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ПРОГРАМА ЗА ЛЕР 2013 ГОДИНА
Опис на програмата
Програмата за работа на одделението за Локален Економски Развој преставува опис на работни
активности на одделението. Програмата разработува активности на Одделението за ЛЕР кои се насочени кон
подобрување на локалната, регионалната , економска и социјална кохезија. Одделението за ЛЕР најголемо
внимание и труд ќе вложи во изготвување на апликации по објавени конкурси на Меѓународни програми, донатори
и институции кои делуваат на територијата на Р. Македонија. Со посебно внимание ќе се следат повиците од
предпристапната помош – IPA програмата, што ќе значи подготвување на развојни проекти и нивно аплицирање
од различни области. За реализација на програмата и буџетот, Локалната самоуправа ќе обезбеди средства од
буџетот на Општината, проекти, донации, приватно-јавно партнерство и др. средства согласно Законите на РМ.
За остварување на овие генерални цели одделението за ЛЕР ќе ги преземе следниве активности:
1. Програма Форуми во Заедницата
Целта на програмата е активно учество на граѓаните во донесувањето на одлуки во Локалната Власт.
Програмата се спроведува заедно со Швајцарската развојна агенција (SDC) и започна да се спроведува од
септември 2011 и ќе заврши фебруари 2013. Од оваа програма се реализира проектот асфалтирање на ул. Даме
Груев со уредување на мини плоштад.
Вкупен буџет на програмата:
Учество на општината:
Учество на донаторот:
Исплатени средства во 2012:

6.293.071,60 денари.
3.893.071,66 денари.
2.400.000,00 денари.
1.138.614,00 денари.

Средства за исплата во 2013:
Учество на општината:
Учество на донаторот:
Вкупен буџет :

3.323.764,66 денари.
1.830.693,00 денари.
5.154.457,66 денари

Оваа програма е во фаза на реализација.

2. Програма IPA –Компонента 5 (Рурален развој)
Целта на програмата е асвалтирање на 2км локални патишта, изградба на инфраструктура (водовод –
канализација) на локација Дошница и уредување на рекреативни површини. Се со цел за подобрување на
животот на населението и развој на руралните средини.
Вкупен буџет на програмата:

10.000.000,00 денари.

Оваа програма ќе се аплицира во 2013 и ќе се реализира ако се одобри, односно доколку се добијат
средства од програмата.
3. Програма IPA –Компонента 2
( Прекугранична соработка Македонија - Грција)
Оваа програма предвидува подготовка на апликации за проекти во следниве мерки:
1. Подобрување на прекуграничниот економски развој
- 1.1 Економски Развој
- 1.2 Подобрување на човечки ресурси
- 1.3 Промоција на одржлив туризам
- 1.4 Заштита на човечкиот живот
2. Подобрување на животната средина и заштита на културното наследство во пограничната програмска
област

-

2.1 Промоција и заштита на природното богатство
2.2 Промоција и заштита на културното богатство
4. Изработка на апликации за разни проекти за економски развој на општина Демир Капија

Во текот на годината има разни конкурси од разни донатори каде што може да се аплицира за:
- инвестиции во патна инфраструктура за поврзување на селата со културни знаменитости и локалитети од
значење за селската популација;
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на улици;
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и шеталишта ;
- Изградба на спортски терени;
- одбележување и унапредување на шумски и велосипедски патеки;
- уредување на излетнички места;
- одбележување на културни и природни знаменитости ;
- креирање на други туристички атракции, проширување на Музејот на виното, промоција и сл.

5. Програма менаџирање со отпад за поздрава животна средина во општина Демир Капија
Со оваа програма е предвидено набавка на комунално возило (камион – ѓубретарка), 15 контејнери и
500 канти за отпад. Програмата е аплицирана до Влада на Јапонија.
Вкупен буџет:
4.612.500,00 денари
Средства од донатор :
3.997.500,00 денари
Средства од буџет на Општина Демир Капија
615.000,00 денари
Проектот чека одобрување.
6. Програма за промена постоечкото осветлување во О.О.У."Димче Ангелов-Габерот" Демир Капија

Реализацијата на овој проект ќе придонесе подобрување на осветлувачките перформаси во просторот на
целото училиште, согласно тековните светлосни норми и стандарди. Промената на постоечкото осветление
ќе се изврши со поставување на нов тип светилки и тоа:
- TCS125 2xTL5-28W/840/HEP – за старите флуо арматури;
- Tornado High – за живините светилки;
- Поставување на систем за регулација на интензитетот на светлината.
Реализацијата ќе биде во текот 2013 година.
Вкупен буџет на проектот
Средствата се обезбедени преку Вардарски Плански Регион.
Овој проект е одобрен и во фаза на реализација.

