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Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на 

РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. Гласник на Општина 

Велес бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), 

 

Советот на Општина Велес на седницата одржана на _________ ја донесе следната. 

ПРОГРАМА 
ЗА АКТИВНОСТИТЕ 

НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

ВО ОБЛАСТА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ВО 2018 ГОДИНА 
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1.ОСНОВА 
 
 Во насока на континуирано зајакнување на капацитетите и максимално 
искористување на надлежностите во областа на локалниот економски развој, во 2017 
година Општина Велес работеше поднесување на нови апликации до релевантните 
институции и отворени програми за грантови за развој на Општина Велес. Како и 
активно на имплементација на стратегиите и програмите за развој на Општина Велес. 
Оваа година дополнително се работеше на финализација на веќе започнатите 
проекти од претходните години кои Општина Велес преку одделението за ЛЕР веќе ги 
реализираше во соработка со Делегацијата на Европската Унија во Македонија, 
АФПЗРР и останатите донатори и проектни партнери.  
 Во соработка со одделението за урбанизам, одделението за комунални работи, 
сообраќај, изградба и одржување на комуналната инфраструктура и останатите 
одделенија релевантни за економскиот развој, Одделението за локален економски 
развој се фокусираше на имплементацијата на добиените средства за проекти од 
домашните и меѓународните фондови.  
 Во 2017 година одделението за ЛЕР активно работеше на реализација на 
проектите кои беа започнати уште(или беа во тек) во 2016 година. Се заврши 
имплементацијата проектот финансиран од Делегацијата на Европска Унија преку 
програмата за прекугранична соработка и за истиот се започна процедурата за 
исполнување на финансиските обврски во износ од 15% средства кои Општина Велес 
по трансферот кон Делегацијата на ЕУ во Скопје ќе може да ги побара од 
Министерството за локална самоуправа согласно договорот помеѓу овие две 
институции. 
 Продолжи изведбата на водоводот за населеното место Чалошево и истата е 
сеуште во тек и ќе биде завршена до крајот на календарската година со што 
преостанатиот дел од средствата наменети за втората фаза од проектот ќе бидат 
исплатени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој до крајот на оваа календарска година. 
 Одделението за ЛЕР активно учествува во работата на Мрежата за инклузивен 
развој на Вардарскиот плански регион, работи на стратешките документи за локален, 
рурален и регионален развој како и на развојот на туризмот, бизнис и туристичката 
промоција на Велес. 
 Одделението за ЛЕР во 2017 година како дел од обврските кон одржувањето 
на стандардот ISO 9001:2008 предвиди обука за вработените во самата општина за 
начинот на функционирање на овој стандард и истата ја има за план да ја реализира 
до крајот на оваа календарска година.  
 Со оглед на постигнатите резултати и во 2017 година, програмата за 
активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој е 
фокусирана на заложбите за привлекување на инвестиции, уредување на постојните 
и изградба на нови индустриски зони како и активна поддршка на потенцијалните 
инвеститори кои бараат асистенција при одлуката за инвестирање. 

Општина Велес преку одделението за урбанизам продолжи да работи на 
подготовката на неопходната документација за новата индустриска зона „Мамутчево“ 
за каде веќе постојат контакти за потенцијални инвестиции. 
Во 2017 година се заврши и изградбата на водоводната и патна инфраструктура во 
населените места Чалошево и Иванковци, проект кој беше финансиран од 
Европската Унија и администриран согласно правилата на Светска Банка. 
 Во текот на летото, одделението за ЛЕР активно работеше и на апликацијата 
до проектот компетитивност на локален и регионален развој на туризмот со свој 
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проект за дополнително уредување на Езеро Младост. За овој проект дополнително 
се изработи и потребната техничка документација, а одговор од релеватното 
одлучувачко тело треба да пристигне во наредниот период. 
 

2. ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ  
 

•  Во 2018, Општина Велес ќе продолжи со изработка на потребната 
техничка документација која е неопходна со цел апликација до отворените 
повици за проекти на Европската унија преку нејзините програми за развој.   

•  Во 2018 година финализацијата на започнатите проекти како и 
подготовка на нови за аплицирање пред домашни и меѓународни фондови 
остануваат приоритет. 

•  Претставување на општината на домашни и меѓународни саеми. 

•  Соработка со останатите партнери во аплицирањето на меѓународни 
проекти и активности со цел зголемување на средствата преку фондовите 
достапни за Општина Велес.  

•   Поддршка на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и 
учество во регионалниот развој преку подготовка на стратегии и програми за 
развој, како и поддршка на Локалната акциона група ВАРДАР-ЛЕАДЕР. 

•   Имплементација на мерки од областа на енергетската ефикасност 
согласно програмата за енергетска ефикасност, како и подготовка на нова 
програма согласно законските обврски на општината за наредниот период. 

•   Подготовка и дизајн на нов промотивен материјал за привлекување на 
нови туристи и посетители на Велес како град на културата. 

•   Континуирано одржување на високите стандарди за квалитет поставени 
од Општина Велес како општина лидер во Македонија и прва сертифицирана 
со стандардот ISO 9001:2008. 

