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АКЦИСКИ ПЛАН





за спроведување на Програмата за одржлив локален 
развој и децентрализација 2015-2020, за периодот 
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АКЦИСКИ ПЛАН



„Акциски план за спроведување на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2015-2020, за периодот 2015-2017 година“ е израбoтен вo рамките на прoектoт на 
Министерствoтo за лoкална сампуправа „Инoвативни решенија за пoдoбар пристап дo услуги на лoкалнo нивo“ кoј гo спрoведува Прoграмата за развoј на Oбединетите Нации (УНДП).



3

АКЦИСКИ ПЛАН

ПРИОРИТЕТНА ОСКА I
Добро управување и развој 

на институционална рамка за 
интегриран локален  

раст и развој
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АКЦИСКИ ПЛАН

I. ДЕМОКРАТИЈА И ДОБРО ЛОКАЛНО ВЛАДЕЕЊЕ

Специфична цел 
на Програмата

\\ Добро локално владеење преку поттикнување на интегрираното планирање на одржливиот развој 
на локално ниво

Тематска цел на 
Програмата

\\ Поттикнување на поефикасна партиципација на граѓаните, деловните субјекти и другите клучни 
чинители во развојот, спроведувањето и следењето на политиките за одржливиот локален развој

Тематска цел 
на Стратегијата 
Европа 2020 

\\ Подобрување на институционалниот капацитет и обезбедување на ефикасноста на јавната 
администрација на локално ниво

Инвестициски 
цели на 
Стратегијата 
Европа 2020 

\\ Инвестиции во институционалниот капацитет и во ефикасноста на јавната администрација и јавните 
услуги, подобрувањето на регулативата и доброто владеење

\\ Градење на капацитетите на засегнатите страни кои обезбедуваат вработување, образование, 
здравство и социјална политика, како и за секторски и територијални договори за мобилизирање на 
реформите на национално, регионално и локално ниво
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АКЦИСКИ ПЛАН

I. ДЕМОКРАТИЈА И ДОБРО ЛОКАЛНО ВЛАДЕЕЊЕ
Активности 
/ проекти, со 
временска рамка 
и институции 
надлежни 
за нивно 
извршување

1. Усвојување на Законот за ратификација на Дополнителниот протокол кон Европската повелба за 
локална самоуправа за правото на учество во работите на локалната власт, со кој се поттикнува  
остварување на правото на секој поединец на учество во работата на локалната власт за работи од 
локална надлежност
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МЛС

2. Измена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа во насока на реализирање 
на пораст на приходите од ДДВ1

\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МФ 

3. Организирање на Конференција за системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 
градоначалници и менаџери на сите општини.
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МФ

4. Анализа на ефикасноста на раководна одговорност за отчетност во рамките на пилот институциите 
на централно и локално ниво
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МФ

5. Организирање на обуки за внатрешна ревизија и за финансиско управување и контрола на локално ниво
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МФ

6. Истражување на задоволството на граѓаните од квалитетот на живот во местото каде што живеат и од 
услугите што им ги обезбедува општината (еднаш годишно)
\` Временска рамка: 2015-2020
\` Надлежен орган: МЛС

1 Во 2016 година ДДВ во висина од 4,75% за општините кои ќе реализираат сопствени приходи над 80%; во 2017 година ДДВ во висина од 
5,25% за општините кои ќе реализираат сопствени приходи над 85%, во 2018 година ДДВ во висина од 6% за општините кои ќе реализираат 
сопствени приходи над 90%.
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АКЦИСКИ ПЛАН

I. ДЕМОКРАТИЈА И ДОБРО ЛОКАЛНО ВЛАДЕЕЊЕ
7. Организирање на годишни конференции за одржлив развој на локалната самоуправа (еднаш годишно)

\` Временска рамка: 2015 - 2017
\` Надлежен орган: МЛС 

8. Анализа на правната рамка со која се уредува планирањето, програмирањето и имплементацијата на 
одржливиот локален развој, со наоди и препораки за нејзино подобрување
\` Временска рамка: 2016 -2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МФ, МИОА, МП, МТВ, МЖСПП, МЕ, МЗШВ, MK, МОН, MO, МЗ, МТСП

9. Анализа на постојната состојба со организацијата и со кадровската и техничка опременост на општинската 
администрација и на јавните служби преку кои се обезбедуваат надлежностите на општините за планирање 
на одржливиот локален развој (по општини), со наоди и препораки за натамошно постапување
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА и ЕЛС

10. Усогласување на правната рамка за планирањето, програмирањето и имплементацијата на 
одржливиот локален развој, согласно со наодите и препораките од извршената анализа 
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МФ, МИОА, МП, МТВ, МЖСПП, МЕ, МЗШВ, MK, МОН, MO, МЗ, МТСП 

11. Анализа на правната рамка со која се уредуваат положбата, надлежностите, организацијата и 
финансирањето на облиците на месната самоуправа, со наоди и препораки за нејзино подобрување
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС 

12. Анализа на постојната состојба со надлежностите, составот, начинот на избор, финансирањето и 
администрирањето на облиците на месната самоуправа, (по општини)
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС

13. Усогласување на правната рамка поврзана со положбата, надлежностите, организацијата и финансирањето 
на облиците на месната самоуправа, согласно со наодите и препораките од извршената анализа
\` Временска рамка: 2016 - 2017
\` Надлежен орган: МЛС , МФ, МП
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АКЦИСКИ ПЛАН

I. ДЕМОКРАТИЈА И ДОБРО ЛОКАЛНО ВЛАДЕЕЊЕ
14. Анализа на правната рамка со која се уредуваат положбата, надлежностите, организацијата и 

финансирањето на работата на комисиите за односи меѓу заедниците, со наоди и препораки за 
нејзино подобрување
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: ССРД

15. Анализа на постојната состојба со: надлежностите, составот, начинот на избор на членовите, видот, 
обемот и начинот на одлучување, финансирање и администрирање на комисиите за односи меѓу 
заедниците (по општини)
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: ССРД

16. Усогласување на правната рамка поврзана со положбата, надлежностите, организацијата и 
финансирањето на работата на комисиите за односи меѓу заедниците, согласно со наодите и 
препораките од извршената анализа
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС

17. Анализа на нормативната рамка со која се уредуваат положбата, надлежностите, организацијата и 
финансирањето на работата на советите за заштита на потрошувачите - корисници на јавните услуги 
обезбедени од општините, со наоди и препораки за нејзино подобрување 
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МЕ 

