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ПРЕДГОВОР
Почитувани,
Планирањето е процес на создавање на сопствената иднина. Планирањето на
локалниот економски развој на општина Гостивар значи вклучување на жителите на
општината во дефинирање приоритетите и креирање заедничката иднина за подобар
индивидуален стандард на живеење, работа и напредок во сите области на општественото
живеење. Одговорноста да се води овој процес стои пред мене, како градоначалник на
општина Гостивар, како и пред членовите на целата општинска администрација.
Документот „Стратегија за локален економски развој на општина Гостивар 20212025 е сеопфатен стратешки приод во креирањето на политиката на локалниот економски
развој, кој произлегува од дефинираните надлежности на општината, како единица на
локалната самоуправа.
Стратешките решенија за локалниот развој на Општина Гостивар 2021-2025-та
година, ја дефинират политиката за идниот локален развој, преку дефинирање на развојна
рамка со конкретни цели и мерки, односно програми и проекти за нивна реализација на
подолг рок.
Потпирајќи се на вашата доверба, заеднички со Вас, граѓаните, невладините
организации и бизнис секторот, ја подготвивме оваа Стратегија во насока на подигнување
на квалитетот на живеење на граѓаните, според европските и светските стандарди,
подобрување на конкурентноста во однос на други локални заедници во земјата,
подобрување на климата за инвестирање, а со тоа и можноста за отворање на нови
работни места.
Истиот принцип планираме да го примениме и во спроведувњето на Стратегијата и
со заеднички напори да го следиме патот на постојан раст и развој на нашата заедница,
потпирајќи се на соработката и поддршката од страна на јавните институции, бизнис
заедницата и граѓанското општество веруваме во остварувањето на заедничката визија за
подобра иднина на секој граѓанин на општината Гостивар.
Со почит,
Ваш,
Арбен Таравари
Градоначалник на Oпштина Гостивар
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ВОВЕД
Надлежностите на единиците на локалната самоуправа се дефинирани во член 22 од Законот за
локална самоуправа1 во 2002 година. Овие надлежности се подетално разработени во Статутот на
Oпштината Гостивар2.
Доделените законски надлежности за уредување на просторот и користење на јавните добра
во општината; управувањето со општинските ресурси; (природните, туристичките и културноисториските локалитети); како и вклучувањето на граѓаните во остварувањето на локалните
политики му овозможуваат на општинското раководство да влијае на локалниот економски развој.
Начинот на извршување на надлежностите го одредуваат степенот на поврат на вложувањата
во локалниот развој преку зголемениот промет на недвижности; подобро користење на просторот;
пораст на инвестициите и нови работни места; пораст на вработувањата и зголемениот прилив на
средства од надворешни извори на финансирање.
Финансирањето на општинскиот развој се обезбедува од три извори: општинскиот буџет; буџетите
на другите нивоа на власти (Полошкиот плански регион и буџетот на Република Македонија); како
и донаторските програми (мултирателни и билатерални). Дополнително, општината може да го
финансира локалниот економски развој преку задолжување (заеми, кредити и инвестициони
фондови) и преку користење на јавно-приватни партнерства.

„Стратегијата за локален економски развој на општина Гостивар 2021-2025“ го дефинира
стратешкиот приод во дефинирањето на приоритети во извршување на надлежностите и
идентификување на ресурсите за нивно остварување. Документот е организиран во три поглавја:


Првото, краток преглед на состојбите во општината ги презентира профилот на општината,
организацијата на локалната самоуправа, трендовите во развојот и учеството на
општинскиот буџет во финансирањето на локалниот развој;



Второто поглавје се однесува на мисијата и визијата на општината Гостивар, вклучувајќи
ги стратешките приоритети и цели, нивната усогласеност со регионалните, националните и
европски документи, прегледот на групирани проекти (иницијативи) за остварување на
целите и начинот на имплементација со инидикатори за успешност во реализацијата на
проектите.



Третото поглавје ги опфаќа областите за дефинирање политики и мерки за енергетска
ефикасност, проекти за дигитализација на општинското работење и проекти за нови
социјални услуги на општината.

Намена на документот
Предизвикот да се биде успешен во динамично опкружување сè повеќе ја наметнува потребата
за стратегиско планирање на организациите и институциите3.
Документот Стратегија за локален економски развој на Oпштина Гостивар 2021-2025 година е
наменет да ги поддржи носителите на одлуки во општината во нивната работа за успешно
управување со развојот на општината и според приоритетите да ги насочи општинските ресурси кон
подобрување на нивото на економската активност во општината, вработувањето, животниот
стандард и благосостојбата на граѓаните.

Службен Весник на Република Македонија, бр. 5, Јануари, 2002
http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/mk/statuti-i-komunes
3 Влада на Република Македонија (2007) Прирачник за стратешко планирање, Генерален секретаријат на Владата на
Р.Македонија ,стр.7
1
2
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Затоа подготовката на документот имаше цел: мобилизирање на општинската администрација,
локалните бизниси, НВО и граѓаните за соработка на развојните приоритети; опфаќање на што
поголем број предлог-проекти и одредување на насоките за заеднички ангажман и партнерство
помеѓу општината и релевантните субјекти.
Предлог-стратегијата за локален развој на Oпштина Гостивар 2021-2025 е подготвена за
расправа и донесување на седница на Советот на Oпштината Гостивар.

Методологија на изработка на документот
Во изготвувањето на документот беа примени следните принципи: 1. Вклучување на релевантните

засегнати страни; 2. Транспарентен процес на прибирање предлози; 3. Консензус во одредувањето
на приоритетите; и 4. Ограничувањата на локалните ресурси и фискалниот капацитет да се
надополнуваат со надворешни извори на финансирање. Дополнително во методологијата се
користеа принципите во изработката на претходните Стратешки документи на општината за
изминатиот 4-годишен период, како и Стратешките документи за други области донесени од
општината, Полошкиот регион и Владата на Република Макеоднија ( види под користена
документација- endnotes)i.
Задачата е реализирана во пет фази: 1. Анкета на мислењето на релевантните актери за идните
насоки на стратешкиот развој на општината; 2. Aнализа на состојбите и трендовите во Oпштината
Гостивар; 3. Дефинирање на визија, мисија и Стратегиски приоритети на општината; 4. Подготовка
на предлог-верзија на документот; и 5. Донесување на Стратегијата за локален економски развој на
Oпштината Гостивар за периодот 2021-2025 година.
Методолошкиот пристап во овој Стратегиски документ е базиран врз системот оддолу – нагоре
(bottom up approach), за да се овозможи согледување на вистинските потреби на сите економски
чинители на локалниот развој на Oпштина Гостивар (бизнис-заедницата, јавните претпријатија,
граѓанскиот сектор и др.) и на тој начин да им се овозможи да влијаат во креирањето на одржлива
политика на локалниот развоj. Ваквиот пристап овозможува поставените цели да бидат во
согласност со расположливите ресурси и со интересот на заинтересирани страни во Општината
Гостивар.
Пристапот се реализираше преку анкети, директни контакти и работилници. Преку прашалници се
добија ставовите на четири групи на релевантните актери во локалниот развој: членовите на
Советот на Општината, вработени во општинската администрација, претпријатија од приватниот
сектор и невладините организации што работат на територијата на општината.( нивните ставови се
анекс на овој документ)

Носител на активноста
Носител на активноста за изработка на документот е Градоначалникот на Општината, Арбен
Таравари, а непосредно одговорен е координаторот на работната група од секторот за локален
економски развој и имплементација на проекти,
Секторот за развој ги реализира следните активности:


Координација на експертската поддршка испорачана од ЗБК Креација-Скопје ( д-р Ристо
Иванов, тим лидер; Жанина Стаменкова експертрт за енергетска ефикасност и Ева
Делева проектен менаџер) и обезбедување на потребните информации за анализа;



Координација со другите сектори на општинската администрација и комуникација со
бизнис-секторот и НВО ( координатор: Дашмир Османи);



Организирање работилница за дефинирање на Стратегиските приоритети и цели (2627.05.2021 во Гостивар ) и



Следење на расправата по предлог-документот и неговото донесување.

Општина Гостивар
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КРАТКО РЕЗИМЕ
Стратегијата за локален развој 2021-2025 година се состои од четири дела: (1) Краток преглед на
состојбите во општината; (2) Стратешки пристап во планирањето на локалниот економски
развој:(3) акциски план за имплементација на стратегијата и дополнителен дел за енергетска
ефикасност, дигитализација и социјаллни услуги..

Во првиот дел се дадени главните согледувања за развојот во изминатиот четиригодишен период.
 Општината бележи позитивни трендови во однос на условите за живот, работењето и
активностите на економските субјекти, изразени преку пораст на бројот на деловни субјекти,
изградбата и општествениот производ.
 Основни проблеми на општината се: намалување на природниот прираст на населението;
невработеноста кај младите; побрз развој на приватниот сектор; поголем прилив на
инвестиции; уредување на просторот согласно новите барања на приватниот сектор и
граѓаните. Од аспект на општинскиот буџет е намалување на даночните, неданочните и
капиталните приходи.
 Потенцијал за развој на општината постои во поттикнување на инвестициите ( локални и
странски) , поголемата искористеност на туристичкиот потенцијал и поттикнување на растот
на постојната стопанска структура.
 Потребите за инвестиции се однесуваат на изградба на индустриски зони со потребната
инфраструктура, поголеми вложувања преку капитални инвестиции на јавниот сектор, и
поддршка на економските активности на приватниот сектор и градење на капацитетот на
човечки ресурси за вработување, водење бизнис-активности и водење општински проекти.

Во вториот дел преку стратешкиот пристап дефинирани се пет долгорочни стратешки насоки за
развојот на општината (вкупно 20 приoритетни стратегиски цели, 56 мерки и 277 проекти.
1) Подобри условите за живот и стандардот на граѓаните со 8 Стратегиски цели, 29 мерки и
209 проекти;
2) Зајакнување на конкурентноста на локалната економија преку привлекување нови бизниси
и инвеститори со 3 Стратегиски цели, 7 мерки и 22 проекти;
3) Поголема социјална инклузија и зголемување на вработувањата со 3 Стратегиски цели, 6
мерки и 19 проекти;
4) Проширување на комуникацијата со граѓаните, бизнис-секторот и меѓународните програми
и донатори со 3 Стратегиски цели, 7 мерки и 18 проекти; и
5) Промоција на туризмот и руралниот развој со 3 Стратегиски цели, со 7 мерки и 9 проекти.

Во третиот дел акцискиот план за имплементација на Стратегијата предвидува:
 Вкупниот буџет да изнесува 41.445.168 евра , од кои 7% од повисоките нивоа на власт 76
% од општинскиот буџет ; 9 % од донатори ; и 8 % од други надворешни извори;
 Потребните средства од општинскиот буџет на годишно ниво во просек да изнесуваат
6.274.033 евра или учество од околу 36% во годишниот буџет на општината во 2020 година.
 Имплементацијата да опфати активности за градење партнерства, примена на постапка за
реализирање на мерките и следење на индикаторите за успешност.

Дополнителниот дел од Стратегијата се однесува на три тренда во општинското работење,
енергетска ефикасност, дигитализацијата и нови социјални услуги
Материјалот е презентиран текстуално со слики и преглед -табели, како и со анекс табели за
појаснување на текстуалниот дел.
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СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА
ОПШТИНА ГОСТИВАР 2021-2025
1. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОПШТИНАТА ГОСТИВАР
1.1. Профил на општината
1.1.1. Историја на општината
Гостивар има долга историја, а за постанокот на градот постојат многу преданија
со разни верзии. За постоењето на градот сведочат документи кои датираат од античкиот период
па се до средновековието. Со текот на времето успеал да опстане и при крајот на 19ти век, за
време на Отоманската империја,
успева да прерасне во регионален
центар, функција која ја има и
денес. Гостивар во историските
записи се спомнува најмалку два
пати. Во 1850 година геологот и
балканологот Ами Бег, во записите
за Тетово, спомнува дека во Полог
се наоѓа големото село Гостивар.
Како град, се спомнува во записот
од 1874 година и во него се вели
дека
Гостивар формирал своја
чаршија, а вторник бил пазарен
ден. Во тоа време во градот имало
400 куќи со околу 2 илјади жители, а
кон крајот на истиот век, околу 3.500 жители).
За името на Гостивар постојат повеќе легенди. Врз основа на записите на Абдилаќим
Догани, Гостивар името го добива по една мома дојдена од Бар, која за живеалиште го избрала
овој град. На локалниот албански јазик “гоца“ значи мома, а Тивар значи Бар. И така е составено
името “Гоца е Тиварит“, односно Гостивар. Од времето на турското владеење околу името на
градот се „врзува“ и друга легенда. Бидејќи во градот доаѓале голем број на посетители, на турски
го викале Гостивар (има гости). Оттука, самото име Гостивар значи место за собир на
пријатели, односно “Градот на гостите“. Оваа
легенда може мошне успешно да се поврзе со
градењето на стратегија за развој на туризмот
и негова промоција, бидејќи се чини дека
најдобро го изразува карактерот на градот и
гостопримливиот дух на неговите жители.
Преку неа и со градењето на интегриран
пристап во развојот на туризмот, „Градот на
гостите“ може да прерасне во препознатлива
туристичка дестинација со автохтони белези и
автентична
понуда
во
рекреативниот,
руралниот, планинскиот и транзитниот туризам
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1.1.2 Локација на Општината
Општината
Гостивар
се
наоѓа
во
северозападниот
дел
од
Република
Македонија.
Општината
е
лоцирана
во
Полошката котлина, поточно во Горни Полог, во
горното сливно подрачје на река Вардар.
Општината се протега од двете страни на реката.
На исток се граничи со Општина Македонски
Брод, а на југ со општина Кичево. Југозападната
граница на општината е со Општината МавровоРостуше, додека на запад со државната граница
со Р. Косово. Од северна страна Гостивар граничи
со општините Врапчиште и Брвеница. Површината на општината зафаќа околу 650 km2 и во неа
има 35 населени места.(табела 1)
Општината се наоѓа на поволна географска положба, почнувајки од 461 м надморска висина како
дел од Полошката котлина и пријатна клима во сите периоди од годината како дел од ШарскоПелистерската зона која игра поголема улога по однос на тектонската поставеност на Општината.
Градот Гостивар е лоциран на самот раб на главната сообраќајна артерија во западниот дел на
Македонија, автопатот Е-871 (Скопје –Тетово – Гостивар) кој е дел од меѓународниот транспортен
Коридор 8. Како таков, градот има стратегиска позиционираност и значење за развој на овој
дел на Македонија во доменот на обезбедување логистика и давање на туристички услуги на
милионите корисници на оваа транспортна рута на годишно ниво. Ваквата позиционираност на
градот и протегањето на територијата на општината долж овој коридор и дава јасна перспектива
за развивање на услови за развој на неколку форми на туризам од кои позначајни се:
транзитниот, еко и руралниот туризам како конкурентна предност која самата општина го
има поради своите природни и антропогени ресурси.
Карактеристиките на општината, нејзината местоположба, на територијата на Гостиварско
поле, и природните ресурси му даваат на градот Гостивар можност за ширење на својата
територија, а притоа да не се загрози руралниот потенцијал на околните села но, и на природните
ресурси. Воедно самата местоположба му овозможува на градот да просперира како главен
административен, политички, економски и културен центар во горниот дел на Полошката
котлина.
Како дополнителна вредност се јавува и големиот број на иселеници кои се на
привремена работа во Западно Европските градови и кои, како целна група, претставуваат еден
од поголемите инвеститори и двигатели на приватниот сектор во општината кој е во
постојан подем.

1.1.3. Географски карактеристики и природни услови
Општина Гостивар опфаќа дел од историската Дервенска Клисура, која го формира релјефот во
Полошката котлина, како и ридско-планинските предели кои се дел од географскиот опсег на
општината.
На територија на Општина Гостивар постои влијание на два климатски типа: средномедитеранска
и умерено континентална клима, чие мешање ја создава типичната микро – клима на овој
дел од Полошкиот регион. Зимите се ладни , а летата пријатно топли со свежи летни ноќи.
Просечна годишна температура изнесува 10,60 С. Најтопол месец е јули со просечна температура
од 21,10 С , а најстуден јануари. Просечната температура во овој месец изнесува - 1,10С.
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Просечната годишна количина на врнежи изнесува 954 литри од кои 80% се од дожд а само 20%
се од снег. Просечната влажност изнесува 77%. Нејзиниот максимум е во ноември и декември.
Подрачјето на Општина Гостивар припаѓа на сливното подрачје на реката Вардар. Општината е
специфична по бројноста на водените токови и богатство со вода и претставува богата област со
постојни и повремени водени токови, чинејќи сплет од живописни реки и потоци богати со вода
во текот на целата година. Најголемиот дел од водотоците се со незагадена вода и изобилуват со
риба и друг жив свет. За време на дождови и топење на снеговите, голем број на порои се спуштаат
низ падините на околните планини. Мноштвото реки и потоци на општината и даваат посебен белег
и вредност од аспект на руралниот и алтернативниот туризам.
На територија на општина Гостивар постои голема вегетациска разновидност на теренот на
општината и нејзините карактеристики се во зависност од климатските услови кои владеат во
регионот, релјефот и од составот на почвата.
Рамничарскиот терен, добрата хидролошка состојба и климатските услови, овозможуваат
вегетација во поголем период од годината. Концентрација на бујна вегетација застапена е долж
водените токови, како и местимична застапеност на висока и средна вегетација по должината
на локалните патишта и меѓи помеѓу земјоделски парцели.
Планинските предели на општината изобилуваат со шуми кои се прошарани со голем број
планински реки и потоци. Повисоките предели на планинските масиви се богати со пасишта на
кои во текот на топлите месеци претстојуваат голем број на стада со добиток.
Пејсажот на општина Гостивар е еден од најсилните атрибути за развивање на алтернативен
туризам.
Општината има восхитувачка природа и изобилство на ресурси од кои некои се заштитени подрачја.
Централниот дел на територијата на општината се простира во плодната Полошка котлина, но
општината се протега и на падините на Шар Планина (2748 метри н.в.) и Сува Гора (1853 метри
н.в.). На територијата на Општината, во селото Вруток, извира и најголемата река во Република
Македонија, која со својот водотек ја дели општината низ нејзиниот средишен дел, минувајќи низ
самиот центар на Гостивар. Оваа река е една од најзначајните еко системи во Република
Македонија. Во голема мера бележи екстремни нивоа на загаденост со фосфати, сулфур, органски
компост кои го ставаат живиот свет под голем стрес. Исто така, забележани се случаи на комплетно
исчезнување на живиот свет на дното на коритото. За среќа, поради лоцираноста на општината,
реката Вардар тука не е загадена.
Глацијалните езера на Шара како и големиот број на планински реки се ретко богатство кое воедно
претставува и економски потенцијал. Местоположбата на Општина Гостивар помеѓу Националниот
Парк Маврово и Шарскиот масив, го прави искористувањето на природните ресурси главен
економиски двигател на општината и на регионот. Искористувањето на природните ресурси во оваа
област на општината може да биде многу корисно за развој на туризмот.
Боровите шуми на масивот Шара придонесуваат за развој на орнитофауна и херпетофауната.
Самата планина е еден од најважните центри за Централна Европа. Мал дел од Националниот парк
Маврово се протега на територија на општината.
Природните, просторните, пазарните, комуникациските и другите ресурси на општината даваат
услови за создавање на платформа за давање на туристички услуги и развој на туризмот,
специфично фокусиран на планинскиот, еко и руралниот туризам преку промоција на автентичните
вредности на овој дел на земјата.
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1.1.4 . Демографски карактеристики
Во општина Гостивар на 650 км2 површина живеат 83.847 жители (Според Државен Завод за
статистика од 2015 година), со густина на населението од 129 жители/км2 која е на нивото на
густината на населението во Полошкиот регион (128) а над просекот во Република Макеоднија (82
жит/км2).
Во Општина Гостивар живее 4,01% од вкупното население во Република Македонија. Со просечен
број од 4,47 члена по домаќинство во општината живеат 3.21% од вкупниот број домаќинства во
Република Македонија.(Анекс -табела 2); Националната струтура на населението е: Албанци 66,7
%; Македонци 19,6 %; Турци 9,9 %; %; Роми 2,8 %; Власи 0,0002 %; Срби 0,2; %;Бошњаци 0,05
%; Останати 0,08 %; (Анекс-табела 3-според пописот на население од 2002)
Старосната структура на населението е поволна со 75,8% население на возраст од 15 до 64 години,
14,8 % од 0 до 14 години, а останатите 9,4 % над 65 години. (Анекс табела 4)
Според половата структура, 49.9% од населението се жени, а 50.1% мажи и е иста како половата
структура во Република Макеоднија (табела бр 5).
Полова структура на населението во
Општина Гостивар 2015-2019
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Природниот прираст на населението во 2019 изнесува – 55 лица (податок Државен Завод за
статистика од 2019 година). Во последните 5 години бројот на склучени бракови, бројот на
живородени деца и бројот на умерени бележи намалување, имајќи тренд на намалување на стапката
на придоден прираст на населението.( Анекс табели, 6,7 и 8).
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1.1.5 Услови за живот
1.1.5.1

Домување

Според пописот на население од 2002 година, Општина Гостивар има 20,339 станови. Имајќи
предвид дека во општината има 18,091 домаќинства, бројот на станбен фонд е поголем од вкупниот
број на домаќинства.( Табела 1).Во периодот 2017-2020 година во Гостивар се граделе од 64-155
станови годишно со вкупна површина од 21.000 м2 до 47.000 м2 (Анекс табела 10). Ова е намалување
во однос на претходниот период 2013-2016 година ( 250 до 445 станови годишно).

