
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 3 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 __.__.2017 година ја донесе следната 
 

(нацрт) 
 ПРОГРАМА 

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА ПРОМОЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СО  
ЈАВНОСТА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО 2018 ГОДИНА 

 
 
 

 
I. ВОВЕД 

Врз основа на востановените практики на комуникација со јавноста и вклучувањето на сите сегменти од локалната самоуправа и општинската администрација 
која работи во различни области на надлежност, во 2018 година комуникацијата со јавноста ќе ја здржи динамиката од претходните години. 

Развојот на меѓународната соработка на планот на евроинтеграциите, вмрежувањето и зајакнувањето на постојните врски со збратимените и градовите 
пријатели како и проектните партнери од европските земји е континуирана заложба на Општина Велес. 

Реализацијата на взаемни активности и проекти и проширувањето на листата на партнери во минатите години потврди дека меѓународната соработка може да 
претставува солидна основа за градење врски помеѓу граѓаните и реализација на конкретни активности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(нацрт) ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА ПРОМОЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО 2018 ГОДИНА 

Ред. 
бр. 

I. АКТИВНОСТИ РОК НОСИТЕЛ 
СОПСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 
ОПШТИНА 

ВЕЛЕС 
ДР. ИЗВОРИ И 

ДОНАЦИИ 
ВКУПНО 

1 
Изработка и печатење на 

брошури 
континуирано Општина Велес 0 150 000,00 0 150 000,00 

2 
Изработка и печатење на 

флаери 
континуирано Општина Велес 0 200 000,00 0 200 000,00 

3 
Изработка и печатење на 

плакати 
континуирано Општина Велес 0 100 000,00 0 100 000,00 

4 
Изработка и печатење на 
промотивен материјал за 

Велес 

во првата 
половина на 

годината 
Општина Велес 0 1 000 000,00 0 1 000 000,00 

5 
Изработка и емитување на 
аудио и видео материјали 

континуирано Општина Велес 0 300 000,00 0 300 000,00 

6 
Организација на јавни 

настани за промоција на 
активностите на општината 

континуирано Општина Велес 0 80 000,00 0 80 000,00 

7 
Објавување соопштенија 

за јавност 
континуирано Општина Велес 0 200 000,00 0 200 000,00 

8 
Престој на делегации од 

странство 
во зависност 
од потребите 

Општина Велес 0 1 000 000,00 0 1 000 000,00 

9 

Организирани посети на 
претставници од Општина 

Велес на збратимените 
градови и градовите 
пријатели на Велес 

во зависност 
од потребите 

Општина Велес 0 500 000,00 0 500 000,00 

10 
Учество во меѓународни 

проекти 
во зависност 
од потребите 

Општина Велес 0 500 000,00 0 500 000,00 

11 Непредвидени трошоци 2018 год. Општина Велес 0 300 000,00 0 300 000,00 

        

 

ВКУПНО – I. АКТИВНОСТИ: 0 4 330 000,00 0 4 330 000,00 
 

ВКУПНО: 
(нацрт) ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО 

ОБЛАСТА НА ПРОМОЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО 2018 ГОДИНА 

0 4 330 000,00 0 4 330 000,00 



 
II. ОПРАВДАНОСТ 

Програмскиот пристап во оваа специфична област овозможува континуирано следење и анализа на комуникација со јавноста, зајакнување на капацитетите за 
промоција на општината на домашен и меѓународен план и зголемување на степенот на задоволство на корисниците на услугите. 
Што се однесува до меѓународната соработка, таа во 2018 година ќе се насочи на интензивирање на активностите на Градоначалникот, советот на општината и 
општинската администрација со особен фокус на учество на саемски манфестации и привлекување на интерес на странските инвеститори кон Општина Велес. 
Организацијата на програмата во континуитет ќе ги следи планираните активности. 
 

 
III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Зајакнување на комуникацијата со медиумите и граѓаните, промоција на општината и овозможување учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во 
одржливиот развој на локалната заедница. 
Искористување на предностите на меѓународните мрежи на градови и реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните 
процеси. 

Цели: 

− Учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на локалната заедница; 

− Зајакнување на капацитетите за комуникација со медиумите; 

− Зајакнување на капацитетите за промоција на општината; 

− Искористување на повратните информации на граѓаните за примена на принципот на постојано подобрување; 

− Продлабочување на соработката со збратимените градови и градовите пријатели на градот Велес со фокус на развојот на економијата, туризмот и 
заштитата на животната средина; 

− Продлабочување на соработката со меѓународни граѓански организации; 

− Реализација на зеднички активности и проекти од локално и регионално значење; 
− Зајакнување на учеството на здруженијата на граѓани во меѓународните активности на Општина Велес; 
− Зајакнување на учеството на локалните установи во меѓународните активности на Општина Велес; 
− Зајакнување на абсорбционите капацитети за користење на ЕУ фондовите. 

  
IV. ОДРЖЛИВОСТ 

Востановената практика за флексибилност на програмата ја потврдува нејзината одржливост, особено на планот на континуирана комуникација со граѓаните 
преку медиумите, административните механизми и користењето на иформатичката технологија. Во прилог на одржливоста на програмата оди и нејзиното 
влијание и десеминација како добра практика во големиот број општини во Македонија. За одржливоста на програмата во голема мера придонесуваат 
граѓаните со следењето на работата на општината, реакциите, коментарите, предлозите и идеите. 
 
 
 
 
 



 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“. 
 
 

 
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Советот на Општина Велес 
Душко Петров с.р. 