18. Анализа на постојната состојба со: надлежностите, составот, начинот на избор на членовите, видот, 
обемот и начинот на одлучување, финансирање и администрирање на советите за заштита на 
потрошувачите, (по општини)
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со општините

19. Усогласување на правната рамка поврзана со положбата, надлежностите, организацијата и 
финансирањето на советите за заштита на потрошувачите, согласно со наодите и препораките од 
извршената анализа
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЕ 
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АКЦИСКИ ПЛАН

I. ДЕМОКРАТИЈА И ДОБРО ЛОКАЛНО ВЛАДЕЕЊЕ

20. Анализа на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната самоуправа за 
планирање, финансирање и администрирање за учеството на маргинализираните групи2 во процесот на 
донесување на одлуките на локално ниво, со наоди и препораки за нејзино подобрување
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МТСП 

21. Анализа на постојната состојба со: организацијата, кадровската и техничка опременост на општинската 
администрација, преку кои се обезбедуваат надлежностите на општините поврзани со учеството на 
различни маргинализирани групи во процесот на донесување на одлуките на локално ниво(по општини)
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со општините

22. Усогласување на правната рамка поврзана со положбата, надлежностите, организацијата и 
финансирањето на облиците за учество на поедници и маргинализирани групи во процесот на 
донесување на одлуките на локално ниво, согласно со наодите и препораките од извршената анализа
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МТСП 

23. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за учеството на етничките групи во процесот на 
донесување на одлуките на локално ниво
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС

24. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за учеството на различни маргинализирани 
групи во процесот на донесување на одлуките на локално ниво
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС

2 Жените и/или мажите, лицата со различна возраст, лицата со ментална и телесна попреченост и други.
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АКЦИСКИ ПЛАН

I. ДЕМОКРАТИЈА И ДОБРО ЛОКАЛНО ВЛАДЕЕЊЕ

25. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за (непосредно и посредно) учество на граѓаните 
во процесот на планирање на одржливиот развојот на локално ниво
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МП

26. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за учеството на потрошувачите на локалните 
јавни услуги во процесот на донесување на одлуките на локално ниво
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС

27. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за повеќегодишно интегрирано планирање на 
одржливиот развој на локално ниво
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС

28. Реализација на Програмата за реформа на катастарот и регистрација на недвижности заради 
поефикасно управување со ресурсите и планирањето
\` Временска рамка: 2015-2017 
\` Надлежен орган: АКН

29. Градење на капацитетите на општинската администрација за подготовка, следење и имплементацијата 
на стратегиите за одржлив локален развој 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со СЕП - ИПА Центарт за обуки, МЛС, МФ, МИОА, МП, МТВ, 

МЖСПП, МЕ, МЗШВ, MK, МОН, MO, МЗ, МТСП,
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АКЦИСКИ ПЛАН

I. ДЕМОКРАТИЈА И ДОБРО ЛОКАЛНО ВЛАДЕЕЊЕ

30. Зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа за подготовка и изготвување 
на среднорочни стратегии за одржлив развој на единиците на локалната самоуправа, насочени кон 
остварување на националните и целите за рамномерен регионален развој
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со општините

31. Зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа за обезбедување на 
надлежностите поврзани со социјалното вклучување на сите поединци и групи во општествениот 
живот на локалната заедница и за поттикнување на физичката и економската обнова на урбаните и 
месните заедници
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со општините

32. Воспоставување на единствена електронска информативна база на податоци за клучните индикатори 
за развој на општините и планските региони во Република Македонија, лоцирана во Министерството 
за локална самоуправа, надградена со аналитички алатки со постоечките процеси, системи и 
информации за пресметување на квалитетот на живот на подрачјето на месната заедница, општината 
или планскиот регион
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА 
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АКЦИСКИ ПЛАН

ПРИОРИТЕТНА ОСКА II
Поттикнување на растот 

заснован на знаење  
преку зајакнување на 

локалната конкурентност и 
иновативност
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АКЦИСКИ ПЛАН

II. ИНОВАТИВНА И ПОЕФИКАСНА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС

Специфична 
цел на 
Програмата

\\ Зголемување на локалните капацитети за иновативна и поефикасна испорака на услуги од општ 
интерес, базирани врз основа на принципите на соработка, транспарентност и учество на граѓаните

Тематска цел на 
Програмата

\\ Подобрување на квалитетот на живот преку модернизација на јавната администрација и подобрување 
на пристапот до услугите од страна на граѓаните и деловните субјекти 

Тематски цели 
на Стратегијата 
Европа 2020

\\ Зајакнување на истражувањето, технолошкиот развој и иновациите

\\ Подобрување на пристапот, користењето и квалитетот на информатичките и комуникациските 
технологии

Инвестициски 
цели на 
Стратегијата 
Европа 2020

\\ Промовирање на R & I бизнис инвестиции, развој на производи и услуги, трансфер на технологии, 
социјални иновации и апликации за јавни услуги, поттикнување на побарувачката, вмрежување, 
кластери и отворени иновации преку паметна специјализација

\\ Развој на ИКТ производи и услуги, е-трговија и зголемување на побарувачката за ИКТ

\\ Зајакнување на ИКТ апликации за е-влада, е-учење, е-култура, е-инклузија, е-здравство
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АКЦИСКИ ПЛАН

II. ИНОВАТИВНА И ПОЕФИКАСНА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС
Активности 
/ проекти, со 
временска 
рамка и 
институции 
надлежни 
за нивно 
извршување

1. Изготвување на Студија за постоечките е-услуги на локално ниво и потребите и можностите за 
воведување на нови е-услуги, 
\` Временска рамка: 2015 
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА

2. Изготвување на патоказ за зголемување на нивото на е-услугите на локално ниво
\` Временска рамка: 2015 
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА

3. Анализа на правната рамка со која се уредува видот, начинот на обезбедувањето и изворите на 
финансирање на административните услуги кои ги обезбедува општината за граѓаните и деловните 
субјекти, со наоди и препораки за подобрување на законодавството во смисла на: поедноставување 
на процесите и процедурите како предуслов за нивна трансформација во е-услуги
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА, МП, МТВ, МТСП, МК, МВР, МЕ, МЖСПП, МЗШВ, МФ, 

МОН, МО, МЗ

4. Анализа на постојната состојба со организацијата, кадровската и техничка опременост на општинската 
администрација и на јавните служби (јавните претпријатија и јавните установи) за обезбедување на 
е-услуги од страна на општините (по општини) 
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА и општините