Вкупно население, домаќинства и станови во РСМ и
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Инфраструктура во општината

Градот и општината имаат развиена патна, комуникациска, енергетска и комунална инфраструктура,
современи услови за школување и воспоставена рамка за поддршка на бизнисот.
Сообраќајна Инфраструктура
Патната транспортна инфрастуктура и географската поставеност на Гостивар овозможуваат брз и
лесен транспорт до и од општината. Општината е добро поврзана со сите делови на Републиката
преку мрежата на магистрални патишта, како и со сите постоечки влезно - излезни правци
(гранични премини) од неа. Низ општината минува автопатот М-4 Скопје – Охрид и истиот
претставува дел од Коридорот VIII. Тој е воедно и главна комуникациска оска и `рбет на
транспортниот систем на општината. Општината е во близина и на Коридор X, што и дава значајна
инфраструктурна поврзаност со поголем број на меѓународни економски и културни центри во
Западниот Балкан. Значајно е да се забележи дека Општината граничи со Република Косово, но
нема граничен премин на територијата на Општината или во нејзино најблиско соседство. Доколку
се отвори граничен премин кои би ги поврзал Општина Гостивар и Општина Драгаш, Косово се
очекува интензивиран придонес во развојот на Гостивар и прекуграничниот предел. За отворање
на ваков граничен премин постојат техничко –локациски услови, но е потребна техничка
документација и политичка определба.
Регионалните патишта како втори по ранг патни сообраќајници присутни се во регионот и имаат
значајна улога. Патиштата Гостивар Градец, Гостивар – Србиново и Гостивар – Чегране се спојуваат
со автопатот М- 4 и овозможуваат директен и лесен пристап на голем број граѓани и субјекти до
главната транспортна артерија. Овие патишта се исто така поврзани и со други патишта од трет и
четврт ранг со што значително придонесуваат во транспортното поврзување на населбите во
општината.
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Со мрежата на локални патишта (од трет и четврт ранг) сите населени места во општината
Гостивар, се поврзани меѓусебно, но и со градот Гостивар и другите урбани центри во Полошкиот
регион. Оваа мрежа ја обезбедува патната врска на секој жител на територијата на Општина
Гостивар во сите правци во Републиката и надвор од неа. Треба да се напомене дека состојбата
со квалитетот на овие патишта е различна. Оваа мрежа се состои од нови локални патишта, но
има и такви на кои им е потребна итна санација, пред се поради безбедно одвивање на сообраќајот.
Одржување на овие патишта е на многу ниско ниво и истото треба да се подобри како предуслов
да се овозможи забрзан рурален развој – како долгорочна стратегиска цел на општината, но и да
се спречи миграцијата на руралното население во градот Гостивар.
Железничкиот сообраќај е застапен со пругата на патниот правец Скопје- Кичево. Во однос
на железничкиот сообраќај, останува определбата зацртана со Просторниот план на РМ за
реализација на железничката пруга со нормален колосек Кичево-Охрид, од која досега
функционална е трасата Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево. Од индустриски аспект, планирано е
железничкиот сообраќај да се дислоцира од постојната траса која поминува низ урбаниот дел од
градот.
Авионскиот сообраќај се одвива преку аеродромите во Охрид кој се наоѓа на оддалеченост од околу
80 км и аеродромот во Скопје, кој е на оддалеченост од околу 90 км од градот. Пристапот до
аеродромите е добар и брз и се одвива по автопатот на Коридорот VIII.
Снабдување со вода за пиење
Поголемиот дел од водоснабдителниот систем на Општина Гостивар е изграден пред повеќе од 30
години. Водоснабдувањето на градот Гостивар и приградските населби се врши од изворот
на реката Вардар во село Вруток со главните доводи Ф=350мм, односно Ф=500мм и Ф=250мм од
салонит, со капацитет од 280лит/сек. со тенденција на зафаќање на уште 120лит/сек. Постојната
улична водоводна мрежа веќе не е во состојба да ги задоволува потребите на потрошувачите,
така да на одредени траси се јавуваат т.н. тесни грла. Поради тоа, предвидена е реконструкција
на профилот на уличните линии. Во склоп на градската водоводна мрежа, се и с. Балиндол, нас.
Циглана, нас. Питарница, дел од с. Дебреше, нас. Карагач, с. Чајле, Горна и Долна Бањица и нас.
Фазанерија. Во последните години во градот не се забележани рестрикции во водоснабдувањето и
може да се каже дека снабдувањето со вода е задоволувачка.
Треба да се напомене дека сеуште е присутен проблемот на водоснабдувањето како во руралните
места и покрај напорите истата да се подобри. Се очекува дека новите реформи за оданочување,
кои се превземени на национално ниво, дополнително ќе и помогнат на Општина Гостивар забрзано
да работи на решение на овие проблеми. Воедно, како дел од предвидените обврски Општина
Гостивар предвидува и уредување на коритото на реката Вардар која делумно се решава со
изградбата на пешачката патека од градот Гостивар до селото Вруток.
Канализација
Мрежа за одвод на отпадни води е изградена во мешан систем во периодот од 1968 год. до 1970
год. Таа се состои од 33 км. цевковод. Степенот на приклученост е околу 65%. Поради немање на
катастарски планови се уште постои можност за нелегално приклучување и како последица од
ваквиот упад во системот се отежнува пренесувањето на фекалните води низ канализација.
Енергетска инфраструктура
Состојбата со енергетската инфраструктура на територија на општината е релативно добра и
стабилна. Снабдувањето со електрична енергија се врши од страна на ЕСМ -ЕВН АД.
Урбаниот опфат со електрична енергија се снабдува од постојаните 6 трафостаници 20/0.4 КВ.
Вкупната инсталирана моќ од постојните 6 трафостаници изнесува Пви = 5180 кБА.
Среднонапонското напојување на трафостаниците е изведено со подземни високонапонски кабли
од типот: ХНЕ 49А 1х150мм2. Нисконапонската електрична мрежа изведена е делумно
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кабловски, а
осветлување4.

1.1.5.3

делумно

воздушно.

На

воздушната електрична мрежа е изведено улично

Образование

Во општината се присутни сите нивоа на образовен систем. Системот на основни училишта ја
покриваат секоја населба. Средните училишта и високо – образовните институции се лоцирани
во градот. Превозот на учениците е обезбеден од страна на општината. Во Општина Гостивар
постои една државна градинка: Јавна Установа за Детска Градинка - “Детска радост“ Гостивар.
Детската градинка својата дејност ја остварува во три објекти или единици и тоа: Објект
“Пролет“, објект “Цветови“ и “Цветови 1“. Во склоп на истата градинка а како посебни единици
се отворени уште неколку центри за ран детски развој во руралните средини: Фазанерија,
Дебреше и Чегране, единиците се сместени во склоп на основните училишта. Општина Гостивар
настојува а со помош на УНИЦЕФ е во фаза на отворање на уште три центри во селата: Форино,
Беловиште и Равен.
Во општината егзистираат 11 основни училишта5: Исмаил Ќемали, Eнвер Стафаи, Башкими,
Гоце Делчев, Мустафа K. Aтатурк во Гостивар; Чајле- с. Чајле; Ѓон Бузуку -с. Србиново; Фаик
Коница- с. Дебреше; Перпарими -с. Чегране; Форина-с.Форино; Лириа- с. Вруток.
Во Општина Гостивар постојат 4 средни училишта: општо средно училиште (гимназија), средните
стручни училишта за економија и технички науки и едно приватно средно училиште( Јахја Кемал),
кои оспособуваат за 15 различни профили на занимања6.
Во општина Гостивар функционираат неколку факултети од
како и еден факултет од Државниот универзитет во Тетово.7

1.1.5.4

два приватни универзитети,

Здравствено осигурување

Во општина Гостивар постои развиена здравствена мрежа, во која постои можност за давање на
квалитетна и разновидна здравствена услуга Јавното здравство и здравствената грижа во
општината се остварува преку Медицинскиот центар “Др. Ферид Мурад“. Центарот нуди
примарни и секундарни услуги на здравствената грижа за целата општина и поширокиот регион,
покривајќи околу 130.000 жители.

1.1.5.5

Култура

Создадената вредност на општината е составена од движно и недвижно културно историско
наследство.
Со правилно управување на овие ресурси, најголемиот дел од ова наследство може да се
стави во функција на социо – културен и економски развој на општината и регионот.
Како позначјна културно историска инфраструктура се:Саат кулата; Саат џамија; Беговата куќа;
Центарот за култура; Центарот за конзервирање; Црквата Св. Великомаченик Димитрија; џамии,
цркви, теќиња и турбиња.
Културни – традиционални манифестации се Меѓународна ликовна колонија; ликовни изложби;
книжевни вечери; концерти
на
ансамблите
и
културно- уметничките друштва.
Традициите и обучаите кои можат да го привлечат интересот на туристите се издвојуваат: славење
на Ѓурѓовден во Речане; уникатни традиционални носии на заедниците; уникатна горнореканска
носија;и традиционални јадења и ориентални слатки.

Повеќе во „Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“, (2014) , стр.37
http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/mk/arsimi
6
Повеќе во „Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“, (2014) , стр.26
7
Исто стр .27
4
5
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Од недвижното културно наследство како потенцијал за локалниот економски развој можат да се
издвојат; 11-те џамии; 5-те теќиња и турбиња; 1 саат кула; и 9-те цркви.8

1.1.5.6

Туризам

Гостиварскиот регион изобилува со природни и оригинални убавини кои претставуваат главни
потенцијали за развој на туризмот. Планинските предели нудат одлични можности за развој на
зимскиот туризам, ловниот и спортско – рекреативниот туризам
Погодната положба, планината Бистра и вештачкото Мавровско езеро, придонесуваат овој регион
да прерасне во голем туристички центар како во лето така и во зима. Маврово е најголемиот и
најпознат зимски центар во Гостиварскиот регион. Скијачкиот центар “Заре Лазарески“ располага
со 2 седешници и повеќе ски-лифтови, кои се синхроно поврзани. Со седешниците на час може да
се превезат 1 100 лица, а со ски-лифтовите, над 5 000 скијачи на час. Скијачките патеки започнуваат
на 1 960 м. Надморска височина, а завршуваат на 1250 м.
Богатството на шумскиот фонд, разновидноста на флората и фауната, различните видови на дивеч
и птици привлекуваат голем број на вљубеници во ловниот и сафари туризмот.
Развојот на риболовниот туризам го овозможува Мавровското езеро кое лежи на надморска
височина од 1 220 м. Неговото формирање започна во 1 953 г. Мавровското езеро е долго 12
километри, а широко 3 километри. Површината изнесува 13,3 км2, вкупната должина на брегот е 24
км, а најголемата длабочина на водата изнесува 48 м. Езерото е богато со риба (пастрмка, плашица
и кленови).
На територијата на која се протега општината наследени се локалитети од културно значение кои
се негуваат и воедно претставуваат туристички локалитети кои отсликуваат делови од минатото.

1.1.5.7

Спорт

Гостивар располага со спортски сали и спортски терени. Општината го подржува
спортот и преку буџетски средства кои во изминатите 5 години достигна вредност од 600 илјади
евра. Намената на средствата е за работата на спортските друштва, стипендии за спортисти и
капитални инвестиции во спортот. 9

1.1.5.8

Економски карактеристики

Вкупниот број на економски субјекти во 2020 изнесува 2.512 и истиот е зголемен за
6,35% во однос на 2015 година. Стопанските гранки во кои делуваат економските субјекти на
територија на Општина Гостивар се: 234 (198 во 2015) во градежништво; 818 (915) во
трговија на големо и мало; 152 (180) транспорт и складирање; 216 (217) објекти за
сместување; 7 (8) финансиски дејности и осигурување; 234 (186) стручни, научни и
технички дејности; 43 (29) административни и помошно услужни дејности; 5 (5) јавна
управа и одбрана; 31 (28) образование;129 (129) дејности на здравствена и социјална
заштита, 35 (20) уметност, забава и рекреација и 122 (88) други услужни дејности.( Анекс

табела 13)
Економската слика на Општина Гостивар покажува разнолика економска структура. Во општината
доминира малата и средна економија: мали и средни претпријатија кои опфаќаат над 90% од
вкупниот број на претпријатија. Овие претпријатија обезбедуваат најголемиот дел од вработеноста.
Меѓу поважните економски сектори во општината се: дрвната индустрија (мебел),
градежништвото, прехранбената индустрија, текстилната индустрија и трговијата.
Преработувачката индустрија е еден од поконкурентните и бележи инвестиции во производствените

Повеќе во„Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“, (2014) , стр.28-31 и во „Водич за
инвестиции во Гостивар“ стр. 16-17
9
http://gostivari.gov.mk/ ,Буџет на општина Гостивар за 2017-2018,2019 и 2020
8
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капацитети. Традицијата на производство на текстил продолжува со добро етаблирани компании и
со формирање на нови компании кои, главно, работат со странски партнери.
Занаетчиство
Иако регионот на Гостивар е традиционално познат со своите занаети, во моментов се забележува
одредена стагнација во оваа област. Ваквата ситуација е последица на објективни фактори:
недоволни инвестиции, трансформација на занаетчиството и занаетчиските објекти во
претпријатија кои имаат карактеристики на ситна индустрија. Од вкупниот број на активни луѓе во
занаетчиството, околу 600 луѓе активно работат во областа. Општинските податоци и податоците
на Министерството за финансии имаат идентификувано различни типови на занаети: варџии,
јажари, седлари, кројачи, бербери, фризери, слаткари, котлари, ковачи, филигранист,
бурекџии, каменоделци и др.
Други економски активности
Други активности и видови на услуги кои се регистрирани на територијата на општината се:
различни видови на производство и преработка, добавувачи кои се занимаваат со: поправка на
автомобили, патнички превоз, превоз на стоки, различни видови на добавувачи во областа на:
градежниот инженеринг, градежништво, проектирање, нискоградба, производство на накит,
производство на предмети од стакло, лотарија и обложувалници, издавачка дејност, општи
лекари,
стоматолози, аптеки, земјоделски аптеки, сметководствени услуги, тур-оператори,
адвокати, итн
Угоститителство
Услугите во угостителството во општината главно се изведуваат во објекти од мала или средна
големина. Во општината постојат голем број на ресторани, кафе барови, традиционални
чајџилници, слаткарници и други помали угостителски објекти. Ваквите објекти се присутни во
речиси сите населени места, а најголемиот дел од нив работат во современи услови и пропишани
стандарди на работење. Капацитетите на ваквите објекти варираат. Најголемите угостителски
објекти имаат капацитети за околу 500 гости, додека најмалите имат способност да примат
десеттина гости. Точни податоци за вкупните капацитети на општинско ниво не постојат, но
проценка е дека оваа бројка изнесува над 4000 седишта. Дел од поголемите угостителски објекти
се регистрирани и работат како мотели или хотели. На територијата на општината постојат и
стопанисуваат десеттина хотели со капацитет од околу 1000 легла. Најголемиот број на хотели се
во категоријата на хотели со 3 или 4 ѕвезди. Најчести гости во хотелите се туристите кои доаѓаат
во посета на Гостивар поради стопански активности, посетители на семинари и конференции и
викенд туристи10. Најголемиот број на туристи се од Република Македонија и соседството (Косово,
Албанија, и др.).
Земјоделие и рурален развој
Земјоделството е еден од главните економски сектори. Поради начинот на практикување и бројот
на вклучени субјекти и лица, земјоделството претставува многу важен елемент во развојот на
економската и гео-социјалната структура на општина Гостивар. Од аспект на географската
поставеност на општината Гостивар, зедмјоделството обезбедува дополнителен економски приход
за населението но, истовремено е и лимитирачки фактор за експанзија на градот.
Главен земјоделски производ се житните и градинарските култури. Тие се одгледуваат на
екстензивен начин.
Сточарството е застапено преку одгледување на крупен и ситен добиток, но се одгледуваат во
помал обем. Најзастапен вид на сточарство е овчарството.
Освен градот Гостивар, во склоп на Општината влегуваат уште 30 рурални населени места.
Вкупниот број на рурално население според последниот попис изнесува 44 183 жители што
10

http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/mk/akomodim
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претставува 54,52% од вкупното население. Од аспект на квалитет на живеење и урбанизација,
повеќето од руралните населби заостануваат зад градот. Ова е посебно воочливо во планинските
села. Главните предизвици на овие населби се слабо развиената комунална инфраструктура и
пристапот до јавните услуги. Најголем број од овие населби немаат урбанистичка планска
документација.

1.1.5.9

Пазар на работна сила

Просечната стапка на вработеност во општината изнесува 17,6 % од работоспособното население
што јасно укажува на ниското ниво на економска активност. Општинските податоци покажуваат
дека бројот на вработени изнесува 7964 лица или 24.19% од вкупното население. Од нив 5477 или
68.74% се вработени во стопанските дејности, а 2487 или 31.23% во нестопанските дејности.
Број на невработени во општината на 30.04.2021 година изнесува 10.557 невработени лица11.
Најголема невработеност е кај лица на возраст од 55 до 59 години, 1.338 лица, и кај оние на возраст
од 20 до 29 години, 1.186 лица. Според степенот на образование најголем број невработени се лица
со незавршено и со основно образование, 7.158 лица, како и кај оние со средно образование 2.263.
Со високо образование се 662 лице ( 606 со високо образование, 55 магистри на науки и 1 доктор
на науки).

1.1.5.10 Животна средина
Состојбата со животната средина во општината е релативно добра. Не постојат големи загадувачи
кои можат да влијаат на изобилството на природни ресурси. На територијата на општината има
Национален парк (Националниот парк Маврово, со мал дел од својата територија навлегува на
територијата на Општина Гостивар) и неколку заштитени подрачја .
Заштитените подрачја во општината се: Изворите на Вардар во село Вруток, природните ресурси
како што се : Попова Шапка, глацијални езера и чистите планински реки.
Со цел да се искористи водниот потенцијал на Шара, изградена е хидроцентрала која
влијаела на развојот на природата. За таа цел, како би се превенирала понатамошна деградација
на животната средина, превземени се активности како би се оствариле целите од стратешкиот
план, како што се: изградба на канализација во сите населени места; чистење на диви депонии;
зголемување на зелените површини на територијата на општината; како и обезбедување на чиста
вода за пиење.
Собирање и превезување на сметот и отпадот
Третманот на цврстиот отпад во Општина Гостивар е обезбеден за градот, приградските населби и
неколку од поголемите села. Превезувањето на сметот и отпадот се врши од страна на Јавното
претпријатие кое располага со своја депонија за отпад со површина од 40 000м2. Во урбаниот дел
на општината собирањето и транспортот на отпадот се врши два до три пати неделно.
Превезувањето на сметот и отпадот во центарот на градот се врши и повеќе пати неделно.
Податоците од јавното претпријатие за количината на собраниот и транспортиран отпад е следнава:
15.312 тони годишно за домаќинствата; 6.428 тони годишно за индустријата; 264 тони годишно за
зелени површини; 2.440 тони годишно за градскиот отпад.
Регулирањето на системот на третман на цврстиот отпад на регионално ниво во голема мера ќе
придонесе да се заокружи во целост прибирањето и транспортот на овој вид отпад на територија
на целата општина. Тоа во догледна иднина ќе придонесе за расчистување на постоечките диви
депонии и нивно затворање и санација како и во заштитата на животната средина со што ќе се
зголеми и квалитетот на туристичката понуда на општината.
Зелени површини-паркови

11

http://www.avrm.gov.mk/nevrabotenost.nspx
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Општината поседува и управува со зелени јавни површини од типот на паркови и терени за спорт
и рекреација. Поголемиот дел од нив се на територијата на градот. Градот располага со три градски
паркови кои во однос на бројот на жителите не ги задоволува потребите на граѓаните, бидејќи е под
државната норма на м2 зеленило по жител. Вкупната површина на зелени површини изнесува 99
500м2 и истите се одржувани од страна на јавното претпријатие.
Чистење на улиците
Јавната чистота се одржува и преку чистењето на улиците на градските и приградските населби.
Чистењето на улиците е во надлежност на јавното претпријатие. Добиените податоци
покажуваат дека вкупно се чистат 127 150 метри улици од кои 115 000 метри се чистат со вода во
поволно време.

Напомена:
Податоците за достигнатиот степен на локален економски развој, наследените и создадените
ресурси, како и за потенцијалот на Општина Гостивар се добиени од надлежните институтции и од
други веќе изработени документи за профилот на општината12, како и од секторите во локалната
самоуправа за спроведување на програми и мерки во облaста на нивната надлежност.
Општината развива свој програм за следење на сите реализирани проекти од различни извори на
финансирање, општински и државен буџет, програми и гранотви, ИПА фондовите, како и
кредити/заеми. Овој програм ќе придонесе за подетални податоци во однос на планирањето и
раководењето на локалниот економски развој, особено за износот на инвестиции, cost-benefit
анализите на програмите и проектите, како и повратот на инвестициите.

