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Локација :

Територија:
Популација:
Заедници:

Централна Македонија

Седиште на Вардарскиот плански
регион
Седиште на македонските градови со

архитектонско наследство

8 по големина општина во
Македонија

464 км .
55.108 жители

-

-

-

30

ма

СРЦЕТО НА МАКЕДОНИЈА
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THE HEART OF MACEDONIA

Location: Central Macedonia

Territory : 464 km
Population: 55.108 citizens
Communities: 30

-Seat of the Vardar planning region
-Seat of the architectonic heritage
cities
-8 biggest municipality in
Macedonia
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Инвестирајте во Велес!

Индустриските зони во Велес се погодни и интересни за инвеститорите
поради својата: географска положба, климатски услови, транспортни
коридори, водни и човечки ресурси и други предности

Фокусирани сме на

Развојот на индустриски зони
Намалување на даноците и

ослободување од даноци
Ефективни и ефикасни услуги
Создавање на бизнис пријателско

опкружување за инвеститорите
Обезбедување на услови за здрава

животна средина

:

• ,
•

•
•

,
•

Работиме заедно со бизнис секторот
и НВО за да го трансформираме
поранешниот индустриски град во
соодветно место за развој на мали и
средни претпријатија.
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INVEST IN VELES!

The industrial zones in Veles are suitable and interesting  for investors because
of their: Geographic position, climate condition, transport corridors, water and
human resources, and other advantages.

We are focused on:
· Development of the industrial zones
· Tax lowering and tax exemption
· Effective and efficient service
· Creating a business friendly

environment for investors
· Securing conditions for healthy

environment for citizens

We are continuously working with the
business sector and NGO's to
transform the former industrial city
into a suitable place for development
of the small and middle companies.
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Крстопат на меѓународни коридори

•

•

•

(T – - ; ,
- - ,

)

Автопат Коридор

Национални и меѓународни
патишта и железнички линии

E-75 ( 10)
ја поврзува Европа со Средоземното
море, Блискиот Исток и Африка

абановце Скопје Велес Гевгелија
Штип Велес Прилеп Битола -граничен
премин Меџитлија

Годишно, автопатот го користат
околу 4 милиони туристи

Главни предности Добрата
железничка инфраструктура и
близината на аеродромот
„Александар Велики“ (на 30 км од
градот)

:
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-Crossroad for international corridors

-The High road E-75(Corridor 10) connects -
Europe with the Mediterranean sea, The Middle
East, and Africa.

-Annually, the high road is used approximately
by 4 million tourists.

-National and international roads and
railroads(Tabanovce-Skopje-Veles; Gevgelija,
Shtip-Veles-Prilep, Bitola – Border cross
Medzitlija)

Main advantages: The good railroad
infrastructure and the proximity to
the airport “Alexander the Great”
(30 km from the city)
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Вкупно 16 959 домаќинства,
вкупниот број на станови е 20 717,

Општина Велес брои 55 108 жители

Невработени според степен на квалифакации (2012)

НКВ; 5395

ПКВ и НСО; 961

КВ; 2112

ССО; 3542
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Човечки ресурси

Просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен, во јуни 2013 во Македонија , изнесува 30
957 денари или тоа се 505 евра

Трансформација од тешка индустрија во мали и
средни претпријатија
Локалната економија се одвива во неколку гранки:

.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Градежни материјали
Прехрамбена индустрија
Кожена индустрија

Текстилна индустрија
Керамичка индустрија
Трговија
Метална индустрија
Земјоделска индустрија
Услуги

Локална економија

Велес вкупно-1847 ; микро-1 373; мали- 448;

средни- 21 ; големи- 5

75%

24%
1% 0,3%

микро

мали

средни

мали
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Деловни субјекти по дејности 2009 2010 2011 2012

1737 1866 1824 1847



Невработени според степен на квалифакации (2012)
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Human Resources

The average monthly paid gross salary per employee in
June 2013 in Macedonia is 30 957 denars or 505 euros.