5. Развивање на методологија за мерење на односот на трошоците и придобивките од воведувањето 
на локални е-услуги вклучувајќи и редовно мерење на задоволството на корисниците на услугите од 
општините, оние испорачани на традиционален начин и е-услугите со цел да се оцени полезноста од 
истите за граѓаните наспроти направената инвестиција;
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МИОА во соработка со МЛС 
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АКЦИСКИ ПЛАН

II. ИНОВАТИВНА И ПОЕФИКАСНА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС

6. Дефинирање на правната рамка за институционална интероперабилност по однос на обезбедувањето 
податоци за граѓаните од службените регистри кои се водат на централно и локално ниво, во функција 
на компатибилност на системот и процесите за испорака на е-услуги од страна на општини преку:
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МИОА со другите органи на државната управа и ЕЛС

7. Дигитализација на библиотечните фондови во општините и нивна имплементација во националните и 
базите на светските дигитални библиографски центри и асоцијации
\` Временска рамка: 2013-2017
\` Надлежен орган: МК во соработка со засегнатите општини

8. Воспоставување на електронски Регистар на грбовите и знамињата на општините во Република 
Македонија
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС

9. Натпревар за започнување на бизнис (старт-ап) основани од студенти и млади претприемачи 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН во соработка со Центарот за развој на нови бизниси на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“

10. Организирање на Инфо денови за поедини повици и можности за аплицирање за финансиските 
инструменти на Фондот за иновации и технолошки развој 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН - СКИЛС проект во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој 
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II. ИНОВАТИВНА И ПОЕФИКАСНА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС

11. Поставување и оперативно функционирање на опсерваторија на вештини со цел да се осмислат 
соодветни програми за развој на стручните профили за дефицитарни занимања
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН - СКИЛС проект во соработка со општините и основни и средни училишта

12. Промовирање на ЕУ рамковната програма за истражување и иновации „Хоризонт 2020“ и поддршка 
на сите чинители на научно-истражувачката и иновациска дејност за успешно искористување на 
достапните грантови
\` Временска рамка: 2015-2020
\` Надлежен орган: МОН

13. Поврзување и користење на регистрите, евиденциите и базите на податоци меѓу секторите во 
општинската администрација, јавните претпријатија и јавните установи - Интероперабилност во 
рамките на општината, преку воспоставување на стандардизиран медијаторен електронски систем за 
размена на податоци и документи со кој ќе се овозможи забрзано воспоставување на стандардизиран 
едношалтерски систем и воведување на воедначен квалитет на електронските услуги. 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МИОА 

14. Воспоставување на правна рамка за формирањето, организацијата, функционирањето и 
финансирањето на функционални општински центри за услуги како единствени точки за контакт со 
граѓаните (ЕТКГ) по однос на локалните но и други услуги на државните органи на управата
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МИОА во соработка со МЛС 

15. Поттикнување на отворање на јавно достапни и бесплатни интернет точки за користење на е-услугите 
во руралните општини, како и за подобрување на дигиталната писменост и вештини за употреба на 
ИКТ и интернет, особено за ранливите групи;
\` Временска рамка: 2016-2020
\` Надлежен орган: МИОА во соработка со МЛС 
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АКЦИСКИ ПЛАН

II. ИНОВАТИВНА И ПОЕФИКАСНА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС

16. Унапредување на системот за развој на капацитетите на локалните власти, општинската администрација, 
локалните установи и јавните претпријатија за подготовка и испорака на е - услуги 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МИОА 

17. Воведување на процедури и алатки за постојано подобрување на компетенциите на локалните 
државни и јавни службеници и постепен премин кон е-учење;
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МИОА во соработка со МЛС

18. Зајакнување на капацитетите на локалните власти во поголемите урбани центри за демонстрирање 
на концептот на „smart cities” со акцент на интегрирање на локалните услуги и нивна модернизација 
(дигитализација и вмрежување)
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со општините

19. Реализација на Програмата за развој и имплементација на ИКТ преку која ќе се спроведуваат проекти 
за јакнење на капацитетите на јавната администрација и развојот на ИКТ во Република Македонија
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МИОА
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ПРИОРИТЕТНА ОСКА III
Поттикнување на 

инклузивниот раст,  
преку овозможување 

на еднаков пристап до 
локалните услуги  

за сите граѓани
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АКЦИСКИ ПЛАН

III. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ОСНОВНИТЕ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

Специфична цел 
на Програмата

\\ Постигнување на висок степен на социјална и територијална кохезија, намалување на диспаритетите 
меѓу и во рамките на општините и подигање на квалитетот на животот 

Тематска цел на 
Програмата

\\ Подобрување на правната, финансиската, институционалната и административната средина за 
обезбедување на одржливи социјални услуги за граѓаните 

Тематски цели 
на Стратегијата 
Европа 2020 

\\ Промовирање на вработувањето и поддршка на мобилноста на работната сила 

\\ Унапредување на социјалната инклузија и борба против сиромаштијата 

\\ Инвестирање во образованието, вештините и доживотно учење преку развој на инфраструктурата за 
образование и обука

Инвестициски 
цели на 
Стратегијата 
Европа 2020

\\ Иницијативи за локален развој и помош за структури за обезбедување услуги за соседствата заради 
создавање на нови работни места

\\ Инвестирање во здравството и социјалната инфраструктура кои ќе придонесат кон национален, 
регионален и локален развој, намалување на нееднаквостите во однос на здравствената состојба, и 
преминот од институционални во услуги базирани во заедницата

\\ Поддршка за физичка и економска обнова на сиромашните урбани и рурални средини

\\ Поддршка за социјалните претпријатија
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АКЦИСКИ ПЛАН

III. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ОСНОВНИТЕ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ
Активности 
/ проекти, со 
временска 
рамка и 
институции 
надлежни 
за нивно 
извршување

1. Анализа на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната самоуправа 
за планирање, финансирање и администрирање на развојот на основните социјални услуги, со наоди 
и препораки за нејзино подобрување
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МТСП, МОН, МП, МЗ, МК, МФ 

2. Анализа на постојната состојба со организацијата и со кадровската и техничка опременост на 
општинската администрација и на јавните служби преку кои се обезбедуваат надлежностите на 
општините поврзана со развојот на основните социјални услуги (по општини), со наоди и препораки 
за натамошно постапување
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА и ЕЛС

3. Усогласување на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната 
самоуправа за планирање, финансирање и администрирање на основните социјални услуги, согласно 
со наодите и препораките од извршената анализа 
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МТСП, МОН, МП, МЗ, МК, МФ

4. Донесување на подзаконски акти за попрецизно регулирање на мобилноста (транспортот) на 
ученици од едно до друго населено место, односно во друга општина
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МОН

5. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за обезбедување на основните социјални услуги 
на локално ниво
\` Временски рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС
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III. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ОСНОВНИТЕ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

6. Градење на капацитетите на општинската администрација за изготвување на интегрирани планови за 
одржлив развој на социјалните услуги за граѓаните, 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со СЕП - ИПА Центарт за обуки, МТСП, МОН, МП, МЗ, МК, МФ

7. Зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа за подготовка и усвојување на 
плановите за развој на основните социјални услуги, како дел од стратегиите за одржлив развој на 
општината
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со општините

8. Имплементација на програми за неформално образование кои водат до квалификација или дел од 
квалификација, во согласност со потребите на пазарот на трудот3

\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: ЈУ Центар за образование на возрасните 

9. Организирање на средно стручно образование за возрасни според потребите на единиците на 
локалната самоуправа 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: ЈУ Центар за образование на возрасните 

10. Реализација на Програмите за советување родители на ученици во основните и средните училишта
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН

3 Во општините кои што се опфатени со анализа на Агенција за вработување на Република Македонија за побарувани занимања на пазарот на труд.
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АКЦИСКИ ПЛАН

III. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ОСНОВНИТЕ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

11. Реализација на Проектот за условени парични надоместоци за помош за сиромашните семејства чии 
деца редовно посетуваат училиште
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТСП

12. Реализација на Програмата за финансирање на вработување на ранливи групи на население за 
вршење на општествено-корисна работа за потребите на граѓаните во локалната заедница
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: АВРМ во соработка со ЕЛС

13. Континуирано спроведување на обуки на млади и возрасни без квалификации или со ниски 
квалификации4 заради зајакнување на вработливоста на работната сила
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: Центар за стручно образование и обука во соработка со ЕЛС

14. Усвојување и реализација на Акциските планови на Стратегијата за Ромите за здравство, вработување, 
домување и образование
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТСП

15. Реализација на Програмата за финансирање на активните мерки за поттикнување на вработувањето5

\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: АВРМ

4 Во општините во кои има средни училишта и во Градот Скопје.
5 Поддршка на семејните бизниси, вработување на самохрани родители, хендикепирани лица и деца без родители, формализирање напостојните 

бизниси, обуки и сл.
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16. Реализација на Програмата за финансирање на пренесените надлежности на ЕЛС во дејностите на 
образованието, културата, детската заштита и згрижувањето на стари лица
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН, МК, МТСП,

17. Реализација на Програмата за финансирање на набавката на медицинска опрема за потребите на ЈЗУ 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЗ

18. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за реконструкцијата и 
доградбата на објектите на ЈЗУ 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЗ

19. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба на социјални 
станови
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТВ

20. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба, опремување 
и одржување на објектите за детска заштита (реконструкција и реновирање на постојните детски 
градинки согласно програмата за инвестирање во постојните објекти на детските градинки, 
опремување на новоизградените детски градинки, како и реновирање и опремување на постојните 
објекти на детските одморалишта)
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТСП 
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21. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба, опремување и 

одржување на објектите за социјална заштита (реконструкција, реновирање изведба на градежно-
занатски работи и опремување на постоечките објекти), објектите за вонинституционална социјална 
заштита (центри за социјална работа и дневни центри) и објектите за институционална социјална 
заштита (установи за згрижување на социјално загрозени категории граѓани).
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТСП

22. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба на основни 
училишта
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН

23. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за реконструкцијата на 
основните училишта
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН

24. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба на училишни 
спортски сали во основните училишта
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН

25. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба на средните 
училишта
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН
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26. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за реконструкцијатана 
средните училишта
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН

27. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба на училишни 
спортски сали во средните училишта
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН

28. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за реконструкцијата на 
ученичките домови
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН

29. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за масовниот спорт и 
рекреативните активности
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: АМС
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АКЦИСКИ ПЛАН

ПРИОРИТЕТНА ОСКА IV
Поттикнување на одржлив раст 

преку локален развој
заснован на социјалната 

благосостојба и  
одговорно користење на 

природните ресурси
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АКЦИСКИ ПЛАН

IV. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Специфична цел 
на Програмата

\\ Поттикнување на локалната и регионалната конкурентност преку промовирање на зелениот раст 
како нов пристап кон економскиот раст

\\ Адаптација на локалните заедници кон климатските промени

Тематска цел на 
Програмата

\\ Подобрување на правната, финансиската, институционалната и административната средина за 
обезбедување на одржливи услуги за граѓаните и деловните субјекти во областа на локалниот 
економски раст и развој

Тематскa цел 
на Стратегијата 
Европа 2020 

\\ Поддршка на преминот кон економија со ниско ниво на јаглерод во сите сектори

Инвестициски 
цели на 
Стратегијата 
Европа 2020

\\ Унапредување на енергетската ефикасност и користењето на обновлива енергија во малите и 
средните претпријатија

\\ Поддршка на енергетската ефикасност и користењето на обновливи извори на енергија во јавната 
инфраструктура и вo секторот за домување

\\ Развивање на smart системи за дистрибуција на ниски нивоа на напон

\\ Промовирање на стратегии за намалување на јаглеродот во урбаните средини 
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АКЦИСКИ ПЛАН

IV. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Активности 
/ проекти, со 
временска 
рамка и 
институции 
надлежни 
за нивно 
извршување

1. Анализа на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната самоуправа 
за планирање, финансирање и администрирање на одржливиот локален економски развој, со наоди 
и препораки за нејзино подобрување
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МЖСПП, МЕ, МТВ, МОН, МЗШВ, МК, МФ

2. Анализа на постојната состојба со организацијата и со кадровската и техничка опременост на 
општинската администрација и на јавните служби (јавните претпријатија и јавните установи) преку 
кои се обезбедуваат надлежностите на општините поврзани со одржливиот локален економски 
развој (по општини), со наоди и препораки за натамошно постапување
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА и општините

3. Формирање на регионални бизнис центри за поддршка и консултативни услуги за мали и средни 
претпријатија во рамките на Центрите за развој на планските региони
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЦРПР

4. Измена и дополнување на Законот за индустриски - зелени зони заради додефинирање на улогите, 
правата и обврските на субјектите во зоните, прецизирање на условите за влез во зоните и видовите 
дејности што може да се вршат во индустриските-зелените зони
\` Временска рамка: 2015 
\` Надлежен орган: МЕ

5. Мапирање на податоците неопходни за проценка на изводливоста на инвестицијата во контекст на 
опкружувањето, на ниво на плански регион и по општини6

