
                                     Нацрт  
          

 Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 45 став 1  од Статутот на Општина Велес  
(„Службен 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.        

 
П Р О Г Р А М А 

за активностите на Општина Велес во областа  
на Локален економски развој и Евроинтеграции  во 2022 година 

 
   
 

I. Цели 
 

Во 2022 година во областа на локалниот економски развој Одделението за евроинтеграции 
и ЛЕР ќе продолжи со директна реализација на веќе започнатите проекти во 2021 година. Воедно 
континуирано се поднесуваат апликации за нови проекти од интерес на граѓаните на Општина 
Велес, во зависност од расположливите фондови и објавените повици. Во текот на 2021 година 
активно се работеше на изработување на документација за нови проекти, но и апликација на 
постоечките кон отворените повици на домашни и меѓународни фондови. 

 
Генерална цел на Програмата :  

 

 Планирање на локалниот економски развој на Општина Велес; 

 Континуирано подобрување  на капацитетите на општината за обезбедување на одржлив 
развој на општината и квалитетни услуги за инвеститорите и граѓаните; 

 Имплементација на најзначајните стратегии за одржлив развој на општината; 

 Реализација  на добиени и аплицирање на нови проекти од домашни и меѓународни 
фондови. 

 
 

Специфични цели на Програмата  
 

 Динамичен локален економски развој преку континуирано зајакнување на капацитетите за 
привлекување инвестиции и овозможување добра бизнис клима за развој на јавните 
приватни партнерства; 

 Искористување на расположиви домашни и меѓународни фондови; 

 Континуирано подобрување на енергетската ефикасност; 

 Зајакнување на административните капацитети за стандарди, обуки и тренинзи за 
имплементација на проекти; 

 Зајакнување на капацитетите за бизнис и туристичка промоција на општината на домашен 
и меѓународен план; 

 Соработка и интегрирање на потенцијалите на НВО секторот како и заедничка подготовка 
и аплицирање на проекти пред домашните и меѓународните фондови; 

 Имлементација на ПОУМ; 

 Имплементација на стратегијата  „Велес паметен град, Стратегија за развој 2019-2030“; 

 Имплементација на “Стратегија за локален економски равој на Општина Велес 2021-2025”; 

 Изработка и имплементација на Програмата за енергетска ефикасност. 
 
 

Целни групи  
 

 Граѓани 

 Бизнис заедница  

 Домашни и странски инвеститори  

 
Советот на Општина Велес на седницата одржана на ____ 11.2021 година  донесе 



 Невработени лица  

 НВО 

 Туристи 

 Ученици  

 Културни институции 
 

 
II. Активности 

 
  

  
Активности на Општина Велес за 2022 година  

  

  НАЗИВ 
Предвидени 

средства 

Надворешни 
фондови и 
проектни 

сметки 

Вкупно 

1 
Учество во проекти финансирани од домашни и 
меѓународни фондови  500.000 0 500.000,00 

2 
Проект Паметни решенија за Велес ЕУ ИПА Програма ЕУ 
за општините (Уредување на централно градско подрачје) 5.000.000 39.093.254,60 44.093.254,60 

3 
Проектирање и техничка документација за пешачка патека 
на Езеро Младост  

500.000 
0,00 500.000,00 

4 Обележување на излетнички места, видиковци и друго 150.000 0,00 150.000,00 

5 Поддршка на Центарот за развој на ВПР 600.000 0,00 600.000,00 

6 Поддршка на туристичкото биро на Општина Велес 300.000 0,00 300.000,00 

7 

Mерки за енергетска ефикасност во објекти во сопственост 
на Општина Велес и субвенции на мерки за енергетска 
ефикасност- 

500.000 
0,00 500.000,00 

8 
Mерки за енергетска ефикасност во објекти - 
Субвенционирање на сончеви колектори 500.000 0,00 500.000,00 

9 

Одржување на постоечките стандарди за квалитет и 
воведување на нови меѓународни стандарди, обуки, 
тренинзи и семинари 150.000 0,00 150.000,00 