Transformation from heavy industry to small and middle
sized companies.
The local economy is developing in several branches:
· Construction materials
· Food industry
· Leather industry

· Textile industry
· Ceramics industry
· Trade
· Metal industry
· Agriculture industry
· Services

Local Economy

Veles: total companies– 1847;
micro - 1373; small – 448; middle -21;big – 5

Total number of 16 959 households
The Total number of apartments is 20 717,

Деловни субјекти по дејности 2009 2010 2011 2012

1737 1866 1824 1847companies

75%

24%
1% 0,3%

микро

мали

средни

мали
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small

middle

big
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The Municipality of Veles has 55 108 citizens.



Оддалеченост од Автопатот Е- 75 - 2 km
Оддалеченост од центарот на градот – 2 km
Оддалеченост од железничката станица – 3 km
Вкупно парцели 18, со можност за спојување
Големина на парцели од 690 до 1160 м2

Индустриски зони

Оддалеченост од Автопат Е- 75 - 4 km
Оддалеченост од центарот на градот – 2 km
Оддалеченост од железничка станица – 1 km
Вкупно парцели 25, со можност
за спојување
Големина на парцели од 720 – 1740 м2
Можност за приклучок на електрична
енергија, вода и канализација

Индустриска зона Речани Индустриска зона Мало стопанство
Комплекс УЗУС

Локација:

локалитетот се наоѓа на
десната страна од
Магистралниот пат М1
(Гевгелија-Скопје). Со
подвозник е поврзан со
Автопатот Е-75(Скопје –
Гевгелија) и оддалечен е 8
км од Велес.

Индустриска зона - Караслари

Податоци за земјиштето:

КП 1541, КО Караслари со површина-11 ,05ха.
КП 1186, КО Караслари со површина 13,42 ха.
површината за градење зависи од урбанистичко планската
документација
Патна и железничка инфраструктура:

Магистралниот пат М1(Гевгелија-Скопје) на 100 м.
Автопатот Е-75(Скопје –Гевгелија) на 150 м.
Бензинска пумпа „Мак-оил“ со сопствен терминал

Индустриска зона
Винарии Караслари Локација:

-локалитетот се наоѓа на
десната страна од
Магистралниот пат
М1(Гевгелија-Скопје)
-со подвозник е поврзан со
Автопатот Е-75(Скопје –
Гевгелија)
-одалечен е 9 км од Велес.
-во непосредна близина на
локалитетот наменет за
индустриската зона
„Караслари“.Податоци за земјиштето:

КП 1176, КО Караслари со површина-5.46 ха.
површина за градење-зависи од урбанистичката планска
документација
Патна и железничка инфраструктура:

Магистралниот пат М1(Гевгелија-Скопје) на 100 м.
Автопатот Е-75(Скопје –Гевгелија) на 150 м.
Бензинска пумпа „Мак-оил“ со сопствен терминал
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E-75 Highway proximity – 2km
Center of Veles proximity – 2km
Railroad station proximity – 3 km
The total number of parcels is 18, with the
possibility of combining them into one.
The size of the parcels is from 690 to 1160 m2m2

Industrial zones

E-75 Highway proximity – 4km
Center of Veles proximity – 2km
Railroad station proximity – 1 km
The total number of parcels is 25, with the
possibility of combining them into one.
The size of the parcels is from 720 to 1740 m2
There is a possibility for connecting to the
electrical network.

Industrial zone Rechani Industrial zone UZUS Complex for small businesses

Location:

The locality is located on the right side of the main road M1(Gevgelija-
Skopje). The road is connected to the high road E-75(Skopje-Gevgelija)
trough an underpass and is 8 km away from the city.

Industrial zone Karaslari

Information about the locality

CP 1541 CA Karaslari with an area of 11.05 Ha
CP 1186 CA Karaslari with an area of 13.42 Ha
The area for building is dependent of the urban plan documentation.