12

Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“; Водич за инвестиции во Гостивар“ ; Локален
Акциски пан за вработување 2014-2017, Стратегија за млади на општина Гостивар.
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1.2 Организација на локалната самоуправа Гостивар
1.2.1 Локална самоуправа – Општина Гостивар
Во рамките на Локалната самоуправа согласно Законот за Локална самоуправа постојат 2 (два)
органи и тоа: Градоначалник на Општина Гостивар и Совет на општината.13

1.2.1.1. Градоначалник
Согласно член 51 од Статутот на Општината, Градоначалникот на Општината Гостивар
во рамките на своите овластувања:
 Mу предлага на Советот на Општината донесување на одлуки и други општи акти од
негова надлежност
 Кога е изрично овластен донесува поединечни акти во согласност со закон, статут,
односно одлука на Советот
 Раководи со управните и административните органи
 Именува и разрешува раководни лица на управните, односно административните органи
на Општината
 Донесува акт за систематизација на работите и задачите во управните и
административните органи на Општината
 Врши прием во работен однос и дава отказ од работа на лица за извршители во
управните и административните органи во Општината по претходно добиено мислење
од Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања
 Врши и други работи утврдени со закон и со Статутот на општината

1.2.1.2 Совет на општината
Во Советот на општината партиципираат 31 советници од различни политички партиии. Со новите
Локални избори Советот на Општина Гостивар го сочинуваат: ДУИ – 9 советници; АА – 7 советници;
ВМРО - 3 советници; СДСМ – 4 советници; БЕСА -2; ТДП – 2; советници; РДК-2; ДСР-1 и ТМБХ-1.
Надлежности на Советот се уредени со Статутот на Општината , како и со Деловник за работа
на Советот.
Согласно Статутот на Општината, Советот на Општината ги врши следниве работи:
 Донесува:: Статут на Општината; Деловник на Општината,; Програма за работа на
Советот; Буџет на Општината и Завршна сметка на Буџетот;Детални урбанистички
планови и урбанистичка документација за населените места во Општината; Програма за
уредување на градежното земјиште; Програма за изградба и одржување на локалните
патишта; Програма за јавно осветлување и за сервисните и станбените улици и улиците
во населените места; Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални
водоводи; Програма за уредување, организирање и одржување на јавното зеленило,
дрворедите, јавните водени површини и јавните фонтани на сервисните и станбените
улици и улиците во населените места; Одлука за одржување и користење на јавни пазари
; Одлука за начинот на чистење на оџаците;
 Делегира претставници во: органите на управување на училиштата од основното
образование и во установите од областа на културата, спортот, социјалната и детска
заштита, предучилишното образование и здравствена заштита, заштитата на животните
и билките и унапредување на животната средина

13

Статут на Општина Гостивар , http://www.gostivari.gov.mk/web/index.php/mk/statuti-i-komunes
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 Врши работи од областа на цивилната заштита; одделни овластувања во согласност со
Законот врз добрата од општа употреба и природните богатства на подрачјето на
Општината
 Основа управни и административни органи; инспекциски органи и служби; jавни служби,
јавни установи и јавни претпријатија
 Именува и разрешува раководни органи на јавните служби, установите и претпријатијата
што ги основа на предлог на Градоначалникот
 Врши надзор и контрола над работата на органите и службите, установите и
претпријатијата што ги основа
 Избира и разрешува Претседател на Советот
 Формира Комисија за мандатни прашања, избори и именувања; Формира Надзорен одбор
за вршење надзор над материјалното и финансиско работење во Општината;постојани и
повремени работни тела.
 Востановува општински признанија и награди
 Одлучува за бројот на вработените во управните и административните органи на
Општината и Одлука за основање, организација и работа на управните и
административните органи на Општината
 Врши и други избори и именувања од својата надлежност
 Донесува и други одлуки за работите од своjата надлежност
 Дава автентично толкување на актите што ги донесува
 Врши други работи утврдени со Закон, Статут и други акти
Комисии и други советодавни тела во функција на Советот на општината:
 Комисија за односи меѓу заедниците
 Совет за заштита на потрошувачите
 Партиципативно тело од областа на урбанизмот
 Комисија за прашања на верификација, избори и именувања
 Комисија за комунални работи и сообраќај,
 Комисија за јавни дејности,
 Комисија за правни и нормативни работи
 Комисија за полова раноправност
 Комисија за финансии и локален економски развој,
 Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина
и природата,
 Советодавно тело – Локален Економско Социјален Совет
 Советодавно тело – Локален Совет за превенција

1.2.2. Организациска поставеност на локалната администрација
Општинската администрација ја сочинуваат:



Секретар на општината
Шест сектори поделени во одредени области

1.2.2.1. Секретар на општината
Секретарот на општината има за цел да врши остварување на законско, ефикасно и ефективно
работење и раководење со општинската администрација во насока на извршување на надлежностите
на општината кои се од локален итерес за општината, обезбедување на извршување на други
надлежности утврдени со закон, како и поддршка и спроведување на работата и политиката на
Градоначалникот за развој на општината.
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1.2.2.2. Организациона поставеност на секторите на општината
Извршувањето на надлежностите е поделено помеѓу Советот на општината и Градоначалникот.
Општинската администрација се организира во сектори и во одделенија. Организацијата, делокругот
и начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува Советот врз
основа на предлог на Градоначалникот.
1.СЕКТОР ЗА ПОДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
1.1.Одделение за координација на активностите на Градоначалникот, информирање и односи со
јавноста
1.2.Одделение за локален економски развој
2.СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ОПШТИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ
2.1.Одделение за нормативно – правни работи
2.2.Одделение за подршка на Советот на општината
2.3.Одделение за информатичка подршка и општи работи
3.СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
3.1.Одделение за буџетска координација
3.2.Одделение за буџетска контрола
3.3. Одделение за сметководство и плаќања
3.4.Одделението за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината
3.5. Одделение за јавни набавки
4.СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА
ЖИБОТНАТА СРЕДИНА
4.1.Одделение за урбанизам, градежништво и просторно планирање
4.2.Одделение за уредување и управување со градежно земјиште
4.3. Одделение за планирање и развој

на сообраќајот, на подрачјето на општината

4.4.Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина
5. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ
5.1. Одделение за образование, спорт и култура
5.2. Одделение за здравствена, социјална и детска заштита и заштита и спасување
6. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
6.1.Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина
6.2.Одделение за урбанистичко-градежнна инспекција
6.3. Одделение за друг вид испекциски надзор од надлежност на општината
7.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
8. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
9.Tериторијалната противпожарна единица на Општина Гостивар
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Органограм 1 Организациска Поставеност на Општината Гостивар
Градоначалник на
Општина Гостивар
Секретар на Општина
Гостивар

Совет на Општина
Гостивар
Сектор за поддршка на
градоначалникот

Одделение за координација на
активностите на градоначалникот,
информирање и односи со
јавноста

Сектор за правни,
општи и
организациони
работи
Одделение за
нормативно –
правни работи
Одделение за
подршка на
Советот на
општината
Одделение за
информатичка
подршка и
општи работи

Сектор за финансиски
прашања
Одделение за буџетска
координација
Одделение за буџетска
контрола
Одделение за
сметководство и
плаќања
Одделението за
даноци, такси,
надоместоци и за
други приходи на
општината
Одделение за јавни
набавки

Сектор за урбанизам,
сообраќај, комунални
дејности и заштита на
животната средина
Одделение за
урбанизам,
градежништво и
просторно планирање
Одделение за
уредување и
управување со
градежно земјиште

Одделение за локален
економски развој

Сектор за јавни
дејности
Одделение за
образование,
спорт и култура
Одделение за
здравствена,
социјална и
детска заштита и
заштита и
спасување

Одделение за планирање
и развој на сообраќајот на
подрачјето на општината
Одделение за комунални
дејности и заштита на
животната средина

Општина Гостивар

Сектор за
инспекциски
надзор

Одделение
за внатрешна
ревизија

Одделение
за
управување
со човечки
ресурси

Територијална
противпожарн
а единица на
Општина
Гостивар

Одделение за комунална
инспексција и инспекција
за животна средина

Одделение за
урбанистичко –
градежнна инспекција

Одделението за друг
вид испекциски надзор
од надлежност на
општината
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1.2.3. Месна самоуправа - урбани и рурални заедници
Месната самоуправа на територијата на Општина Гостивар е организирано со 8 урбани заедници кои
се протегуваат од градскиот плоштад кон исток, југ, запад и север, како и 34 месни заедници во
руралните средини-села. Месни заедници се формираат во активни населени рурални места. Во
неколкуте населени места – села на кои живеат поголем број на граѓани се основани месните
заедници.
Во согласност со Статутот на општината, највисок орган на месните заедници е Советот избран од
граѓаните. Тој е составен од 3 до 5 членови со мандат во времетраење од 4 години. За претседател
се избира член од редовите на Советот на заедница.
Преку Советот, граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози кои се од јавен или локален
интерес, до надлежните органи во општината.
Според Статутот на Општина Гостивар, граѓаните преку месната самоуправа се грижат за: решавање
на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје; изградба и одржување на
објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.); заштита на
животната средина и природата; уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
покренување иницијатива за уредување на просторот; организирање културни, спортски, забавни и
други манифестации и други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на
граѓаните.

1.2.4. Подрачни единици во општината на органи на државна управа
На територијата на општината лоцирани се подрачни единици на органите на државната управа:
 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ПЕ Гостивар;
 Министерство за труд и социјална политика, ПЕ Гостивар;
 Меѓуопштински центар за социјална работа, ПЕ Гостивар;
 Министерство за финансии и имотно-правни односи, ПЕ Гостивар;
 Министерство за правда;
 Министерство за одбрана, ПЕ Гостивар:
 Дирекција за заштита и спасување;
Од министерствата и органите на државната управа, индиректно влијание на локалниот економски
развој имаат Министерството за земјоделство преку субвенциите за земјоделците и програмите за
рурален развој и ИПАРД; Министерството за економија преку програмите за поддршка на
конкурентоста; Агенцијата за поддршка на претприемништвото преку програмите за поддршка на
малите и средните претпријатија, Агенцијата за промоција на инвестициите и извозот преку
програмите за привлекување инвеститори и програмите за извозна промоција; Агенцијата за
вработување преку активните мерки за вработување и за самовработување.
Општина Гостивар треба да воспостави соработка со овие институции за да овозможи поголем
пристап на претпријатијата и невработените на нејзината територија во користењето на средствата
што се наменети за поттикнување на локалниот економски развој.

1.2.5. Заинтересирани страни - влијание, очекувања и ресурси
Заинтересирани страни за локалниот економски развој на општината Гостивар се:
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Општинското раководство и администрација. Интересот произлегува од потребата да
се испорачаат услуги за граѓаните и стопанските субјекти, како и желбата за поголемо
искористување на расположливиот економски потенцијал.

Влијанието на општинското раководство е преку:
o

Уредувањето на просторот и изградбата на комуналната инфраструктура ;

o

Одредувањето на општинските даноци , такси и давачки

o

Финансирањето на програми за привлекување на инвеститори, со цел пораст на
економските активности на територијата на општината;

o

Знаењето и капацитетот за дизајнирање нови општински услуги (со надомест или без
надмест) со цел подобрување на квалитетот на живеење.

Ресурсите кои се на располагање на општината за финансирање на развојот се:

општинскиот
буџет; квалификуваните кадри и инститицуоналниот капацитетот за водење и финансирање на
проекти, како и знаењето за аплицирање на донаторски програми и грантови; природните ресурси;
туристичките и културно-историските локалитети; соработката со општините од другите држави и
региони во Европа.

Очекувањата за поврат на вложувањата: зголемен промет на недвижности (данок на промет со
недвижности); зголемено користење на просторот (наплата на комуналии); пораст на инвестициите
и нови работни места (ДДВ и персонален данок); пораст на вработувањата (персонален данок и
придонеси); зголемен прилив на средства од надворешни извори на финансирање (буџет на
општината).


Приватен сектор (стопански и градежни претпријатија, занаетчии, земјоделци и
туристички агенции)
имаат интерес за зголемување на обемот на работа и
профитабилноста.

Влијанието на ЛЕР е: Преку знаење за организација на производството, иновативноста и
технолошкиот развој; Пораст на инвестициите и Подобрување на конкурентоста.

Ресурси со кои располагаат се: производите и услугите; пазарите; клиентите и набавувачите;
стручниот кадар и технолошката опремност.

Очекувањата од ЛЕР се: подобар и поефтин пристап до ресусрси, информации, нови пазари,
квалификуван кадар и ситемот на јавни набавки.


Невладините организации и професионалните асоцијации имаат интерес да го
подобрат статусот и перспективите на целните групи на граѓани кои се предмет на нивното
делување.

Влијанието на ЛЕР е преку бројноста на мобилизираните граѓани во проектите за поттикнување на
локалниот развој.

Ресурси со кои располагаат се: искуство за проекти; блиските контакти и односи со граѓаните;
капацитет и знаење за спроведување проекти, како и искуство во повлекување и користење на
донаторски средства.

Очекувањата од ЛЕР се: зголемен број на проекти; зголемен обем на финансиски средства; опрема
и знаење за комуникација и испорака на услуги до целната група на граѓани.


Граѓаните - поединци (вработени, невработени, млади, високо образован кадар)
имаат интерес за подобрување на стандардот и квалитетот на живот.
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Влијанието на ЛЕР е преку бројноста во вклучување во проектите за ЛЕР, стручно знаење и
поддршката на општинските иницијативи и акции.

Ресурси со кои располагаат се: идеите, знаењето и времето за работа на проектите.
Очекувањата од ЛЕР се: нови работни места; поголем приход; социјална инклузија и
самопотврдување.


Државни органи и институции (Полошки плански регион, Владата на Р. Македонија)
имаат интерес да се зголеми базата на даночните обврзници, нивните економски активности,
како и да се зголемат средствата за нивните програми.

Влијанието на ЛЕР е преку законите, располагањето со природните ресурси и управувањето со
институциите што го поддржуваат развојот.

Ресурси со кои располагаат се: Програмите и буџетските средства, државните ресурси (природни,
културно-историски, човечки, интелектуални и финансиски).

Очекувањата од ЛЕР се зголемена конкурентност на националната економија, поголема наплата на
даноци, такси и придонеси, поголем девизен прилив и поголема стапка на вработеност.


Донаторите и ЕУ-програмите имаат интерес за зголемени ефекти од користењето на
нивните програми, изградба на институции за управување со развојот и влијание за подобар
животен стандард на граѓаните.

1.3.Трендови во развојот на Општина Гостивар, 2017-2020
1.3.1

Движење на населението

Во Општина Гостивар во периодот 2017-2020 година има мало намалување на населението,
имајќи ги предвид бројот на новородените деца, умрените и поголемиот број на доселени лица.
Бројот на деца опфатени во установите за згрижување на деца, основното и средното образование
варира од година во година, но со тенденција на намалување од 2017/2018 до 2018/2019 година.

Основни и средни училишта, Гостивар
7,000

6,385

6,189

6,000

5,000
4,000

3,453

3,390

3,000
2,000
1,000
0

29

6

455

192

29

7

420 192

Број на училишта Број на паралелки Број на ученици Број на училишта Број на паралелки Број на ученици
2017/2018

2018/2019
Основни училишта
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1.3.1.1. Жители
Во Општина Гостивар просечно годишно за последните пет години се раѓаат околу 700 живородени
деца ( 699 во 2017 и 671 во 2019) или 3,4 % од вкупно родените деца во Република Македонија , со
тендеција на незначително намалување од година во година. ( Анекс табела 6)
Бројот на умрените лица во општината има ист тренд , 688 во 2017 и 616 во 2019, со 3,0% во
вкупниот број на умрени лица во земјата.
Генерално во општината помал е бројот на умрени лица, во однос на живородени и тоа секоја
година, што значи во Гостивар постои позитивен природен прираст на население.
Во Општина Гостивар во разгледуваниот период бројот на доселени лица
незначително варира, но постои значителен процент на отселени лица.

во општината

1.3.1.2. Деца
Бројот на деца во установите за згрижување на децата во 2014 година изнесува 483 а во 2017 625,
и тоа е 1,8 % од вкупниот број на деца во семјата. ( табела бр 14)

Деца

Вработени

603
565

483

68

2014

625

80

2015

89

2016

95
2017

Слика 1. Деца и наставници во установите за згрижување на деца
Бројот на деца во установите за згрижување на деца постојано расте и тој тренд е следен од бројот
на вработени.

1.3.1.3. Ученици во основното образование
Бројот на учесници во основното образование
во разгледуваниот период година бележи
намалување, од 6449 ученици во 2016 на 6228 во 2019 година. , додека број на наставници во ОУ се
зголемувал од 688 на 712 . (Табела бр 15)
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6,592

6,449

6,542

6,338

6,228

688

681

708

692

712

9.374
2015/2016

9.680
2016/2017

9.240
2017/2018

9.159
2018/2019

8.747
2019/2020

Ученици во Гостивар

Наставници во Гостивар

Број на ученици на 1 наставник

Слика 2 Ученици по наставник во Основните училишта во општината Гостивар
Бројот на деца по наставник се намалува од 9 деца по наставник во 2015/2016 на 8 деца по
наставник во 2019/2020 година.

1.3.1.4. Ученици во средните училишта
За разгледуваниот период бројот на ученици во средното образование е намален, од 3766
средношколци во 2016 на 3428 средношколци во 2019 година. (Табела бр 16).
Бројот на наставници во средните училишта исто таака се намалил од 407 во 2016 на 392
во 2019 година, во однос на 2010 година. Бројот на средношколци по еден наставник изнесува 8,7
ученици на 1 наставник.
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Ученици во Гостивар

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

3,766
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3,365

3,456

3,428

Наставници во Гостивар

407

408

424

436

392

Број на ученици на 1
наставник

9.25

8.74

7.94

7.93

8.74

Слика 3 Ученици и наставници во средните училишта по учебни години
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1.3.2. Економски трендови
1.3.2.1. Економски субјекти
Бројот на активни субјекти во општината од година на година бележи благ раст
со структура прикажана на слика 5. Во разгледуваниот период бројот на економски субјекти се
зголемил за 6 % додека во во Република Македонија вкупниот број на економски субјекти се намалил
за 4 %.
Најголем број на пораст на бројот на економски субјекти има во: градежништвото; ИКТ, научни и
стручни дејности и објекти за сместување и сервисни дејности со храна.( табела 13)

Учество на економските субјекти во Општина Гостивар 2020
Њ Уметност, забава и
рекреација
1%

О Други услужни дејности
5%

Н Дејности на
здравствена и социјална
Љ Јавна управазаштита
и
одбрана; М
задолжително
Л Административни
и 5%
Образование
социјално
осигурување
помошни
услужни
дејности
1%
2% 0%
К Стручни, научни и
технички дејности
9%
ЈИ Дејности
во врска
со и
Финансиски
дејности
недвижен
имот
дејности
на осигурување
0%
0%

A Земјоделство,
шумарство и рибарство
2%

Б Рударство и вадење на
камен
0%
В Преработувачка
индустрија
13%
Г Снабдување
со
Д Снабдување
со вода;
електрична енергија,
гас,
отстранување
на отпадни
пареа
и климатизација
води, управување
со
0%
отпад; санација
на
околината
0%
Ѓ Градежништво
9%

Ѕ Информации и
комуникации
1%
З Објекти за сместување
и сервисни дејности со
храна
9%
Ж Транспорт и
складирање
6%
Е Трговија на големо и
трговија на мало; поправка
на моторни возила и
мотоцикли
35%

Слика 4 Структура на на бројот на претпријатијата во оптшината според економската активност
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2,362

2,513

2,519

2,544

2,642

2,512
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РСМ

Гостивар

Слика 5 Број на економските субјекти во РМ и Гостивар, по години
Во однос на структурата на претпријатијата по големина во Општина Гостивар има поголема
застапеност на микро и мали претпријатија, а помала на средни и големи претпријатија.

1.3.2.2 Бруто Додадена Вредност (БДВ) и Инвестиции во Полошкиот регион
Во периодот 2017-2020 БДП во полошкиот регион расте побрзо од БДП на Република Македонија. (
Анекс табела 18). Затоа има зголемување на учеството во БДП на РМ од 6,97% во 2018 на 7,42%
во 2019.( слика 6).
Трендот кај инвестициите е нестабилен ,а најнизок износ на инвестициите во основни средства е во
2018 година. (табела 19). Учеството на инвестициите во основни средства во Полошки регион во
вкупните инвестиции во ОС во земјата се намалува од 6,03 % во 2015 на 5,05% во 2019 година, што
е негативен тренд што треба да се запре.( слика 6).

Слика 6 Учество на Бруто додадена вредност и инвестиции во основни средства на Полошки
регион во БДВ и инвестицциите во ОС на Република Макеоднија, 2015-2019
Овие трендови придонесоа учеството на инвестициите во ОС во полошки регион да се намали од
23,59 % во 2016 на 16,62 % во 2019 година.(табела 20). Овој тренд е директно поврзн со
инвестициите во приватниот сектор и потребно е да се стопира и да се овозможи поголеми
инвестиции од страна на економските субјекти во регионот и во општина Гостивар. (Слика 7)
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Учество на инвестициите во БДВ, Полошки регион
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Слика 7 Тренд на инвестициите во ОС и БДВ на Полотшкиот регион по години
Учеството на секторите во БДВ и инвестициите во ОС прикажано е во табела 21 и табела 22. Во
најнеповолна состојба е секторот земјоделие со 13 % учество во БДВ а 3 % во инвестициите, а
најповолна состојба им е градежништвото со 7% учество во БДВ а 54% учество во
инвестициите.(слика 8)
54%

23%
13%
3%

21%

20%

17%

14%
7%

6%

2%
1%

Инвестиции

1%
0%

0%

4%
3%

8%
2%
1%

БДВ

Слика 8 Учество на секторите во БДВ и Инвестииции во ОС во Полошки регион

Општина Гостивар

32

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2021-2025 СО АКЦИСКИ ПЛАН

1.3.3. Градежни работи, објекти и станови
Во периодот 2015-2019 година во општината Гостивар се вложиле 86.658.000 евра во градежни
работи или 17,3 милиони евра во просек годишно.( табела 23). Најголемо учество во градежните
работи имат станбените згради 71 % а најмало цевоводи 2 % ( слика 9)

други објекти од
нискоградбата
0%

транспортна
инфраструктура
10%

реконструкција,
санација,
адаптација,
големи поправки и
редовно
одржување на
објектите
11%

градежни работи
1%

комплексни
конструкции во
индустријата
0%

цевоводи, водови
и електрични
водови
2%

нестанбени згради
16%

станбени згради
60%

Слика 9 Структура на градежните работи во Гостивар според номенклатурата на градежни
објекти
Според вредноста на извршените градежни работи Општина Гостивар е на второ место во
Полошкиот регион, после Тетово ( табела 24), со учество од 29 % во вкупно извршените градежни
работи во Полошкиот регион.(слика 10)

Боговиње
8%

Тетово
30%

Врапчиште
2%

Теарце
7%
Маврово и
Ростуша
5%
Боговиње
Гостивар

Брвеница
9%

Јегуновце
Желино
2%
8%
Брвеница
Желино

Маврово и Ростуша Теарце

Гостивар
29%
Врапчиште
Јегуновце
Тетово

Слика 10 Учество на општините од Полошкиот регион во вкупно извршените градежни
работи во регионот.
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1.3.3.2. Станови во индивидуална режија
Во периодот 2015-2019во Општина Гостивар изградени се вкупно 460 градежни објекти, 966
станови, во вредност од 72,6 милиони евра.( табела 25). Цената по м 2 стан има тренд на пораст
(слика 11).