•   Оваа година за прв пат Општина Велес ќе посвети внимание на развој на 
кадри спремни за новите инвестициони капацитети во Велес со дополнителен 
развој на вештините на потенцијалните нови вработени како и едукативни 
работилници за развој на претприемништвото. 

•   Развој на капацитетите на вработените за привлекување на нови 
инвестиции како и подготовка на проектни апликации до отворените повици за 
финансирање и развој на ЕУ. 

 

3. ОПИС НА ПРОГРАМАТА  
 
 
3.1  Генерална цел на Програмата :  

 
 Континуиран развој на капацитетите на општината за привлекување 
инвестиции, зголемување на вработувањата преку развој и реализација на 
проекти, и промоција на општината. 
 Активна имплементација на добиени и аплицирање на нови проекти од 
домашни и меѓународни фондови.  
 Следење и имплементација на стратегиите за развој на Општина Велес.   
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3.2  Специфични цели на Програмата  
 

•  Динамичен локален економски развој преку континуирано зајакнување на 
капацитетите за привлекување инврестиции и овозможување добра бизнис 
клима за развој на јавните приватни партнерства.  

•  Изработка на техничка документација за инфраструктурни проекти. 

•  Искористување на расположиви домашни и меѓународни фондови. 

•  Континуирано подобрување на енергетската ефикасност. 

•  Зајакнување на административните капацитети за стандарди, обуки и 
тренинзи за имплементација на проекти. 

•  Зајакнување на капацитетите за бизнис и туристичка промоција на 
општината на домашен и меѓународен план.  

 
 

3.3   Целни групи  
 

• Бизнис заедница  

• Домашни и странски инвеститори  

• Невработени лица  

• НВО 

• Туристи 

• Ученици  

• Културни институции  

• Граѓани 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



4 

 

4. АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКА РАМКА   2018 
 

                                                                                                    

Рб. Активност  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Учество во проекти финансирани 
од домашни фондови 

            

2 Учество во проекти финансирани 
од меѓународни  
фондови(Реконструкција на 
офицерски дом со светска банка)  

            

3 Учество во проект финансиран од 
ЕУ - ЕНЕРЏИНЕТ 

            

4 Поддршка на Центарот за развој 
на ВПР 

            

5 Заедничко одделение за 
енергетска ефикасност на 
општините од ВПР 

            

6 Mерки за енергетска ефикасност 
во објекти во сопственост на 
Општина Велес 

            

7 Mерки за енергетска ефикасност - 
Програма за енергетска 
ефикасност 2019-2021 

            

8 Дизајн и печатење на промотивни 
материјали  

            

9 Учество на домашни и 
меѓународни саеми и промотивни 
настани  

            

10 АФПЗРР – изградба на водовод 
во населено место Чалошево - 
Мерка 321 

            

11 Одржување на постоечките 
стандарди за квалитет, обуки, 
тренинзи и семинари 

            

12 Консултантски услуги за европски 
проекти 

            

13 Обуки за млади претприемачи; 
преквалификација, 
доквалификација и дообука на 
невработени млади лица и жени 
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5. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
 

•  Интензивиран локален економски развој преку континуирано зајакнување 
на капацитетите за привлекување инвестиции.  

•  Изработена  на техничка документација за инфраструктурни проекти. 

•  Обучени службеници за воведување на меѓународни стандарди и 
имплементација на проекти. 

•  Реализирана  бизнис и туристичка промоција на општината на домашен 
и меѓународен план.  

•  Обезбедени нови промотивни материјали. 
 

6. БУЏЕТ 
  

 

Рб.  Активност  ОПШТИНА  
ВЕЛЕС 
(МКД) 

Надворешни 
средства 

(МКД) 

Вкупно 

1 ГА Учество во проекти финансирани од 
домашни фондови 

2.000.000 0 2.000.000 

2 ГА Учество во проекти финансирани од 
меѓународни  фондови(Реконструкција на 
офицерски дом со светска банка)  

3.200.000 3.100.000 6.300.000 

3 ГА Учество во проект финансиран од ЕУ - 
ЕНЕРЏИНЕТ 

700.000 0 700.000 

4 ГА Поддршка на Центарот за развој на ВПР 600.000 0 600.000 

5 Г1 Заедничко одделение за енергетска 
ефикасност на општините од ВПР 

500.000 0 500.000 

6 Г1 Mерки за енергетска ефикасност во 
објекти во сопственост на Општина Велес 

1.500.000 1.500.000 3.000.000 

7 Г1 Mерки за енергетска ефикасност - 
Програма за енергетска ефикасност 2019-
2021 

200.000 0 200.000 

8 ГД Дизајн и печатење на промотивни 
материјали  

1.000.000 0 1.000.000 

9 Г1 Учество на домашни и меѓународни саеми 
и промотивни настани  

200.000 0 200.000 

10 ГА АФПЗРР – изградба на водовод во 
населено место Чалошево - Мерка 321 

1.311.663 7.287.015 13.835.394 

11 Г1 Одржување на постоечките стандарди за 
квалитет, обуки, тренинзи и семинари 

