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Врз основа на член 22, став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес   бр. 12/06, 03/09, 
18/10,15/14,15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес, 

 
Советот на Општина Велес на седницата одржана на __11.2022 година ја донесе следната 

 
 

ПРОГРАМА 
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

ВО ОБЛАСТА НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕ 
И ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ВО 2023 ГОДИНА 
 
1.ОСНОВА 
 
 Процесот на евроинтеграции ја наметна потребата од развивање на општинските капацитети за 
подготовка и реализација на проекти финансирани од европските и други меѓународни и домашни 
фондови. Во 2023 година, Одделението за евроинтеграции и ЛЕР ќе продолжи со директна реализација 
на веќе започнатите проекти во периодот 2021-2022  година. Одделението  ќе продолжи континуирано да  
поднесува апликации за нови проекти од интерес на граѓаните на Општина Велес, во зависност од 
расположливите фондови и објавените повици. Во текот на 2022 година активно се работеше на 
изработување на документација за нови проекти, но и апликација на постоечките кон отворените повици 
на домашни и меѓународни фондови. 
 
Во следната 2023 година, главни приоритети на Одделението за евринтеграции и ЛЕР се: 
 Имплементацијата на проектите финансиски поддржани од ЕУ преку програмата „Европа за 

општините“, ИПА ИНТЕРРЕГ Програмата за прекугранична соработка со Република Грција што се 
реализира преку општината и преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и 
Програмата „Ромактед 2“  

 Поддршка на енергетската ефикасност во домаќинствата и институциите  
 Поддршка на работата на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион 
 Реализација на активности за развој и промоција на одржлива урбана мобилност  
 Учество во  проекти за подобрување и изградба на нова инфраструктура во градот и во населените 

места финансиски поддржани  од Бирото за регионален развој  
 Зајакнување на техничките капацитети  на ТППЕ преку набавка на противпожарно возило.  

 
  
2. ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ  
 

▪ Зајакнување на човечките ресурси во Одделението за ЛЕР (екипирање и обуки кои се 
организираат од домашни и меѓународни донатори и организации) 

▪ Продлабочување на соработката со меѓународни партнери во аплицирањето на заеднички 
проекти и активности со цел да се обезбедат надворешни  средства за приоритетните проекти на  
Општина Велес. 

▪ Поддршка на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и учество во активности и проекти 
за локален и регионален развој  
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▪ Имплементација на мерки од областа на енергетската ефикасност согласно програмата за 
енергетска ефикасност. 

▪ Имплементација на долгорочните програми и  стратегии на Општина Велес за одржлив развој на 
општината (Стратегија за ЛЕР, Програма за енергетска ефикасност, План за одржлива урбана 
мобилност, Стратегија за развој на паметен град и др.) 

▪ Обезбедување  на соодветна поддршка за ТППЕ  
 

 
3. ОПИС НА ПРОГРАМАТА  
 

 
 

3.1  Генерална цел на Програмата :  
 
Планирање на локалниот економски развој засновано на тековни и аплицирани проекти како и активности 
за обезбедување на континуитет во одржливиот развој на локалната заедница  
 
3.2  Специфични цели на Програмата  

• Динамичен локален економски развој преку континуирано зајакнување на апсорпционите 
капацитети за искористување на европските и други меѓународни фондови со реализација на 
најмалку два проекти финансирани од европски или меѓународни фондови во период од 12 месеци  

• Искористување на расположиви домашни фондови со реализација на најмалку три проекти 
финансирани од домашни фондови во период од 12 месеци  

• Имплементација на најмалку 3 мерки од долгорочните стратегии за развој на општината во период 
од 12 месеци  

 
3.3   Целни групи  

• Граѓани 
• Бизнис заедница  
• Домашни и странски инвеститори  
• Невработени лица  
• НВО 
• Туристи 
• Ученици  
• Културни институции  

 
4. ВРЕМЕНСКА РАМКА   2023 
                                                                                      

Рб. Активност  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 Проект Паметни решенија за Велес ЕУ ИПА- 

Програма ЕУ за општините (Уредување на 
централно градско подрачје) 

            

2 Проект „Креативни можности во туризмот - 
CounT.  ИПА ИНТЕРРЕГ Програма за 
прекугранична соработка со Република Грција 

            

3 Проект ИНО ЕКОСИСТЕМ  - ИПА ИНТЕРРЕГ 
Програма за прекугранична соработка со 
Грција (Спроведуван од ЦРВПР).  
Реконструкција и опремување на објект 
народна кујна за иновациски центар за млади  

            

4 Mерки за енергетска ефикасност - 
Субвенционирање на сончеви колектори 
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5 Поддршка на Центарот за развој на ВПР             
6 Европска недела на мобилност              
7 Проект финансиран преку програмата 

