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НАЦРТ 
 
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на 
општина Велес („Сл.галсник на Општина Велес“ бр. 12/06,3/09 и 18/10)  
 
 Советот на Општина Велес на седницата одржана на _________ 2010 
година, донесе 
 

 
ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Велес во областа на 
промоција и комуникација со јавноста во 2012 година 

 
 

 
 
1.1. ОСНОВА  

 
Со напредокот на процесот на децентрализација во Република Македонија, 
комуникацијата со јавноста се повеќе се наметнува како приоритет во 
воспоставувањето на добри релации со граѓаните, корисници на услугите.  
Во рамките на постоечката мрежа на ЗЕЛС континуирано се работи на 
утврдување на потребите за обука, степенот на компетенции на човечките 
ресурси и надминување на проблемите. Истовремено е утврдено дека во 
македонските општини допрва треба да се работи на диференцирање на 
односите со јавноста, адвертајзингот и маркетингот како специфични 
области во секојдневната комуникација со корисниците на услуги чија 
адекватна примена може да придонесе за развојот на општината и 
зголемување на довербата на корисниците на услуги. 
 
Процесот на евроинтеграции ја наметна и потребата од имплементација на 
меѓународните етички стандарди за односи со јавност кои се предмет на 
развој во земјите членки на ЕУ. Имајќи во предвид дека овие 12 етички 
стандарди се дел од системите за управување со квалитет и на локално 
ниво, нагласена е  потребата од постојано подобрување во нивната 
имплементација. 
 
Врз основа на Програмата за активностите на општина Велес во областа на 
промоција и комуникација со јавноста во 2011 година стартуваа 
активностите за изработка на долгорочна стратегија за комуникација со 
јавноста која ќе дефинира приоритети и акционен план во областа на 
комуникацијата со јавноста. Изработката на Стратегијата во која водечки 
партнер е ЗГ „НВО Инфоцентар“ од Скопје ќе ја вброи Општина Велес 
помеѓу ретките општини во Македонија кои имаат стратешки пристап кон 
оваа специфична област.  
 

1. РАМКА НА ПРОГРАМАТА 



 2

Стратегијата се изработува според методологијата на работа со фокус 
групи од повеќе области меѓу кои здруженија на граѓани, медиуми, бизнис 
сектор и локални установи. 
Врз основа на досегашните анализи Како приритетни потреби во процесот 
на подобрување на комуникацијата со јавноста се наметнаа:  
 

• Добро познавање на целните групи 
• Познавање на работата на медиумите 
• Активности засновани на програми 
• Континуирана промоција на целите, програмите и проектите 
• Континуирана анализа на потребите на граѓаните за конкретни 
информации 

• Усовршување на услугите во доменот на информирањето на граѓаните 
• Иновативниот пристап и користењето на сопствени ресурси во 
подготовка на кампањи. 

• Искористување на локалните капацитети и граѓанско учество во 
промоцијата на општината. 

 
Како седиште на Вардарскиот плански регион, во 2011 година Општина 
Велес активно беше вклучена и во процесот на изработка на Стратегија за 
промоција и маркетинг на Вардарски плански регион како дел од проектот 
“Развој на транзитниот и алтернативниот туризам во Вардарскиот регион.  
 
Во текот на 2011 година, врз основа на програмските определби  започна и 
процесот на Изработка на Извештај за изведбата кој ќе овозможи 
компаративна анализа на напредокот на општината во сите области на 
надлежност. Изработката на извештајот ја вклучува одговорноста и 
придонесот на сите сектори и одделенија во општината. 
 
Во 2011 година, врз основа на измените на голем број закони кои ја 
засегаат локалната самоуправа, Општина Велес започна процес на 
ревизија и обработка на картите на услуги. Ревизијата ги опфаќа сите 
карти на услуги во надлежните  сектори и одделенија. Процесот ќе 
резултира со карти на услуги усогласени со новите законски решенија кои 
ќе бидат поставени во Граѓанскиот сервис центар и Граѓанскиот 
информатор во центарот на Велес. 
 
Подобрувањето на комуникацијата со граѓаните-корисници на услугите на 
општината останува врвен приоритет на оваа Програма и во 2012 година.  
Програмата ќе ги опфати сите целни групи кои директно или индиректно 
се засегнати или вклучени во работата на општината. 
Во процесот на подобрување на комуникацијата со целните групи ќе бидат 
искористени досегашните анализи направени врз основа на утврдените 
индикатори за комуникација со јавноста, анкетните парашлници за 
корисниците на услугите, работата со фокус групите, жалбите, 
претставките и реакциите на корисниците на услуги. 
 