Road and railroad infrastructure:
Main road M1(Gevgelija-Skopje) is 100 m away . The High road
E-75(Skopje-Gevgelija) is 150 m away. Gas station “Mak-Oil” with it's
own terminal.

Industrial zone Karaslari vineries

Location

-The locality is located on the right side of the main road
M1(Gevgelija-Skopje). The road is connected to the high road
E-75(Skopje-Gevgelija) trough an underpass.
-The locality is 9 km away from the city.
-Nearby the locality's location is the Karaslari industry zones.

Information about the locality

CP 1176, CA Karaslari with an area of 5.46 Ha
The area for building is dependent of the urban plan
documentation.

Road and railroad infrastructure:
Main road M1(Gevgelija-Skopje) is 100 m away . The High road
E-75(Skopje-Gevgelija) is 150 m away. Gas station “Mak-Oil” with
it's own terminal.
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Индустриска зона „ТУНЕЛ“
за мало стопанство (сервиси)

Локација:

Локалитетот се наоѓа на
југозападниот дел на градот и
е во рамките на градскиот
градежен реон. До
локалитетот се доаѓа преку
улицата „Благој Ѓорев“ која
продолжува како магистралан
пат преку населбата Превалец
до с.Богомила.

Податоци за земјиштето:

вкупна површина - 17300 м2
површина за градење (сервиси-8739 м2, заштитно зеленило 2450 м2
и сообраќајни површини 6111 м2.)
Патна и железничка инфраструктура:
локалитетот ја опфаќа магистралната улица „Благој Ѓорев“,
собирната улица „Живко Фирфов“ и новопредвидената станбено
локална улица.

Индустриска зона - Бабуна 1 Локација;
Локалитетот се наоѓа на 5
км од градот Велес од
десната страна на
Регионалниот пат Р-1102,
Велес - Градско, после
вливот на реката Бабуна
во реката Вардар, со
напомена дека долниот
дел е порамен од горниот.

Податоци за земјиштето;

вкупна површина - околу 10 ха
површина за градење-зависи од урбанистичката планска
документација
Патна и железничка инфраструктура;

до локацијата поминува регионалниот пат Велес-Градско.
до локацијата поминува железничката пруга Скопје-Гевгелија
на 100 метри е приклучок на Автопатот Е-75 Скопје-Гевгелија
на само 1 км е приклучок на Автопатот М1(Гевгелија-Скопје)
на горната страна има директен пристап од земјен пат

Индустриска зона - Бабуна 2 Локација;

Локалитетот се наоѓа на 5 км од
градот Велес од десната страна
на Регионалниот пат Р-1102,
Велес - Градско, после вливот
на реката Бабуна во реката
Вардар,
-од Велес оддалечено е 5 км.
-од с.Караслари е 2 км.

Податоци за земјиштето;

вкупна површина - околу 16,35 ха
површина за градење-зависи од урбанистичката планска
документација
Патна и железничка инфраструктура;

до локацијата поминува регионалниот пат Велес-Градско.
до локацијата поминува железничката пруга Скопје-Гевгелија
на 100 метри е приклучок на Автопатот Е-75 Скопје-Гевгелија
на само 1 км е приклучок на Автопатот М1(Гевгелија-Скопје) .

Индустриски зони
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Industrial zones Tunel for small
businesses (services)

Location

The locality is located on the southwestern part of the city and is in the frame
of the city building area. The locality can be accessed through the main street
“Blagoj Gjorev”.
The street connect to the Prevalec settlement and continues as a main road
to the village Bogomila.

Information about the locality

Total area – 17300 M2
Building area(Services – 8739 M2, Green area 2450 M2 and road area
6111 M2).

Road and railroad infrastructure:
The locality covers the main street “Blagoj Gjorev” , the connecting street
“Zhivko Firfov” and a newly projected street.

Industrial zone Babuna 1

The locality is located 5 km away from the city on the right side of the
regional road R-1102, Veles – Gradsko after the entry of the river Babuna
into the river Vardar noting that the lower area is flatter than the upper
area.