575
377

375

2015

2016

428

454

2017

2018

2019

Цена м2 стан во евра

Слика 11 Цена по м2 на завршен стан во индивидуална режија , 2015-2019

1.3.4 Туристи
Бројот на туристи во општина Гостивар во просек е околу 2.000 со тренд на намалување на
домашните а зголемување на странските туристи. (табела 26) . Истиот тренд се заблежува и кај
ноќевањата ( слика 12) Големиот пад во 2020 година е поради КОВИД 19 пандемијата и
ограничувањата за патување.
Просечниот број на денови на престој има позитивен тренд. Кај странските туристи, од 2,39 денови
престој во 2017 година се зголемил на 2,5 денови во 2020 година., а кај домашните има негативен
тренд од 2,05 денови во 2017 на 1,78 денови /турист во 2020 година. ( слика 13).
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Просечен број на денови - дом туристи

Слика 12 Вкупен број на туруисти и
ноќевања

Слика 13 Просечен број на денови на престој
на домашните и странските туристи

Според презентираните податоци потнцијалот за туризмот не е доволно искористен во изминатиот
период, имајќи ги предвид погодностите што се даваат на владино ниво за промоција на туризмот.
Овој сектор може да придонесе за поголем раст на БДВ и инвестициите во општината.
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1.4 Учество на општинскиот буџет во финансирање на развојот
Општинскиот буџет е анализиран според приходите и расходите, реализираните програми и
капиталните расходи.

1.4.1 Приходи и Расходи
Во периодот 2017-2020 година општинскиот буџет е постојано на исто ниво, околу
1.000.000.000, денари , а буџетскиот дефицит постепено намалува од година во година (Табела
27).
Во структурата на буџетските приходи најголемо учество имаат трансферите и дотациите, 66%, со
тренд на постојано зголемување, следени од даночните приходи со 20,9%. ( слика 14)..
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Слика 14 Структура на Буџетските приходи

Слика 15 Структура на Буџетските расходи

На приходната страна, значително зголемување бележат трансферите и донациите за 18 %, а
намалувањето е даночните, 29% неданочните 58% и капиталните приходи 40%.
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Слика 16 Структура на буџетските приходи , 2012-2020.
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Во истиот период , расходите бележат поголем пораст од приходите (Табела 28), Најголем пораст
за разгледуваниот период има кај плати и надоместоци капиталните расходи за 22 %. Најаголемо
учество во расходите имат платите и надоместоците со 56,6% а следат стоки и услуги со 19,7 % и
капитални расходи со 10,8%.
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Слика 17 Структура на буџетските расходи 2013-2020

1.4.2 Програми и капитални расходи
Во анализираниот период општината работела на 25 програми, повеќето се повторуваат на годишно
ниво, а кои учествувале во општинските расходи со 15 %. (табела 30) Вкупно за 4 години потрошени
се 844.585.000 денари или 13.733.000 евра, а најголемо учество има Програмата-Изградба и
реконструкција на патишта и улици ( слика 16)
Вкупен Буџет за Програми 2017-2020 , во евра
Спорт и рекреација-капитални торшоци
Културни манифестации и творештво
Депонии за отпад
Изградба системи за водоснабдување
Капитални расходи во културата
Одржување паркови и зеленило

195,122
396,748
134,146
16,260
19,512
308,130
11,382
24,390
211,382

Одржување лок.патишта и улици

325,203
325,203

Изградба на Јавно осветлување
Урбана опрема капитални расходи

0
0

926,829

5,266,098

1,073,171

160,976
97,561
45,528
Заштита на ќивотна средина и природа
9,756
504,065
Уред на Градежно земјиште-капитални трошоци
476,423
Урбанистичко Планирање
1
1 237,398
0
1000000
Одведување и пречистување отпадни води

1,325,203

1,642,276

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Слика 18 Вкупен буџет за програмите на општината , 2017-2020 година
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Планираните капиталните расходи во годишните развојни програми за 2018,2019,2020 и 2021 година
изнесуваат вкупно 3.578.316.607денари или 58.184.010 евра. (Табела 29).
Во однос на трендовите во општинскиот буџет може да се заклучи следново:


Постои благ негативен тренд на намалување на даночните, неданочнте и капиталните
приходи во однос на трансферите и дотациите што може да укажува на забавена економска
активност во општината. Во 2020 причината е КОВИД 19 кризата, но истиот тренд е присутен
и во претходните 3 години. Потребно е подетално да се анализират причините за
намалување на овие буџетски приходи.



Зголемувањето на учеството на плати и надоместоци во вкупните расходи треба да се
стопира и да се алоцираат средства за развојни програми и поттикнување на економската
активност, инвестиции, извоз и нови работни места кои се основа за зголемување на
буџетските приходи.



Зголемувањето на капиталните расходи во вкупните расходи може да биде поттик на
вкупните инвестиции во општината, заживување на економската активност и одржување на
работните места.

1.5 Ставови на заинтересираните страни за насоките на локалниот развој
За согледување на мислењето на зaинтересираните страни за идните насоки на општинскиот равој
и за утврдување на Стратегиски приоритети, се спроведе анкета со бизнис-секторот и невладините
организации на територијата на општината, како и со членовите на Советот на општината и
вработените во општинската администрација. Во продолжение се презентирани ставовите на
заинтересираните страни, сумирани од одговорите на доставениот прашалник.

1.5.1 Анкета на релевантните актери на локалниот развој
1.5.1.1. Мислење на членовите на Советот на општината
Визија за општината



Општина атрактивна за живот и работа за сите генерации, поттикнати и мотивирани кон
нови перспективи
Место каде жителите на различните етнички заедници коегзистираат во хармонија и
толеранција.

Проблемите за остварување на визијата
 Поголема политичка стабилност и толерантност меќу политичките субјекти за побрзо
вклучување во ЕУ интеграциите.
 Законите кои ја опфаќаат регулативата на локалната самоуправа, во делот на финансирање
на локалната самоуправа. Треба да се предвидат повеќе изворни приходи на општините,
поточно да се прошири нормативната рамка за поквалитетно финансирање на општините.
 Отсуство на дефиниран стратешки концепт, координиран помеѓу општината, владата и
инвеститорите(стопанството), доследно менаџиран и спроведуван.
 Отсуство на поволности за нови инвестиции.
Активности за подобар стандард на живеење на граѓаните

а)

Во
руралните
делови:
заокружување
и
довршување
на
комуналниот,
урбаниот,инфраструктурниот, социјално и образовниот развој; комунална инфрастуктура(водовод и
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канализација) и патна инфраструктура и подобро поврзување на урбаните и руралните делови;
Искористување на потенцијалот за рурален развој и земјоделието, како и потик за искористување
на поволните можности за бизнисите

б) Во урбаните делови : Сите можни слободни површини со хортикултурно и парково уредување и
Планирање и изградба на што повеќе паркинг места; Изградба и адаптација на простор за културни
настани; отварање спортско-рекреативен центар, отварање културно-младински центар, Давање
поповолни услови на бизнис секторот за развивање на нивните бизниси и слично ;Да се зголеми
понудата за интересентите ( државно земјиште по поповолни цени, добро рекламирање на градот
како добра геостратешка позиција за инвестирање и сл.); Изработка на Мапа или регистер на
значајни објекти,објекти –културно наследство,значајни места од сите области,значајни луѓе...

в) Работни места
Привлекување на инвеститори кои ќе вложуваат капитал во оштината и ќе отвораат нови
бизниси/стопански објекти.
обуки за сите, отворени можности за прашања, предлози, критики и слично.
Давање на поддршка на граѓаните за самовработување (консултантски услуги, правна помош
и сл.), поддршка на малите и средните локални претпријатија преку давање на поволности
за користење на градежно земјиште на територијата на општината, поволности за користење
на деловен и друг простор во владеење на општината на малите и средните локални
претпријатија,
давање на поддршка од разновиден карактер на младите луѓе за
започнување на сопствен бизнис и др.
Достапност до информации за нови вработувања и Start – up компании
Проекти во функција на економскиот развој на Општина Гостивар
 Нови објекти: Културен центар; Спортски центар
 Служба
во општината за: Иновативни проекти и Програми за кредитирање и
субвенционирање на самовработувања
Соработката со граѓаните, невладините организации и бизнис секторот во Општина
Гостивар


Почести средби на најразлични нивоа ( меѓу бизнисмените, меѓу граѓаните и бизнисмените,
меѓу НВО и бизнис секторот ),



Директен контакт со млади невработени и Обука за користење на овие фондови

Зголемување на инвестициите и вработувањето во Општина Гостивар



Поволности за новите инвеститори и отворање на индустриси зони.
Подобра промоција на општината пред дијаспората, регионот и ЕУ земјите

1.5.1.2. Мислење на администрацијата на општината
Визија за општината
Општина со развиена инфраструктура за потикнување на економскиот развој и атрактивна
за инвеститорите
Општинска администрација со изграден капацитет ( простории за работа, опремена со нови
компјутери за секој вработен, обучен кадар и сл).
Проблеми што треба да се решат во областите што ги покрива администрацијата
 Обезбедување на повисоко ниво на приходи преку навремена наплата на приходите со
поголем ангажман на сите сектори.
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 Поголема соработка со централната власт е потребна за да се привлечат странски
инвеститори кои ќе отвараат производствени објекти
 Невработеноста на младите во Општина Гостивар
 Поголема вклученост на граѓаните на Општина Гостивар во проектите на општинската
администрација.
 Воспставување на е-општина.
 Намалување на корпуцијата.
Активности за подобар стандард на живеење на граѓаните


Инвестиции кои ќе обезбедат нови работни места и подобри услови за живот.



Изградба на катни гаражи.



Патеки за велосипеди



Со центар без движење на возилото



Реновирање на општинската зграда и нова сала на општинскиот совет за подобрување на
квалитетот и брзината на услугите кои ги сервисираме до граѓаните.



Стратешко планирање на развојот на општината во сферата на урбанизмот, која ќе ја следи
современа и функционална инфраструктура, технолошки развој. Еколошки осмислена
согласно европските и светските трендови, културно и социјално авангардна.



Енергетски ефикасните изградени индивидуални и колективни објекти директно влијаат на
семејниот буџет со намалување на ставките за енергија и до 70%

Проекти во функција на економскиот развој на Општина Гостивар


Инвестиции кои ќе обезбедат нови приходи и нови работни места и подобри услови за живот.
Микро бизниси; Отворање на трговски комплекс на занаетчии и ракотворби.



Јавно приватно претпријатие за рециклирање на материјали.



Едукативна, логостичка и финансиска помош на start-up бизнисите;



ИПА проекти од областа на економијата и инвестициите



Развој на земјоделството, сточарството преку одржување на интензивни курсеви за тие што
се занимаваат со овие дејности,



Учење на занаети, шиење на облека за девојки и невести како и други обуки.

Соработката со граѓаните, невладините организации и бизнис секторот во Општина
Гостивар


Чести и конструктивни средби со граѓаните, претставници од бизнис секторот и невладини
организации во насока на осознавање на нивните идеи и потреби.



Организација на средби, обуки кои нема да се наплатуваат кои ќе можат да се одржат во
училиштата, за невработените кои имаат 18-50 години за различни професии

Зголемување на инвестициите и вработувањето во Општина Гостивар
 Поттик и поддршка кон самовработување и инвестиции насочени кон мали и микро
претпријатија, како и отвореност за странски инвестиции.
 Реализација на инфраструктурни објекти во соработка со други институции ( третман на
отпадни води, управување со отпад и индустриски жаришта ).
 Инвестиции за формирање на мониторинг мрежа во медиуми за кои не е воспоставен
мониторингот
(бучава , почва ,биодиверзитет....). Зголемување на донаторските
финансирања на проекти од областа на животната средина и климатските промени.
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 Креирање на мерки на поволности и даночни ослободувања за инвестирање во Општина
Гостивар како и презентација на истите пред домашните и странски инвеститори,
 Будење на интересот како и поддршката за отворање на семејни приватни бизниси во градот
и во селата
 Да се додели повеќе државно земјиште со кое општината може да стопанисува ,
да го продава...поволности при плаќање комуналии за да може да се привлечат
инвеститори од страна

1.5.1.3. Мислење на бизнис секторот
Визија за општината


Со нови индустриски производни претпријатија – компании во различни области



Постојано зголемување на бројот на мали и средни претпријатија, како и на бројот на
работни места.



Со индустриски зони, расположиви кредитни линии и добра бизнис клима.

Проблеми што треба да се решат
o

Отсуство на организирана подршка на локално ниво за бизнис секторот

o

Недостаток на квалификувана работна сила

o

Отсуство на стимулација на населението да отворат нови претпријатија.

o

Недоволна искористеност на природните ресурси

o

Привлекување на странски инвестиции; нивна заштита на барањата и
локации

o

Отсуство на креативност и доверба во локалните бизниси.

доделување на

Активности за подобар стандард на живеење на граѓаните


Поттикнување и креирање на инфраструктура, индустриска зона во територијата на општина
Гостивар



Брендирање на производи што се произведуваат на територијата на Општина Гостивар.



Повеќе средби со бизнис заедницата.



Намалување на општинските даноци и давачки.



Да се даде поголема поддршка за сточарството, производството на здрава храна.



Поддршка на бизнисите за обучување на невработени лица за потребите на бизнисот.

Проекти во функција на економскиот развој на Општина Гостивар
Поддршка на МСП (мали и средни претпријатија) нудејќи за нив обуки и информации, совети,
леснотии во издавањето на градежни дозволи за почетниците (МСП)
Да се превземаат мерки за мотивација на младите за стручно оспособување, квалитетно
образование, мотивација на земјоделците за земјоделски био продукти како и нивно
рекламирање.
Да се развие рурален туризмот и еко-туризмот;
Соработка помеѓу државните институции и компаниите за заштита на производителите;
Развој на руралните средини, проекти за развој на земјоделството и сточарството
Зголемување на инвестициите и вработувањето во општината Гостивар
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Поддршка во отварање на мали и средни претпријатија, поддршка и поттикнување на
населението за инвестиции во енергетски ефикасни објекти и обновливи извори на енергија,
инвестиција во кадар со квалитетно образование, доквалификација на работниците или
правилна распределба на кадарот.



Да се привлечат нови странски инвеститори а со тоа ке се зголеми и бројот на
вработување. Да се олесни формирањето на нови бизниси.



Со поволна бизнис клима би се зголемиле можностите за инвестиции во општината а со тоа
би се отвориле и нови работни места за граѓаните на општината.



Поголема економска промоција на самата општина преку најразлични форуми и
настани , каде јасно ќе се даде до знаење за можноста за инвестирање во општина
Гостивар , како и поволностите и бенефитите од истото за разлика од другите места.



Да се дадат поволни услови на инвеститорите во слободни индустриски зони



Подготвување на кадар согласно потребите на пазарот на трудот.



Да се стимулираат младите лица да се занимаваат со земјоделие.



Да се превземаат мерки за отстранување на кучињата скитници, рециклирање на отпадот
(депонијата Русино) преку која ќе може да се снабдува со топлинска енергија градот
Гостивар во зимскиот период.

Дали сте заинтересирани да се вклучите во спроведувањето на Стратегијата за локален
економски развој на Општина Гостивар за периодот 2015-2018 година?


Да. 70 % ; НЕ 30 %

1.5.1.4. Мислење на Невладините организации
Визија за општината


Општина која како приоритет ќе го има економскиот развој посебно развојот на малите
семејни и средните претпријатија, зачувување на занаетчиството како и разните профили,
со дополнителни различни обуки како и развој на руралниот и планинскиот туризам преку
големиот број на природни убавини кои ги имаме.
 Повеќе работни места и поголем број на вработувања во општина Гостивар и околината.
 Со повеќе инвестиции, пофункционални средни и големи претпријатија и повеќе места за
вработување
Проблеми што треба да се решат
Селективно спроведување на законите и изборот на кадри во јавната администрација
Недоволна поддршка како од локално ниво и од државата, недостаток на странски
инвестиции поради небезбедноста во државата, недоволната заинтересираност на младите
за независна работа како и нивото на нивна заинтересираност за вработување во
администрација, недостаток на дополнителни обуки, грешки при насочување во средните
стручни училишта, недостаток на поволни кредитни линии, недостаток на субвенции од
државата итн.
Миграција на младите и заминување од општината.
Привлекување на странски инвестиции, поттикнување на наши печалбари индивидуално или
здружени (преку нов сектор во локална самоуправа за соработка со странство и др. Сојузи
на Л.С.
Активности за подобар стандард на живеење на граѓаните
Зголемување на општинскиот буџет;
Поддршка при аплицирање за грантови;
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Посебна буџетска линија за НВО за реализација на нивните проекти.
Граѓанинот за општината – Општината за граѓанинот, со кој општината ќе ја нагласи
важноста на плаќањето на данок, со кој ќе се зголеми можноста за инвестирање на
општината во заедницата како поврат на средствата од општината до граѓаните.
Проекти за екологија ,за поздрава животна околина и почист воздух,
Воспоставување на систем на јавен превоз;
Правилно одлагање, селектирање и рециклирање на ѓубрето;
Правилно третирање на отпадните води;
Контрола на штетните емисии на гасови во воздухот
Да се подобри домувањето на социјалните случаеви и сите кој се социјално загрозени да се
вработат.
Планирање во образованието – средно и високо во правец на оспособување на кадри кои се
дефицитарни и потребни од областа на информатиката, технологијата, производството на
храна, градба (мајстори), механичари и слично
Граѓаните да бидат вклучени и секогаш информирани околу работите кои се случуваат во
институциите.
Проекти во функција на економскиот развој на Општина Гостивар


Поголема промоција на проектот „ Млад земјоделец“



Јавното осветлување да се префрли на сончеви панели.



Изградба на катни паркинзи,



Доградба на кејот на реката Вардар,



Изградба на мал пазар за проджба на земјоделски произоди од општината.



Фабрики за преработка и конзервирање на храна.



Активирање на преработката (рециклирање на отпадот)



Фабрика за производство на флаширана чиста вода.

 Граѓанинот за општината – Општината за граѓанинот, со кој општината ќе ја нагласи
важноста на плаќањето на данок, со кој ќе се зголеми можноста за инвестирање на
општината во заедницата како поврат на средствата од општината до граѓаните.
 Веќе остварени проекти во делот на економскиот развој на оддредени заедници, како што е
Ромската заедница во Гостивар (поддршка на мал и среден бизнис, работа кај познат
работодавец, мотивирање на граѓанинот за регистрација на сопствен бизнис ...
 Формирање на солидарен фонд, со кои ќе се помогнат граѓаните во полесно надминување
на предизвиците со кои се соочуваат, учество на граѓанскиот сектор од поделбата на таквите
средства и во полнење на таквиот буџет...
 Креирање на координативен триаголник, (Локална самоуправа, Агенција за вработување и
Граѓански сектор, со цел намалување на високиот процент на невработеност, посебно кај
Роми, кој се разликува од останатите заедници во Гостивар и воопшто во Македонија.


Поттикнување на семеен бизнис

Соработката со граѓаните, невладините организации и бизнис секторот во Општина
Гостивар
 Да има поголема соработка и да имаме почесто заеднички средби со општината
 Организирање на редовни состаноци, на месечно ниво, заради размена на информации и
споделување на задачи, креирање на нови проекти со кои заеднички може да се аплицира.
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 Организирање на редовни средби со граѓаните кои се занимаваат со личен или семеен економски
развој, вклучително и средби со заедницата на Роми, како и поддршка на нивните идеи, преку
финансиска поддршка од Општината или од заеднички проекти поддржани од домашни и
меѓународни организации.
 Транспарентност во континуитет и поголема соработка со НВО;
 Зголемување на соработката при процесот на носење на локални политики; Обезбедување
локални услуги во соработка со граѓански организации;
 Секоја невладина организација да изготвува проекти во интерес на граѓаните и истите
проекти да бидат поддржани и контролирани за реализација од самите донатори за да се
утврдат постигнатите резултати. Основање на координативно тело во ниво на општината
која ќе се предводи од самата општина;
 Да се одреди фонд за одржлив развој на граѓанските организации .
 Организирање на различни активности каде што граѓаните и општината ќе комуницираат за
политиките на општината (тркалезни маси, трибини, културни и спортски настани).
Дали сте заинтересирани да се вклучите во спроведувањето на Стратегијата за
локален економски развој на Општина Гостивар за периодот 2015-2018 година?


Да. 100 %

2. СТРАТЕШКИ ПРИСТАП
2.1 Анализа на опкружувањето
2.1.1 Поширокото опкружување –ПЕСТЛЕ анализа
Со цел ефикасно и навремено да се предвидат промените на опкружувањето, Општина
Гостивар мора да ги разбере внатрешните и надворешните услови. Овој дел на скенирање на
опкружувањето е исто така познато како PEST анализа, што всушност е кратенка од Политички,
Економски, Социо-културни и Технолошки фактори.
Карактеристични фактори кои влијаат врз Општина Гостивар се:

2.1.1.1 Политички фактори
 Децентрализација – продолжува имплементацијата на акцискиот план за следење на
децентрализацијата и јакнење на капацитетот на општините за остварување на законските
надлежности. Општина Гостивар успешно ги комплетираше фазите од децентрализацијата
и претстои јакнење на капацитетот на администрацијата за остварување на превземените
надлежности.


