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1.ОСНОВА 
 
 Во 2021 година во областа на локалниот економски развој Одделението за 
евроинтеграции и ЛЕР ќе продолжи со директна реализација на веќе започнатите проекти во 
2020 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 2020 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 2021 година, главен приоритет на одделението за ЛЕР покрај апликацијата 
и реализацијата на проекти финансирани од домашни и меѓународни програми и фондови ќе 
биде и подготовката на Стратегијата за ЛЕР 2021-2025. 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 целовкупна искористеност како стратешките цели. 

Во 2021 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 одделението за урбанизам, одделението за комунални работи, 
сообраќај, изградба и одржување на комуналната инфраструктура, одделението за заштита на 
животната средина и останатите одделенија релевантни за економскиот развој, одделението 
за локален економски развој ќе се фокусира на подготовка на апликации и проектно-техничка 
документација за проекти од домашните и меѓународните фондови. Во 2021 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“ преку обезбедување 
можности за субвенционирање и набавка на електрични возила со кои ќе се подобрат јавните 
услуги за граѓаните и ќе се обезбеди поголема заштита на животната средина.  

Одделението за ЛЕР, во 2020 година  подготви апликација на проектот ИНКЛУЗИВЕН 
СМАРТ ТУРИЗАМ – рекреативни содржини и услуги за еднаков  пристап до туристичката 
атракција Езеро Младост кој е оценет како прворангиран во регионот од страна на донаторите 
Швајцарската агенција за развој и соработка. Договорот за проектот во вредност од околу 9 
милиони денари ќе биде потпишан до крајот на 2020 година, а ќе се реализира до мај 2021 
година. Учеството на Општина Велес е делумно веќе реализирано со креирањето на плажа 
крај езеро Младост (додадена вредност на проектот во висина од 200.000 МКД), средствата 
предвидени во оваа програма се наменети за поставување на специјализирана платформа за 
влез на лица со ограничена мобилност во вода, на новата плажа крај езерото Младост.  

Покрај оваа апликација, Општина Велес поднесе и концепт нота до Делегацијата на 
Европската Унија во Република Северна Македонија за повикот кој ќе биде отворен во 
наредниот период во областа на развојот на Општините односно повикот „ЕУ за општините“. 
Во првата фаза на апликација на проектот со максимален фонд од 800.000 евра, проектниот 
концепт на Одделението за ЛЕР беше највисоко оценет. Процесот на апликација за проектот 
фокусиран на уредување на пешачка зона во централното градско подрачје продолжува. 

Добиените средства во мерките „321“ и „322“ кои се користат за реализација на 
пристапот кон селото „Сливник“ и уредување на главната улица во селото беа целосно 
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завршени со што е завршен пристапот до селото  кое претставува едно од поголемите села со 
развиена локална економија во областа на земјоделието. Со овие мерки директно се 
подобрува пристапот кон селото со асфалтирање на патот до него и изградба на улица во него. 
Во мерката „323“ проектот кој се однесува на изградба на пат до локалитетот „Пешти“ за развој 
на туризмот во Општина Велес исто така беше целосно реализиран и пуштен во употреба. 
Одделението поднесе апликации и до други меѓународни донатори. Сите овие проекти проекти 
се реализираат во 2020, а се очекува дел од нив бидат завршени во 2021 година. 

Во програмата за локален економски развој предвидена и реализирана беше 
„Реконструкцијата на кров на СОУ Јовче Тесличков“ од грантот обезбеден од Светска Банка во 
износ од над 4.000.000 денари, а завршени беа и улицата во с.Иванковци преку Бирото за 
регионален развој како и водоводот во индустриската зона „Мамутчево“, проект кој беше 
аплициран до БРР преку Центарот за развој на Вардарски плански регион. 
 Мерките од областа на енергетската ефикасност се вклучени во програмата за ЛЕР  и 
во 2021 година што претставува директна реализација на Програма за промовирање и 
поттикнување на енергетската ефикасност во Општина Велес 2019-2021 година. Оваа 
програма ќе биде обновена во текот на 2021 година со додавање на нови мерки за реализација. 
 Во 2020 година започна со реализација на најголемиот проект финансиран од 
меѓународни средства во Општина Велес односно проектот „Смарт езеро Младост“ кој има за 
цел да ја создаде првата СМАРТ (паметна) туристичка атракција во нашата држава преку 
активирање на потенцијалот на вештачкото езеро „Младост“ а во чија фокус на активности 
беа:   

• Доградба и реконструкција на пешачка патека од влезот на езерото „Младост“ до хотел 
„Романтик“ во должина од 780 м 

• Доградба на пристапен пат до винаријата „Сопот“ во должина од 726 м 
• Инфраструктурно уредување на еко – камп со површина од 1500 м2 
• Уредување на смарт паркинг со користење на дигитален систем за управување со 

капацитет од 23 паркинг места 
• Подобрување на велосипедските патеки со должина од 17.5 км околу езерото „Младост“ 
• Уредување на регионално туристичко биро во градот Велес 