 Во 2012 година, Програмата ќе обезбеди повеќе флексибилност особено 
на планот на работата со целните групи со што ќе се усогласи со 
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активностите за промоција и комуникација со јавноста на државно и 
локално ниво.  
 
  
 
1.2. ОПРАВДАНОСТ  
 
 
Барањата на Системот за управување со квалитет базиран на 
меѓународниот стандард ISO 9001-2008 стандард за управување со 
квалитет налагаат постојано подобрување на планот на внатрешната 
комуникација на администрацијата и надворешната комуникација со 
граѓаните. Програмскиот пристап во оваа специфична област овозможува 
континуирано следење и анализа на комуникацијата со јавноста, 
зајакнување на капацитетите за промоција на општината на домашен и 
меѓународен план и зголемување на степенот на задоволство на 
корисниците на услугите.  
 
 
1.2.1. Приоритетни потреби:  

 
• Зајакнување на капацитетите за комуникација со јавноста  

 
И Во 2012 година, зајакнувањето на капацитетите на планот на 
комуникација со јавноста останува наголем приоритет.  
Неопходна е континуирана работа на капацитетите на човечките ресурси, 
но и техничките капацитети неопходни за подобрување на комуникацијата 
со јавноста. 
 
  
1.3. ОРИЕНТАЦИЈА 
 
Во  2012 година Програмата  е структурирана со 4   клучни компоненти: 

• Промоција  
• Граѓанско учество  
• Мерење на задоволството на граѓаните-корисници на 

услугите  
• Континуирано информирање на јавноста  

 
Промоцијата овозможува афирмирање на сите постоечки потенцијали на 
Општина Велес на домашен и меѓународен план. 
Втората компонента, врз основа на позитивните искуства овозможува 
зајакнување на учеството на здружени8јата на граѓани во промоцијата на 
општината и воопшто комуникацијата со јавноста. Голем број активни 
здруженија на граѓании имаат капацитети и можности за мечирање на 
фондови и реализација на конкретни активности и кампањи кои се 
однесуваат на подобрување на животот на сите граѓани на Велес во 
различни области. Оваа компонента овозможува искористување на 
креативните потенцијали на здруженијата на граѓани во информирањето 
на јавноста за клучни прашања од животот во локалната заедница.  
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Третата компонента претставува интегриран дел од Системот за 
управување со квалитет и овозможува анализа на степенот на задоволство 
од услугите, во функција на зајакнување на степенот на информираност на 
граѓаните и нивното задоволство од услугите што ги обезбедува 
општината. 
 
Четвртата  компонента ги опфаќа востановените практики за информирање 
на јавноста преку електронските и пишаните медиуми, официјалната веб 
страница на општината, Граѓанскиот сервис центар со истурените 
канцеларии и останатите форми на комуникација со јавноста. 
 
 
1.4 Предложен пристап  
 

Во 2012 година Програмата ќе обезбеди видоизменет пристап кој се 
карактеризира со поголема флексибуилност во поглед на целните групи. 
Прoмената на пристапот во Програмата се должи на досегашните искуства 
од нејзината имплементација и реализацијата на значајни кампањи на 
државно и локално ниво.  

 
 
 

 
 
 
 
2.1.     Генерална цел:  
 

Промоција на општината,  зајакнување на  комуникацијата  со 
граѓаните и примена на принципот на поттикнување на 
граѓанското учество  во комуникацијата со јавноста.         
                                                                                                                   
 

2.1.1. Цели: 
 

• Зајакнување на квалитетот во Промоцијата на Општината  
• Зголемување на граѓанското учество во комуникацијата со 
јавноста  
• Зајакнување на капацитетите за утврдување на потребите на 
граѓаните  
• Зајакнување на капацитетите за информирање и комуникација  
со јавноста  
  
 
 

2.ОПИС НА ПРОГРАМАТА 
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2.1.2. Целни групи 
 

• Сите граѓани корисници на услуги 
• Локални и национални медиуми 
• Граѓани даночни обврзници 
• Урбани и месни заедници 
• Локални установи 
• Здруженија на граѓани 
• Бизнис –сектор 
• Туристи и посетители 
• Донатори 
• Меѓународни организации 
• Претставници на збратимени градови и градови пријатели на Велес  
• Млади 
• Занаетчии 
• Спортисти 

 
 
2.1.3 Активности  

 
Промоцијата и комуникацијата со јавноста ќе ги опфатат следните 
активности: 
 

• Изработка и печатење на брошури  
• Изработка и печатење на флаери 
• Изработка и печатење на плакати  
• Изработка и емитување на видео спотови  
• Изработка и емитување на видео презентации  
• Изработка и емитување на аудио спотови  
• Изработка и емитување на аудио презентации  
• Организација на јавни настани за промоција на активностите на 
општината  