РомАктед 2,  
            

8 Биро за регионален развој (Изградба на улица 
„1“ и крак на улица „1“ во село Сојаклари) 

            

9 Биро за регионален развој (Партерно 
уредување и поставување на урбана опрема 
на детско игралиште во село Сојаклари) 

            

10 Биро за регионален развој (Реконструкција на 
спортско игралиште - населба Тунел) 

            

11 Поддршка на ЛАГ              
12 Подобрување на инфраструктурата поврзана 

со туризмот и спортот, преку реконструкција на 
паркови и изградба на спортски центри во 
општините Велес,Свети Николе и Росоман 

            

13 Набавка на противпожарно возило              
 
5. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 
• Зајакнати   aпсорбциони капацитети за искористување на европските, меѓународните и домашните 

фондови  
• Иплементирани во фази или во целост најмалку два проекти финансирани од ЕУ и други 

меѓународни фондови  
• Имплементирани во фази или во целост најмалку три проекти финансирани од домашни фондови  
• Унапредена енергетската ефикасност. 
• Зајакнати административни капацитети на одделението за подготовка на апликации и 

имплементација на проекти. 
• Зајакнати  капацитети за туристичка промоција на општината на домашен и меѓународен план во 

соработка со ЦРВПР . 
• Имплементирани најмалку 3 мерки од долгорочните стратегии за одржлив развој на општината 

 
 
6. БУЏЕТ 

рб Активност  Буџет на Општина 
Велес  МКД  

Надворешни 
фондови 

МКД 

Вкупно  МКД 

1 Проект Паметни решенија за Велес ЕУ ИПА 
Програма ЕУ за општините (Уредување на 
централно градско подрачје) 2,216,792.00 32,523,352.00 34,740,144.00 

2 Проект „Креативни можности во туризмот - 
CounT.  ИПА ИНТЕРРЕГ Програма за 
прекугранична соработка со Република 
Грција 0.00 1,846,218.00 1,846,218.00 

3 Проект ИНО ЕКОСИСТЕМ   
 ИПА ИНТЕРРЕГ  Програма за 
прекугранична соработка со Грција 
(Спроведуван од ЦРВПР).  Реконструкција и 
опремување на објект народна кујна за 
иновациски центар за млади  1,154,778.00 0.00 1,154,778.00 

4 Mерки за енергетска ефикасност - 
Субвенционирање на сончеви колектори 500,000.00 0.00 500,000.00 

5 Поддршка на Центарот за развој на ВПР 
600,000.00 0.00 600,000.00 

6 Европска недела на мобилност  60,000.00 0.00 60,000.00 
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7. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
 
 
 Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој во 2023 
година ќе ја имплементира Одделението  за евроинтеграции и ЛЕР во соработка со Одделението за 
комунални работи и сообраќај, Одделението за урбанизам, Одделението за животна средина и другите 
релевантни одделенија во општината како и во соработка со Центарот за развој на Варадарскиот плански 
регион.  
 

Програмата ќе се спроведува преку проектни тимови од Одделението за евроинтеграции и ЛЕР 
во соработка со регионални тимови организирани преку Центарот за развој на Вардарскиот плански  
 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Велес“,  и ќе биде дадена на јавна расправа. 

 
                                                                                        Претседател 

                                                                                          на Совет на Општина Велес 
                                                                                        Зоран Љутков  с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Проект финансиран преку програмата  
РомАктед 2,  10,000.00 0.00 10,000.00 

8 Биро за регионален развој (Изградба на 
улица „1“ и крак на улица „1“ во село 
Сојаклари) 1,226,239.29 1,226,239.29 2,452,478.58 

9 Биро за регионален развој (Партерно 
уредување и поставување на урбана 
опрема на детско игралиште во село 
Сојаклари) 630,975.00 630,975.00 1,261,950.00 

10 Биро за регионален развој (Реконструкција 
на спортско игралиште - населба Тунел) 2,362,200.00 3,386,949.00 5,749,149.00 

11 Поддршка на ЛАГ  20,000.00 0.00 20,000.00 
12 Подобрување на инфраструктурата 

поврзана со туризмот и спортот, преку 
реконструкција на паркови и изградба на 
спортски центри во општините Велес,Свети 
Николе и Росоман 7,653,597.00 0.00 7,653,597.00 

13 Набавка на противпожарно возило  1,809,336.00 0.00 1,809,336.00 
  Вкупно 18,243,917 39,613,733 57,857,651 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  
 
 
  Програмата за активностите на Општина Велес во областа на евроинтеграциите и локалниот 
економски развој за 2023 година е фокусирана на имплементација на одобрените и апликација на нови 
проекти пред домашните и меѓународните фондови. 
 