\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЦРПР 

6 Податоци за видот, степенот на развиеност и потенцијалите на индустриските зони, работната сила, социјалното опкружување, главните 
економски гранки, процедурите за основање на бизнисот, потребните дозволи за започнување на сопствен бизнис и надлежни институции за 
нивно издавање, даночните олеснувања и други податоци.
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АКЦИСКИ ПЛАН

IV. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
6. Мапирање на културното и природното наследство (развојните потенцијали) од значење за локалниот 

и регионалниот развој, по плански регион и по општина 
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЦРПР 

7. Поттикнување на партнерства/територијални мрежи на општини, институции од централната власт, 
туристички оператори, сопственици на сместувачки капацитети за рурален туризам и другите 
релевантни засегнати страни, кои ќе функционираат како локални акциски групи за промовирање на 
компаративните предности на рурaлните средини во секој плански региони.
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЦРПР

8. Натпревари за поттикнување на партнерства по принцип на троен хеликс помеѓу науката, бизнисите 
и Владата7

\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЕ во соработка со МЛС, МОН и ДТИРЗ

9. Воспоставување на соработка на Националната канцеларија за трансфер на технологии со 
Центрите за развој на планските региони, заради формирање на регистар на експерти за разни 
индустриски области од земјава, поддршка на компаниите во земјава за советување на индустријата 
за интелектуална сопственост (IP), лиценцирање и увоз на технологија како и интегрирање на 
иновативните активности во Македонија
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН во соработка со ЦРПР

10. Зголемување на свесноста на малите и средните претпријатија за користа од иновациите, 
воспоставувањето на мрежи помеѓу компаниите, соработката помеѓу науката и индустријата и 
интернационализацијата на македонските компании 
\` Временска рамка: 2015-2020
\` Надлежен орган: МОН во соработка со Европскиот информативен и иновативен центар на 

Република Македонија – Enterprise Europe Network 

7 Спојување на бизнисите, академските кругови и локалната самоуправа, што ќе доведе до подобрен национален иновациски систем.
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АКЦИСКИ ПЛАН

IV. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

11. Воспоставување и одржување на веб портал за инвестициските можности во реалниот сектор и 
преку ЈПП, на ниво на сите плански региони / општини8

\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЦРПР

12. Усогласување на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната 
самоуправа за планирање, финансирање и администрирање на одржливиот локален економски 
развој, согласно со наодите и препораките од извршената анализа 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЖСПП, МЕ, МТВ, МОН, МЗШВ, МК, МФ

13. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за обезбедување одржлив локален економски 
развој
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС

14. Градење на капацитетите на општинската администрација за изготвување на интегрирани планови за 
одржлив (зелен) локален економски развој, засновани врз концептот на одржливост и ефикасноста 
на ресурсите, насочен кон промовирање на еколошки и иновативни чисти технологии и базиран на 
потребите на граѓаните и деловните субјекти 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со СЕП - ИПА Центарт за обуки, МЖСПП, МЕ, МТВ, МОН, МЗШВ, 

МК, МФ

15. Зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа за подготовка и усвојување на 
плановите за одржлив (зелен) локален економски развој, како дел од стратегиите за одржлив развој 
на општината
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЕЛС

8 Ваков тип на портали ќе има и на веб страните на Министерство за транспорт и Агенција за катастар и Агенција за странски инвестиции.
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IV. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

16. Зајакнување на капацитетите на локалните власти за обезбедување на јавните услуги поврзани со 
основањето на индустриски - зелени зони 
\` Временска рамка: 2016-2018
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со општините

17. Реализација на програмите за финансирање на активностите за дисперзија на културата со кои се 
создава општествен амбиент за поттикнување на креативноста на локално ниво9

\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МК 

18. Реализација на Програмата за развој на туристичките развојни зони насочена кон финансирање на 
активностите за експропријација на земјиштето за развој на овие зони
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТВ

19. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции наменети за изградба на 
плажи во Дојран и Преспа, како основа за развој на езерскиот туризам 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТВ

20. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции во индустриската зона 
Визбегово наменети за подобрување на комуналната инфраструктура во зоната
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТВ

21. Реализација на Програмата за финансирање на активности за развој на технолошките индустриски 
развојни зони насочени кон доуредување и изработка на проектна документација за инфраструктурата 
во овие зони
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: ДТИРЗ

9 Програма „Културно лето и културна зима“ во општините Дојран, Берово, Крушево и Ресен; Програма „Град на културата“; Програма „Топол 
културен бран“.
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IV. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

22. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (кофинансирање) на проекти на здруженијата 
на граѓани и фондации наменети за нефинансиска поддршка на МСП и за промоција на 
претприемништвото и занаетчиството10 
\` Временска рамка: 2015-2020
\` Надлежен орган: МЕ

23. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (кофинансирање) на постоечките бизнис 
центри, бизнис инкубатори и организирање на европскатра недела за МСП
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЕ

24. Реализација на Програмата за подобрување на претприемништвото и конкурентноста на МСП 
насочена кон финансирање на проекти за: создавање поттикнувачка клима за отворање на нови и 
јакнење на постојните микро, мали и средни претпријатија и занаетчии; и активно промовирање на 
иноваторството и конкурентноста
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: АППРМ

25. Реализација на Програмата за поттикнување на вработувањето преку активните мерки за вработување 
со кои се опфатени одредени категории невработени лица заради нивно вклучување и задржување 
на пазарот на трудот
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: АВРМ

10 Предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на нефинансиска поддршка на 
МСП како и проекти за промоција на претприемништвото и занаетчиството во Република Македонија, односно финансиска поддршка на 
проекти за: промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, факторинг); промоција и обуки 
за социјално претприемништво; промоција, обуки и форуми за женско претприемништво; Б2Б средби; промоција и обуки за занаетчиството; 
вмрежување и промотивни активности (организирање на саеми и манифестации).
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IV. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

26. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба на спортски 
објекти, како основа за спортски туризам
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: АМС

27. Реализација на Проектот за финсирање на развојот на вештини и поддршка на иновациите чија 
цел е подобрување на транспарентноста на распределбата на ресурсите за високо образование, 
како и унапредување на отчетноста, подобрување на релевантноста на средното техничко стручно 
образование и поддржување на капацитетите за иновации во Република Македонија
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МОН

28. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (кофинансирање) на руралниот развој, за 
проекти наменети за: подобрување на конкурентност и модернизација на земјоделските стопанства; 
доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи; унапредување 
на човечкиот потенцијал на земјоделските производители; производство и користење на обновливи 
енергии во руралните средини и инвестиции за рурална инфраструктура и развој на рурален туризам
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЗШВ

29. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (кофинансирање) на рамномерениот регионален 
развој, за проектите наменети за поттикнување на економскиот раст во планските региони.
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЛС - БРР во соработка со ЦРПР
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V. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗАШТИТА И ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО НА ЛОКАЛНО НИВО

Специфична цел 
на Програмата \\ Адаптација на локалните заедници кон климатските промени

Тематска цел на 
Програмата

\\ Подобрување на правната, финансиската, институционалната и административната средина за 
обезбедување на квалитетни услуги за граѓаните и деловните субјекти во областа на противпожарната 
заштита и заштитата и спасувањето од страна на локалните власти

Тематска цел 
на Стратегијата 
Европа 2020 

\\ Промовирање на адаптацијата, превенцијата и управувањето со ризиците од климатските промени

Инвестициски 
цели на 
Стратегијата 
Европа 2020 

\\ Промовирање на инвестициите за справување со специфични ризици, обезбедување на 
подготвеноста за катастрофи и развој на системи за справување со катастрофи
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АКЦИСКИ ПЛАН

V. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗАШТИТА И ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО НА ЛОКАЛНО НИВО
Активности 
/ проекти, со 
временска 
рамка и 
институции 
надлежни 
за нивно 
извршување

1. Анализа на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната самоуправа 
за планирање, финансирање и администрирање на противпожарната заштита, со наоди и препораки 
за нејзино подобрување
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МВР, МФ, МО, ДЗС, ЗЕЛС и ППМ

2. Изготвување на информација за постојната состојба со функционирањето и финансирањето на 
противпожарната заштита на локално ниво, со предлози за натамошно постапување
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МВР, МФ, МО, ДЗС, ЗЕЛС и ППМ

3. Анализа на Европските искуства за начинот на организирање и финансирање на ППЗ на локално 
ниво, преку инструментот на Советот на Европа за брз одговор 
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА

4. Анализа на постојната состојба со: организацијата, надлежностите, кадровската и техничка 
опременост на општинската администрација поврзана со ППЗ и заштитата и спасувањето на 
подрачјето на општините (по општини) 
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЕЛС

5. Анализа на постојната состојба со: организацијата, надлежностите, кадровската и техничката 
опременост (средства за гаснење на пожар и спасување на животот на луѓето и имотот загрозени од 
пожар) со кои располагаат ТППЕ и доброволните противпожарни друштва (по општини)
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: ДЗС во соработка со ПСМ и ТППЕ
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6. Измена и дополнување на Законот за пожарникарство заради додефинирање на материјата поврзана 
со формирањето, организацијата, функционирањето и финансирањето на ТППЕ, ОППС и ДПД-а, кое 
ќе го вклучи и начинот на утврдување и распределба на годишните дотации од Буџетот на РМ за ТППЕ, 
ОППС и ДПД-а, правата од работен однос на пожарникарите, и образованието на пожарникарите
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МО во соработка со ДЗС, МФ, МОН и МЛС

7. Измена и дополнување на Законот за заштита и спасување заради додефинирање на материјата поврзана 
со заедничко содејство на службите за прв одговор на локално ниво (Incident command system)
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: МО во соработка со ДЗС, МЗ,МВР, МЛС

8. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за намалување на ризиците од природни 
непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив на локално ниво
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС

9. Градење на капацитетите на општинската администрација за изготвување на интегрирани планови за 
намалување на ризиците од природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од 
нив, засновани на зголемената потреба од адаптацијата, превенцијата и управувањето со ризиците 
од климатските промени
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со СЕП - ИПА Центарт за обуки, МВР, МФ, МО, ДЗС, ЗЕЛС и ППМ

10. Зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа за подготовка и усвојување 
на среднорочни интегрирани планови за намалување на ризиците од природни непогоди и други 
несреќи и од последиците предизвикани од нив, како дел од програмите за одржлив развој на 
општината, изготвени со учеството на засегнатите страни и базирани на потребите на граѓаните и 
проценките на загрозеност на подрачјата на општините од сите ризици и опасности
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: ДЗС во соработка со МЛС, ПСМ и ЕЛС
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11. Зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа за воспоставување на систем 

за вклучување на граѓаните во детекцијата, раното предупредување и алармирање, мапирање на 
ризиците и проценката, како и нивно активно учество во справувањето со природните непогоди и 
други несреќи во рамките на општините 
\` Временска рамка: 2016-2020
\` Надлежен орган: ПСМ во соработка со ЕЛС

12. Унапредување на системот за развој на капацитетите на локалните власти и општинската 
администрација за менаџирање со кризни состојби на регионално и локално ниво, како основа за 
успешно решавање на специфични ризици и справување со катастрофи 
\` Временска рамка: 2016-2020
\` Надлежен орган: ДЗС

13. Вклучување на образованието за заштита од пожари во формалното и неформалното образование
\` Временска рамка: 2016-2020
\` Надлежен орган: МОН во соработка со ДЗС и ПСМ

14. Подигање на јавната свест за штетноста, опасноста и потребата од пријавување на пожари, 
последиците од климатските промени, како и за активно учество на граѓаните во справувањето со 
природните непогоди и други несреќи во рамките на населените места во кои живеат 
\` Временска рамка: 2016-2020
\` Надлежен орган: ПСМ
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Специфични 
цели на 
Програмата

\\ Заштита на животната средина и промовирање на ефикасно искористување на природните ресурси на 
локално ниво

\\ Адаптација на локалните заедници кон климатските промени

Тематска цел на 
Програмата

\\ Одржливо планирање и развој на основните јавни услуги на локално ниво, на начин кој овозможува 
зачувување на животната средина и одговорното користење на природните ресурси

Тематска цел 
на Стратегијата 
Европа 2020 \\ Заштита на животната средина и унапредување на ефикасноста на ресурсите

Инвестициски 
цели на 
Стратегијата 
Европа 2020

\\ Справување со зголемената потреба за инвестирање во секторот отпад за да се исполнат барањата 
на acquis за животната средина 

\\ Справување со зголемената потреба за инвестиции во секторот за вода за да се исполнат барањата 
на acquis за животната средина

\\ Заштита, унапредување и развој на културното и природното наследство

\\ Заштита на биолошката разновидност, заштита на почвата и промовирање на еко услуги, вклучувајќи 
ги НАТУРА 2000 година и зелената инфраструктура

