање кај домашните и 

странските инвеститори 

Појава на проблеми сврзани со аплицирање и 

користење на финансиските средства за патна 

сигнализација 

Слаба меѓународна соработка за проблемите на 

транзитниот туризам. 

Непостоење на интерес за инвестирање во развој на 

вештини  

Непостоење на агенција за привремени вработувања 

Природни атрактивности 

Слаб интерес на домашните и странските 

туроператори за вклучување на атрактивностите во 

креирањето на туристичките производи 

Загаденост на реката Вардар. 

Културни атрактивности 

Деградација на околината каде што се лоцирани 

спомениците 

Појави на нелегални ископувања и нелегална трговија 

со културно наследство 

Недостаток на средства за конзервација и 

ревитализација на културното наследство. 

Рециптивни фактори: 

Економска криза во земјата и окружувањето 

Слаба инвентивност сврзана со аплицирање и 

користење на финансиските средства за угостителство 

од претпристапните фондови и донации 

Слаб интерес на инвеститорите во земјата и странство 

за користење на моделите на јавно-приватно 

партнерство и концесионирање 
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Претставување на угостителските капацитети пред 

домашната и странската туристичка клиентела 

Вклучување во меѓународна мрежа на угостителска 

понуда  

Воспоставување на соработка со засегнатите страни 

од областа на туризмот (туроператори, туристички 

организации) од земјата и странство. 

 

 

8. ВИЗИЈА, МИСИЈА И СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 

8.1 ВИЗИЈА 

Општина Неготино е економски и инфраструктурно развиена општина, модерен агро-центар со 

чиста животна средина и развиен туризам, енергетски ефикасна и со  одржливо земјоделско 

производство, развиена лесна-индустрија.  

8.2 МИСИЈА  

 Доизградба на патната инфраструктура и инфраструктурно поврзување на сите 

 населени места во Општината, посебно со рекреативните локалитети. 

 Изградба на рекреативни содржини на локалитети распознатливи по своите културни и 

природни атрактивности; 

 Изработка и донесување на урбанистички планови за поголемите населени места во 

Општината; 

 Подобрување на водоснабдувањето; 

 Кластерско поврзување со туристичките дестинации во Македонија и посебно во 

Тиквешијата; 

 Подобрување на енергетската ефикасност во јавните установи во Општината 

 Подобрување на системот за управување со комунален отпад и отстранување на 

дивите депонии. 

 Развој и поттикнување на претприемачките афинитети на локалното население; 

 Креирање на мерки за развој на земјоделието и преработувачката индустрија низ 

систем на мали семејни бизниси и мерки за нивно здружување при откуп и пласман на 

земјоделските култури, 

 Развој на современи претприемачки форми на агротуризам. 
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8.3 СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ  

За да се достигне посакуваната состојба преточена во визијата на оваа Стратегија, потребно е 

да се исполнат неколку предуслови: 

Политика на општина Неготино кон прашањата од областа на локалниот економски развој 

мора да продолжи да ги издига овие прашања високо на листата на свои приоритети. При тоа, 

таа треба и натаму да е партиципативна, проактивна и визионерска. 

 

Да се исполнат следниве главните Стратешките цели: 

1. Поттикнување на вработливоста преку развој на вештини на човечкиот капитал за 

потребите на постоечкиот пазар на трудот  како и можностите за претприемништво 

и самовработување; 

2. Подобрување на постојната и изградба на нова комунална инфраструктура 

3. Поттикнување и привлекување на странски директни и домашни инвестиции  

4. Понатамошен развој и унапредување на земјоделското производство и 

поттикнување на пчелното производство; 

5. Подобрување на енергетската ефикасност во јавните установи на Општината.  

6. Развој на транзитен туризам преку различни алтернативни форми кои ќе се 

базираат на природните, културните и рециптивните капацитети на Општината.  
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9. ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ   

Во функција на остварување на Стратешката 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 предвидено е да се реализираат 

следниве проекти: 

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; 

1.2 Развој на систем за континуирана обука и тренинг, во делот на менаџментот и 

маркетингот како и подобрување на кадровската екипираност на МСП 

1.3 Поддршка на образовни програми за претприемништво (Оспособување на 

претприемачите за правилно финансиско раководење на нивните почетни бизниси)  

1.4 Подобрување на начините на пристап на МСП на домашниот и надворешните пазари 

(подобар маркетинг и продажба и создавање на иновативни производи) 

1.5 Ажурирање на база на податоци за расположливата работна сила која ќе биде во 

функција на потребите на бизнис секторот  

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 (Агенција 

за развој претприемништвото, Агенцијата за вработување, Министерството за 

економија и др.) за поттикнување на претприемништвото и помош при 

самовработување  

1.7 Зајакнување на економијата на општина Неготино преку поддршка за отворање на 

социјални претпријатија (МИР) 