Набавка на: 
• 20 велосипеди со смарт уред и дигитален систем за управување 
• 5 смарт клупи на соларна енергија 
• 1 полнач за електрични возила B+ 
• 30 канти за селекција на отпад 
• 5 контејнери со смарт уред за следење и дигитален систем на управување 

Набавка и поставување на опрема за сигнализација: 
• Промотивен билборд во близина на винаријата „Сопот“ за промоција на езерото 

„Младост“ и Вардарскиот регион 
• 5 унифицирани табли со информации за најзначајните атракции во регионот 
• 5 табли со информации за флората и фауната на езерото „Младост“ 
• 5 табли со пораки за заштита на околината 
• Поставување хоризонтална и вертикална сигнализација како и на 6 унифицирани табли 

од дрво на местата за одмор долж велосипедската патека (17,5 км) 
Промотивни активности: 

• Изработка на 2 промотивни спота за езерото „Младост“ и регионот 
• Изработка на 2000 промотивни брошури и 5000 флаери 
• Изработка на веб страна 

 
 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. 
 Во 2020 година, Одделението подготви вкупно 4 апликации на проекти за Програмата 
за прекугранична соработка со Грција, во рамките на ИПА од кои два се аплицирани директно 
преку општината, еден преку Народниот Музеј-Велес и еден преку Центарот за развој на 
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Вардарскиот плански регион. Воедно, одделението аплицираше и проект за изработка на 
студија за јавен превоз во Програмата за поддршка на општините на СИДА и УНДП. 
Одделението се вклучи и во партнерски проект во соработка со Франција и Албанија во 
сферата на заштитата на архитектонското наследство. Одделението учествува и во проект за 
донација на медицинска и училишна опрема за општините Велес и Берово, од асоцијацијата 
АЛМА, од Алзас – Франција.   
 

Одделението  за евроинтеграции и ЛЕР и во  2019 година продолжува  со  одржувањето 
на стандардот ISO 9001:2015 чија цел е континуирано подобрување на квалитетот на услугите 
кон граѓаните. Општината обучи двајца интерни проверувачи за непречено одржување на 
системот.  

 
 Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски 
развој во 2020 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.  
 
  
2. ПРИОРИТЕТНИ ПОТРЕБИ  
 

▪ Во 2021 година ќе се финализираат започнатите проекти и ќе се работи на подготовка 
на нови проектни апликации пред домашни и меѓународни фондови. 

▪ Соработка со останатите партнери во аплицирањето на меѓународни проекти и 
активности со цел зголемување на средствата преку фондовите достапни за Општина 
Велес. 

▪ Поддршка на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и учество во 
регионалниот развој преку подготовка на стратегии и програми за развој.  

▪ Имплементација на мерки од областа на енергетската ефикасност согласно програмата 
за енергетска ефикасност. 

▪ Имплементација на ПОУМ (План за одржлива урбана мобилност). 
▪ Имплементација на стратегијата „Велес паметен град, Стратегија за развој 2019-2030“  
▪ Обезбедување на елаборати, студии, проекти, извештаи и техничка документација 

неопходни за апликација на проекти пред домашни и меѓународни донатори   
▪ Континуирано одржување на  стандардот за квалитет ISO 9001:2015. 
▪ Во 2021 година Општина Велес ќе продолжи со реализација на билатерални проекти и 

активности со партнери од Европа и од светот.  
▪ Изработка на неопходни стратешки документи за развојот на локалниот економски 

развој на Општина Велес. 
▪ Поддршка на Локалната акциона група „Вардар Леадер“. 

 
 
 
3. ОПИС НА ПРОГРАМАТА  
 
 
3.1  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. 
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3.2  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“ 
• Изработка и имплементација на Стратегија за развој на локалната економија 2021-2025 
• Изработка и имплементација на Програмата за енергетска ефикасност 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКА РАМКА   2021 
 
                                                                                                    

Рб. Активност  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 Учество во проекти финансирани од 

домашни и меѓународни фондови 
            

2 Проект финансиран од ЕУ преку ИПА 
програмата, раководен од светска 
банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- 
Прва иновативна туристичка атракција во 
Македонија“ - инфраструктурни 

            

3 Проект финансиран од ЕУ преку ИПА 
програмата, раководен од светска 
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банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- 
Прва иновативна туристичка атракција во 
Македонија“ - промотивни активности 

4 Проект финансиран од ЕУ преку ИПА 
програмата, раководен од светска 
банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро Младост- 
Прва иновативна туристичка атракција во 
Македонија“ - набавка на опрема 

            

5 Поддршка на Центарот за развој на ВПР             
6 Учество во проект за заштита на 

архитектонско наследство со Република 
Франција и Република Албанија 

            

7 Проект за развој на велосипедизмот - 
Pump Track 

            

8 Проект за социјална инклузија             
9 Поддршка на туристичкото биро на 

Општина Велес 
            

10 Mерки за енергетска ефикасност во 
објекти во сопственост на Општина Велес 
и субвенции за инвертор клими и други 
мерки за енергетска ефикасност 

