
НАЦРТ 

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

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

Општина Велес бр. 12/06), Советот на Општина Велес на седницата одржана на 

______ 2011 година донесе 

П Р О Г Р А М А 

за активностите на Општина Велес во областа на  

локалниот економски развој (ЛЕР) и  

развојот на информатичката технологија (ИТ) во 2012 година 

Развојни приоритети и цели 

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот 

економски развој (ЛЕР) и развојот на информатичката технологија (ИТ), во 

текот на 2012 година ќе бидат насочени кон: 

 Реализација на акциониот план за енергетска аефикасност, согласност 

Програмата за енергетска ефикасност на Општина Велес 2010 – 2014,  

подготовка на енергетски контроли и практична имплементација на 

дефинираните мерки во објектите управувани од страна на општината, 

заради потребата за намалување на трошоците во делот на употребата на 

енергенсите, добротот управување и подобрување на севкупните услови.  

 Доизградба на инфраструкурата на Езеро Младост. И оваа година, како и 

неколкуте предходни, ќе се продолжи со подобрување на условите и 

развој на инфраструктурата на Езерото Младост. 

 Доизградба на инфраструктура во индустриските зони „Речани 2“ и 

„УЗУС – мало стопанство“ 

 Продолжување на тековните проекти започнати предходната година 

поврзани со информатичките услуги, интеграцијата на постојните ИТ 

системи и подобрувањето на работата на Градоначалникот, Советот на 

Општина Велес и администрацијата.  

Проектни активности 

Генерално, проектите на Општина Велес во областа на ЛЕР и ИТ ќе бидат 

насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, нејзин организациски 

развој и зајакнување на капацитетите и ќе обезбедат подобри услуги кон 

граданите, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни 

приоритети.  

Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во: 
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Г10) Подршка на локалниот економски развој 

Р.бр. Проект 
Предвидени 

средства (мкд) 

1. 
Подршка на центарот за регионален развој на 

Вардарскиот плански регион 
580.000 

2. 
Развој на програма за поддршка на 

претприемништвото, семејните и малите бизниси. 
1.250.000 

3. 
Ревизија на Студијата за економски развој на општина 

Велес  
650.000 

ВКУПНО: 2.480.000 

Г20) Поттикнување на развојот на туризмот 

Р.бр. Проект 
Предвидени 

средства (мкд) 

1. 
Развој на програма за туристичка промоција на 

општина Велес 
900.000 

2. Настап на саемски манифестации 300.000 

3. Подготовка и печатење на рекламен материјал 500.000 

4. Други непланирани промотивни активности 250.000 

ВКУПНО: 1.950.000 

ГА) Изградба на комерцијални објекти 

Р.бр. Проект 

Предвидени 

средства 

(мкд) 

1. 

Имплементација на мерки за енергетска ефикасност 

преку кофинансирање на активности во рамки на 

Проектот за оддржлива енергија на Министерството за 

економија 

4.200.000 

2. 
 

720.000 

3. Доизградба на инфраструктура на Езеро Младост 3.000.000 

4.  
Доизградба на инфраструктура во индустриска зона 

Речани 2. 
500.000 

5. 
Доизградба на инфраструктура во индустрриска зона 

УЗУС – мало стопанство 
400.000 

ВКУПНО: 8.820.000 
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Информатичка технологија 

  

 

1.   2.800.000 

2.  

 

  2  

1.750.000 

3. 

 

 

1.200.000 

4. 

 / edusoft / mbs / 

euronetcom / neocom ) 

650.000 

5.   1.920.000 

6.  480.000 

7.  300.000 

8. 

 
180.000 

9.  360.000 

10. 

: 

  

 

ISO/IEC 27001 

720.000 

 10.210.000 

 

Финансирање 

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна 

вредност од 23.460.000 ден. ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 

Општина Велес за 2011 година. 

Распоредување на буџетските средства 

Активностите од оваа Програма се финансираат од Буџетот на општината. 

Завршни одредби 

Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР го следи реализирањето на 

предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, 

дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините 

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

„Службен гласник на Општина Велес“. 

Председател 

на Совет на Општина Велес 

Славчо Чадиев 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Како продолжение на активностите започнати во текот на минатата 

година и оваа фокусот на програмата е насочен кон активностите поврзани со 

енергетската ефикасност и зајакнување на можностите нза забрзан развој на 

туризмот. Планирано е во текот на оваа година да се заокружи циклусот на 

подготовка на енергетски контроли и да се продолжи процесот на 

имплементација на мерки за енергетска ефикасност. Мора да се имаат во 

предвид и во континуитет да се работи на намалување на трошоците за 

енергија, кои компаративно споредено со другите општини кои имаат донесено 

програми за енергетска ефикасност, се поголеми во просек за 150%. Делумно 

ваквата состојба се должи на староста на градбите, но во значително поголем 

дел таа е резултат на неимплементираат мерки за подобрување на енергетската 

ефикасност на објектите. Она што радува е дека веќе подготвените елаборати ги 

потврдуваат првичните проекции за големите можности за заштеди. Иако 

инвестициите во енергетска ефикасност се големи, имаат долг рок на повраток 

и не произведуваат  визулени ефекти, сепак истите мора да се реализираат. 

Општина Велес, на барње на МЕ изрази намера за учество во проектот за 

одржлива енергија со што се отвараат можности за имплементација на мерки 

за енергетски контроли. Постоењето на соодветни проекти од оваа област, 

подготвувани во минатите две години, а согласно Програмата за енергетска 

ефикасност, со својата сериозност ја позиционираат општината како сериозен 

партнер во овој проект. Согласно конкурсните услови, планираните средства во 

делот ГА, точка 1, се 50% од вкупно потребните средства. Новина во програмата 

оваа година е започнување со развој на специфични развојни програми за 

поддршка на локалниот економски развој во делот на туризмот, 

претприемништвото, семејните и малите бизниси. Намерата е да се ангажира 

професионална консалтантска фирма која ќе помогне во скенирањето на 

состојбата и предлагањето на програмски концепт, согласно состојбите, 

развојните потенцијали и европските директиви.   

Во делот на изградбата на комерцијалните објекти опфатени се 

активностите кои се резултат на подготвените елаборати и проекти. И во текот 

на 2012 година, продолжуваат активностите поврзани со доизградба на 

инфраструктурата на Езерото Младост и индустриските зони „Речани 2“ и 

„УЗУС – мало стопанство“. 

Основна цел на делот од програмата кој се однесува на информатичката 

технологија е продолжување на започнатите проекти преку развој на нови 

функционалности и нивно континуирано подобрување. 