1.8 Континуирана едукација на локалната администрација за поддршка на 

претприемништвото и МСП 

1.9 Поддршка на женското претприемништво и вработување на младата популација за 

спречување на одливот на кадри од општина Неготино 

1.10 Воспоставување на контакти со меѓународни организации и НВО со цел за 

воспоставување на односи за идна соработка и партнерство во проекти; 

Во функција на остварување на Стратешката цел 2. Подобрување на постојната и изградба 

на нова комунална инфраструктура предвидено е да се реализираат следниве проекти: 

2.1 Развој на јавна инфраструктура во руралните средини. Проектот опфаќа изградба на 

пат од с.Горни Дисан до с.Вешје. Вкупната површина на третираниот опфат изнесува 

1000 м. Делница од 1000 м е дел од патен правец кој се протега јужно од Неготино кој 

покрај селото Вешје ги поврзува и ги прави сообраќајно поблиски до Неготино и 

селата: Бесвица, Драчевица, Стрaмашево, Копришница, Крњево и др.села во падината 

на планината Кожуф. Овој патен правец е од големо значење не само за постојаните 

жители од селото, туку и за населението од Неготино и Кавадарци. Околу 100 

семејства од Неготино и Кавадарци го користат овој пат за да стигнат до нивните 
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обработливи земјоделски површини-претежно лозови насади распространети на 400 

xектари во селото и надвор од селото. Исто така тука се обработуваат и  200 хектара 

со житни насади. Оваа рурална средина е многу погодна и за сточарство,како доказ за 

тоа се 700 грла крупен добиток, 100 грла овци и др. На овој патен правец сместени се 

и 300 пчелни семејства кој што број ќе биде значително поголем доколку овој  патен 

правец биде асфалтиран. Проценета вредност на проектот е 15.000.000 МКД. Извор 

на финансирање: Агенција за финансиска поддршка на руралниот развој, 

2.2 Изработка на урбанистички планови за населените места во општина Неготино за 

селата: Тремник, Војшанци, Долни Дисан, Горни  Дисан, Црвени Брегови, Курија, 

Пепелиште,  Криволак, Калањево и Вешје со вкупен опфат од 542 ха. Проценета 

вредност на проектот е 14.200.000 МКД. Извор на финансирање: Агенција за 

финансиска поддршка на руралниот развој, 

2.3 Изградба на патен правец од излетничкиот локалитет „Бела Вода“ до село Калањево 

во должина од 650м. Постојниот пат е земјен и лицата, посебно посетителите кој 

гравитираат во оваа област имаат големи тешкотии при самото доаѓање и 

симнувањето од селото и до излетничкиот локалитет. Проценета вредност на 

проектот е 15.000.000 МКД. Извор на финансирање: Агенција за финансиска 

поддршка на руралниот развој, 

2.4 Изградба на резервоар за водоснабдување во с.Пепелиште. Проценета вредност е 

10.467,844 МКД, а средствата се обезбедени преку ЕИБ, директно менаџирани преку 

Министерство за транспорт и врски; 

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

зона,,Вредноста согласно финалните пресметки и ревизија на проектите се проценува 

на околу 700,000 Евра. Проектот може да се финансира преку програми на Светска 

Банка. 

2.6 Изработка на проектна документација, реконструкција и изградба на водоводна 

мрежа во градот и во руралните средини; 

2.7 Реконструкција и изградба на нова канализациона мрежа во одредени рурални 

средини (с.Црвени Брегови и во нови населби во градот Неготино); 

2.8 Изработка на проектна документација, изградба и реконструкција на патни правци во 

градот и населените места и поврзување на градот со населените места; 

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 

Во функција на остварување на Стратешката цел 3. Поттикнување и привлекување на 

директни странски и домашни инвестиции предвидено е да се реализираат следниве 

проекти: 

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

инвеститори; 
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3.2 Изработка на база за податоци за потенцијалите за Greenfield и Brownfield 

инвестиции 

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

3.4 Студиски посети во странство и организирање на состаноци со потенцијалните 

инвеститори; 

3.5 Изработка на Водич за инвестиции; 

3.6 Обезбедување на информации до агенцијата за привлекување на странски 

инвестиции и економските промотори; 

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

странските инвеститори 

3.8 Обезбедување на дозволи за градба и уредување на индустриските зони  и 

отпочнување со  изградба на инфраструктура во индустриските зони. 

