
  

 

Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2 

ReLOaD2 

 

Oпштина Велес 

Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во 
рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 02.03.2022 до 30.03.2022 година 

 
 

Бр. Организација Проект Бодови ЗАБЕЛЕШКА 
Предложена 

вредност (МКД) 

ПРОЕКТИ КОИ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

Одобрени проекти со буџет од 307.000,00 – 615.000,00 МКД (мора да освојат минимум 50 или повеќе бодови) 

 НЕМА 

Одобрени проекти со буџет од 615.000,00 – 1.845.000,00 МКД (мора да освојат минимум 75 или повеќе бодови) 

1 

Меѓуопштинско здружение 
за лица со телесен 
инвалидитет за општините 
Велес, Градско и Чашка - 
МОБИЛНОСТ, Велес 

Заедно сме подобри 79 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи буџетска ревизија на 
одредени буџетски ставки.  

1,396,554.00 

2 
Еколошко друштво Вила 
Зора Велес 

Селектирај - 
Компостирај 

84 
ОДОБРЕН - предлог проектот ќе претрпи буџетска ревизија на 
одредени буџетски ставки.  

1,802,736.00 

ПРОЕКТИ КОИ НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОДБИЕН - ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ 

3 

Здружение на финансиски 
работници на локалната 
самоуправа и јавните 
претпријатија 

Младински 
економски клуб 

62 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - Предложените активности спаѓаат под 
надлежност на средното училиште. Соодносот помеѓу 
проценетите трошоци и очекуваните резултати не е 
задоволителен, скоро 50% од проектните трошоци одат на 
експерти и патни трошоци за експертите.  

1,089,500.00 



 
 

 

4 
ТРАНСПАРЕНТ ФЈУЧУР 
ВЕЛЕС 

Модерна активација 
на младата 
популација 

61 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ -Предлог проектот нема додадена 
вредност. Предложените активности не се долгорочно 
одржливи. Соодносот помеѓу трошоците и планираните 
резултати не е на задоволително ниво. 

1,390,741.00 

5 

Здружение на граѓани 
Ресурсен центар на лица од 
ранливи категории РЦЛРК 
Велес 

Рециклирај за здрава 
иднина! 

67 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - Предложените активности не се 
долгорочно одржливи. Соодносот помеѓу трошоците и 
планираните резултати не е на задоволително ниво. Голем 
дел од предложените трошоци не се неопходни за 
имплементација на проектните активности. 

1,449,640.00 

6 
Фондација за локален 
развој и демократија Фокус- 
Велес 

ВЕЛЕС - ОДРЖЛИВА 
ЗАЕДНИЦА 

67 

ЦЕЛОСНО ОЦЕНЕТ - Предлог проектот нема додадена 
вредност. Предложените активности не се долгорочно 
одржливи. Соодносот помеѓу трошоците и планираните 
резултати не е на задоволително ниво. 

1,713,820.00 

ОДБИЕН НА ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ 

7 
Еколошко друштво Вила 
Зора Велес 

Взаемен придонес 
кон зачувување на 
водата - Вклучи се и 
ти! 

25 

ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ - Не е направен стратешки избор 
на целни групи и крајни корисници, ниту пак нивните потреби 
се јасно дефинирани и правилно опфатени со проектот. Не е 
објаснето на кој начин крајните корисници ќе имаат корист од 
спроведување на предложените активности. Соодносот 
помеѓу проценетите трошоци и очекуваните резултати  не е 
задоволителен. 

1,843,356.00 

ДИСКВАЛИФИКУВАНИ 

8 
Здружение на лица со 
церебрална парализа и 
други попречености - Велес 

Центар за социјална 
инклузија на лица со 
попреченост 
"TOGETHER" 

0 
ДИСКВАЛИФИКУВАН - Предложениот координатор е вработен 
во јавно претпријатие, што преставува конфликт на интереси, 
и е спротивно на насоките од јавниот повик. 

1,844,100.00 

9 ГРИН ПАУЕР ВЕЛЕС 
Велес градот на 
урбаните градини 

0 
ДИСКВАЛИФИКУВАН - Не е доставен еден од задолжителните 
документи, копија од регистрација од Централен регистар.  

722,900.00 

 
 