\\ Активности за подобрување на урбаната животна средина, вклучувајќи ја обновата на браунфилд-
деловите и намалување на загадувањето на воздухот
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Активности 
/ проекти, со 
временска рамка 
и институции 
надлежни 
за нивно 
извршување

1. Анализа на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната самоуправа 
за планирање, финансирање и администрирање на одржливиот развој на основните (комуналните) 
јавни услуги, со наоди и препораки за нејзино подобрување
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МЖСПП, МЕ, МТВ, МОН, МЗ, МЗШВ, МК, МФ

2. Анализа на постојната состојба со организацијата и со кадровската и техничка опременост на 
општинската администрација и на јавните служби (јавните претпријатија и јавните установи) преку 
кои се обезбедуваат надлежностите на општините поврзана со одржливиот развој на основните 
(комуналните) услуги и услугите за заштитата на животната средина и природата (по општини), со 
наоди и препораки за натамошно постапување
\` Временска рамка: 2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА

3. Усогласување на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната 
самоуправа за одржлив развој на основните (комуналните) услуги, согласно со наодите и препораките 
од извршената анализа
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЖСПП, МЕ, МТВ, МОН, МЗ, МЗШВ, МК, МФ

4. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за обезбедување на основните (комуналните) 
јавни услуги и услугите за заштитата на животната средина и природата
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС

5. Градење на капацитетите на вработените во општинската администрација и локалните јавни 
претпријатија, одговорни за планирање и следење на проектите за капитални инвестиции во 
основните (комуналните) дејности и заштитата на животна средина и природата 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МИОА во соработка со МЖСПП и МТВ

6. Градење на капацитетите на вработените во општинската администрација одговорни за: издавање 
на одобрување на елаборатите за заштита на животната средина и издавање на Б-интегрирани 
еколошки дозволи 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МИОА во соработка со МЖСПП
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7. Градење на капацитетите на вработените во општинската администрација одговорни за интегрирано 
планирање на одржливиот развој на комуналните услуги засновани врз принципите за заштитата 
на животната средина и природата, и унапредување на ефикасноста на ресурсите, и базирани на 
потребите на граѓаните и деловните субјекти 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со СЕП - ИПА Центарт за обуки, МЖСПП, МЕ, МТВ, МОН, МЗ, 

МЗШВ, МК, МФ

8. Зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа за подготовка и усвојување на 
плановите за одржлив развој на комуналните услуги, како дел од стратегиите за одржлив развој на 
општината
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЕЛС

9. Зајакнување на капацитетите на локалните власти за обезбедување на јавните услуги поврзани со 
вклучувањето на културното и природното наследство во плановите за развој на туризмот, особено 
на културниот и руралниот туризам 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со општините

10. Поддршка за воспоставување на: локални мониторинг мрежи за квалитет на воздух (собирање на 
податоци за квалитет на воздухот особено кај Б-инсталации и предложување на мерки за заштита), 
локални мрежи за квалитет на вода и локални мрежи за заштита од бучава
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЖСПП во соработка со ЕЛС
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11. Поддршка за подготовка на планови и програми кои општините согласно законодавството од 
областа на животната средина се задолжени да ги подготват и реализираат11

\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЖСПП во соработка со ЕЛС

12. Реализација на програмите за финансирање на капитални инвестиции за ревитализација на 
недвижното културно наследство, заради негово вклучување во програмите за развој на туризмот, 
особено на културниот туризам12

\` Временска рамка: 2012-2017
\` Надлежен орган: МК

13. Реализација на програмите за финансирање на активностите за истражување, заштита, конзервација, 
реставрација, реконструкција и презентација на недвижното културно наследство, заради негово 
вклучување во програмите за развој на туризмот, особено на културниот туризам13

\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МК - Управа за заштита на културното наследство

 

11 Краткорочни акциони планови за заштита на воздухот; планови за подобрување на квалитетот на воздухот во зони и агломерации каде 
квалитетот на воздухот е на ниско ниво; планови и програми за управување со отпад; стратешки карти за бучава и акциони планови за бучава; 
ЛЕАПи.

12 Превентивни заштитни мерки на црквата „Св. Архангел Михаил“ –Берово; Реконструкција на повеќе фасади во Скопје, Битола, Крушево, Кратово, 
Прилеп, Штип, Охрид и во други значајни градски јадра; Обнова на фасади во Старата скопска чаршија; Реконструкција на источниот конак на 
манастирскиот комплекс „Св. Архангел Михаил“ – Варош, Прилеп; Заштита на манастирот „Св. Гаврил Лесновски” во с. Лесново; Конзервација 
на црквата „Св. Ѓорѓи“ во с. Курбиново; Воспоставување постојани поставки во националните музеи и осовременување на депоата во музеите 
на Македонија.

13 Изградба на Светиклиментовот универзитет на Плаошник, Охрид; Реконструкција на манастирски комплект „Свето преображение“ во с. Зрзе; 
истражување, заштита, конзервација, реставрација, реконструкција и презентација на античкиот театар во Скупи; Археолошко - туристички 
проект „Старите градови и тврдини на Европската магистрала во Македонија“; Археолошко - архитектонски проект Кратово; Конзерваторско - 
реставраторски работи и ревитализација на Скопската тврдина Кале; Археолошки истражувања и конзерваторско - реставраторски работи на 
археолошките локалитети: Стоби - Градско, Хераклеа Линкестис - Битола, Стибера, Исар - Штип, Баргала, Цареви кули - Струмица, Виничко кале 
- Виница, Билазора - Свети Николе, Маркови кули - Водно - Скопје, Давина кула - Чучер, Антигонеа - Неготино, Исар - Марвинци - Валандово, 
проект „Локален развој на регионот Дебар и Река, и т.н.
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14. Реализација на проектот „Подобрување на општинските услуги“ преку кој се обезбедува финансиска 
поддршка (капитални дотации) за капитални, инфраструктурни и инвестициски проекти за подобрување 
на квалитетот на општинските услуги по пат на задолжување со on-lending аранжман, со цел да се 
овозможи реализирање на општинските проекти кои ќе придонесат за зголемување на приходите на 
општината или јавните претпријатија како и намалување на оперативните трошоци на истите. 
\` Временска рамка: 2010-2019
\` Надлежен орган: МФ

15. Реализација на проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ преку кој се обезбедува 
финансиска поддршка (капитални дотации) за инфраструктурни проекти за изградба/реконструкција 
на водоснабдителни системи и канализациони системи на урбани отпадни води 
\` Временска рамка: 2010-2019
\` Надлежен орган: МТВ

16. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (капитални дотации) за изградба на водовод 
и канализација за општинитево Тетово, Гостивар, Кочани, Радовиш, Кавадарци, Битола, Гевгелија и 
Неготино, како кредитно задолжување на РМ од Германската банка за развој - KfW
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТВ

17. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (капитални дотации) за изградба на каскадни 
прегради по реката Вардар и уредување на речното корито на реката Вардар. 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЖСПП

18. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (капитални дотации) за изградба на четири 
краци од водоснабдителниот систем во општините Тетово, Липково И Зајас
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЖСПП
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VI. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ОСНОВНИТЕ (КОМУНАЛНИТЕ) ЈАВНИ УСЛУГИ

19. Реализација на делот на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој преку која 
се обезбедува финансиска поддршка (капитални дотации) за изградба на водоснабдителни 
и канализациони системи во селата, уредување на излетничките места во рурални средини 
(вклучително и нивно поврзување со електрична енергија, водоснабдување, канализација) и 
означување на културни и природни знаменитости во рурални средини
\` Временска рамка: 2010-2019
\` Надлежен орган: МЗШВ

20. Реализација на делот на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој преку која се 
обезбедува финансиска поддршка за заштита и унапредување на културното и пејсажното наследство 
(во рурален и урбан контекст)
\` Временска рамка: 2010-2019
\` Надлежен орган: МЗШВ

21. Реализација на Програмата за финансиска поддршка за изградба на Хидросистемот Злетовица, заради 
водоснабдување на Пробиштип и Кратово (прва фаза), 
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЗШВ

22. Реализација на Програмата за финансиска поддршка за изградба на Хидросистемот Лисиче, заради 
водоснабдување на градот Велес, водоснабдување на околните села што гравитираат на системот, и 
снабдување на индустријата со технолошка вода
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЗШВ
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VII. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ТРАНСПОРТ НА ЛОКАЛНО НИВО

Специфични 
цели на 
Програмата

\\ Адаптација на локалните заедници кон климатските промени

\\ Зголемување на безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општините

Тематска цел на 
Програмата

\\ Подобрување на правната, финансиската, институционалната и административната средина 
заради обезбедување на подобри локални транспортни мрежи и поефикасни услуги за граѓаните и 
деловните субјекти во областа на транспортот 

Тематска цел 
на Стратегијата 
Европа 2020 

\\ Промовирање на одржливиот транспорт и отстранување на тесните грла во клучните 
инфраструктурни мрежи

Инвестициски 
цели на 
Стратегијата 
Европа 2020 

\\ Развој на еколошки и ниско јаглеродни транспортни системи и промоција на одржлива урбана 
мобилност
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VII. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ТРАНСПОРТ НА ЛОКАЛНО НИВО
Активности 
/ проекти, со 
временска рамка 
и институции 
надлежни 
за нивно 
извршување

1. Анализа на постојната нормативна рамка со која се уредуваат надлежностите, организацијата, и 
финансирањето на надлежностите на единиците на локалната за унапредување на одржливиот 
транспорт во рамките на општината, со наоди и препораки за нејзино подобрување 
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МВР, МОН, МТВ, МЖСПП, МЕ, МФ

2. Анализа на постојната состојба со организацијата и со кадровската и техничка опременост на 
општинската администрација и на јавните претпријатија преку кои се обезбедуваат надлежностите 
на општините поврзана со одржливиот локален транспорт (по општини), со наоди и препораки за 
натамошно постапување
\` Временска рамка: 2015-2016
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со МИОА и ЕЛС

3. Изготвување на Студија за функционалноста и капацитетите на општинските совети за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, врз основа на која би се извршиле измени и дополнувања на постојната 
правна рамка со кои тие се воспоставуваат и функционираат
\` Временска рамка: 2015
\` Надлежен орган: РСБСП во соработка со ЕЛС

4. Усогласување на правната рамка со која се уредуваат надлежностите на единиците на локалната 
самоуправа за планирање, финансирање и администрирање на одржливиот транспорт во рамките 
на општината, согласно со наодите и препораките од извршената анализа
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МВР, МОН, МТВ, МЖСПП, МЕ, МФ,

5. Изготвување на Инвентар на надлежности и ресурси за обезбедување одржлив транспорт на 
локално ниво
\` Временска рамка: 2017
\` Надлежен орган: МЛС
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АКЦИСКИ ПЛАН

VII. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ТРАНСПОРТ НА ЛОКАЛНО НИВО
6. Градење на капацитетите на општинската администрација за изготвување на интегрирани планови за 

одржлив (зелен) локален транспорт, кој обезбедува одржливост, ефикасен и безбеден пристап (пеш, 
со велосипед, со јавен превоз) до сите населби во рамките на населените места и добра поврзаност на 
локалните со регионалните транспортни мрежи 
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со СЕП - ИПА Центарт за обуки, МВР, МОН, МТВ, МЖСПП, МЕ, МФ,

7. Зајакнување на капацитетите на единиците на локалната самоуправа за подготовка и усвојување на 
плановите за за одржлив (зелен) локален транспорт, како дел од стратегиите за одржлив развој на 
општината
\` Временска рамка: 2016-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со ЕЛС

8. Подигање на јавната свест за различни аспекти на безбедност на сообраќајот на патиштата, 
\` Временска рамка: 2016-2020
\` Надлежен орган: МВР во соработка со РСБСП

9. Реализација на Програмата за финансирање на капитални инвестиции за изградба на пешачки 
патеки околу езерата во општините Дојран, Велес, Маврово-Ростуше, Крушево и Берово
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МТВ

10. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (капитални дотации) за одржлив рурален развој 
наменета за: изградба на локалната патната инфраструктура на селата (вклучително и мостови); 
поврзување на населени места; асфалтирање на улици; изградба на пешачки и велосипедски патеки; 
и патна инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште т.н. полски патишта
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЗШВ
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VII. ОДРЖЛИВ (ЗЕЛЕН) ТРАНСПОРТ НА ЛОКАЛНО НИВО

11. Реализација на Програмата за финансиска поддршка за рехабилитација на регионалните и локалните 
патишта на локално ниво
\` Временска рамка: 2015-2020
\` Надлежен орган: МТВ во соработка со ЈПДП и засегнатите ЕЛС

12. Реализација на Програмата за финансиска поддршка (капитални дотации) за одржлив развој на 
единиците на локалната самоуправа, наменета за инвестициски активности за уредување на јавни 
површини во единиците на локалната самоуправа
\` Временска рамка: 2015-2017
\` Надлежен орган: МЛС во соработка со засегнатите ЕЛС