10 

Стратешки документи; Консултантски услуги и Техничка 
документација за проекти (изработка на елаборати, студии, 
проекти, извештаи, програми, стратегии) 

500.000 
0,00 500.000,00 

11 Стартап центар во Велес  1.200.000 0,00 1.200.000,00 

12 Европска недела на мобилност 150.000 0,00 150.000,00 

13 Промоција и видливост на проекти и активности 150.000 0,00 150.000,00 

14 
Проект финансиран преку програмата РомАктед 2, 
реконструкција на домови на 25 ромски семејства 

10.000 
50.000,00 60.000,00 

15 Билатерални активности и проекти за развој на туризмот 200.000 
0,00 200.000,00 

16 
Туристичка промоција  (настани и промотивни материјали и 
сигналитика) 

200.000 

0,00 200.000,00 

17 Поставување на монтажна платформа на езеро Младост 300.000 
0,00 300.000,00 

 
ВКУПНО 10.910.000 

39.143.254,60 
 50.053.254,60 

 
  

 

 

 
III. Финансирање 

 

Во следната 2022 година, главен приоритет на Одделението за евроинтеграции и ЛЕР ќе 
бидат апликациите и реализацијата на проекти финансирани од домашни и меѓународни 
програми и фондови. Фокусот ќе остане на имплементација на веќе започнатите проекти во 
насока на подобрување на понудата на Велес како посакувана дестинација за туризам, развојот 
на локалната економија преку подобрување на општите услови за развој, подобрување на 
инфраструктурата и подготовка на јавните објекти за подобра целокупна искористеност како 
стратешки цели. 

Во 2022 година, Општина Велес преку Одделението за евроинтеграции и ЛЕР ќе продолжи 
со продлабочување на соработката со домашните институции и фондови како и со низа 



меѓународни донатори во државата како Делегацијата на ЕУ, УНДП, УСАИД, Швајцарската 
агенција за развој и соработка и други меѓународни партнери и донатори. 

Во соработка со Oдделението за урбанизам, Oдделението за комунални работи, сообраќај, 
изградба и одржување на комуналната инфраструктура, Oдделението за заштита на животната 
средина и останатите одделенија релевантни за економскиот развој, Oдделението за 
евроинтеграции и ЛЕР ќе се фокусира на подготовка на апликации и проектно-техничка 
документација за проекти од домашните и меѓународните фондови. Во 2022 посебно внимание ќе 
биде посветено на проектите кои произлегуваат од Планот за одржлива урбана мобилност како 
значаен стратешки документ за одржлив развој на општината. Во овој контекст програмата 
содржи проектни активности кои се однесуваат на развојот и промоцијата на велосипедизмот како 
здрав и еколошки чист начин на транспорт на подрачјето на општината и еколошкиот јавен 
превоз. 

Програмата ќе се фокусира и на имплементацијата на стратешките цели од Стратегијата 
„Велес паметен град, Стратегија за развој 2019-2030“ со кои ќе се подобрат јавните услуги за 
граѓаните и ќе се обезбеди поголема заштита на животната средина.  
 Одделението  за евроинтеграции и ЛЕР активно учествува во работата на Центарот за 
развој на Вардарскиот плански регион со чиј тим  работеше на стратешките документи за 
локален, рурален и регионален развој како и на развојот на туризмот, бизнис и туристичката 
промоција на Велес. 
 Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој 
во 2022 година е фокусирана на заложбите за развој на индустриски зони и привлекување на 
инвестиции, развој на туризмот како и активна поддршка за инвеститорите од земјава и од 
странство.  
 

 
IV.  Завршни одредби 

 
 За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Велес. 
Активностите од програмата на Општина Велес во областа на локалниот економски развој во 
2022 година ќе ја имплементира Одделението  за евроинтеграции и ЛЕР во соработка со 
Одделението за комунални работи, сообраќај, изградба и одржување на комунална 
инфраструктура, Одделението за урбанизам, Одделението заштита на животната средина и 
другите релевантни одделенија во општината.  
 

Програмата ќе се спроведува преку проектни тимови (од Одделението за евроинтеграции и 
ЛЕР и во зависност од потребите, мешани тимови од одделенијата со координација на 
раководителите и Секретарот на општината).  
  