За успешно да се оствари Стратешката цел 4. Понатамошен развој и унапредување на 

земјоделското производство во напредни форми на здружување при пласман на 

производите, органско производство и развој на агротуризам предвидено е да се 

реализираат следниве проекти: 

4.1 Организирање на обуки за нови технологии на земјоделско производство, добра 

земјоделска пракса, добра хигиенска пракса и органско производство 

4.2 Подготовка на план за класификација на земјиштето и растенијата 

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; 

4.4 Информативни кампањи за кредитирање во земјоделството; 

4.5 Брендирање на локални земјоделски производи со ознаките: заштитена ознака на 

потекло (ЗОП), заштитена географска ознака (ЗГО), гарантиран традиционален 

специјалитет (ГТС) и колективна трговска марка (КТМ) 

4.6 Демонстративни опити за нови вински сорти и други земјоделски култури 

4.7 Изработка на винска карта за општина Неготино  

4.8 Поддршка и развој  на економија преку пчелни производи  во прекуграничната 

област „BEE-CONOMY“кој што беше поднесен во рамките на 3тиот Повик за предлози, 

а во рамките на Приоритетна оска 1, Мерка 1.1. е одобрен за финансирање. Ова е 

проект кој ќе се спроведува во време од 15 месеци по потпишување на Договорот со 

Делегацијата на Европската Комисија. Општина Неготино е носител на проектот а 

општина Алмопиа од Грција ќе биде партнер на истиот. Вредност на проектот е 

541.705 Евра од кои 273.560 Евра за Неготино ,а 268.145 Евра за Алмопиа-Грција. 

Целта на проектот е одржлив економски развој преку заеднички интервенции 

,производство и презентирање на локалните  пчелни-производи со заеднички 

регионален идентитет и истражување на можностите за идентификација на 

производи со заштитена ознака за потекло и заштитени географски ознаки. Преку 

проектот планирано е подобрување на дел од патна инфраструктура во рурална 

област во општина Неготино, обезбедување на опрема за тренинг центар за 
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пчеларство, нагледен пчелен парк, спроведување на тренинг од областа на 

пчеларството, поддршка на  нови потенцијални пчелари и  постоечки пчелни бизниси 

преку осовременување на можностите за маркетинг,промоција, продажба и 

унапредување на бизнисите од оваа област. 

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

земјоделски производи; 

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

производи. 

Во функција на остварување на Стратешката цел 5. Подобрување на енергетската ефикасност 

во Општина Неготино предвидено е да се подобри на енергетската ефикасност во јавните 

установи на Општината. Под управа на општина Неготино има 18 објекти: 12 училшни згради  

(од кои 2 Општински Основни У чилишта во градот, 8 подрачни во населените места, 1 Средно 

Општинско Училиште, 1 Општинско Основно Музичко Училиште), 1 административно 

општинска зграда, 2 детски градинки и 3 културни институции. 

5.1 Реконструкција на зградите кои се во надлежност на општината. Проценета вредност 

на инвестицијата е 20.000.000 МКД (за период од  5 години); 

5.2 Јавно осветлување – замена на постојните светилки (2.308) со штедливи светилки во 

градот и селата (натриумови под притисок). Проценета вредност 2.500.000 МКД. 

Вкупната заштеда на електрична енергија која ќе се постигне со овие 2 мерки е 262.065 

kWh/yr. 

5.3 Гасификација на Општината  

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

 

Во функција на остварување на Стратешката цел 6: Развој на транзитен туризам преку 

различни алтернативни форми кои ќе се базираат на природните, културните и 

рецептивните капацитети на Општината, предвидено е да се реализираат следниве проекти: 

6.1 Изградба на велосипедска патека од Криволак до Градиште кој претставува 

археолошки локалитет кој може да се стави во функција на рекреативен туризам; 

6.2 Изградба на велосипедска патека од Неготино до Манастирот Св. Ѓорѓи 

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; 

6.4 Поголема локална и меѓународна промоција на Општината како туристичка 

дестинација за транзитен туризам, вински туризам и агротуризам; 

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

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

во општината. 

6.7 Комплетно опремување и функционирање на Туристички инфо Центар -ТИЦ-

„Желкова куќа“.  во т.н. мултифункционален информативно –продажен туристички 

центар. Проектот вклучува доопремување на постојната инфраструктура со 

дополнителни содржини. Објектот е изграден на четири нивоа и секое ниво е 
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планирано да има своја намена во правец на промоција, привлекување,услуги и 

економски бенефит за општината. Проценета вредност на инвестицијата 2.200.000 

МКД; 

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

е лоцирана во општина Неготино со почетна точка од местото ,,Саат Кула”  

продолжува кон местото викано ,,Tимјаничка цуцка – с. Долни Дисан – место викано 

Орел - с. Вешје –с. Горни Дисан –област Попи Мел- населба Белград –с. Тимјаник и 

завршува до Мултифункционален инфо центар на општина Неготино ,, Желкова куќа” 

во градот Неготино. Проценета вредност на инвестицијата 280.000 МКД; 