Information about the locality

Total area – approximately 10 ha
Building area – dependent of the urban plan documentation.
Road and railroad infrastructure:
Nearby the location the regional road Veles-Gradsko is located.
Nearby the location the railroad Skopje-Gevgelija  is passing
through.
The access to the E-75 highway is 100 meters away.
The access to the M1 highway (Skopje-Gevgelija) is 1 km away.
On the upper area there is a direct entrance trough a land road.

Industrial zone Babuna 2

The locality is located 5 km away from the city on the right side
of the regional road R-1102, Veles-Gradsko, after the entry of
the river Babuna into the river Vardar.
The distance from Veles Is 5 km.
The distance from the Karaslari village Is 2 km.

Information about the locality

Total area – approximately 16.35 ha
Building area – dependent of the urban plan documentation.
Road and railroad infrastructure:
Nearby the location the regional road Veles-Gradsko is
located.
Nearby the location the railroad Skopje-Gevgelija  is passing
through.
The access to the E-75 highway is 100 meters away.
The access to the M1 highway (Skopje-Gevgelija) is 1 km
away.

Industrial zones
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Индустриски зони
Индустриска зона - Речани (по ГУП)

Локација;

Просторот кој го опфаќа планскиот
документ се наоѓа во северниот
дел на градот Велес-нас.Речани,
урбана единица II, урбан блок 12
на КП бр.1606, 1607 ,1615 во м.в
Локва, КО Башино Село и од КП
бр.15651/1 во м.в Бавчи, КО Велес,
Општина Велес.

Податоци за земјиштето:

вкупна површина- околу 28 ха
Патна и железничка инфраструктура

-до источната страна на локацијата минува Регионалниот пат
Р-1102 (Скопје – Велес).
-до самиот влез на локацијата има веќе изградени два
асфалтирани директни пристапи кои се поврзани со
Регионалниот пат Р-1102.
-до автопатот Е-75 (Скопје-Гевгелија) е оддалечена 1 км
-до Магистралниот пат М1(Гевгелија-Скопје) е оддалечена 1 км.
-до железничката станица на Велес е оддалечена 2 км.

Просторот се наоѓа во непосредна близина на Регионалниот пат
Р-1102 (Скопје –Велес) , а на југозапад со осовина на постојниот
пат се до граничната линија на КО.Башино село. и граничи со
Индустриската зона „Речани 1“.

Бензиска пумпа - Чалошево

Локација:

Се наоѓа на Регионалниот
пат Р 526 (Штип-Велес)
односно од десната страна
на патот во правец кон
Велес.

Податоци за земјиштето:

површина на градежната парцела е 49 223 м2
површина за градење е 34 828 м2
Патна и железничка инфраструктура:
Локацијата е на Регионалниот пат Р -526 (Штип-Велес)
Локацијата е одалечена 3 км.до Магистралниот пат М1
(Гевгелија-Скопје)
Локацијата е одалечена 3 км. до Автопатот Е-75(Скопје-
Гевгелија)

Бензиска пумпа - Ветерско Локација:

На десната страна од магистралниот
правец М1(автопат Е-75) јужен
коловоз, правец Скопје-Велес, на
30км.од Скопје , на МВ „Рамниште“,
КО Ветерско, Општина Велес е на
16км. оддалеченост.

Податоци за земјиштето:

-површина на градежната парцела 39810 м2
-површина за градење 32144 м2
-локацијата е на Магистралниот пат М1(автопат Е-75-Скопје-
Велес)
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Industrial zone Rechani (According to GUP)

Location

The area that covers the plan document is located in the north area of
the city Veles – suburb Rechani, Urban unit II, Urban block 12 of CP
number 1606, 1607, 1615 in the M.V. Lokva, CA Basino selo and from
the KP number 15651/1 in M.V. Bavchi, KO Veles, Municipality of Veles

Total area – approximately 28 HA

Road and railway infrastructure

Nearby the east side of the location the regional road R-1102(Skopje-
Veles) is passing by.
To the exact entrance of the location there are already two asphalt
built roads with direct access that are connected to the regional road
R-1102(Skopje-Veles)

It's only 1 km away from the E-75 highway(Skopje-Gevgelija)
It's only 1 km away from the M1 regional road(Gevgelija-Skopje)
It's 2 km away from the railroad station located in Veles.