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 Советот на Општина Велес 
                                  Зоран Љутков с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Образложение 

 
Програмата за активностите на Општина Велес во Одделението за евроинтеграции и 

локален економски равој во 2022 година ги опфаќа целите, активностите и надлежностите на 
Општина Велес во сферата на локалниот економски развој  и во континуитет ги следи 
стратешките определби на општината за одржлив развој со фокус на имплементацијата на мерки 
и активности за одржлива урбана мобилност, паметни решенија и енергетска ефикасност. 
 

  Средствата од точка 1 во буџетот во висина од 500.000 денари се однесуваат на учеството 
на општината во проекти финансирани од меѓународни и домашни фондови и се 
неопходни за учество во процесот на апликација на проекти.  

 

  Во точка 2 во буџетот се предвидени средства кои се однесуваат на проектот Паметни 
решенија за Велес (Уредување на централно градско подрачје) аплициран од Програмата 
ЕУ за општините и средствата се планирани согласно буџетот на проектот.  
 

   Средствата од точка 3 во буџетот во висина од 500.000 денари во програмата се наменети 
за проектирање и изработка на техничка документација за пешачка патека на Езеро 
Младост, со што ќе се придонесе за развој на туризмот.  
 

  150.000 денари од точка 4 од буџетот на програмата се планирани за проект за 
обележување на излетнички места, видиковци и други рекреативни места. На овој начин 
излетничките места ќе станат достапни и привлечни за сите посетители на градот, не само 
за велешани. 
 

   Средствата од точка 5 се однесуваат на континуирана поддршка на Центарот за развој на 
Вардарскиот плански регион. 
 

   Средствата од точка 6 се однесуваат за одржливост и работа на туристичкото биро на 
Општина Велес лоцирано во центарот на градот кое е дел од проектот „Смарт езеро 
Младост“. Средствата се наменети за трошоците за одржување во период од 1 година. 
 

 500.000 денари од точка 7 од буџетот на програмата се планирани за превземање на мерки 
со кои ќе се обезбедат директни инвестиции во енергетската ефикасност во јавните објекти 
во надлежност на Општина Велес. 
 

  Средствата во точка 8 се однесува на промоција на енергетската ефикасност преку 
субвенции на сончеви колектори за граѓаните. 

 
 

   Средствата од точка 9 во буџетот во висина од 150.000 денари во програмата се наменети 
за одржување и редовни проверки на меѓународниот  стандард ISO 9001:2015 за квалитет 
на услуги во локалната самоуправа. 
  

   Средствата од точка 10, во висина од 500.000 денари се наменети за консултантски услуги 
за изработка  на елаборати, студии, проекти, извештаи, стратегии, програми и техничка 
документација  кои се задолжителни при аплицирањето на проекти пред домашни и 
меѓународни фондови. 

 
 

   Средствата  во точка 11, во висина од 1.200.000 денари во Програмата се наменети за 
Стартап центар, со цел помош и поддршка за развој на нови бизниси и отварање на нови 
работни места.  

 

   Средствата во точка 12 се предвидени за реализација на активности во рамките на 
Европската недела на мобилност.  
 



   Точка 13 се однесува на промотивни материјали потребни за промоција и видливост на 
тековни пректи и активности. 

 

   10.000 денари се однесуваат на проект финансиран преку програмата РомАктед 2, 
реконструкција на домови на 25 ромски семејства. Веќе е завршена првата фаза од 
проектот РомАктет 1. 

 

   Точка 15 се однесува на активности и проекти за развој на туризмот со Република 
Франција. 

 

 Средствата во износ од 200.000 денари во точка 16 се однесува на промотивни материјали 
за равој на туризмот. 

 

 300.000 денари од точка 17 се наменети за поставување монтажна платформа на езеро 
Младост. 
 
 

Како и во 2021 година, оваа Програма може да подлежи на повеќе измени како резултат на 
одобрувањето на проекти од домашни и меѓународни фондови во текот на годината.  

 

 