“Позициски” статус со Владата – Соработката со Владата, министерствата и државните
инситуции ја одредуваат позицијата на локалната самоуправа во однос на пристап до
регионални и национални програми.

 Евроинтеграции – Република Македонија како земја кандидат за влез во ЕУ превзема чекори
и реформи, кои ќе се рефлектираат и врз општините кои исто така ќе мораат да преземат
дел од обврските за постигнување на зацртаната цел.
 Безбедност и стабилност на државата/регионот – Последните 18 години југоисточниот
регион на Европа, посебно Балканот, беше под влијание на големи турбуленции и
нестабилности. Оваа состојба сеуште не е надмината, но членството на РСМ во НАТО дава
гаранција за безбедноста и стабилноста на државата.
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2.1.1.2. Економски фактори


Странски директни инвестиции (СДИ) – Политиката на владата за привлекување странски
директни инвестиции ќе влијае и за поголеми инвестиции во општината . Општина Гостивар
со зголемените надлежности кои произлегуваат од процесот на децентрализација сега има
можност за самостојно привлекување и стимулирање на странските директни инвестиции и
отварање на индустриски зони.



Стабилност на макроекономската политика – Стапката на инфлација, стабилноста на
курсот на денарот и многу други макроекономски фактори имаат големо влијание врз бизнис
климата, како на централно така и на локално ниво.



Трошоци за водење бизнис – Многу е важно општината да ги намали овие трошоци и одвои
повеќе средства за стимулирање на бизнисот. Исто така, општината треба да обезбеди и
погодни услови, намалување на процедурите за започнување на нови бизниси, како и
ефикасно да го имплементира едношалтерскиот систем (“оne stop shop”).



Собирање на даноци и такси – Централната и локалната власт треба да најдат начин за да
ја зголемат ефикасноста во собирањето на разни такси од граѓаните: данок на имот, данок
на промет на недвижности и права, данок на наследство и подарок, персонален данок на
доход, данок од додадена вредност, такси за истакнување на фирми, такса за користење на
улици и патишта, такса за јавно осветлување и други видови на даноци и такси. Успешноста
на овој процес зависи и од довербата што граѓаните ја имаат во локалната власт.



Капацитет за привлекување на средства од надворешни извори ,ИПА фондовите,
Програми на меѓународните организации како и поволни кредитни средства.



Нееднаква распределба на доходот. Големиот број на граѓани со низок доход влијае во
нивно стимулирање и мотивирање за едукација и вклучување на пазарот на трудот, како и
отпочнување на економска активност.

2.1.1.3. Социо-културни фактори
Доверба во власта –Општинското раководство треба да води политика на професионално
работење и да биде поактивна и потранспарентна и во делот на услугите кои што ги нуди,
како и со што е можно поголемо вклучување на граѓаните во процесот на градење на
политиката за добро општинско работење.
Слаба грижа за опкружувањето на граѓаните – Грижата на граѓаните во врска со здравјето
и чистата околина е на многу ниско ниво. Воведувањето на подобра и поактивна едукација
(започнувајќи од најмладите), и доследно воведување на санкции врз граѓаните и
стопанскиот сектор кои ја загадуваат околината и природата, со сигурност ќе дадат резултат.
Граѓанско учество – Инволвирањето на заедницата може да помогне општинското
раководство да работи со доза на “здрава критика”. Постојат голем број на бенефити кои
може да се добијат доколку се зголеми учеството на јавноста во работењето на општината.
Миграциите село-град и емигрирањето во странство. Првите ги намалуваат потенцијалите
за развој на руралните средини , а одливот на младите и на обучените кадри предизвикуваат
недостаток на работна сила во услови на раст на локалната економија.

2.1.1.4. Технолошки фактори
o Е-влада – Е-влада е „усвоен наслов“ на информациската и комуникациската технологија на

владини и јавни агенции и го трансформира начинот на кој институциите комуницираат со
граѓаните. Неговата употреба ветува зголемување на ефикасноста и ефективноста на
институциите и радикално го менува нивниот однос спрема јавноста. Напредокот во
комуникацијата и користењето на технологијата игра главна улога во зголемувањето на
животниот стандард и им дава поголема моќ на луѓето да добијат пристап до сите
активности, но и да ги разберат системите кои им се достапни .
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o

Дигитализација- е светски тренд што се воведува во сите сфери на живеењето и работењето.
Надградба на вештините на вработените е клучна за следење на промените што се
наметнати со дигитализацијата.

2.1.1.5. Фактори за заштита на животната околина
o

o

Енергетска ефикасност – Прашањата за заштеда на енергија и користење на обновливи
извори на енергија се повеќе се предмет на работа на општините. Локалната самоуправа е
вклучена во реализацијата на мерки за остварување на националните енергетски цели до
2020 година;
Зелена економија и заштита на животната средина најголеми ефекти има на локално
ниво. Новиот закон за зелени зони пренесува надлежности на локалната самоуправа за
поголемо влијание во овој сектор.

2.1.2. СВОТ АНАЛИЗА на единицата на локална самоуправа

Внатрешни фактори

СВОТ анализата се однесува само на локалната администрација и служи за дефинирање на
компаративните и конкурентските предности за наредниот петгодишен период.

Позитивно влијание

Негативно влијание

Strengths- Јаки Страни

Weaknesses- Слаби страни



Транспарентност: Граѓански сервис центар,
официјална Web страница, e-mail адреси,
Канцеларии на Советот на млади;





Имиџ на успешност- Добиени награди и
признанија дома и во странство

Лоша структура на приходите и
финансиска
нестабилност
–
големи осцилации во реализација на
изворните приходите.



Недоволно повлекување на средства
од ЕУ фондовите
(мал број
проектни апликации и добиени
проекти )



Недоволно
искористување
на
можностите за соработка (мал број
идеи за проекти со збратимени
општини)



Недоволна
искористеност
на
потенцијалот
на
НВО
во
општината ( мал број на заеднички
проекти и мал опфат на граѓаните
преку НВО);



Недоволен број на проекти од
донатори (ЕУ ИПА погранична
соработка)



Амбициозно
раководство
(изборна
програма и предложени и реализирани
проекти)



Искусна и обучена администрација
(континуирана обука)



Голем опфат на граѓаните во годишните
активности
(контакти,
проекти,
настани,, средби и сл) листа на настани
во анекс);



ИТ опременост и ИСО стандард во
работењето
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 Opportunities- Согледани Можности

Threats- Согледани Закани/Ризици

 Атрактивност
за
Странски
инвестиции (СДИ)

 Перцепција за нестабилност во регионот

директни

 Програмите на Полошкиот регион и Владата
 Пристап до Европските фондови
 Пристап до фондовите за регионална
соработка
(Стратегија
за
Западен
Балкан)

 Конкурентноста на другите општини
 Нестабилни економски услови
 Миграција на квалификуван кадар

 Засилена поддршка на туризмот од страна на
ЕУ и македонската Влада (привлекување
на туристи на настаните што ги
организира општината)
 Програми за поддршка на руралниот развој

Врз основа на СВОТ анализата стратешкиот пристап ќе биде искористување на силните страни на
општинската администрација за да се пресретнат можностите што се нудат во опкружувањето.

Можности

Јаки страни

 Атрактивност
за
Странски
инвестиции (СДИ)

директни

 Програмите на Полошкиот регион и Владата
 Пристап до Европските фондови
 Пристап до фондовите
соработка

за

 Засилена
поддршка
(привлекување
на
општината)

на
туризмот
туристи
во

регионална



Транспарентност:



Имиџ на успешност-



Амбициозно раководство



Искусна и обучена администрација



Голем опфат на граѓаните
годишните активности



ИТ опременост и ИСО стандард во
работењето

во

 Подршката на зелена економија и енергетска
ефикасност
 Подршка
на
руралниот
земјоделието.

развој

и

2.1.3. Други нивоа на власт и институции во опкружувањето
2.1.3.1. Центар за развој на Полошкиот плански регион
Центарот за развој на Полошкиот плански регион14 донесува стратегии, програми и проекти
поврзани со економскиот развој.


Програмата за развој на Полошкиот плански регион 2015-2020 опфаќа 9 приоритетни области
за кои се дефинирани 7 долгорочни цели: зголемено ниво на економски развој преку зголемена

конкуретност и продуктивност; подобрување на постојната и развивање на нова
инфраструктура;унапредување на животната средина и одржлив развој; подигнато ниво на
образование и развој на човечки ресурси; водечки земјоделски регион со рурален развој;
најпознат регионален планински туристички цетар; подобрена и зголемена застапеност на
маргинализираните групи во образованието, културата и работната сила. За петгодишниот
период поставени се 4 приоритетни цели:

14

http://www.rdcpolog.mk/index.php?lang=al
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Интензивен развој на сточарството, земјоделието и преработката на производите и рурален
развој, со 10 програми и 40 проекти во вредност од 21,1 милион евра;



Подобрување на физичката инфраструктура,особено транспортната, регионална и локална
инфраструктура, со 15 програми и 50 проекти во вредност од 50,15 милиони евра;



Забрзан развој на планинскиот туризам,со 9 програми и 30 проекти во вредност од 41,5
милиони евра



Образованието, развојот на човечки ресурси и намалување на невработеноста, со 10
програми и 32 проекти во вредност од 5,9 милиони евра.

Програмата за развој на Полошкиот плански регион 2021-2026 опфаќа среднорочни цели:
1) ИНИЦИРАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРЕКУ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКОСИСТЕМИ ЗА БИЗНИС И
ИНОВАЦИЈА, со индикатори за зголемување на БОП на ниво на државниот просек, 15 %
поголем број на деловни субјекти, 5000 нови работни места и стапка на невработеност од 18
%. За остварување на целта идентификувани се следните приоритети:


Поддршка за претприемништво, конкурентност, иновација на МСПП со 3 мерки;



Поддршка на руралниот туризам, рурален развој и одржливо и конкурентно
земјоделство во полошкиот регион, со 1 мерка;



Подобрување на соработката на институциите / организациите за поддршка на МСП
со 1 мерка;



Подобрување на квалитетот на животот на населението преку инвестиции во патна,
комунална и енергетска инфраструктура со 1 мерки

2) ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА СОВРЕМЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ,
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НИВОто НА СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ И СПОРТ ВО РЕГИОНОТ ПОЛОГ со
следните индикатори: маладена стапка на сиро намалена стапка на невработени млади на
12%, и со следните приротиети.


Континуирано подобрување на условите и квалитетот на образованието и развојот
на човечките капацитети, 3 мерки;



Подигнување на нивото на социјален развој, 3 мерки;



Одржлив развој на спортско -рекреативните центри во регионот преку валоризација
на природните и културните вредности, 1 мерка

3) ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА ВО РЕГИОНОТ ПОЛОГ со
следните индукатори: Процент на собран комунален отпад 75% и Процент на рециклирање
на комунален отпад до 35%, и со следните приритети:


Развој на регионален интегриран пристап во процесот на управување со отпад 1
мерка



заштита и унапредување на природните ресурси, 3 мерки

Стратегијата за Локален економски развој на општина Гостивар е во согласност со приоритетните
цели на стратегиите за Развој на Полошкиот плански регион и со повеќето програми и проекти за
остварување на целите. За поголем дел од предложените мерки во Стратегијата и акцискиот план
ќе може да се мобилизираат средства преку Центарот за планирање на развојот на Полошкиот
регион.
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2.1.3.2 Влада на Република Македонија
Владата на Република Македонија 15 го планира и управува економскиот развој на општините преку
надлежностите во три области:
Децентрализација


Акцискиот план за пренесување на надлежностите на локалната самоуправа со кој е
утврдена динамиката на пренесување на надлежностите и градење капацитет на
општинската администрација за спроведување на преземените надлежности;



Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2021-203116 година во
кој Општина Гостивар е опфатена преку Полошкиот плански регион. Во неа има три
стратешки цели со 16 приоритети:
o

o

o

Порамномерно економски развиени , еколошко одржливи, и конкуренти плански
региони низ доследно спроведена паметна специјализација и посилно стимулирање
на приватните инвестиции во синергија со јавните инвестиции, со 7 приоритети;
Атрактивни плански региони со унапредени локални услуги, ефективен пристап до
пазарот на трудот, обезбеден повисок степен на родова еднаквост, и ефективна
социјална заштита на најранливите групи на население; со 6 приоритети;
Значително зајакната политика на регионален развој, подобрени финансиски
инструменти за нејзино спроведување и изградени административни капацитети на
централно, регионално и локално ниво. со 3 приоритети

Поддршка на малите и средните претпријатија
 Годишни програми за подобрување на конкурентноста на претпријатијата кои се
реализираат преку Министерството за економија и Агенцијата за поддршка на
претприемништвото во Република Македонија.
 Стратегија за промоција на инвестициите и извозот која се реализира преку Агенцијата за
промоција на странските инвестиции.
 Кредитни линии за модернизирање на производството, подобрување на конкурентоста преку
почисто производство и воведување енерегетска ефикасност.
Вработување


Програмата за активни мерки за вработување и самовработување која се реализира преку
Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Финансирањето на развојот
Владата обезбедува извори за финансирање на развојот на регионално и на национално ниво преку:
Буџетот на Република Македонија; Буџетите на единиците на локалната самоуправа,
Расположливите фондови на ЕУ (особено ИПА компонентите); Други меѓународни извори; и Донации
и спонзорства од физички и правни лица.

2.1.3.3. Меѓународни организации
Меѓународните организации го поддржуваат развојот во Република Македонија преку билатерална
и мултирателна помош17, фокусирани на национално, регионално и на европско ниво.
http://vlada.mk/
https://dejure.mk/zakon/strategija-za-regionalen-razvoj-na-republika-severna-makedonija-2021-2031
17
http://www.sep.gov.mk/
15
16
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2.2. Фактори на економскиот развој
Економски развој генерално се однесува на одржливи и усогласени акции на креаторите на
политиките и на заедниците, со кои се промовира животниот стандард и економската благосостојба
на одредена област или територија.
Економскиот развој, исто така, може да се однесува на квантитативните и квалитативните промени
во економијата. Таквите активности може да вклучат повеќе области, вклучувајќи развој на
човечкиот капитал, клучната инфраструктура, регионалната конкурентност, одржливоста на
животната средина, социјалната инклузија, здравјето, безбедноста, писменост и други иницијативи.
Економскиот развој се разликува од економскиот раст. Додека економскиот развој е напор да се
интервенира со политики кои имаат цел – подобра економска и социјална благосостојба на луѓето,
економскиот раст е поврзан со продуктивноста на пазарот и со порастот на БДП. Затоа економскиот
раст е еден аспект на процесот на економски развој.
Факторите на локалниот економски развој се групираат во три подрачја18:
1) Стабилност и предвидливост
 Институциите да генерираат динамичка стабилност
 Поделба на надлежности помеѓу приватен, граѓански и јавен сектор
 Обезбедување инфраструктура, (комунална, сообраќајна, комуникациска,

енергетска) вклучувајќи и човечки вештини и компетенции
 Успешен менаџмент на вкупната економската стабилност
2) Конкуренција (натпревар) и раководење со промени


Постојано следење и управување со промените за развиен, динамичен,
флексибилен и иновативен приватен сектор



Понуда на квалификувана работна сила и развиен пазар на труд



Поволно бизнис-опкружување со лесен пристап до: информации и
знаење; систем на континуирано учење; пазари; финансии; квалитетни
јавни услуги



Куповна моќ на граѓаните, довербата и штедењето

3) Социјална инклузија
o Локално лидерство за поттикнување на заедништвото и толеранцијата
o Пристап до политичкото претставување на различните категории на граѓани
o Еднаквост на сите пред законите
o Пристап до образование
o Пристап до работа
o Пристап до јавните добра и услуги
Имајќи ги предвид надлежностте на локалната самоуправа и изворите на нивно финасирање
Стратегијата за ЛЕР на општина Гостивар 2021-2025 се фокусира на третиот фактор на економскиот
развој, социјална инклузија со акцент на: Локалното лидерство за потикнување на заедништвото и
толеранцијата; пристап до политичко претставување на различните категории на граѓани; до
образование и до јавни добра и услуги.

18

Факторите на кои општината може да влијае се напишани со болд и италик букви

Општина Гостивар

49

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2021-2025 СО АКЦИСКИ ПЛАН
Првите два фактори на економскиот развој се опфатени како градење на партнерства со повиските
нивоа на власт бидејќи поголеми законски надлежности за нив има централната власт.

2.3 Изјава за мисија и визија
2.3.1 Мисија
Посветеност кон креирање и достигнување на потребите за забрзан локален развој на
Општина Гостивар преку: Планирање и раководење со локалниот економски развој во насока на
негово забрзување и достигнување на нивото на РСМ;


Градење партнерства на органите на локалната самоуправа, јавните претпријатија и јавните
институции со приватниот и граѓанскиот сектор, невладиниот сектор и меѓународната
заедница, и



Континуирано градење на капацитет на органите на локалната самоуправа, јавните
претпријатија и јавните установи за испорака на висококвалитетни стандардизирани услуги
ориентирани кон бизнисот и граѓаните.



Креирање и одржување партиципативната атмосфера преку вклучување на граѓани и
останати учесници во работењето на општината.

Општината создава локална политика која е точна и прецизна според барањата во имплементирање
и евалуацијата на јавните политики..

2.3.2. Визија
ОПШТИНА СО ОСМИСЛЕНА ЕГЗИСТЕНЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ, ПРИВЛЕЧНА ЗА ЖИВОТ И РАБОТА НА СИТЕ
ГЕНЕРАЦИИ , МОТИВИРАНИ И ТЕЖНЕАТ КОН НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ.
Жителите на различните етнички заедници коегзистираат во хармонија и толеранција;
Развиена инфраструктура го забрзува економскиот развој и континурирано се привлекуват
инвеститори преку промоција на потенцијалите, бизнисите и конкуретните стопански
сектори;
Постојано се зголемува бројот на мали и средни претпријатија, како и бројот на работни
места
Општинска администрација со изграден капацитет за водење на економскиот развој и
потикнување на конкуретните сектори
Се подобрува и унапредува економското опкружување и се вложува во граѓаните – посебно
во младите со цел обезбедување просперитет на заедницата.

Општина Гостивар е место каде сите граѓани без разлика на пол, возраст или религија наоѓат
можности и го користат својот потенцијал.

2.3.3.Општа цел
Гостивар – конкурентна општина со одржлив економски развој и окружување погодно за водење
бизнис.

Долгорочни цели: Одржлив економски развој и раст на вработеноста, Високо ниво на регионална
конкурентност, Балансиран регионален развој, Усогласено просторно и урбанистичко планирање,
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Сеопфатна покриеност на општината со комуналната инфраструктура, Градење на високи стандарди
во областите од јавен интерес, Социјално вклучување и можности за сите граѓани преку градење на
нивниот капацитет.

2.4 Стратегиски приоритети и цели на Општината Гостивар
2.4.1 Долгорочни Стратегиски насоки
2.4.1.1. Подобри услови за живот и стандард на граѓаните
Основната долгорочната насока на локалниот економски развој е општината постојано да презема
мерки за унапредување на условите за живот и работа на своите граѓани со што нивниот потенцијал
и иновации ќе дојде до израз.
Стратегиски цели за периодот 2021-2025 вклучуваат: модерна инфраструктура и чиста околина;
модернизација на мрежа за водонабдување и канализација; урбанизам; животна средина;
образование и наука; култура; социјална заштита и превенција ;Спорт и Млади; Заштита и
спасување на граѓаните и материјалните добра. Дефинирани се 8 Стратегиски цели, 29 мерки и 209
проекти. (Преглед-табела 1)

2.4.1.2. Зајакнување на конкуретноста на локалната економија преку привлекување
нови бизниси и инвеститори
Создавањето нови економски перспективи и капацитети преку поддршка при формирање на мали и
на средни претпријатија и создавање работни места преку привлекување странски и домашни
инвестиции. Подобрувањето на постојната и изградба на нова бизнис инфраструктурата и
соработката со бизнис-заедницата за нивно вклучување во процесите на локалниот економски развој
ќе резултира со зајакната конкуретност на локалната економија. Дефинирани се 3 Стратегиски цели,
7 мерки и 22 проекти (Преглед –табела 2 )

2.4.1.3 . Поголема социјална инклузија и зголемување на вработувањето
Социјалната инклузија на сите граѓани е основ за поттикнување на локалниот економски развој.
Клучната активност на овој план е зголемувањето на вработувањето преку промоција на програмите
за вработувања, пре-квалификации, едукации за самовработувања и социјална инклузија на
ранливите групи, како и имплементација на Акциските планови за вработување на општина Гостивар
За остварување на оваа стратегиска насока утврдени се 3 Стратегиски цели, 6 мерки и 19 проекти.
(Преглед – табела 3 )

2.4.1.4 Проширување на комуникацијата
меѓународните програми и донатори

со

граѓаните,

бизнис-секторот

и

Проширувањето на комуникацијата со граѓаните, НВО и бизнис секторот е постојан приоритет на
општината што ги зголемува човечките ресурси за имплементација на Стратегијата.. Во наредниот
период фокус се става на е-услуги за граѓаните и поголема покриеност со интернет за побрза и
поедноставна комуникација со граѓаните. Утврдени се 3 Стратегиски цели, 7 мерки и 18 проекти.
(Преглед- табела 4 )
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2.4.1.5 Промоција на туризмот и рурален развој
За остварувње на оваа долгорочна цел на општината се планира поголемо искористување на
туристичкиот потенцијал преку промоција на туризмот и на руралниот развој. Утврдени се 3
Стратегиски цели, со 7 мерки и 9 проекти. ( Преглед-табела 5)
Во делот на туризам ќе се превземаат неколку мерки за подобрување и унапредување на
туристичката понуда во Општина Гостивар.
Во рамките на проектите за туризам се очекува да се постигнат следниве цели:
1. Зајакнување на вкупните капацитети на територијата на Општина Гостивар во областа на
туризмот.
2. Збогатување и диверзификација на туристичките содржини во просторот.
3. Креирање на одржлив систем за мрежно поврзување на сите чинители/учесници/стакехолдерс во
туризмот на територијата на општината.
4. Промоција на туристичкиот потенцијал на територијата на општината, промоција на готовите
туристички производи
1. Зајакнување на вкупните капацитети на територијата на Општина Гостивар во областа на
туризмот.
- Зајакнувањето на капацитетите за развојот на туризмот ќе се спроведува преку следниве
активности:
1.1. Создавање на човечки ресурси неопходни за развој на туризмот и настап на
меѓународниот туристички пазар според современите критериуми.
Ова ќе се реализира преку обука на следниве категории на стручни лица кои се директно или
индиректно вклучени во туристичкиот промет:
1. Обука на лица за креирање и одржување на патеки за планински рекреативен туризам;
2. Обука на стручни лица за презентирање на природните и антропогените туристички вредности
пред посетителите, како туристи така и туристички работници (домашни и странски туроператори)
– локални водичи за рурален туризам;
3. Обука на учениците од средните училишта, младината, како и претприемачите кои работат во
индиректните туристички дејности за современите стандарди во туризмот, со главен акцент на
руралниот и планинскиот туризам.
4.Анимациски обуки наменети за матурантите од средното економско училиште со цел
продолжување на образованието во високообразовните институции – факултетите за туризам.
5. Анимациски обуки за учениците, студентите (младите) со цел поттикнување на
претприемништвото во туризмот со примарен акцент на претприемништвото во создавање
сместувачки капацитети и угостителски капацитети, главно од типот БиБ ( bed&breakfast) во
руралните делови од општината.
6. Анимација и обука на локалното населените од руралните населби за започнување со активности
во областа на агро-туризмот.
2. Збогатување и диверзификација на туристичките содржини во просторот.
Збогатувањето и диверзификацијата на туристичките содржини ќе се спроведе главно преку ставање
во функција на повеќе од 150 километри патеки за планински рекреативен туризам меѓу кои ќе има
патеки од следниве категории:
-

Патеки за пешачење (hiking)
Патеки за планински велосипедизам (Mount biking)
Тематски патеки преку кои ќе се промовираат вредностите на локалните заедници;
Тематски патеки за промоција на богатиот диверзитет во околината на општината.
Уредување и одржување на Полетиштето за праглајдери во с.Корито-с.Форино – Гостивар.