250.000 0 250.000 

12 Г1 Консултантски услуги за европски проекти 300.000 0 300.000 

13 ГА Обуки за млади претприемачи; 
преквалификација, доквалификација и 
дообука на невработени млади лица и 
жени 

600.000 0 600.000 

  ВКУПНО  12.411.663 11.887.015 24.298.678 
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7. ОРГАНИЗАЦИЈА   НА ПРОГРАМАТА  
 

 

 Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот 
економски развој во 2018 година ќе ја имплеменира Одделението за ЛЕР  во 
соработка со Одделението за комунални работи, сообраќај, изградба и одржување на 
комунална инфраструктура, Одделението за урбанизам и заштита на животната 
средина и другите релевантни одделенија во општината. Организацијата на 
програмата ќе се прилагодува на фазите на имплементација на веќе одобрените и 
евентуалната имплементација на нови проекти финансирани од домашни и 
меѓународни организации.  
 Во зависност од видот и методологијата на имплементација на проектите, од 
страна на Градоначалникот и раководителот на Секторот за урбанизам, заштита на 
животната средина, комунални дејности, сообраќај, патишта, локален економски 
развој и информатичка технологија ќе бидат формирани проектни тимови.  
 

 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Велес“. 

 

Претседател 
на Совет на Општина Велес 

Душко Петров с.р. 
_________________________ 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  
 
 
  Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот 
економски развој за 2018 година претставува континуитет во реализацијата на 
приоритетите за динамичен локален економски развој на Општина Велес. 
 

•    Средствата од точка 1 во буџетот во висина од 2.000.000 денари се 
однесуваат на подготовката на техничка документација за инфраструктурни 
проекти што ќе ги задоволат меѓународните стандарди за идни апликации. 

•    Средствата од точка 2 во буџетот во висина од 2.000.000 денари се 
однесуват на обврската на општината за партнерско учество во проекти 
финансирани од домашни фондови како и учество во проектот за 
реконструкција на офицерски дом. 

•     Средствата од точка 3 во буџетот во висина од 700.000 денари се 
однесуваат на финансиското учество кое Општина Велес треба да го обезбеди 
во проектот финансиран од ЕУ преку ИПА прекуграничната соработка. 

•    Средствата од точка 4 во буџетот во висина од 600.000 денари во 
програмата се наменети за континуирана поддршка на Центарот за развој на 
Вардарскиот плански регион 

•    Средствата од точка 5 во износ од 550.000 денари во Програмата за 
однесуваат на преземената обврска за поддршка на Заедничкото одделение за 
енергетска ефикасност на општините од ВПР. 

•    1.300.000 денари од точка 6 од буџетот на програмата се планирани за 
превземање на мерки со кои ќе се обезбедат директни инвестиции во 
енергетската ефикасност во јавните објекти во надлежност на Општина Велес. 

•     Средствата од точка 7 во износ од 200.000 денари се предвидуваат со 
цел да се изработи тригодишната програма за енергетска ефикасност на 
јавните згради на Општина Велес за идни инвестиции во енергетската 
ефикасност. 

•    Средствата од точка 8 во износ од 1.000.000 денари за изработка на 
нов промотивен материјал за општината неопходен за успешна промоција на 
домашен и меѓународен план како и привлекување на туристи. 

•    200.000 денари се наменети за учество на меѓународни саемски 
манифестации.  

•    Врз основа на објавениот повик од страна на Агенцијата за 
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во 2015 година во 
делот на програмата за рурален развој, Општина Велес ќе ја заврши 
имплементацијата на проектот - Изградба на водовод во населено место 
Чалошево. Во вкупната вредност на проектите Општина Велес учествува со 
покривање на средствата за ДДВ и неприфатливите трошоци додека 
останатите средства претставуваат грант од страна на АФПЗРР. 

•    За обука на службениците за исполнување на законската обврска за 
имплементација на новиот стандард ISO 9001:2015, обезбедување на 
квалитетни тренинзи и обуки за имплементација на проекти предвидени се 
100.000 денари.  

•     Средствата од точка 12 во износ од 300.000 денари се предвидени за 
зајакнување на капацитетите на вработените во Општина Велес за 
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обезбедување на финансирање на инфраструктурни проекти финансирани од 
надворешни институции, како и нивно спроведување и реализација. 

•     Средствата од точка 13 во износ од 600.000 денари се предвидени за 
обезбедување на обуки на млади претприемачи и поддршка на овој важен 
сегмент од економијата за општината. Покрај ова, со истите средства 
предвидено е да се обезбеди преквалификација, доквалификација и дообука 
на невработените млади лица и жени со цел пресретнување на потребите на 
пазарот на трудот со цел поголема вработеност и директна поддршка на 
бизнисот во градот за развој и зголемување на бројот на вработени лица. 
 

  Динамиката на идните проекти во текот на 2018 година ќе зависи од 
одобрувањето на апликациите од домашните и меѓународните фондови.  
 


