
 1

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 _______ 2011 
година, донесе 

 
 

ПРОГРАМА  
За активностите на Општина Велес во областа на  

меѓународната соработка во 2012 година 
 
 
 
1. РАМКА НА ПРОГРАМАТА 
 
 
1.1. ОПРАВДАНОСТ  
 
Продлабочувањето на меѓународната соработка особено со збратимените и 
градовите пријатели на Велес во 2011 година резултираше со конкретни 
проектни активности. Генерално, активностите се дел од билатералните 
програми за соработка и евроинтеграции на Република Македонија и имаат 
долгорочен карактер. Проектот ИНТАКТ (Меѓународна мрежа на 
градови/Активно граѓанство и збратимување на градовите) во рамките на 
програмата на ЕУ „Европа за граѓаните“ придонесе за проширување на 
бројот на градови пријатели на Велес. Во рамките на проектот во кој се 
вклучени 20 партнери од 7 европски земји, во Велес беа организирани 
активности за дистрибуција на промотивен материјал. Проектот овозможи 
и размена на идеи и искуства со партнерите на планот на  спроведувањето 
на програмите на ЕУ.  
Покрај збратимениот град Слобозија, во проектот е вклучен и градот 
пријател Силистра од Република Бугарија како и голем број градови и 
граѓански организации од  Франција, Италија, Хрватска, Србија и други 
земји. Во 2011 година Општина Велес продолжи со воспоставувањето на 
официјална соработка на ниво на општини во рамките на Европската 
Унија. 
Со збратимениот град Слобозија, Република Романија, подготвена е 
проектна апликација за проектот „Прекугранична соработка преку култура 
и историја“ фокусиран на креирање на мрежа на градови со фолклорни 
фестивали. Проектот е аплициран во Програмата на ЕУ „Култура 2007-
2013“ . Со Општина Слобозија е подготвена и апликација за ЕУ Програмата 
„Европа за граѓаните“ насочена кон зајакнување на локалните капацитети 
во обезбедувањето услуги за лицата со посебни потреби. 
 
Општина Велес континуирано ги реализира заложбите за проширување на 
мрежата на збратимени и градови пријатели. Велес се збратими со 
Каршијака, Република Турција и започна постапка за збратимување со 
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градот Шербур Октевиљ како дел од Програмата за децентрализирана 
соработка на Република Македонија со Регионот Долна Нормандија, 
Република Франција.  
Во рамките на овој процес најавена е и конкретна техничка помош и 
поддршка за Општина Велес на планот на евроинтеграциите.  
Утврдени се и конкретни области на соработка: управување со отпад, 
информатичко-комуникациска технологија во функција на услугите кон 
граѓаните, култура и архитектонско наследство, управување со човечки 
ресурси, граѓанско учество и зајакнување на капацитетите на локалните 
установи. Билатералната соработка ја доби и поддршката на Француската 
Амбасада во Република Македонија и Советот на Регионот Долна 
Нормандија, Република Франција. 
 
Како седиште на Асоцијацијата на градови од Македонија Општина Велес 
ја продлабочи соработката со Националната француска асоцијација на 
градови со историја и уметност и градови со заштитени зони и сектори со 
која веќе се утврдени активности за 2012 година.  
Активностите се фокусирани на примена на методологија за 
инвентаризација на архитектонското наследство, продлабочување на 
соработката со градот Шербур Октевиљ, вклучување на Вардарскиот 
плански регион во активностите за соработка, воведување на едукативна 
компонента на програмата со вклучување на Архитектонскиот факултет во 
Скопје како и подготовка на заедничка апликација за проект за заштита на 
архитектонско наследство што во 2012  ќе биде аплициран пред 
европските фондови.  
 