Патеките ќе бидат уредени според меѓународните туристички стандарди и вдолж истите меѓу
другото ќе бидат поставени пикник локации, места за одмор и набљудување на биодиверзитетот,
како и места за одржување на настава во природа.
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Патеките ќе бидат поставени на планината Сува Гора ( во вкупна должина од околу 75км) и на
планината Шара – Шар планина ( во вкупна должина од 75 км).
3. Креирање на одржлив систем за мрежно поврзување на сите чинители/учесници во туризмот на
територијата на општината.
Мрежното поврзување и обука на стакехолдерите во туризмот ( директно и индиректно вклучени)
за значењето и потребата од мрежно поврзување. Важен дел од ова активност ќе бидат и јавните
расправи како и практичната обука во ресторантите, хотелите, превозниците и на младите и на
невработени лица кои во иднина би се вклучиле во туристичкиот сектор. Мрежното поврзување ќе
се воспостави преку ставање на функција на е-систем за меѓусебна поврзаност на чинителите во
туризмот и директна “реал тиме“ поврзаност – ажурирање на информациите на туристичкиот веб
портал на Општина Гостивар кој ќе биде ставен во функција во рамките на планираните активности.
Важен дел од заживувањето на системот за мрежно поврзување ќе биде ставањето во функција на
“бизнис инкубаторот“ кој ќе функционира во рамките на Општината и со помош и директна поддршка
на општинската администрација и стручните лица. Бизнис инкубаторот ќе има три основни цели:
1. Поттикнување и помош на претприемништвото во делот на туризмот;
2. Мрежно поврзување на чинителите на туризмот;
3. Координирана промоција на туристичките вредности.
4. Промоција на туристичкиот потенцијал на територијата на општината, промоција на
готовите туристички производи
Промоција преку два вида на активности:
4.1. Промотивни активности на новите содржини и потенцијали кои ќе бидат насочени
кон три целни групи:
1. Туристи ( домашни локални, домашни национални и меѓународни)
2. Туроператори;
3. Потенцијални инвеститори во туризмот.
4.2. Промотивни – информативни активности или таканаречени “континуирани
промотивни активности“ преку кои се промовираат туристичките содржини и
туристичкиот потеницјал.
Имплементација на следни активности:
1. Креирање веб портал и присуство во социјалните мрежи;
2. Креирање – производство на “hard type” промотивни материјали меѓу кои:
- туристички водич (guide book)
- мапи
- флаери
- банери
-билбоарди во автопатот Скопје- Гостивар
- билбоарди на граничните премини,
- мали инфо боард – и во центарот на градот, како и ставање во функција на неколку туристички
-ПОСТЕРМИНАЛИ преку кои што ќе може да се добиваат “реал тиме“ информации за актуелните
состојби (понуди, слободни капацитети, транспорт, сместувачки и угостителски објекти, патеки на
планина и сл).
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Преглед-Табела 1.Стратегиски цели и мерки за подобри услови за живот и стандард на
граѓаните
Р.бр

Стратешка
насока

Стратешка цел

Подобри услови за живот и стандард на граѓаните

1.1. Модерна инраструктура и чиста средина

1.

1.2. Урбанизам

1.3 Животна
средина

1.4 Образование и
наука

М ерки ( преглед на проектите и
акциите во Анекс 2 )

Општина Гостивар

Проекти

# ( бр.) , M ' и Вредност на
извршените работи, и Учеството на
1.1.1. М одерна инраструктура
надворешните извори на
финансирање
# ( бр.) , M ' и Вредност на
1.1.2 М одернизација на мрежа за извршените работи, и Учеството на
водонабдување и канализација надворешните извори на
финансирање
# , M ' и Вредност на извршените
1.1.3. Уредување на кејот на
работи, и Учеството на надвор.
Вардар
извори на финансирање
1.1.4. Паркови и партерно
M 2 и Вредност на извршените
уредување
работи,
1.1.5 Паркирање , катни гаражи и M 2 и Вредност на извршените
паркинзи
работи,
# ( број) на сијалични места и
1.1.6. Улично осветлување
процент на заштеда на електрична
# , M ' и Вредност на извршените
1.1.7. Велосипедски патеки
работи,

83
44

2
4
3
1
3

1.1.8 Санација и асфалтирање # , M ' и Вредност на извршените
на улици
работи,

5

1.1.9. Тротоари/поплочување

3

# и M2

1.2.1. Уредување локации за
# и M 2 на уредени локации
инвеститорите
1.2.2 Донесување ДУП за
# и M2
населени места
1.2.3. Спроведување на ДУП# и вредност на проектите
овите
1.3.1.
Проекти
средина и отпад

за

животна

6
2
1

# и вредност на проектите

1

1.3.2 Проекти за енергетска
ефикасност
1.4.1. Изградба на училишта и
спортски објекти
1.4.2.
Опремување
на
училиштата

процент на заштеда на електрична
енергија
# и учество на надвор извори на
финасирање
# на училишта

5

1.4.3. Стипендии

# на стипендирани учесници

1

# на нови сорджини

3

1.4.4.
Унапредување
на
наставата
1.5.1.
Изградба
објекти од
културата
1.5. Култура
1.5.2. Организација на културни
настани
1.6.1.
Реновирање
детски
1.6. Социјална
градинки
заштита и
1.6.2. Отварање дневни центри и
превенција
клубови
1.7.1.Изградба
на
спортски
игралишта и тениски терени
1.7.2. Организација на спортски
натпревари
1.7 Спорт и Млади
1.7.3.Поддршка и унапредување
на училишните спортски

1.8 Заштита и
спасување на
граѓаните и
материалните
добра

Индикатори

5
1

# ' и Вредност на извршените
работи,
# на настани и # на опфатени
граѓани
# на градинки и # на опфатени
деца
# на настани и # на опфатени
граѓани

2
4
4
2

# на изградени играчишта и терени

5

# на настани и # на опфатени
граѓани
# на клубови и # на опфатени
ученици

5
4

1.7.4.Работа со млади

# на опфатени млади со услугите

2

1.8.1 Подобрување на системот

# на просторни единици и
вредност на набавена опрема

3

1.8.2 Заштита од природни
# на обуки и опфатени граѓани
непогоди
1.8.3.Превенција и справување
# на опфатениинституции
од кризи
Број на проекти

3
2
209
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Преглед-Табела 2 Зајакнување на конкуретноста на локалната економија преку
привлекување нови бизниси и инвеститори

2

Стратешка
насока

Зајакнување на конкуретноста на
локалната економија преку
привлекување нови бизниси и
инвеститори

Р.бр

Мерки ( преглед на проектите и
Индикатори
акциите во Анекс 3 )
Проекти
2.1.1. Воспоставување на
институционална
# ( бр.) на нови претпријатија
1
2.1 . Подобра
инфраструктура
бизнис клима
2.1.2 Програми за поддршка на # број на подржани претпријатија и
4
бизниси ( бизнис инкубатор)
бинзиси
2.2.1. Промоција на
# на контактирани инвеститори
3
инвестициите
2.2. Зголемен обем
2.2.2 Локации за инвестирање и # на локации и вредност на
на инвестиции
6
изградба на индустриски зони инвестициите
2.2.3. Општински инвестиции
# и вредност на проектите
2
2.3 Проширување 2.3.1.Промоција на туризмот
# ( бр.) на туристи
2
на туристичката 2.3.2. Промоција на традицијата
# ( бр.) на нови вработувања
2
понуда
и занаетите
Број на проекти
20
Стратешка цел

Преглед-Табела 3 Стратегиски цели и мерки за поголема социјална инклузија и зголемување на
вработувањето

3

Стратешка
насока

Зголемување на вработувањето

Р.бр

Мерки ( преглед на проектите и
Индикатори
акциите во Анекс 4 )
3.1.1. Обуки , квалификација и
# ( бр.) обуки и обучени граѓани
доквалификација
3.1.2 Промоција на годишни
# број на промовирани мерки и
3.1 . Промоција на
програми за вработување
опфаетни граѓани
програми за
3.1.3 Обука за вработувања во
вработување
новите сектори: ЕЕ, менаџирање # ( бр.) обуки и обучени граѓани
отпад и органско производство
Стратешка цел

3.2.1. Волонтерство -Стратегија
за млади
3.2. . Едукација за 3.2.2 Обука за претприемништво
самовработување и бинзис планирање
3.2.3. Бизнис инкубатори за
млади

2
4

3

# на волонтери

2

# на обучени граѓани локации и
вредност на инвестициите

1

# на самовраотени млади

1

3.3.1.•
Поддршка
при
3.3 . Социјална
# ( бр.) на вработни
вработувањето
инклузија на
ранливите групи
3.32
Социјална
инклузија
# ( бр.) на обуки и вработни
ранливи груи
Број на проекти

Општина Гостивар
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3

1
17
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Преглед-Табела 4 Стратегиски мерки за проширување на комуникацијата со грaѓаните, НВО и
бизнисите

Стратешка
насока

Проширување на комуникацијата со граѓаните,
бизнис секторот и НВО

Р.бр

4

Стратешка цел
4.1 . Екомуникација
4.2. .Јакнење на
капцитетот за
работа со млади

4.3 .Јакнење на
соработка

Мерки

Индикатори

4.1.1. Е-услуги за граѓаните
# ( бр.) на е -услуги
4.1.2 Издавање на општинскиот
# број на опфатени граѓани
весник
4.2.1. Професионално
# на млади
насочување и комуницирање
4.2.2 Вклучување во проекти

Проекти
3
5
1

# на проекти и вклучени млади

4.3.1 Воведување на систем на
# на вклучени бизниси и НВО, # на
конинуирана комуникација со
одржани средби
бинзис и НВО секторото
4.3.1. Активности со постојните
# ( бр.) на остварени форми на
општини и збартимување со
соработка
нови
4.3.2.
Изградба
на
вредност на инвестицијата ) на
администативна
зграда
на
остварени форми на соработка
општината
Број на проекти

1
2

5

1
18

Преглед-Табела 5 Стратегиски цели и мерки за промоција на туризмот и рурален развој

5

Стратешка
насока

Промоција на туризмот и руралниот развој

Р.бр

Стратешка цел

Мерки

Индикатори

Проекти

5.1.1. . Мапа на културни центри
Број на центриу и туристички
и туристички атракции
локалитети, Број на организрани
5.1.
5.1.2. Брошура со сите настани настани; број на уредени
Искористување на организирани од општината
локалитети
расположивите
5.1.3.
Сигнализација
на
културно
ресурси
историските и туристичките
локалитети
5.2.1. Промоција на
туристичкиот потенцијал на
општината

1
1

1

# ( бр.) на туристи

1

# на информации и услуги на
5.2. Промоција на 5.2.2 Проширување на работата
туристичкото биро
туризмот
на туристичкото инфо биро
5.2.3 Изградба на авто камп за
туристи

1

Изработен проектидејни решенија
Промовирано Јавно-приватно
партнерство
Број на одобрени ИПАРД проекти
Број на одобрени апликации за
користење на средства за поддршка
на земјоделството и руралниот
развој на Влада на РМ

5.3.1.Искористување на ИПАРД
средствата и средствата од
домашни
и
меѓународни
5. 3 .Рурален развој
фондови за поддршка на
земјоделството и руралниот
развој
Број на проекти

1

3

9

Објаснување на стратешките цели и мерките од 5 те преглед-табели прикажани во анекс 2.
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2.5 Усогласеност на Стратегиските приоритети со релевантните европски,
национални и валидните регионални Стратегиски документи.
2.5.1. Усогласеност со европските стратегии
Стратегијата за локален развој на Општина Гостивар е усогласена со европските документи Зелен
Договор (Green Deal), Заедничката земјоделска политика и дигитализација во делот на потребите за
децентрализација и регионален развој. Притоа се следеа препораките за трите главни столба:
поддршка на конкурентноста, развојот на претприемништвото и поддршката на МСП; зголемување
на вработеноста и подобрување на условите за образование на населението, како и поголема
социјална инклузија на сите категории граѓани.
Исто така, при изработката на документот се водеше сметка за програмските ИПА-документи,
посебно за компонентите меѓугранична соработка и регионална конкурентост, како компоненти каде
општината може да аплицира со свои проекти за повлекување средства од надворешни извори на
финансирање.
Дополнително, документот е во согласност со ЕУ-програмите на заедниците, кои обезбедуваат
средства за програмите за вработување на локално ниво, мобилноста на младите и поголемото
учество на граѓаните во одлучувањето за прашањата за локалната самоуправа.

2.5.2. Усогласеност со повисоките нивоа на власта
При изработката на документот, предложените мерки се усогласуваа според Стратегиските
документи и програми на двата повисоки органи на власт: Владата на Република Македонија и
Полошкиот плански регион. Критериумите што се користеа се однесуваа на Стратегиските цели,
предложените мерки и алоцираните средства за остварување на владините политики.

2.5.2.1. Усогласеност со Стратегиските документи на Владата за децентрализација
Предложените приоритетни долгорочни насоки и Стратегиски цели се усогласени со Стратегиските
документи на Владата на Република Македонија, кои се однесуваат на следните политики:
децентрализација, рамномерен регионален развој, поддршка на конкурентноста на приватниот
сектор и програмите за зголемување на вработувањето.
При консултирањето на владините Стратегиски документи, усогласувањето се однесуваше на
следење на зацртаните цели, усогласеност со приоритетите (инфраструктура, индустрии,
земјоделство, туризам и рурален развој), како и алоцираните средства за финансирање на
дефинираните цели.
Ваквиот пристап ѝ овозможува на општината да аплицира или да ги поттикнува релевантните
економски субјекти на нејзината територија да поднесуваат проекти и барања за повлекување
средства од програмите за конкурентност, промоција и привлекување инвестиции, поддршка на
МСП, вработување на младите и националната програма за поддршка и промоција на туризмот.

2.5.2.2. Усогласеност со Стратегиските документи на Полошкиот плански регион
Стратегиските документи на Полошкиот плански регион се однесуваат на регионалниот развој,
Регионална иновациска стратегија и развојот на приватниот сектор. Усогласеноста е во однос на
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Стратегиските цели, програмите и мерките што се предлагаат за развојот на Полошкиот регион, како
и водичот за инвестиции.
И покрај фактот дека Општина Гостивар не е застапена со доволен број проекти во овие документи
и дека дефинираните мерки и програми немаат алоцирани извори на средства, усогласеноста е
направена во насока како најдобро да се учествува во регионалните проекти каде средствата се
обезбедуваат од Бирото за рамномерен регионален развој.
На ова ниво на власт, Општина Гостивар може да повлекува средства за патната инфраструктура,
заштитата на животната средина, изградбата на туристички локали и проектите за руралниот
туризам.

3. АКЦИСКИ ПЛАН –ПОСЕБЕН ЕКСЕЛ ДОКУМЕНТ
Акцискиот план преставува преглед на групирани мерки и проекти (иницијативи) кои се во функција
за остварување на приоритетите и целите со финансиски проекции за трошоците и планираните
извори на средства за нивна реализација.
Предложените мерки/проекти/акции се групирани според долгорочните Стратегиски насоки,
приоритетните Стратегиски цели, одговорните за реализација, временската рамка и ризиците.
Сумираниот акциски план се состои од 5 долгорочни Стратегиски насоки, 22 приoритетни
Стратегиски цели 62 мерки и 179 проекти.
Вкупниот буџет изнесува 36.870.500 евра , од кои 25% од повисоките нивоа на власт 32 % од
општинскиот буџет ; 39,5% од донатори ; и 3,5 % од други надворешни извори
Потребните средства од општинскиот буџет на годишно ниво во просек ќе изнесуваат 2,908,125
евра или учество од околу 46% во годишниот буџет на општината во 2016 година без средствата за
трансфери и дотации.
Посебниот ексел документ ги презентира секоја стратешка цел со предложените мерки и проекти,
како и одговорните сектори/одделенија. ( Анекс 3 на Стратегијата).

3.1. Преглед на мерки и проекти
Мерките се прикажани табеларно според визијата за општината, долгорочната стратегиска цел,
целните групи, индикаторите, надлежен сектор, број на проекти, временска рамка, извори на
средства и ризиците. (Анекс 2)

3.2. Ресурси за акцискиот план
За реализација на акцискиот план потребни се следните ресурси (инпути – влезни елементи):


Материјални (простор, канцеларии, опрема, материјали за градба и за планирање на
проектите)



Кадровски (проектни менаџери, експерти, вработени, волонтери)



Финансиски (буџетски средства, донаторски грантови, кредити, обврзници)



Интелектуални (информации, технологии, софтвери, знаење за раководење на проекти и
изградба на објекти)
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3.4 Имплементација и индикатори за успешност
Имплементацијата, мониторингот и ревизијата на стратегијата и акцискиот план ќе ја координира
Одделението за локален економски развој на Општина Гостивар. Активностите што се опфаќаат во
тој процес се однесуваат на: а) градење партнерства за планираните мерки/проекти, б) дефинирање
на постапка за имплементација на акцискиот план и в) следење на индикаторите на успешност со
чија помош ќе се мери степенот на реализација на проектите и напредокот во остварување на
приоритетите и целите.

3.4.1 Градење партнерства
Реализацијата на акцискиот план опфаќа различни видови партнерства и тоа со:
Донаторски организации и програми ( ЕУ-програми, регионални ИПА-фондови);
Повисоките нивоа на власт (Полошки плански регион, државни институции, агенции и
министерствата на Владата на Република Македонија);
Општинските јавни институции (училишта, јавни претпријатија) планирање на мерките,
реализација на проекти и испорака на услуги на граѓаните;
Бизнис-секторот и НВО-секторот за планирање проекти за заеднички настап пред донатори,
мобилизирање на ресурси и мониторинг на реализацијата на проектите;
Граѓаните за учество во планираните проекти.
Партнерствата за остварување на поставените цели треба да се градат и според видот на
предложените мерки.
o

Во делот на економија се предвидуваат партнерства на локалната самоуправа со
приватниот сектор (претпријатијата и НВО), владините институции за поддршка на
развојот на МСП и вработувањето, донаторските програми, инвеститори и кредитори банки;

o

Во социјалата – развојот на заедницата, локалната самоуправа планира партнерства со
владини институции, социјални установи, училишта, месни заедници, НВО и здруженија
на граѓани;

o

Во делот на екологија, се планираат партнерства со претпријатија, владини институции
за МСП , донатори, НВО и инвеститори.

3.4.2 Постапка за имплементација на акцискиот план
Постапката за имплементација на акцискиот план се состои од следните чекори


Разработка на мерките и на проектите



Преземање акции за промоција пред донатори и инвеститори



Мобилизирање граѓани за негова поддршка



Дефинирање услуги на секторот за економски развој за поддршка на реализацијата на
стратегијата и акциониот план



Алоцирање ресурси за реализација на поединечните проекти
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3.4.3 Индикатори на успешност
Индикаторите за успешност се презентирани во преглед – табелите до 1 до 5, како и во прегледот
на групирани мерки и проекти во согласност со дефинираните Стратегиски цели.
Како дополнителни индикатори за успешност што треба да се земат предвид при следењето на
реализацијата на стратегијата и акцискиот план се: бројот на МСП и активни деловни субјекти,
бројот на вработени, стапката на невработеност, посебно кај младите, висината на инвестициите во
општината и БДВ по жител.
Извори за верификација на индикаторите треба да бидат релевантните државни институции,
општинската архива, проектната документација и анкети и истражувања за директно собирање на
податоци поврзани со дефинираните индикатори.