• Објавување на соопштенија за јавност  
  
 
 
2.1.4 Очекувани резултати 
 

• Зголемен квантитет на промотивен материјал за општината  
• Обезбедена адекватна поддршка за промоција на активностите и 
манифестациите што ги организира општината  

• Зголемено учество на граѓаните во промоцијата на Општината  
• Реализација на информативни кампањи, континуирано во текот на 
годината  
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Очекувани продукти  
 

• Емитувани ТВ спотови и презентации 
• Емитувани аудио спотови и презентации  
• Расположив промотивен материјал за Општина Велес 

(брошури,флаери,плакати) 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  

 
    Генерално организацијата на програмата ќе ги вклучи секторите и 
одделенијата во креирањето на идејни решенија за кампањите по области. 
Во кампањите во зависност од околностите ќе бидат вклучени 
претставници на различни целни групи. Градоначалникот и Советот на 
општината со свои предлози и решенија можат да придонесат во 
зајакнувањето на промоцијата и комуникацијата со јавноста. 
 
 
 
4. ОДРЖЛИВОСТ  
 
Искуствата од досегашната реализација на програмата одат во прилог на 
потребата од флексибилност и адаптација на програмата на активностите 
на државно и локално ниво. Програмата ќе овозможи сеопфатност на 
активностите на општината за промоција и комуникација со јавноста во 
сите области на надлежност. Изработката на долгорочната Стратегија за 
комуникација со јавноста оди во прилог на одржливоста на оваа Програма 
како значаен дел од стратешките определби на општината за постојано 
подобрување на капацитетите за промоција и комуникација со јавноста.  
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ОПИС 
 

АКТИВНОСТ 

ОПШТИН
А ВЕЛЕС 

ДРУГИ 
ИЗВОРИ 
ДОНАЦИИ 

ВКУПНО  
ВРЕМЕНСКА РАМКА 

1 Изработка и печатење на брошури  
 

300.000 100.000 400.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите  

2 Изработка и печатење на флаери 
 

250.000 200.000 450.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите 

3    Изработка и печатење на плакати  
 

150.000    150.000 300.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите 

4 Изработка и емитување на видео спотови  
 

450.000  450.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите 

5 Изработка и емитување на видео презентации  
 

350.000  350.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите 

6 Изработка и емитување на аудио спотови  
 

150.000  150.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите 

7 Изработка и емитување на аудио презентации  250.000  250.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите 

8 Организација на јавни настани за промоција на 
активностите на општината  

170.000 70.000 240.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите 

9 Објавување на соопштенија за јавност  
 

400.000  400.000 Континуирано, во текот на 
годината и во зависност од 
потребите 

10  Непредвидени трошоци  300.000  300.000 Во зависност од потребите 
 
 

ВКУПНО  2.770.000 520.000 3.290.000  
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на промоцијата 
и комуникацијата со јавноста во 2012 претставува континуитет  во 
заложбите за постојано унапредување на промоцијата на општината и 
комуникацијата со јавноста. 
 
Компаративните индикатори во областа на односите со јавноста во 
периодот 2009,2010 година  покажуваат тенденција на  пораст на 
информациите дистрибуирани на локално ниво кое продолжи и во 2011 
година. 
 
Ова меѓу другото се должи и на реализацијата на кампањи на локалните 
електронски медиуми. 
 
Улогата на оваа програма е значајна и за активностите на општината во 
2012 година во сите области на надлежност. Програмата овозможува 
директна комуникација и навремено информирање на граѓаните за сите 
значајни активности и прокти на општината како и за значајни зафати на 
државно ниво кои ги засегаат локалните заедници. 
 
Во 2012 година Програмата има видоизменета структура што се должи на 
досегашното искуство во реализацијата на активности со детерминирани 
целни групи. Поради флексибилноста која е неодминлива во овој вид на 
активности, Програмата во областа на промоцијата и комуникацијата со 
јавноста во 2012  ги опфаќа во генерален смисол сите неопходни 
активности за реализација на кампањи и континуирано информирање на 
граѓаните. 
 
Зголемувањето на средствата во Програмата во однос на минатата година 
се должи на очекуваните партнерства и соработка со домашни и 
меѓународни организации во реализација на одделни активности. 
 
Врз основа на позитивните искуства, Програмата во 2012 година 
овозможува активно вклучување на граѓанскиот сектор во промоцијата на 
општината и комуникацијата со општината. 
 
Исто така, Програмата вклучува и реализација на настани за промовирање 
на Општина Велес.  
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