Програма на Одделение за Локален економски развој во
Општина Штип за 2015 година

ОПШТИНА ШТИП

Програмата за поддршка на локалниот економски развој се
подготвува и усвојува врз основа на надлежостите на локалната
самоуправа кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р. Македонија бр.5 29.01.2002 год), статутот на
Општина Штип (донесен на седница одржана на 18 февруари 2003 од
Страна на Советот на Општина Штип со број 0101-186/1 од
18.02.2003), и останати законски одредби на Република Македонија
кои обработуваат економски теми, според препораките на
Европската унија за забрзување на процесот на децентрализација и
креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа
согласно начелата за транспарентност и отчетност со усвоени
развојни плански документи.

Стратешки цели на Програмата за Локален економски развој
на Општина Штип за 2015 година.






ЕКОНОМИЈА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ИНФОРМАТИКА
ИНФРАСТРУКТУРА





МЛАДИ
ТУРИЗАМ
ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

ЕКОНОМИЈА











Организирање на бесплатни обуки за младите и невработените лица од
областа на менаџментот и претприемништвото;
Мапирање на брендови и нивна промоција;
Воспоставување на комуникација со општини и ширење на мрежата на
соработка со нови општини;
Оживување на културното наследство во пограничниот регион помегу
Република Бугарија и Република Македонија;
Прилагодување на образованието со потребите на пазарот на трудот;
Подобрување на можностите за креирање на нови работни места;
Програма Општинско корисна работа од УНДП;
Истражување на можности за отпочнување нови бизниси атрактивни за
странски инвеститори;
Изработка/ревидирање на Локален акционен план за вработување на
Општина Штип;
Градење ефективна и демократска локална самоуправа;

ЗЕМЈОДЕЛСТВО







Информации за земјоделците на веб страната на Општина Штип;
Поддршка на земјоделците за анимирање и популаризација на
можностите за користење на мерките од ИПАРД програмата на
Европската Унија;
Подготвителни активности за формирање на ЛАГ-ови и подготовка на
стратегија на ЛАГ-ови за аплицирање за користење на средства по
отворени повици;
Користење на средства од програмата за поддршка на неразвиени
подрачја од Агенција за рамномерен регионален развој при МЛС;

ИНФРАСТРУКТУРА











Изградба на фекална канализација во населба „Македонка“;
Реконструкција на дел од улица Тодор Коларов;
Асфалтирање на улици во урбаните населби Чардаклија, Балканска
,Железничка;
Изготвување на проектна документација за локален пат Сутлак и
изградба на локален пат Чифлик;
Изготвување на проектна документација за локален пат до село
Калаперовци и изградба на локален пат до село Калапетровци;
Изготвување на проектна документација за изградба на локален пат
Горачино – Танатарци ,Суво грло , Долани;
Изготвување на проектна документација за изградба на локален пат
Сушево – Доброшани и Софилари –Пенуш;
Изградба на училници во ООУ „Славејко Арсов“;
Изградба на училишна спортска сала во ООУ „Славејко Арсов“;
Изградба на водоводна линија 2 со резервоар „Мерите“;

ИНФРАСТРУКТУРА














Приклучување на градскиот водоводен систем на населените места
Чардаклија, Македонка и Балканска;
Реконструкција и санирање на колекторски систем во должина од 2 км;
Локален пат во должина од 1 км во с. Врсаково ;
Локален пат Горачино – Танатарци;
Регионален пат Штип – Радовиш - с.Суво грло;
Дел од пат до Љуботен (од градски гробишта до Новакова чешма);
Пат нас. Три Чешми – Сарчиево (крак до гробиштата);
Пат Врсаково – Судиќ – Долно Трогирци;
Пат во с.Долани до манастир;
Пат Шашаварлија – Кошево – Почивало;
Дел од пат с.Пухче – с.Лакавица во должина од 2 км;
Улица во с. Селце ;
Улица во нас.Чардаклија во должина од 1 км;

ИНФРАСТРУКТУРА











Улица во нас. Горна Железничка;
Пешачка патека до Стар Караорман;
Изградба на локален пат од Кампус 4 на УГД – кружен тек нас.
Железничка;
Уредување на речно корито на р.Отиња ;
Изградба на Пречистителна станица ;
Покривање на Нов Пазар;
Фекална канализација во нас. Железничкa;
Фекална канализација во нас. Караорман;
Реконструкција на автобуски постојки;
Партерно уредување мал плоштад и чешма во Брест, Пухче и
Чардаклија;

МЛАДИ И ТУРИЗАМ
Млади
- Организирање на локални натпревари по математика
и природни науки во соработка со основите и средни
училишта;
 Туризам
- Штипско мени;
- Винска карта;
- Стратегија за развој на туризмот во Општина Штип
2015-2020;
- Манифестации;


ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ


Иницијативи за изготвување на технички документации за
предвидени проекти за реализација во 2015 година;



Финансиско учество во проекти по национални и
меѓународни програми од 2014/2015 година;



Печатење на промотивни материјали со кои ќе се
промовира и помогне локалниот економски развој и др.

БУЏЕТ


За целосна имплементација на Програмата на Одделение
за Локален економски развој за 2015 година потребно е да
се одвојат 28.178.295 денари, средства од Буџетот на
Општина Штип за 2015 година;



Вкупниот буџет за реализирање на предвидените проекти
во програмата изнесува 327.693.495 денари.

ВИ БЛАГОДАРИМЕ
НА
ВНИМАНИЕТО