Општина Велес ја продлабочи и соработката со организацијата АЛМА 
(Организација за пријателство помеѓу Алзас, Република Франција и 
Република Македонија) која започна акција за собирање на книги за 
отворање на француско катче во Народната библиотека „Гоце Делчев“. Со 
поддршка на Францускиот културен центар во Скопје, дел од книгите се 
пристигнати во Велес. Велешките франкофони ќе имаат можност да 
користат и француска литература во електронска форма. Поддршката на 
франкофонијата оди во прилог на заложбите на општината за нагласување 
на улогата на  Проф-д-р Ѓорги Шоптрајанов во афирмацијата на 
францускиот литературен јазик и франкофонијата воопшто.  
 
Во текот на 2011 година Општина Велес ги зајакна врските со 
збратимените градови со организација на голем број посети и средби во 
рамките на традиционалните меѓународни манифестациии како и 
возвратни средби на официјални делегации на Велес во збратимените и 
градовите пријатели.  
 
Со оглед на фактот што Република Македонија како земја кандидат за 
членство во ЕУ сеуште нема директен пристап до голем број фондови кои 
се значајни за локалниот и регионалниот развој, продлабочувањето на 
соработката и поддршката од збратимените и градовите пријатели од 
земјите членки на ЕУ е од суштествено значење и во претстојниот период. 
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Започнатите активности, размената на искуства и знаења во подготовките 
на проектните апликации, размената на знаења за стандардите на ЕУ во 
речиси сите области од функционирањето на локалната самоуправа и 
регионите, во голема мера ги зајакнува капацитетите на општинската 
администрација за искористување на европските фондови.  
 
Тековните активности одат во прилог на програмскиот пристап на Општина 
Велес на планот на меѓународната соработка со што на ниво на избрани 
локални функционери и администрација се покажува јасна определба за 
искористување на можностите на меѓународната соработка во прилог на 
интересите на граѓаните.  
 
 
 
1.2. ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ 

 
• Евроинтеграции  
• Продлабочување на меѓународната соработка  

 
 Евроинтегративните процеси и во 2012 година остануваат приоритет 
на планот на меѓународната соработка. Во 2012 година Општина Велес ќе 
реализира конкретни активности во рамките на проектите на Европската 
Унија и ќе работи на продлабочување на соработката со збратимените и 
градовите пријатели. 
  
 
1.3. ПРЕДЛОЖЕН ПРИСТАП  
  
 Во 2012 година меѓународната соработка ќе се насочи кон 
реализација на конкретни проекти со збратимените и градовите пријатели 
на Велес. Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на: 
 

• Управувањето со отпадот  
• Заштитата на архитектонското наследство 
• Регионалниот развој  
• Информатичката технологија 
• Франкофонијата 
• Управувањето со човечки ресурси 
• Граѓанското учество  
• Вклучувањето на локалните установи  

 
Програмата континуирано е насочена кон зајакнување и 

проширување на формираните мрежи на збратимени градови и градови 
пријатели и реализација на конкретни активности  и проекти во 
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рамките на  ЕУ програмите и другите расположиви меѓународни 
фондови.  

 
 
 
2.ОПИС НА ПРОГРАМАТА 
 
 
2.1.     Генерална цел:  
 

Искористување на  предностите на меѓународните мрежи на 
градови  и реализација на конкретни активности и проекти во 
рамките на евроинтегративните процеси. 

 
 

 
2.1.1. Цели: 
 

• Продлабочување на соработката со збратимените градови и  
градовите пријатели на Велес; 
 
• Продлабочување на соработката со меѓународни  граѓански 
организации  
 
• Реализација на заеднички активности и проекти; 

 
• Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства; 
 
• Проширување на меѓународната соработка на локално и 
регионално ниво 
 
• Вклучување на локалните установи и јавни претпријатија во 
меѓународната соработка  

 
 
 
2.1.2. Целни групи 
 

• Сите граѓани на Велес и граѓаните на збратимените градови и 
градовите пријатели на Велес; 

• Градоначалниците, Советите на општините  и менаџерските тимови 
во општините и градовите; 