4. ДОПОЛНИТЕЛЕН ДЕЛ
4.1 Областите за дефинирање политики и мерки за енергетска ефикасност
Во однос на посветеноста во областа на енергетската ефикасност постои Програма за енергетска
ефикасност во Општина Гостивар за периодот 2012-2015 изработена од Топлификација-Инженеринг.
Според програмата под општинска управа се 37 објекти со вкупна грејна површина од 62.580 m2.
Вкупната годишна потреба за енергија во сите општински објекти, вклучувајќи го и уличното
осветлување, изнесува 9.394 MWh/год. Во Програмата е прикажан потенцијалот на објектите од
општината за заштеда на енергија со примена на мерки за енергетска ефикасност и тој изнесува
3.297 MWh/год од кои 69% се за енергија за греење и 31% е за енергија за осветлување. Од
Дијаграмот за процентуалната потрошувачка на топлинска енергија по сектори се гледа дека 54%
припаѓа на основните училишта, 24% на средни училишта, 11% на детски градинки, 11% на објекти
кои се греат со дрва и 6% на администрација и социјална грижа. Од вкупната потрошувачка на
електрична енергија 79% припаѓа на улично осветлување. Како мерки за подобрување на
енергетската ефикасност се предложени:


реконструкција на енергетски системи,



изолација на фасада и покрив,



замена на прозорци и



модернизација на осветлувањето.

Со примена на предложените мерки за енергетска ефикасност се очекува намалување на
трошоците за енергија на општината за 35,1%, а рокот на исплата на инвестицијата од околу
2.080.000 евра би изнесувал 7,7 години. Со воведување на мерките за енергетска ефикасност би се
намалиле трошоците на општината, би се зголемил комфорот на престој и би се намалила емисијата
на штетни гасови во атмосферата.
Според информациите добиени од надлежните во Општина Гостивар, проектите за подобрување
на енергетската ефикасност во изминатиот период се:


Најголемата инвестиција е на полето на јавно осветлување во 2015 година од 350.000евра
за поставување на ЛЕД осветлување на булеварите на Општината како заем од Светска банка
преку проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП);
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Годишно инвестирање од околу 200.000 евра е во јавно осветлување, односно поставување
на ЛЕД светла;



Реконструкцијата на основното училиште „Гоце Делчев“ во Гостивар. Вкупната инвестиција
е 250.000 евра, а инвеститор е Општина Гостивар;



Реконструкција на фасадата и замена на прозорците на Средното Општинско Училиште,
Гимназија за што инвестицијата изнесува 150.000 евра;



Преку МСИП дел од електричната енергија во јавниот сектор во општината се обезбедува
преку фотоволтаици.

Со проект за структурална фасада и воведување на топлински пумпи во Општинската зграда во
висина од 500.000 евра се конкурира на јавниот повик број ПСЕЕП01/2021. Врз основа на договорот
за заем за Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (IBRD – 9038МК) финансиран од
Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, објавен од Министерство за финансии.
Општините ќе добиваат 80% од средствата како долгорочно позајмување со потпишување на
договор за под-заем со Министерството за финансии. Останатите 20% се доделуваат како грант
средства на општините со потпишување на договор за грант со Министерството за финансии.

4.1.1. Мерки за подобрување на енергетската ефикасност на Општина
Гостивар
Мерките за подобрување на енергетската ефикасност на Општина Гостивар треба да се во
согласност со Четвртиот Национален План за Енергетска ефикасност (2020-2022), Глава 5.3
Енергетска ефикасност во јавниот сектор. Се предвидуваат четири типа на мерки за локалната
самоуправа:
1. Реконструкција на постоечките згради;
2. Изградба на нови згради;
3. Подобрување на уличното осветлување и
4. „Зелени набавки“.

1. За реконструкција на постоечките објекти на локалната самоуправа:


Релевантните документи се: Стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна
Македонија, Законот за енергетска ефикасност, Правилникот за енергетска ефикасност на
зградите, Правилникот за енергестка контрола и Третиот национален план за енергетска
ефикасност;



Методологијата е со моделирање оддолу-нагоре и оптимизација со најмали трошоци со
употреба на моделот MARKAL, методологика на IPCC;



Според Националната програма за енергетска ефикасност во јавни згради (нацрт верзија)
просечната потрошувачка на енергија во јавниот сектор изнесува 214 kWh/m2 на годишно
ниво. Со реновирање објектите просечно постигнуваат потрошувачка од 95 kWh/m2 на
годишно ниво што би требало да биде репер при реновирањето;



Индикатори треба да бидат: заштедите на енергија во ktoe/GWh и намалувањето на емисиите
на во Gg CO2-eq.
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2. За изградба на нови згради на локалната самоуправа се референтни истите документи и истите
индикатори како и за реновирање на објектите. Временската рамка е од 2020 до 2040 година.

3. Подобрувањето на уличното осветлување по општините подразбира инвестирање во околу 170
светилки годишно по општина и тоа замена на живините светилки со натриумски и ЛЕД светилки.
Освен замената на светилки се предвидуваат и промотивни активности за спроведување на ЈПП
(јавно приватно партнерство) и целосен информациски систем за следење и управување со
потрошувачката на енергија и алатката MVP. Дополнителен релевантен документ е и Законот за
концесии и ЈПП.

4. „Зелените набавки“ се базираат и на Правилникот за обележување на потрошувачката на енергија
и другите ресурси за производот што користи енергија како и Уредбата за еко-дизајн на производи.
Во оваа област се препорачуваат специјализирани обуки за договорните органи на оваа тема и
развивање на технички спецификации на модели за набавка на одредени производи кои користат
енергија, кои ќе вклучуваат зелени и критериуми за енергетска ефикасност, засновани на соодветни
подзаконски акти, со што ќе се олесни процесот на набавка.

Освен исполнување на барањата од Четвртиот Нацонален План за Енергетска Ефикасност кои
се однесуваат на локалната самоуправа, Општина Гостивар може да ја поттикне и реализацијата на
истиот во резиденцијалниот, комерцијалниот и приватниот сектор преку стимулирање на мерките за
енергетската ефикасност и користење на обновливите извори на енергија (ОИЕ) и тоа:


Издавање на енергетски сертификати на зградите и реклама на згради со истите, како
помали потрошувачи, со што се стимулира изградбата на енергетски ефикасни згради со А +,
А и Б енергетска класа;



Надомест од 50% од трошоците за замена на прозорци, но не повеќе од 500евра, обезбедени
од Министерството за економија;



Информативни кампањи насочени кон стимулирање на производите со еко-ознаки и ознаки
за енергетска ефикасност;



Надомест на дел од трошоците за купени и инсталирани сончеви термални колектори во
износ од 30% од инвестицијата, но не повеќе од 300 евра, реализиран од Министерството за
економија, врз основа на Промоцијата за обновливите извори на енергија и подобрување на
енергетската ефикасност во домаќинствата во 2021 година;



Зголемување на уделот на соларните електрани во секторот на домаќинствата, следејќи го
примерот на јавниот и комерцијалниот сектор, со информативни кампањи.

4.1.2. Извори на финансирање на мерките за ЕЕ во Општина Гостивар
Во однос на финансирањето, во новиот Закон за енергетска ефикасност донесен во февруари
2020 година воведен е Националниот фонд за енергетска ефикасност. За негово формирање е
создаден посебен Закон и тој е во постапка на усвојување. Се предвидува овој фонд да обезбеди
финансиска поддршка во спроведувањето на следниве мерки:


означување на електрични апарати и опрема;



реконструкција на постојните резиденцијални згради;
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реконструкција на постојните згради на централната власт;



сончеви електрани на покриви;



замена на прозорците и



изградба на нови згради.

Како опции за финансирање на енергетскиот сектор се:


Националниот буџет (државата, министерствата и општините);



Европските фондови (претпристапни и постпристапни);



Меѓународни финансиски институции и донатори (WB-IFC, USAID, GIZ, EBRD, EIB и други);



Домашни и меѓународни компании и



ESCO компании.

За пристап до изворите на финансирање општината треба да ги зајакне сопствените капацитети,
технички и човечки, и да оствари соработка со стручни компании и експерти.

4.2. Дигитализација на општинското работење
Трендовите во светската економија беа забрзани со КОВИД 19 кризата. Еден од тие трендови е
дигитализација на работењето преку создавање на електронски средства за комуникација и
управување со процесите.
Дигитализацијата на работењето на локалната самоуправа има две компоненти:
I.

Дигитализација на интерната комуникацијата и управување со процесот на носење на
одлуки, извршување на одлуките, како и организација на начините на испорака на
општинските услуги.

II.

Дигитализција на екстерната комуникација со граѓаните, бизнис и НВО секторот, повисоките
нивоа на власт и управување со испораката на општинските услуги.

4.2.1.Дигитализација на интерната комуникацијата и управување со
општинските ндлежности
Оваа компонента во дигитализацијата на општинското работење се однесува на:
 Изработка на интерни процедури за електронска комуникација мегу секторите и
одделенијата која овозможува работа од далечина и зајакнување на тимската работа;
 Воспоставување на менаџмент систем за електронско управување со процесите на
општинско одлучување, планирање и иазвештајност и пристап до базата на податоци.
Потребни ресурси за спроведување на оваа компонента се:


Хардвер ( компјутери, интернет врска) за вработените во секторите и одделенијата со добри
перформанси и брзина во работењето;



Софтвер за менаџирање на општинското работење: издавање на градежни дозволи преку
интернет; база на даночни обврзници; извештаи за остварување на општинските програми;
следење на реализацијата на буџетот; остварување на енергетски заштеди од јавните
објекти;
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Вработени со надградени вештини за користење на решенијата за дигитализација на
работењето;



Во одделението за управување со човечки ресурси да се воведе работно место за планирање
и спорведување на процесот на дигитализација на општинското работење.

Еден од пристапите во забрзување на дигитализациата на општинското работење е изработка на
функционална анализа за наделжностите на општината и врз основа на неа да се дефинира план за
постепена дигитализација на интерната комуникација и управување со општинските процеси.

4.2.2. Дигитализција на екстерната комуникација и испораката на
општинските услуги.
Втората компонента на дигитализацијата опфаќа:


Комуникација со граѓаните, бизнис и НВО секторот и повисоките нивоа на власт, како што
се споделување информации од јавен карактер, примање на барања за користење на
општински услуги и процесирање на пристигнатите барања;



Испорака на општинските услуги преку интернет, како што се доставување на дозволи,
решенија, одговори на поставени прашања и менаџирање на процесите на испорака на
услугите( од доставување на барање до испораката на услугата).

За оваа компонента потребна е едукативно-промотивна кампања за пошироко запознавање на
граѓаните и другите актери на локалниот економски развој со воведените решенија за електронска
комуникација со општината и предностите од таквиот начин на комуникација и соработка.

4.3. Промоција на нови социјални услуги на општината.
Зголемените надлежности на локалната самоуправа за социјална инклузија на ранливите категории
на граѓани ја наметнуваат потребата за воведување и испорака на нови општински социјални услуги.
Овие услуги се донесуваат на:
 Едукација: Стекнување дополнителни квалификации и вештини за вклучување на локалниот
пазар на труд;
 Вработување: Подршка за барање на работа и преговарање со работодавачи за
обезбедување пристојна егзистенција преку вработување;
 Домување: Обезбедување на можности за социјални станови , посебно за млади луѓе, за
подбрување на нивниот стандард на живеење и посигурна иднина во општината;
 Вклучување во општествениот живот: Обезбедување на лични аситенти за лица со
попреченост; поддршка на проекти на НВО кои работат со ранливи категории на граѓани и
организирање на настани кои ќе приднесуваат за вклученост во активностите на општината
Гостивар.
Овие групи на социјални услуги можат да се испорачуваат во соработка со повисоките нивоа на
власт преку испорака на услуги кои веќе се воведени од државата и обезебдување на финансиските
средства за дизајнирање на нови социјални услуги според потребите на Општина Гостивар.
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Анекс 1 – Табели
Табела 1 Број на жители по населени места
Општина Гостивар
Град Гостивар
Балиндол
Беловиште
Мало Турчане
Дебреше
Чајле
Вруток
Горно Јеловце
Долно Јеловце
Здуње
Лешница
Печково
Равен
Речане
Железна Река
Куново
Лакавица
Падалиште
Србиново
Страјане
Трново
Корито
Тумчевиште
Форино
Чегране
Горна Бањица
Горна Ѓоновица
Долна Бањица
Долна Ѓоновица
Симница
Сушица

81 030
35 847
2 501
2 267
1 013
4 847
3 070
1127
2
10
2 140
3
48
1 615
1 054
98
11
994
721
1 039
307
539
675
235
4 652
6 748
4 423
8
4 356
242
430
8

Извор: Државен завод за статистика, Попис на население 2002 година

Табела 2 Вкупно население, домаќинства и станови во РМ и Општина Гостивар-попис 2002
Вкупно
Гостивар

Општина Гостивар

Вкупно население
Домаќинства
Станови
2,022,547
564,296
698,143
81,042
18,091
20,339
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Учество во РМ

4.01%

3.21%

2.91%

Табела 3 Број на населението по национална припадност- Гостивар
Националност
Број
%
Албанци
54.038
66.6
%
Македонци
15.877
19.5
%9.8%
Турци
7.991
Роми
2.237
3.8%
Власи
15
0.01
%
Срби
160
0.19
%
Босанци
39
0.04
%
Други
685
0.84
%
Вкупно
81042
100
%
* Попис 2002 – Државен завод за статистика www.stat.gov.mk

Табела 4 Старосна структура на наслението во Гостивар -2015 година
Вкупно
(2019)
0
1-2
3-4
5-6
7-9
10-14

83.847

100 Групи

%

663
1.377
1.530
1.569
2.389
3.764

0,8
1,6
1,8 11.292
1,9
2,8
4,5

15-19
20-24
25-27
28-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

4.932
6.429
4.876
3.210
7.770
6.992
6.295
6.426
6.369
5.710
4.551

5,9
7,7
5,8
3,8
9,3
8,3 63.560
7,5
7,7
7,6
6,8
5,4

75,8

65-69
70-74
75-79
80+
непознато

3.564
2.466
1.667
1.294
4

4,3
2,9
2,0 8.995
1,5
0,0

10,7

13,5

Извор МАКСТАТ
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Табела 5 Полова структура на населението во Гостивар-2019 год.
2016

2017

2018

2019

Учество 2019

Република
Северна
Македонија

вкупно

2.073.702 2.075.301 2.077.132 2.076.255

мажи
жени

1.038.613
1.035.089

Гостивар

вкупно

83.725

83.752

мажи
жени

41.891
41.834

41.896
41.856

1.039.283 1.040.200
1.036.018 1.036.932

100%

1.039.716
1.036.539

50,08%
49,92%

83.838

83.855

100%

41.912
41.926

41.879
41.976

49,94%
50,06%

Табела 6 Живородени деца по општини, по години.2015-2019
Република Северна Македонија
Гостивар
Учество

2015
23.075
779
3,4%

2016
23.002
717
3,1%

2017
21.754
699
3,2%

2018
21.333
668
3,1%

2019
19.845
671
3,4%

Извор: МАКСТАТ,2021

Табела 7 Умрени лица по општини, по години
Република Северна Македонија
Гостивар
Учество

2015
2016
2017
2018
2019
20.461
20.421
20.318
19.727
20.446
613
611
688
595
616
3,00%
2,99%
3,39%
3,02%
3,01%
Извор: МАКСТАТ,2021

Табела 8 Склучени Бракови во Гостивар, по години
2015
Република Северна Македонија
Гостивар
Учество

2016

2017

2018

2019

14.186

13.199

13.781

13.494

13.814

690

690

757

718

678

4,86%

5,23%

5,49%

5,32%

4,91%

Табела 9 Вкупно доселени и отселени граѓани од Гостивар, по години 2015-2019
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2015
2016
2017
2018
2019
Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно
доселен отселени доселен отселени доселен отселени доселен отселени доселен отселени
Република Северна
Македонија
Гостивар
Учество

8.309
227
2,73%

8.817
248
2,81%

9.170
387
4,22%

9.327
397
4,26%

9.266
586
6,32%

9.103
570
6,26%

8.515
547
6,42%

8.290
534
6,44%

8.767
540
6,16%

9.043
579
6,40%

Табела 10 Извршени градежни работи и завршени станови во индвидуална режија по години
РСМ

2015
2016
2017
2018
2019
Индекс 2015/2019
Гостивар РСМ
Гостивар РСМ
Гостивар РСМ
Гостивар РСМ
Гостивар РСМ Гостивар
2.022
22
2.153
101
2.308
193
1.717
78
1.730
66
86
300

Број на градежни објекти
Вредност на извршените градежни работи во
илјади денари
9.167.540 121.438 10.960.148 522.978 10.906.130 1.654.425 8.216.669 582.781 9.303.880 776.196
Број на завршени станови
2.473
45
2.709
142
2.800
500
1.999
112
2.153
167
Површина на завршените станови (во м2)
261.771
5.231
305.108 22.676
322.487
62.810 233.015 20.885 236.972 21.962
Број на завршени станови во викенд куќи
155 120 108 113 64 Површина на завршените станови во викенд
куќи (во м2)
12.524 10.816 12.527 8.944 5.500 -

101
87
91
41

639
371
420

44

Табела 11 Извршени градежни работи и завршени станови од деловни субјекти по години
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
Индекс 2019/2015
Гостивар РСМ
Гостивар РСМ
Гостивар РСМ
Гостивар РСМ
Гостивар РСМ Гостивар
2.724
11
2.301
12
2.191
25
2.209
37
2.412
44
89
733
858
6
910
3
899
9
924
14
886
19
103
0
32.042.108 9.331 34.689.785 68.108 28.891.889 300.660 29.320.988
654.060 30.478.753 639.499
95 21.923
8.687.206 2.917 10.858.409
1.105 10.579.144 121.559 11.527.868
178.579 12.303.726 130.568
142
2.824 3.483 2.822 3.437
87
3.916
7
139
2.653 3.440 2.764 3.413
87
3.916
7
148
169.087 214.304 178.758 227.797
5.391 258.328
1.141
153
161.245 212.652 175.950 226.337
5.391 258.328
1.141
160

РСМ
вкупно
во индивидуална сопственост
Вредност на извршени
вкупно
градежни работи во илјади
во индивидуална сопственост
вкупно
Број на завршени станови
во индивидуална сопственост
вкупно
Површина на завршени станови (во м2)
во индивидуална сопственост

Број на градежни објекти

Табела 12 Основни и средни училишта
2017/2018
2018/2019
Број на
Број на
Број на Број на
Број на
Број на
училишта паралелки ученици училишта паралелки ученици
Основни училишта
Средни училишта
Вкупно

29
6
35

455
192
647

6.385
3.453
9.838

29
7
36

420
192
612

6.189
3.390
9.579

Табела 13 Економски субјекти во општината Гостивар

Општина Гостивар
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2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
Индекс 2020/2015Учество 2020
РСМ Гостивар РСМ Гостивар РСМ Гостивар РСМ Гостивар РСМ Гостивар РСМ Гостивар РСМ Гостивар РСМ Гостивар
Вкупно
70.139
2.362 71.519
2.513 71.419
2.519 72.315
2.544 75.914
2.642 73.061
2.512 104
106 #####
100,0%
A Земјоделство, шумарство и рибарство
2.827
30 2.749
39 2.603
40 2.546
43 2.605
44 2.414
38
85
127 3,3%
1,5%
Б Рударство и вадење на камен
173
8 189
9 201
10
205
8 221
8
201
10 116
125 0,3%
0,4%
В Преработувачка индустрија
7.639
289 7.967
304 7.885
313 8.033
330 8.362
354 8.011
327 105
113 11,0%
13,0%
Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 160
климатизација1 165
1 172
3
186
4 224
5
198
2 124
200 0,3%
0,1%
Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води,
288 управување
11 со271
отпад; санација
8 на255
околината 9
250
9 260
12
248
11
86
100 0,3%
0,4%
Ѓ Градежништво
4.429
198 4.747
217 4.814
227 4.938
229 5.270
240 5.263
234 119
118 7,2%
9,3%
Е Трговија на големо и трговија на мало; поправка
23.843
на моторни915
возила
23.716
и мотоцикли959 23.337
937 22.950
919 23.140
923 22.191
881
93
96 30,4%
35,1%
Ж Транспорт и складирање
5.820
180 5.829
185 5.732
168 5.667
167 5.780
164 5.625
152
97
84 7,7%
6,1%
З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
4.535
217 4.627
235 4.559
224 4.597
225 4.777
229 4.694
216 104
100 6,4%
8,6%
Ѕ Информации и комуникации
1.524
15 1.618
18 1.689
25 1.856
25 2.041
24 2.069
29 136
193 2,8%
1,2%
И Финансиски дејности и дејности на осигурување416
8 440
7 427
8
448
8 470
8
473
7 114
88 0,6%
0,3%
Ј Дејности во врска со недвижен имот
516
5 552
6 566
8
575
8 645
8
608
6 118
120 0,8%
0,2%
К Стручни, научни и технички дејности
6.261
186 6.618
206 6.948
220 7.261
224 7.636
227 7.651
234 122
126 10,5%
9,3%
Л Административни и помошни услужни дејности1.553
29 1.650
37 1.698
33 1.752
36 1.962
42 1.856
43 120
148 2,5%
1,7%
Љ Јавна управа и одбрана; задолжително социјално
267осигурување5 267
5 268
5
264
5 264
5
260
5
97
100 0,4%
0,2%
М Образование
1.098
28 1.149
30 1.184
32 1.222
31 1.289
34 1.277
31 116
111 1,7%
1,2%
Н Дејности на здравствена и социјална заштита 3.313
129 3.298
127 3.319
126 3.357
131 3.241
130 3.304
129 100
100 4,5%
5,1%
Њ Уметност, забава и рекреација
1.212
20 1.305
23 1.335
26 1.404
27 1.753
39 1.655
35 137
175 2,3%
1,4%
О Други услужни дејности
4.265
88 4.362
97 4.427
105 4.804
115 5.974
146 5.063
122 119
139 6,9%
4,9%
П Дејности на домаќинствата како работодавачи
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Р Дејности на екстратериторијални организации
... и тела...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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Табела 14 Деца и вработени во установи за згрижување и воспитание на деца – детски градинки