6.9 Трасирање на асфалтна велосипедска патека  од Неготино до археолошки локалитет 

,,Стоби,, во должина од 13 км. Проектот предвидува искористување на веќе 

постоечкиот регионален пат на кој треба да се обележат со хоризонтална и 

вертикална сигнализација велосипедски патеки во двете насоки, согласно прописите 

и стандардите; 

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

6.11 Предлог - Велосипедска патека  од Неготино–Манастир Св.Ѓорѓи-Архелошки 

локалитети во с.Тремник во должина од 8 км; 

Детален опис на проектите, временската рамка за нивна реализација, носителите на 

активностите, очекуваните резултати и други поединости се дадено во Акцискиот план што е 

составен дел од овој документ. 

 

10. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, КОНТРОЛА, КОРЕКТИВНИ МЕРКИ И РЕВИЗИЈА НА 

СТРАТЕГИЈАТА  

Стратегијата за локален економски развој на општина Неготино е со траење во период од 5 

години (2015-2020 година). За нејзиното имплементирање ќе се грижи општина Неготино, 

односно Одделението за локален економски развој, заедно со другите одделенија во 

општината. 

Стратегијата е резултат на спроведената анализа на примарните и секундарните податоци, 

резултатите од работните групи составени од претставници на јавниот, приватниот и 

невладиниот сектор и во неа се вградени нивните перцепции за актуелната состојба во 

општината, нивните потреби и очекувања за поддршка и правците на локален економски 

развој, како и подготвеноста на општина Неготино да излезе во пресрет на нивните барања.  

За успешна имплементација на оваа Стратегијата за локален економски развој на општина 

Неготино особено е важно да се обезбедат потребните ресурси, а пред се финансиски 

средства предвидени во Акцискиот и Финансискиот план. За таа цел, потребно е општината да 

ги планира средствата потребни за реализација на проектите од Акцискиот план во своите 

годишни буџети, со кои ќе се обезбедат потребните средства наменети за реализација на 

проектите. 
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Покрај финансиски средства, неопходно е да се зајакне капацитетот на општинската 

администрација за прашања од областа на мали и средни претпријатија и претприемништво, 

како со кадри кои ќе се бават исклучиво со оваа проблематика, така и со стекнување знаења и 

вештини од областа на раководење со проекти, Европски програми и фондови за МСП и 

претприемништво, и слично. 

Општина Неготино, имајќи предвид дека голем број од проектите во Акцискиот план имаат 

повеќе извори на финансирање (заради неможноста на општината самостојно да ги обезбеди 

сите потребни средства за реализација на целокупната Стратегија), потребно е проактивно, 

плански и во соработка на сите чинители на локалниот економски развој во општина Неготино, 

а под координација на Одделението за локален економски развој и Одделението за финансии, 

да работи на изнаоѓање финансиски средства од други извори (домашни и меѓународни 

организации, развојни агенции, европски и други фондови, и др.) за реализација на оваа 

Стратегија. 

Веднаш по усвојувањето на оваа Стратегија потребно е Општина Неготино, заедно со 

останатите учесници во процесот, да пристапи кон подготовка на проектна документација за 

распишување на повици за изведувач за секој поединечен проект вграден во Акцискиот план.  

Ревизија на Стратегијата ќе се прави од страна на Секторот за ЛЕР еднаш годишно за 

времетраењето на Стратегијата и на крајот од периодот за кој истата е изработена. 

Што се однесува до имплементацијата, мониторингот и контролата на активностите кои ќе се 

спроведуваат за развој на алтернативните форми на туризам во Општината утврдени се 

временски и просторни рамки за спроведување на секоја активност на проектот посебно. 

Имплементацијата подразбира ангажирање на сите ресурси кои ги поседува општината во 

различни сегменти од областа на туризмот. Тие имаат синергиски карактер иако припаѓаат на 

различни ресори. Советот на општината преку свои органи и тела треба да ги контролира 

активностите кои се однесуваат на спроведувањето на зацртаните стратешки цели, активности, 

донесени мерки и инструменти за спроведување. Во поглед на корективните мерки во областа 

на туризмот значајни се пристапите што ќе ги има инспекцискиот надзор и посебно 

невладиниот сектор. Здруженијата од невладиниот сектор кои се занимаваат со туризмот 

може да бидат значаен чинител во корективните мерки, средствата за информирање и другите 

засегнати страни се од круцијална важност во овој поглед. Сплетот на мерки треба да се 

реализира континуирано, но на одредени квартални периоди треба да се направи пресек на 

реализацијата и доколку има отстапувања треба адекватно да се интервенира. Носител на оваа 

активност треба да биде Советот на општината и изворите на финансирање на проектот.  

 

11. АКЦИСКИ ПЛАН  