406604,40 денари

7. Програма за изработка на Тригодишна Програма за Енергетска Ефикасност за Општина Демир
Капија
Со изработката на оваа програма ќе се дадат насоки и планови за работа во наредните три години, со кои
ќе се подобрат мерките за енергетска ефикасност на објектите под владение на Општина Демир Капија. Со
оваа програма ќе се предвидат и можности за искористување на обновбливите извори на енергија во
јавните објекти, како и методи за презентации и обуки на јавната, државната администрација и локалното
население за придобивките од спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност.
Реализацијата ќе биде во текот на 2013 година.
Вкупен Буџет
300000,00 денари
Средствата се обезбедени преку Вардарски Плански Регион.
Овој проект е одобрен.

8. Програма за промена уличното осветлување на улица "Маршал Тито" Демир Капија
Со овој проект се планира промена на старото улично осветлување на главната улица во Демир Капија.
Промената ќе се изврши заменувајќи ги старите неефикасни живини светилки со LED светилки и
поставување на декоративни столбови за светлечките тела. Исто така планирано е и да се обезбеди систем
за временска контрола и мониторинг на светилките. Реализирањето на овој проек ќе ги овозможи следните
бенефите:
–
–
–

Ефикасно осветлување според фотометриските барања на просторот;
Заштеда на електрчна енергија од 37% до 45%, во зависност од годишниот период;
Намалено загадување на атмосферата со стакленички гасови.

Овој проект ќе биде аплициран до Норвешката Амбасада и доколку се одобри ќе биде финансиран на
следниот начин:
Вкупен буџет
Средства од Норвешката Амбасада
Срества од буџетот на општина Демир Капија

6140000,00 денари;
4640000,00 денари;
1500000,00 денари.

9. Програма за поставување на термостатски вентили на системот за греење во Ј.О.У.Д.Г.
"Борис Трајковски"од Демир Капија

Со поставувањето на термостатските вентили на сите радијатори во системот за греење на објектот во кој е
сместена детската градинка. Оваа мерка овозможу Со остварувањето на оваа мерка од енергетската
ефикасност ќе се постигнат заштеди на топлинаска енергија од околу 1000kWh.
Вкупен буџет
Средствата обезбедени од буџетот на општина Демир Капија.

19648,00 денари

10. Програма за промена на постоечкото осветлување во Ј.О.У.Д.Г. "Борис Трајковски" Демир
Капија
Реализацијата на овој проект ќе овозможи со замената на старото осветлување, кое е од светилки со
вжарено влакно со натрумови сијалици со висок притисок и инсталирање на систем за регулација на
интензитетот на светлината. Со спроведувањето на оваа мерка од енергетската ефикасност ќе се оствари
заштеда на електрична енергија на годишно ниво од околу 900kWh.
Реализација на овој проект е планирана за 2013 година.
Вкупен буџет
Средства обезбедени од буџетот на општина Демир Капија.

31000,00 денари

11. Програма за отворање на Регионален Центар за Енергетска Ефикаснот
Со отворањето на овој Регионален Центар ќе се зголемат можностите за спроведување на мерките за
енергетска ефикасност во објектите на јавните институции кои што се владение на единицата на локална
самоуправа Демир Капија. Целта на овој проект е набавка на опрема за термовизија на објектите и
создавање на база на податоци ( софтвер) за потрошувачката и заштедата на електрична и топлинска
енергија во истите.
Реализацијата на проектот е планирана да се изведи во текот на 2013 година.
Вкупен буџет
Средства обезбедени од Вардарски Плански Регион
Средства обезбедени од буџетот на општина Демир Капија
Проектот е одобрен.