Република С.
Македонија

2014
2015
2016
2017
Деца
Вработени Деца
Вработени Деца
Вработени Деца
Вработени
30.107
4.398 32.660
4.468 34.386
4.655 35.286
4.711

Гостивар
Учество
Број на деца по
вработен

483
1,6%
7,10

68
1,5%

603
1,8%
7,54

80
1,8%

565
1,6%
6,35

89
1,9%

625
1,8%
6,58

95
2,0%

Табела 15 Ученици и наставници во основни училишта, по учебни години
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Ученици во РСМ
185.992
192.715
192.448
188.102
187.240
Ученици во Гостивар
6.449
6.592
6.542
6.338
6.228
Учество во СРМ
3,47%
3,42%
3,40%
3,37%
3,33%
Наставници во Гостивар
688
681
708
692
712
Број на ученици на 1 наставник
9,374
9,680
9,240
9,159
8,747
Табела 16 Ученици во средни училишта,по учебна година
Ученици во РСМ
Ученици во Гостивар
Учество во РСМ
Наставници во
Гостивар
Број на ученици на 1
наставник

Општина Гостивар

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
80.295
76.394
71.458
71.650
69.980
3.766
3.567
3.365
3.456
3.428
4,69%
4,67%
4,71%
4,82%
4,90%
407
408
424
436
392
9,25

8,74

7,94

7,93

8,74
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Табела 17 Економска активност на деловните субјекти
Економска активност
Висока градба
Угостителски услуги
Занаетчиски услуги
Книжари
Производство на мебел
Земјоделство
Такси услуги
Преработка на месо
Преработка на млеко
Преработка на овошје и зеленчук
Сточарството
Обработка на дрво
Обработка на камен
Текстил
Туристички агенции

Број на
економски
субј
25
ект0
86
и 66
18
42
15
93
7
5
7
23
20
25
87
13

Табела 18 БДП во Полошкиот регион по години и учество во БДП на РСМ
Во милиони денари
Северна Република
Македонија
Полошки регион
Учество

2015
2016
2017
2018
2019
488.408 515.601 535.726 573.922 598.204
34.055
6,97%

36.830
7,14%

39.165
7,31%

41.600
7,25%

44.370
7,42%

Табела 19 Инвестиции во основни средства Полошки регион и РСМ , 2015-2019
Во милиони денари
Република Македонија
Полошки регион
Учество

2015
2016
2017
2018
2019
133.254 145.040
139.018 132.387 146.078
8.032
6.748
7.612
6.363
7.375
6,03%
4,65%
5,48%
4,81%
5,05%

Табела 20 Учеството на инвестициите во основни средства во Бруто додаденат вредност во
полошкиот регион
БДВ
Инвестиции
Учество

2015
2016
2017
2018
2019
34.055
36.830
39.165
41.600
44.370
8.032
6.748
7.612
6.363
7.375
23,59%
18,32%
19,44%
15,30%
16,62%
20 Извор МАКСТАТ
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Табела 21 Бруто додадена вредност, по сектори на дејност, Полошки регион
2015

РСМ
488.408
54.369

Вкупно
A Земјоделство, шумарство; рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка индустрија; Снабдување
со електрична енергија , гас, пареа и
климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на
моторни возила и мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објекти за сместување и сервисни
дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансисики дејности и дејности на
осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен имот
К,Л Стручни , научни и технички дејности;
Административни и помошни услужни дејности
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана; задолжително
социјално осигурување; Образование; Дејности
на здравствена и социјална заштита
Њ,О Уметност, забава и рекреација, Дрги услужни
дејности

2016

2017

2018

2019

2019/2015
2019
Индекс
Полошки
Полошки
Полошки
Полошки
Полошки Полошки Учество на
регион
РСМ
регион
РСМ
регион
РСМ
регион
РСМ
регион регион
секторите
34.055 515.601 36.830 535.726 39.165 573.922 41.600 598.204 44.370 130,29
100%
5.757
54.559 5.132
48.664 5.151
55.979
5.638
55.477
5.665
98,40
13%

94.027
39.687

4.038
1.864

101.425
41.106

3.839
2.076

109.870
40.076

5.005
2.287

123.187
35.757

6.328
2.787

123.854
38.161

6.344
3.133

157,11
168,08

14%
7%

102.856
16.478

6.666
127

113.050
18.165

7.707
64

122.945
20.974

8.373
109

131.737
22.612

8.623
316

139.773
25.520

9.054
427

135,82
336,22

20%
1%

17.045
61.518

249
7.439

17.582
59.635

182
8.146

19.313
59.432

160
8.266

19.276
66.152

196
8.791

19.221
68.399

232
9.524

93,17
128,03

1%
21%

18.012

967

20.082

1.166

22.054

1.109

23.822

1.045

25.953

1.205

124,61

3%

69.360

6.107

73.676

7.917

74.933

8.110

76.943

7.210

82.027

7.694

125,99

17%

15.054

841

16.320

601

17.463

594

18.458

665

19.819

1.092

129,85

2%

Табела 22 Инвестиции во основни средства, Полошки регион, по години, во милиони денари,
2015

Вкупно
A Земјоделство, шумарство;
рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка
индустрија; Снабдување со
електрична енергија , гас, пареа
и климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и
мало; Поправка на моторни
возила и мотоцикли;Транспорт
и складирање;Објекти за
сместување и сервисни
дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансисики дејности и
дејности на осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен
имот
К, Л Стручни , научни и
технички дејности;
Административни и помошни
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана;
задолжително социјално
осигурување; Образование;
Дејности на здравствена и
социјална заштита
Њ,О Уметност, забава и
рекреација, Дрги услужни
дејности

РСМ
133.254

2016

2017

2018

2019

Учество 2019

Индекс 2019-2015

Полошки
Полошки
Полошки
Полошки
Полошки
Полошки
Полошки
регион РСМ
регион
РСМ
регион РСМ
регион РСМ
регион РСМ
регион РСМ регион
8.032
145.040
6.748 139.018 7.612 132.387 6.363 146.078
7.375
100%
100% 109,62
91,82

3.923

394

3.419

227

2.909

320

3.798

469

4.067

194

3%

3%

103,67

49,24

30.672
49.281

1.732
3.216

30.246
52.785

677
3.236

30.531
51.091

1.141
3.449

31.233
45.539

1.186
3.120

33.175
53.702

1.675
4.000

23%
37%

23%
54%

108,16
108,97

96,71
124,38

20.302
4.989

1.600
43

22.462
6.191

1.294
13

24.244
7.233

1.634
0

21.060
7.482

404
76

25.727
8.069

457
116

18%
6%

6%
2%

126,72
161,74

28,56
269,77

1.933

17

2.174

26

1.851

16

1.864

38

1.739

15

1%

0%

89,964

88,24

2.566

0

1.779

0

1.675

0

2.290

0

874

0

1%

0%

34,061

2.272

108

2.451

38

4.172

54

3.541

11

3.196

264

2%

4%

140,67

244,44

14.721

906

16.565

1.215

10.045

950

11.627

994

12.154

578

8%

8%

82,562

63,80

2.597

16

6.967

22

5.267

47

3.952

67

3.376

75

2%

1%

130

468,75
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Табела 23 Градежни работи во општина Гостивар 2015-2019
во 000 денари
Вкупно
станбени згради
нестанбени згради
транспортна инфраструктура
цевоводи, водови и електрични водови
комплексни конструкции во индустријата
други објекти од нискоградбата
реконструкција, санација, адаптација, големи
поправки и редовно одржување на објектите
градежни работи

2015
130.769
121.130
1.140
97
-

2016
591.086
515.611
2.447
23.324
4.042
-

2017
1.955.085
1.421.248
357.984
36.603
24.426
1.334
1.806

5.284
3.118

34.079
11.583

109.988
1.696

2018
2019 Вк ден Вк евра Учество
1.236.841 1.415.695 5.329.476
86.658 100%
576.177 585.019 3.219.185
52.344 60%
166.511 295.299 822.241
13.370 15%
103.325 378.437 542.829
8.826 10%
33.234
54.999 116.798
1.899 2%
144
1.478
24 0%
16.500
- 18.306
298 0%
323.311
17.639

93.289
8.652

565.951
42.688

9.202
694

11%
1%

Извор МАКСТАТ
Табела 24 Извршени Градежни работи во општините од полошкиот регион
во 000 денари
Боговиње
Брвеница
Врапчиште
Гостивар
Желино
Јегуновце
Маврово и Ростуша
Теарце
Тетово
Вкупно во Полошки регион

2015
2016
2017
2018
2019
Вк ден Вк евра
353.588 346.446 184.472 324.176 311.673 1.520.355 24.721
177.758 383.832 382.069 389.103 304.825 1.637.587 26.627
108.014
33.047
86.456 142.154
59.101 428.772
6.972
130.769 591.086 1.955.085 1.236.841 1.415.695 5.329.476 86.658
314.820 339.364 167.803 378.662 177.472 1.378.121 22.408
41.828
80.057
11.540 140.881 104.458 378.764
6.159
160.827 315.507 123.708 171.889
79.716 851.647 13.848
390.339 190.204 288.536 174.486 176.896 1.220.461 19.845
877.723 1.045.371 1.199.947 954.359 1.260.936 5.338.336 86.802
2.555.666 3.324.914 4.399.616 3.912.551 3.890.772 18.083.519 294.041

Учество
8%
9%
2%
29%
8%
2%
5%
7%
30%
100%

Табела 25 Извршени градежни работи во индивидуална режија
Број на градежни објекти
Вредност на извршените градежни
работи во илјади денари
Број на завршени станови
Површина на завршените станови (во м2)
Број на завршени станови во викенд куќи
Површина на завршените станови во
викенд куќи (во м2)

Општина Гостивар

2015
2016
2017
2018
2019 Вкупно
22
101
193
78
66
460
121.438 522.978 1.654.425 582.781 776.196 3.657.818
45
5.231
-

142
22.676
-

500
62.810
-

112
20.885
-

167
21.962

966
133.564
0
0

-
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Табела 26 Број и ноќевања на домашни и странски туристи во Општина Гостивар 20172020
Година
Ноќевања на домашни туристи
Број на домашни туристи
Просечен број на денови - дом туристи
Ноќевања на странски туристи
Број на странски туристи
Просечен број на денови - странски
туристи

Општина Гостивар

2017
767
374
2,05
4823
2020
2,39

2018
954
488
1,95
4906
2134
2,30

2019
1114
482
2,31
5095
2276
2,24

2020
758
425
1,78
1482
592
2,50
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Табела 27 Буџетски приходи во Општина Гостивар, 2017-2020
2017
ОПИС

Реализиран

ВКУПНО

2018

1.101.684.000

Даночни приходи

100%

228.400.000 20,73%

1.025.995.000

187.825.000 18,16%

% на учество

100% 1.072.000.000

100%

180.820.000

17,62%

0,76%
6,44%
10,90%
0,06%

7.510.000
56.700.000
116.410.000
200.000

0,73%
5,53%
11,35%
0,02%

10.560.000
47.040.000
105.250.000
400.000

0,99%
4,39%
9,82%
0,04%

40.103.000

3,64%

39.253.000

3,80%

33.268.000

3,24%

17.216.000

1,61%

4.000.000
28.803.000
300.000
7.000.000

0,36%
2,61%
0,03%
0,64%

4.000.000
28.953.000
300.000
6.000.000

0,39%
2,80%
0,03%
0,58%

2.040.000
23.328.000
300.000
7.600.000

0,20%
2,27%
0,03%
0,74%

1.600.000
9.066.000
60.000
6.490.000

0,15%
0,85%
0,01%
0,61%

60.800.000

5,52%

46.800.000

4,52%

39.600.000

3,86%

37.005.489

3,45%

200.000
60.600.000

0,02%
5,50%

200.000
46.600.000

0,02%
4,51%

100.000
39.500.000

0,01%
3,85%

5.489
37.000.000

0,00%
3,45%

733.916.896 70,96%

705.981.000 64,08%

163.250.000 15,23%

772.307.000

75,27%

678.423.000
27.558.000

61,58%
2,50%

716.158.896
17.758.000

69,24%
1,72%

761.549.000
10.758.000

74,23%
1,05%

824.828.511
10.200.000

76,94%
0,95%

66.400.000

6,03%

26.500.000

2,56%

0

0,00%

19.500.000

1,82%

Други нивоа на влас
Странски донации

Задолжување

100%

7.900.000
66.600.000
112.725.000
600.000

Продажба на капитални средства
Продажба на земјиште и нематер влож

Трансфери и донации

1.034.294.896

2020
% на учествоРеализиран

0,72%
7,04%
12,92%
0,05%

Глоби и административни такси
Такси и надоместоци
Други владини услуги
Други неданочни приходи

Капитални приходи

% на учество
Реализиран

7.900.000
77.600.000
142.300.000
600.000

Данок од доход
Данок од имот
Даноци на специфични услуги
Такси

Неданочни приходи

2019

% на учество
Реализиран

835.028.511 77,89%

Табела 28 Расходи на Буџетот на Општина Гостивар, 2017-2020
2017

РАСХОДИ

2018

2019

2020

1.101.684.000 100% 1.034.294.896 100% 1.025.995.000 100% 1.072.000.000 100%

Плати и надоместоци
Резерви
Стоки и услуги
Камати
Субвенции и трансфери
Социјални бенефиции
Капитални расходи

572.719.336
2.000.000
230.996.164
800.000
24.750.000
1.000.000
258.918.500

52,0%
0,2%
21,0%
0,1%
2,2%
0,1%
23,5%

Отплата Главница

10.500.000

1,0%

ДЕФИЦИТ

57.400.000

593.798.080
2.100.000
232.328.316
320.000
38.760.000
600.000
156.888.500

57,4%
0,2%
22,5%
0,0%
3,7%
0,1%
15,2%

9.500.000

0,9%

46.500.000

614.966.000
4.100.000
225.404.000
200.000
32.330.000
500.000
138.795.000

59,9%
0,4%
22,0%
0,0%
3,2%
0,0%
13,5%

703.078.000
1.800.000
210.876.000
700.000
30.230.000
500.000
115.756.000

65,6%
0,2%
19,7%
0,1%
2,8%
0,0%
10,8%

9.700.000

0,9%

9.060.000

0,8%

94.701.817

1.000.000

Табела 29 Капитални инвестиции според Развојните програми 2018-2021
2.018
Развојни програми- Капитални
инвстиции

2.019

бр на Вредност бр на
проекти
МКД
проекти

Модерна инрастрктура и чиста средина
Модернизација на мрежа за
водонабдување и канализација
Квалитетно образование
Рурален развој и достоинствено
земјоделие
Култура и спорт
Богата Култура
Млади спорт и рекреација
Атрактивен, традиционален и модерен
туризам
Социјална заштита
Вкупно

Општина Гостивар

23

46.098.944

52

Вредност
МКД
909.852.000

2.020
бр на
проекти
71
11

4

1.322.280

20

6.126.076

3
2

25.300.000

4

21.000.000
5.000.000

2

30.000.000

13

18
1
47

53.547.300

3
67

3.000.000
11.000.000
1.005.152.000

Вкупно

2021

Вредност
МКД
1.134.495.004
103.600.000
25.387.200

бр на
проекти
83
33
19

Вредност
МКД
444.970.285
753.367.574
54.072.244

3.725.000

113 1.267.207.204

135 1.252.410.103

бр на
проекти

Вредност
МКД

229 2.535.416.233

Учество
70,86%

44
39

856.967.574
106.081.724

23,95%
2,96%

2
24
18
2

21.000.000
11.126.076
3.725.000
30.000.000

0,59%
0,31%
0,10%
0,84%

1
3.000.000
3
11.000.000
362 3.578.316.607

0,08%
0,31%
100%
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Табела 30 Расходи спроед Програмите на општинскиот буџет, 2017-2020
2017

2018

% на
Реализиран учество Реализиран

РАСХОДИ
ВКУПНО
1.081.484.000
100%
Совет на општината
15.900.000
Градоначалник
15.150.000
Општинска Администрација
95.130.000
Капитални трошоци на општината
4.620.000
ВКУПНО ОПШТИНА
130.800.000 12,09%
ПРОГРАМИ
300.800.000 27,81%
Урбанистичко Планирање
4.000.000
Уредување на Градежно земјиште
8.200.000
Уред на Градежно земјиште-капитални трошоци
13.000.000
Подршка на Лок економски развој
600.000
Заштита на животна средина и природа
Проекти Енергетска Ефикасност
Одведување и пречистување отпадни води
3.000.000
Одржување урбана опрема
Урбана опрема капитални расходи
Јавно Осветлување
28.000.000
Изградба на Јавно осветлување
9.000.000
Јавна чистота
5.000.000
Одржување лок.патишта и улици
16.000.000
Изградба и реконстр лок. Патишта и улици 125.500.000
Одржување паркови и зеленило
12.000.000
Паркови и зеленило -капитални расхоци
5.000.000
Капитални расходи во културата
Родова еднаквост
Изградба системи за водоснабдување
49.500.000
Изградба на системи за отпад
10.000.000
Депонии за отпад
Јавен превоз капитални расходи
Културни манифестации и творештво
1.000.000
Спорт и рекреација
3.000.000
Спорт и рекреација-капитални торшоци
8.000.000
Прекугранична соработка
24.000.000
Развој на човечки ресурси
1.500.000
ТРАНСФЕРИ
634.236.000 58,64%
Основно образование
355.224.700
Средно Образование
228.343.300
Образование-капитални расходи
13.000.000
Детски градинки
37.668.000
Социјална заштита и деца капитални расходи
0
Противпожарна заштита
15.648.000 1,45%

Општина Гостивар

2019

2020

% на
% на
учество Реализиран учество План

% на
учество

1.032.564.896
100% 974.680.000
100% 1.065.500.000
14.920.000
15.480.000
17.800.000
13.830.000
11.050.000
7.930.000
91.030.000
98.950.000
113.820.000
3.100.000
9.500.000
8.020.000
122.880.000 11,90% 134.980.000 13,85%
147.570.000
215.270.000 20,85% 163.425.000 16,77%
165.090.000
2.000.000
3.100.000
5.500.000
6.000.000
7.000.000
8.100.000
9.000.000
6.000.000
3.000.000
1.500.000
3.000.000
2.100.000

1.300.000

24.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
94.020.000
15.000.000

27.000.000
4.000.000
5.000.000
16.000.000
44.905.000
15.000.000
4.000.000

21.000.000
2.450.000

6.000.000
5.500.000
1.200.000

22.000.000
2.000.000
5.000.000
19.000.000
59.440.000
15.000.000
4.000.000
1.500.000
700.000
5.000.000
1.000.000

3.000.000
1.800.000

1.000.000
1.800.000
7.200.000
2.000.000

3.400.000
7.700.000
1.000.000

150.000
20.000
680.266.896 65,88% 662.119.000 67,93%
378.961.139
374.585.000
241.737.300
233.661.000
9.000.000
7.490.000
49.198.457
46.383.000
1.370.000
14.148.000 1,37% 14.156.000 1,45%

100%

13,85%
15,49%

3.000.000

2.050.000
6.500.000
1.000.000

735.472.000
424.318.000
242.440.000
8.507.000
60.207.000

69,03%

17.368.000

1,63%
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КОРИСТЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Програми и Стратешки документи:


























Интервентен план за инвестиции на Владата на Република Македонија
Повеќегодишна оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 година
Национална стратегија за одржлив развој на Република Македонија.
Акцискиот план за вработување на младите 2015 година,
Прирачник за стратегиско планирање на Владата на Република Македонија, 2010
Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјална вклученост 2010-2020 година.
Национална стратегија за развој на образованието 2005 – 2015 година.
Стратегија за иновации на Република Македонија 2012 – 2020 година (со новиот акциски план усвоен
во 2016 година)
Стратегија и акциски план за стручно образование и обука на Република Македонија 2013 – 2020
година..
Индустриска политика на Република Македонија 2009 – 2020 година.
Акциски план за подобрување на конкурентноста.
Национална стратегија за развој на малите и средните претпријатија.
Национална стратегија за претприемачко учење 2014-2020 (со акциски план од 2016 година)
Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2021-2031година
Водич за инвеститори на Полошки плански регион
Програма за развој и поддршка на приватен сектор во Полошки плански регион (2015-2020) со Акциски
план (2015-2016)
Предфизибилити студија за екотуризам во Гостивар“;
Водич за инвестиции во Гостивар“ ;
Локален Акциски пан за вработување на Општина Гостивар 2014-2017,
Стратегија за млади на општина Гостивар;
Локален акционен план на Општина гГстивар во областа на вработување, домување, обрзование,
здравство на жената Ромка 2017-2020;
Програма за енергетска ефикасност на Општина Гостивар 2012-2015;
Акциска програма за социјално вклучување и вклучување на пазарот на трудот на ранливите категории
на лица од Општина Гостивар со посебен осврт за социјално вклучување на лица со попреченост на
пазарот на трудот.
Акционен План на Локалниот Економски Социјален Совет на Општина Гостивар за 2021.
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