• Центарот за развој на Вардарскиот плански регион; 
• Локални установи и јавни претпријатија;  
• Здруженија на граѓани; 
• Бизнис –сектор; 
• Медиуми; 
• Потенцијални инвеститори; 
• Меѓународни организации; 
• Туристи и посетители; 
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2.1.3 Активности  

 
Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните 
активности: 

• Организиран престој на делегации во Велес; 
• Организирани посети на претставници од Општина Велес на 
збратимените градови и градовите пријатели на Велес; 

• Отворање на франкофонско катче во Народната библиотека „Гоце 
Делчев“ 

• Реализација на активности во рамки на оска 3 (архитектонско 
наследство) од Програмата за децентрализирана соработка со 
регионот Долна Нормандија, Република Франција. 

• Збратимување со Општина Шербур Октевиљ и обезбедување на 
конкретна техничка и стручна поддршка на Општина Велес на планот 
на евроинтеграциите  

• Реализација на меѓународни проекти одобрени од ЕК  
• Организирано учество на претставници на културно уметнички 
друштва, групи,  индивидуални уметници, спортисти и претставници 
на медиумите  на значајни средби, културни и спортски 
манифестации;  

 
 
2.1.4 Очекувани резултати 
 

• Зголемен број на меѓународни средби  
• Зголемен број на меѓународни проектни апликации пред европските 
фондови  

• Продлабочена меѓународна соработка на ниво на општина, регион, 
јавни претпријатија, локални установи, бизнис сектор, граѓански 
организации и медиуми. 

• Отворено франкофонско катче во Народната Библиотека „Гоце 
Делчев“  

• Имплементирани активности во рамките на оска 3  од Програмата за 
децентрализирана соработка со регионот Долна Нормандија, 
Република Франција. 

• Потпишан меморандум за збратимување со Општина Шербур 
Октевиљ и обезбедена техничка и стручна поддршка на планот на 
евроинтеграциите  

• Реализирани организирани посети на Градоначалникот, членовите на 
Советот на Општината и претставници на општинската 
администрација во збратимените градови и градовите пријатели на 
Велес; 
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• Реализирано учество на претставници на културно уметнички 
друштва, групи и индивидуални уметници, спортисти и претставници 
на медиумите  на значајни средби,  културни и спортски 
манифестации;  

• Зголемена видливост на ефектите од меѓународната соработка.  
 
 
 
            
 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  

 
На интензивирањето на меѓународната соработка покрај 

Градоначалникот и човечките ресурси во рамките на општинската 
администрација ќе учествува и Советот на Општината чии членови ќе 
бидат вклучени во взаемни посети и размена на искуства со збратимените 
градови и градовите пријатели на Велес. 

 
Во 2012 година во меѓународната соработка активно ќе бидат вклучени 

претставници на јавни претпријатија, локални установи, бизнис секторот, 
Вардарскиот плански регион, граѓанските организации и медиумите. 

 
Организацијата на Програмата во континуитет ќе ги следи планираните 

активности и ќе се фокусира на организација на активности кои 
произлегуваат од флексибилноста на Програмата.  

 
 

 
4. ОДРЖЛИВОСТ  
 
 Програмата за меѓународна соработка како прва од ваков вид на 
локално ниво во Република Македонија  во голема мера придонесе за 
интензивирање на меѓународната соработка и поттикна голем број 
иницијативи за проширување на бројот на збратимени градови, градови 
пријатели на Велес, партнерски региони, асоцијации и меѓународни 
организации. Започнатите проектни активности со поддршка на Европската 
Унија  кои се од долгорочен карактер (најмалку 2-3 години) како и 
континуитетот во организацијата на меѓународните манифестации во Велес 
одат во прилог на одржливоста на програмата.  
Интересот на билатералните партнери на Велес за продлабочување на 
соработката со сите актери на локално и регионално ниво, формирање на 
билатерални мрежи на интерес и проширување на соработката со 
вклучување на други општини партнери во рамките на ЕУ ја зајакнуваат 
одржливоста на оваа Програма. Досегашната успешна имплементација на 
Програмата и постигнатите резултати придонесуваат на планот на 
одржливоста на Програмата и во 2012 година.  
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БУЏЕТ 
 