The area is located near the regional road R-1102(Skopje-Veles), and
on the southwest side

CA
it connects to the existing road up to the border

line with . Basino selo, and it also borders with the industrial zone
“Rechani 1”.

Gas station – Chaloshevo

Location
The locality is located at the regional road R526 (Shtip-
Veles) on the right side of the road to Veles.

Land information

The area for the building parcel is 49 223 M2
The area for construction is 34 828 M2
Road and railroad infrastructure
The Locality is located on the regional road R526 (Shtip-
Veles)
The locality is 3 km away from the magistral road M1
(Gevgelija-Skopje)
The location is 3 km away from the E-75 highway(Skopje-
Gevgelija).

Information about the locality

Gas Station Vetersko

Location
The locality is located on the right side of the magistral road M1(E-
75 highway) Southern roadway, Skopje-Veles direction, 30 km
away from Skopje, at the M.V “Ramnishte” Vetersko . The
Municipality of Veles is located 16 km away from the location.

CA

Land information

The area for the building parcel is 39 810 M2
The area for construction is 32 144 M2
It's located on the magistral road M1 (E-75 highway Skopje-
Veles).
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Локација:

-на самиот Автопат Е-75
-оддалеченост од Велес - 11 км
-оддалеченост од индустриска зона - 5 км
-се наоѓа на север од градот Велес и сообраќајно е поврзан со
Регионалниот пат Р-1102 (Скопје-Велес) кој поминува покрај
брегот на Езерото. Близината на автопатот Е-75 Скопје-Гевгелија
(оддалечен 1 км.), а сега и близината на трасата на
новопредвидениот автопат А3 Бугарија-Ресен ја прави оваа
локација уште поатрактивна.
-Езерото и неговата околина се најчеста локација за одмор,
рекреација и честа дестинација на камперите и љубителите на
риболов поради богатиот рибен фонд не само на граѓаните од
Велес и околните градови, туку и на сите што транзитираат низ
него. За таа цел Општина Велес веќе има донесено два детални
урбанистички плана (два се во фаза на изработка) кои се наменети
за изградба на различни содржини.
-со сите овие карактеристики оваа локација е врвен приоритет за
локаллниот економски развој и за развојот на туризмот не само за
Општина Велес туку и за Република Македонија, поради што
истата е предложена за промоција и развој на туризмот и
привлекување на директни странски инвестиции во рамките на
програмата на Владата.

Можности

-Развој на туризам, вински, ловен, риболовен, транзитен, спортски
и забавен, рекреативен со развој на хотелиерство, камперство, во
чиста и здрава животна средина.
-Развој на транзитен, спортски, рекреативен, вински, рибен и
ловен туризам поради атрактивноста на локацијата постои
можност и за нејзино проширување

Оддалеченост од поголемо место

-од Велес оддалечено е 10 км.
-од Скопје оддалечено е 45 км.
-од Аеродом „А.Велики“ одалечено е 25 км.
-од границата со Србија одалечено е 70 км
-од границата со Грција одалечено е км.
-од Штип одалечено е 45 км.
-од с.Отовица одалечено е 1 км.
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Location lake Mladost

-Located on the E-75 highway
11 km away from Veles
5 km away from the industrial zone
It's located north of the city Veles and is connected to the regional

road R-1102(Skopje-Veles) that passes through the coast of the
lake. The proximity to the E-75 highway is 1 km, and now the newly
projected highway A3(Bulgaria-Resen) makes this location even
more atractive.
The lake and it's surrounding is the most common location for

vacation, recreation and often a destination for campers and
fishhunting lovers not only from Veles and the surrounding cities but
for everyone that pass through it. For this goal, the Municipality of
Veles has already drafted two urban plans(two more are still in
development) whose purpose is for building various constructions.
With all these characteristics this location is a top priority for local
economic development and for development of the tourism, not only
for the Municipality of Veles but for the Republic of Macedonia as
well and that's why this location is part of the program of the
Government of the Republic of Macedonia for promotion and
development through the agency for foreign investment and export
promotion as well.