  Средствата од точка 1 во буџетот во висина од 2,216,792 денари се однесуваат на учеството на 

општината во Проектот  Паметни решенија за Велес ЕУ ИПА Програма ЕУ за општините. Проектот 
се однесува на изградба на атмосферска канализација, реконструкција на улицата „8. Септември“, 
реконструкција на кружниот тек во центар и изградба на нов кружен тек кај јаворите како и опрема 
и мерки за одржлива урбана мобилност. Средствата во висина од 32,523,352 денари во колона 
надворешни фондови се однесуваат на средствата што на проектната сметка ќе се префрлат од ЕУ.   

 
  Точка  2 во буџетот се однесува на проектот Проект „Креативни можности во туризмот - CounT.  

ИПА ИНТЕРРЕГ Програма за прекугранична соработка со Република Грција. Средствата во 
висина од 1,846,218.00 денари во колона надворешни фондови се однесуваат на средствата што на 
проектната сметка ќе се префрлат од ЕУ.  Проектот опфаќа изградба на дел од кејот од десната 
страна на река Вардар на потегот од мост „Гемиџии“ до Мало мовче и поставување на два 
типизирани објекти за продажба на сувенири и традиционални производи. Проектот се реализира 
во партнерство со Општина Лерин.  

 
   Средствата од точка 3 во буџетот во висина од 1,154,772 денари се однесуваат на учеството на 

општината во проектот ИНО ЕКОСИСТЕМ  - ИПА ИНТЕРРЕГ Програма за прекугранична 
соработка со Грција (Спроведуван од ЦРВПР). Со проектот ќе се реконструира објектот народна 
кујна и ќе се опреми во иновациски центар за млади (Стартап центар). Вкупниот буџет на проектот 
изнесува  7,698,508.50. 85% од овие  средства ЕУ  ќе ги трансферира  на сметката на Центарот за 
развој на ВПР како спроведувач на проектот. 15% учество во проектот или 1,154,778 денари ќе се 
обезбедат од буџетот на Општина Велес.  

 
    Средствата од точка 4 во буџетот во висина од 500,000 денари  се наменети за субвенции за 

граѓаните за набавени сончеви колектори како и за други мерки за  енергетска ефикасност. 
 

    Средствата од точка 5 во буџетот во висина од 600,000 денари  се проектираат секоја година за 
поддршка на работата на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион.  
 

    Средствата од точка 6  во буџетот во висина од 60,000 денари се наменети за организација на 
Европската недела на мобилност во 2023 година. Средствата се однесуваат на обезбедување на 
озвучување, промотивни материјали, исплата на волонтери, вода, бои и лакови и  паркинзи за 
велосипеди. 
 

    Средствата од точка 7  во буџетот во висина од 10,000 денари се наменети за учество на Општина 
Велес во реализацијата на активности во рамките на проектот РОМАКТЕД 2, финансиран од ЕУ. 
 

    Средствата од точка 8  во буџетот во висина од 1,226,239.29 денари се однесуваат на учеството 
на Општина Велес  во проектот за изградба на улица „1“ и крак на улица „1“ во село Сојаклари, 
финансиран од Бирото за регионален развој.  

 
    Средствата од точка 9 во буџетот во висина од 630,975.5 денари се однесуваат на учеството на 

Општина Велес  во проектот за партерно уредување и поставување на урбана опрема на детско 
игралиште во село Сојаклари, финансиран од Бирото за регионален развој.  
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    Средствата од точка 10 во буџетот во висина 2,362,200 денари се однесуваат на учеството на 
Општина Велес  во проектот за реконструкција на спортско игралиште во населба Тунел, 
финансиран од Бирото за регионален развој. Учеството на општината е 50% од вкупната вредност 
на проектот. 
 

    Средствата од точка 11 во буџетот во висина 20,000 денари се наменети за поддршка  на 
Локалната акциска група за рурален развој 
 

 Средствата од точка 12 во буџетот, во вкупен износ од 7,653,597,00  се наменети за 2 проекти и тоа: 
 

- 1.Проект  за реконструкција и поставување на урбана опрема за рекреативни површини  
„Младински парк“ ( учество  на Општина Велес  - 3.164.500 денари од вкупно 9.914.500 денари)   

   -     2.Проект за реконструкција на спортски терени и поставување на урбана опрема во „Дворови“ 
(учество на Општина Велес - 4.489.097 денари од вкупно 11.239.097 денари.                                                                                                                                                                                                                 
Вкупното учество на Бирото за регионален развој изнесува 13,500,000 денари, а средствата ќе се 
ефектуираат преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион.  
 
   Средствата од точка 13 во буџетот во вкупен износ од 1,809,336 денари се наменети за набавка 

на противпожарно возило преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион со финансиска 
поддршка на Бирото за регионален развој.  

 
 
Како и во 2022 година, оваа Програма може да подлежи на повеќе измени како резултат на одобрувањето 
на проекти од домашни и меѓународни фондови во текот на годината.  

 