ОПИС 
АКТИВНОСТ 

ОПШТИНА 
ВЕЛЕС 

ДРУГИ 
ИЗВОРИ 
ДОНАЦИИ 

ВКУПНО ВРЕМЕНСКА РАМКА 

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

1 Организиран престој на делегации 
во Велес; 

150.000  150.000             

2 Организирани посети на 
претставници од Општина Велес на 
збратимените градови и градовите 
пријатели на Велес; 

150.000  150.000             

3 Отворање на франкофонско катче 
во Народната библиотека „Гоце 
Делчев“ 

70.000 70.000 140.000             

4 Реализација на активности во оска 
3 (архитектонско наследство) од 
Програмата за децентрализирана 
соработка со регионот Долна 
Нормандија, Република Франција 

70.000 111.639 181.639             

5 Збратимување со Општина Шербур 
Октевиљ и обезбедување на 
конкретна техничка и стручна 
поддршка на Општина Велес на 
планот на евроинтеграциите  

100.000 4.628.960 4.778.960             

6 Реализација на меѓународни 
проекти одобрени од ЕК  

300.000 
 

1.025.182 
 

1.325.182 
 

            

7 Организирано учество на 
претставници на културно 
уметнички друштва, групи и 
индивидуални уметници,спортисти 
и претставници на медиумите  на 
значајни средби, културни и 
спортски манифестации;  

 300.000  300.000             

8 Непредвидени трошоци 400.000  400.000             
 ВКУПНО  1.540.000 5.835.781 7.425.781             

 
 



 9

 
                                           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  
 
Оваа програма е континуитет на Програмата за активностите на Општина 
Велес во областа на меѓународната соработка во 2011 година која 
овозможи вклучување на Општина Велес во значајни меѓународни 
проекти. Реализацијата на проектните активности во рамките на 
Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија 
и Регионот Долна Нормандија како и аплицираните  проекти со 
збратимениот град Слобозија, Република Романија во рамките на ЕУ 
програмите  „Европа за Граѓаните“ и „Култура 2007-2013“ се во фокусот на 
оваа програма.  
 
Во 2012 година во Програмата за активностите на Општина Велес во 
областа на меѓународната соработка се предвидени донации за конкретна 
техничка и стручна поддршка на Општина Велес договорена на планот на 
евроинтеграциите.  
Во ставката 4, сумата од 111.639 се однесува на средства од Асоцијацијата 
на градови од Македонија со архитектонско наследство што ќе бидат 
префлени за функционирање на канцеларијата на асоцијацијата во 
сопственост на општина Велес (просторија во Куќата на Јордан Хаџи  
Константинов-Џинот), во период од 12 месеци. 
 
 Во ставка 5, сумата од 4.628.960 се однесува на донацијата на техничка 
опрема за управување со отпад во вредност од околу   74.000 евра 
обезбедена во рамките на меѓународната соработка со градот Шербур 
Октевиљ, Регион Долна Нормандија, Република Франција 
 
-Во Ставка 6, сумата од 1.025.182 се однесува на очекувани донации во 
рамките на аплицираните ЕУ проекти за соработка со збратимените и 
градовитe пријатели.  
 
Зголемувањето на сумата на донации од земјите членки на ЕУ се должи на 
успешната реализација на билатералните проектни активности во 2010 и 
2011 година и претставува континуитет на заложбите за ефектуирање на 
соработката во полза на граѓаните . 
 
Програмата и во 2012 година се фокусира на продлабочување на 
соработката со збратимените и градовите пријатели, размената на 
искуства и идеи како и зајакнување на културната размена. 
 
Врз основа на барањата на претставниците на  електронските и пишаните 
медиуми, во Програмата за активностите на Општина Велес во 2012 година 
предвидени се средства за нивно активно вклучување и следење на 
меѓународните активности на општината
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