Possibilities
Tourism development, vine tourism, hunting tourism, fishing tourism,
transit tourism, sports and fun, recreation with hoteliership, camping,
in clean and healthy environment.
Development of transit tourism, sporting tourism, recreative tourism,
vine tourism, hunting and fishing tourism because of the attractiveness
of the location there is a possibility for expanding

-
-
-

-

Distance from bigger places:

Distance from Veles 10 km
Distance from Skopje 45 km
Distance fromAlexander the Great airport 25 km
Distance from the border with Serbia 70 km
Distance from the border with Greece 120 km
Distance from Shtip 45 km
Distance from Otovica village 1 km

Tourism
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Туристички потенцијал

Локација:

Лоцирано е на северната
страна на езерото „Младост“,
во непосредна близина на
постоечките мотели. Граничи
со Регионалниот пат Р-1102
од едната страна и борова
шума ( низ која почнува и
поминува пешачката патека
околу езерото) од другата
страна,а локацијата е видлива
и од Автопатот М1 (Гевгелија-
Скопје) кој поминува во
близина над локацијата.

Патна и железничка инфраструктура:

-До самата локација поминува Регионалниот пат Р-1102.(Скопје-
Велес)
-на само 1 км.е приклучокот до Автопатот Е-75 ( Скопје-
Гевгелија).
Низ с.Отовица оддалечено 2км. поминува железничката пруга
Скопје-Кочани
на почетокот на с.Отовица (одалечена 2км) е предвидена клучка
која ќе ги поврзува новопредвидениот Автопат А3 (Бугарија-
Ресен) со Автопатот Скопје- Гевгелија со што локацијата ќе биде
достапна и за посетителите од Источна Македонија

Аква парк - мв. „Бела Вода“ езеро „МЛАДОСТ“ Велес

Поволната местоположба,
климатските услови, одличната
сообраќајна поврзаност и самото
езеро „Младост“ ја прават
локацијата уште поатрактивна.

Локација:

-Локалитетот се наоѓа долж кањонот на реката Бабуна
(во должина од 400 метри), и е на 8 км. оддалечено од
Велес и Автопатот М1 (ГЕВГЕЛИЈА)
Се карактеризира со природна убавина со повеќе
ендемични врсти на растенија и животински свет. Во
кањонот Пешти се надалеку познатите пештери (околу
50) стари и до 10.000 години и пештерската црква
„Маркова пештера“, стара повеќе од 1000 год.
-од Велес локацијата е оддалечена 8 км.

Намена на земјиштето:
-изградба на спортско рекреативни центри со придружни
содржини
-уредување на природен, културен и археолошки -
атрактивен локалитет
-изградба на угостителски и услужни дејности
-изградба на пешачки и трим патеки, скали, висечки
мовчиња, урбана опрема
-изградба на сместувачки капацитети
-планинарски дом одморалишта
-мотели, хотели, викенд населба и сл.

Долна Бабуна - Локалитет Пешти како
транзитен туристички центар

Локација:

Локалитетот се наоѓа на 1190 метри надморска висина и
на 26 км оддалеченост од градот Велес. Поволната
местоположба и поволните климатски услови
овозможуваат одржување на наставни содржини во
природа, одмор, климатска рехабилитација и рекреација.