2839800,00 денари
1893200,00 денари
9466,00 денари

12. Програма за спроведување на денови на Енергетска Ефикасност во Општина Демир Капија
Спроведувањето на деновите на енергетсака ефисност ќе овозможи едукација на јавната, државната
администрација и локалното население за примената и придобивките од спроведувањето на мерките на
енергетска ефикасност во сите сфери на локално ниво. Планирано е да се одржат следните активности:
– Одржување на 3 (три) презентации за мерките на енергетската ефикасност;
– Одржување на 1 (една) трибина за придобивките од искористувањето на Обновливите Извори
на Енергија.
Реализација е планирана во 2013 година.
Вкупен буџет
Средствата обезбедени од Донатор
Средства од буџет на општина Демир Капија

80000,00 денари
40000,00 денари
40000,00 денари

13. Програма за изработка на елаборат за испитување на потенцијалот за геотермална вода во
Демир Капија и изработка на листа на активности за добивање на дозвола за пробно
бушење.
Оваа програма има за цел да се направи првично испитување за геотермалниот потенцијал на општина
Демир Капија со прецизно утврдена финансиска конструкција за извршување на бушотини.
Вкупен буџет за реализација:
Средста од донатори:
Средства од буџет на Општина Демир капија

300.000,00 денари
150.000.00 денари
150.000.00 денари

Програмата ќе се релизира доколку се обезбедат средства од донатори.
Листата на активности за добивање на дозвола за пробно бушење ќе се изработи од Фондација Необизнис.
14. Програма за изработка на Стратегија за локален економски развој на општина Демир
Капија со мониторинг и ажурирање на веќе постоечката
Програмата обезбедува планирање на активности на општината и одделението за ЛЕР, за локален
економски развој на општина Демир Капија. Исто така оваа стратегија е потребна како основа за изработка на
апликации кај донатори.
Вкупен буџет за реализација:
Средства од буџет на Општина Демир капија

300.000,00 денари
300.000.00 денари

15. Програма за обезбедување на материјална и парична помош на социјално најзагрозените
семејства
Целта на оваа програма е да се обезбеди еднократна помош на социјално загрозените семејства во општина
Демир Капија. Помошта ќе се обезбеди со организирани акции на кои ќе се собираат материјални и парични
средства за помош на овие семејства. Со одлука на совет ќе се обезбедат 100.000 денари од буџетот на
општината. Останатите средства ќе се соберат од донации и спонзорства.
Средства од буџет на Општина Демир Капија:

16.

100.000,00 денари

Програма за развој на земјоделието во општина Демир Капија

Стратегија за развој на земјоделието и рурален развој
Развојот на земјоделието заедно со развојот на туризмот се основа на економијата на општина Демир Капија.
За оваа цел е неопходна изработка на стратегија за развој на земјоделието и руралниот развој. Бидејќи
буџетот на општината е мал и нема доволно средства, за истите ќе се направат напори да се обезбедат од
донатори, преку проект или преку спонзорства.
Вредност на стратегијата околу 300.000 денари
Предуслов за исполнување :обезбедени средства

Едукација на земјоделците од општина Демир Капија
Едукацијата е неопходна за земјоделците заради стекнување на нови вештини и нови знаења како и справување
со климатските промени кои влијаат на земјоделските производи. Поради тоа е неопходно засадување на нови
сорти. Оваа програма ќе се спроведе на следниот начин:
- Едукација на земјоделците за користење на Ипард средства;
- Едукација на земјоделците за заштита и одгледување на лозови насади;
- Едукација на земјоделците за климатските влијанија врз земјоделските производи и други слични теми.
Средства од донатори
Средства од буџет на Општината

120.000 денари
60.000 денари

ФИНАНСИСКА РАМКА НА ПРОГРАМАТА

СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА

6.178.878,6 денари

СРЕДСТВА ОД ДОНАТОРИ И ИНСТИТУЦИИ:

24.585.132 ,00 денари.

ВКУПНО:

30.764.010,6 денари.

ИЗРАБОТИЛ:

ГРАДОНАЧАЛНИК:

Виолета Јанкова – советник за Туризам;

Трајче Димитриев

Јован Јованов - соработник во ЛЕР;
Ирена Лазова – помлад соработник во ЛЕР;
Анета Ристова – помлад соработник во ЛЕР.