Локалитет „Бреза“- Велес
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Tourism potential

Location
The locality is located on the north side of the lake Mladost, close
to the existing motels. The locality borders with the regional road
R-1102 from the one side and with pine wood forest on the other
side(through which a walkway is built that passes around the
lake) on the other side of the lake you can see the M1
highway(Gevgelija-Skopje) that passes near the locality.

Road and railroad infrastructure:

Passing to the very locality itself is the regional road R-
1102(Skopje-Veles)
The access to the E-75 highway is located only 1 km from the
locality.
The railroad that connects Skopje with Kochani is passing through
the village Otovica and is only 2 km away.
At the start of the village Otovica(2 km away) an access point to
the newly projected highway (A3 Bulgaria-Resen) is planned. The
access point will also connect the A3 highway with the E-75
highway(Skopje-Gevgelija).

Aqua Park MV “Bela Voda”lake “MLADOST”VELES

The excellent location, climate conditions, the excellent road
connectivity and the lake Mladost itself makes this location even
more attractive.

Location

The locality is located through the canyon of the river Bab

:

una
(400 meters length) and is 8 km away from the city and the
M1 highway(Skopje-Gevgelija)
The locality is characteristic about its natural beauty and with
many endemic types of natural and animal species.
In the canyon Peshti the widely famous caves are located
(approximately 50) which date back to 10.000 B.C.  also here
the cave church “Markova peshtera” can be seen which is
older than 1000 years.
The location is 8 km away from Veles.
Land purpose
-Construction of sports and recreate centre's with additional
content.
Building of natural, cultural and archaeological - attractive
locality
Construction of catering and services business
Building of a walkway and trim trail, stairs, hanging bridges,
urban equipment
Construction of accommodation capacities
Construction of mountain resorts
Motels, hotels,  weekend settlements

Dolna Babuna – Locality Peshti as
a transit tourirst center.

Location

The locality is located at 1190 altitude and is 26 km away
from the city Veles. The favorable location and the favorable
climate provide option for teaching in the nature, vacation,
climate rehabilitation and recreation.

Locality Breza – Veles

18
INVEST IN VELES!



САМО ЗА ИНВЕСТИТОРИ!

Цена на градежно земјиште

Надомест за уредување на градежно
земјиште

Целосно ослободување од надоместот за
уредување на градежно земјиште по
доставен предлог проект за инвестиции до
Совет на општина Велес

Ефикасни и ефективни постапки

Мрежа за инклузивен развој (Регионален
бизнис центар)

:

:

1 € ²

1 € ²

за м

помалку од за м

АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ

•

•

•

•

Градење на ЧР и технички
капацитети

Систем за управување со
квалитет

Кредитен рејтинг доделен од

Тековна имплементација

Сертификат за Општина со
поволно деловно опкружување во
Југоисточна Европа

ISO 9001:2008
B1

MOODYS’S Central Europe
: ISO

27001:2005
•

www.crm.com.mk
www.investinmacedonia.com
www.zvrm.gov.mk
www.mchamber.org.mk
www.sojuzkomori.org.mk
www.zkomora.mk
www.org.mk

(Централен Регистар на Македонија)
(Агенција за странски инвестиции)

(Агенцијата за вработување на Република Македонија)
(Стопанска комора на Македонија)

(Сојуз на стопански комори на Македонија)
(Занаетчиската комора на Република Македонија)

(Агенции за недвижности)
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Investors only!

-Price of construction land: 1$ per M2

-Fee for construction on the construction land:
Less than 1$ per M2

-Completely exemption from the fee for
construction on the construction land.

-Inclusive development network (Regional
business center)

Administrative capacities

•

•

•

•

Building of human resources and
technical capacities

System for quality management ISO
9001:2008

B1 awarded by
MOODYS’S Central Europe

ISO 27001:2005
Business friendly certificate - South

East Europe

Credit Rating

•

www.crm.com.mk
www.investinmacedonia.com
www.zvrm.gov.mk
www.mchamber.org.mk
www.sojuzkomori.org.mk
www.zkomora.mk
www.org.mk
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to

Municipality of Veles