            

11 Одржување на постоечките стандарди за 
квалитет и воведување на нови 
меѓународни стандарди, обуки, тренинзи 
и семинари 

            

12 Стратешки документи; Консултантски 
услуги(изработка на елаборати, студии, 
проекти, извештаи, програми, стратегии) 

            

13 Маркација и изградба на велосипедски 
патеки 

            

14 Субвенции за набавка на електрични 
возила за јавен градски превоз 

            

15 Европска недела на мобилност             
 
 

 
5. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 
• Зајакнати   капацитети за привлекување инвестиции и овозможување добра бизнис 

клима за развој на јавните приватни партнерства.  
• Подобрено искористување  на расположиви домашни и меѓународни фондови. 
• Подобрена  енергетската ефикасност. 
• Зајакнати административни капацитети за стандарди и  обуки за имплементација на 

проекти. 
• Зајакнати  капацитети за бизнис и туристичка промоција на општината на домашен и 

меѓународен план. 
• Продлабочена соработка и партнерства со НВО секторот во  заедничка подготовка и 

аплицирање на проекти пред домашните и меѓународните фондови 
• Имплементирани мерки од ПОУМ  
• Имплементирани мерки од Акциониот план на стратегијата „Велес паметен град, 

Стратегија за развој 2019-2030“ 
• Стратегија за локален економски развој 2021-2025 
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• Програма за енергетска ефикасност 2021-2023 
 

 
 

6. БУЏЕТ 
 
  
 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕР 2021 

Ред.бр Програма Наслов 
Општина 
Велес 

Надворешни 
фондови Севкупно 

1   

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

2   

Проект финансиран од ЕУ 
преку ИПА програмата, 
раководен од светска 
банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро 
Младост- Прва иновативна 
туристичка атракција во 
Македонија“ - 
инфраструктура 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

3   

Проект финансиран од ЕУ 
преку ИПА програмата, 
раководен од светска 
банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро 
Младост- Прва иновативна 
туристичка атракција во 
Македонија“ - промотивни 
активности 195.242,00 0,00 195.242,00 

4  

Проект финансиран од ЕУ 
преку ИПА програмата, 
раководен од светска 
банка(ЛРЦП) - „СМАРТ Езеро 
Младост- Прва иновативна 
туристичка атракција во 
Македонија“ - набавка на 
опрема 668.461,00  668.461,00 

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

6   

Учество во проект за 
заштита на архитектонско 
наследство со Франција и 
Албанија 300.000,00 0,00 300.000,00 

7   

Проект за развој на 
велосипедизмот - Pump 
Track 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

8   
Проект за социјална 
инклузија 100.000,00 0,00 100.000,00 

9   
Поддршка на туристичкото 
биро на Општина Велес 200.000,00 0,00 200.000,00 
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10   

Mерки за енергетска 
ефикасност во објекти во 
сопственост на Општина 
Велес и субвенции за 
инвертор клими и други 
мерки за енергетска 
ефикасност 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

11   

Одржување на постоечките 
стандарди за квалитет и 
воведување на нови 
меѓународни стандарди, 
обуки, тренинзи и семинари 50.000,00 0,00 50.000,00 

12   

Стратешки документи; 
Консултантски 
услуги(изработка на 
елаборати, студии, проекти, 
извештаи, програми, 
стратегии) 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

13   
Маркација и изградба на 
велосипедски патеки 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

14   

Субвенции за набавка на 
електрични возила за јавен 
градски превоз 500.000,00 0,00 500.000,00 

15   
Европска недела на 
мобилност 150.000,00 0,00 150.000,00 

    ВКУПНО 12.463.703,00 0,00 12.463.703,00 
 
 
7. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
 
 
 Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски 
развој во 2021 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 Совет на Општина Велес 
Ќирил Гајдов с.р. 

 
________________________ 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  
 
 
  Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот 
економски развој за 2021 година 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 фондови и 
се неопходни за учество во процесот на апликација на проекти.  

 
•  Во точка 2 и точка 3 и 4 во буџетот се предвидени средства кои се однесуваат на 

проектот „Смарт Езеро - Младост“ аплициран до Програмата „Проект за локална и 
регионална конкурентност“ средствата се планирани согласно буџетот на проектот за 
градежни активности, набавка на опрема и промоција. Проектот треба да биде затворен 
до мај 2021 година. 
 
 

•   Средствата од точка 4 во буџетот во висина од 600.000 денари во програмата се 
наменети за континуирана поддршка на Центарот за развој на Вардарскиот 
плански регион. 
 

•  300.000 денари од точка 5 од буџетот на програмата се планирани за проект за 
заштита на архитектонско наследство со Република Франција и Република 
Албанија. 
 

•   Согласно договорот со инвеститорот, Општина Велес ќе добие техничка 
документација за проектот додека средствата во износ од 3.500.000 денари 
предвидени во точка 6 од буџетот на програмата се планирани за реализација 
на терен на „Pump Track“ односно урбан велосипедски парк за млади. Локацијата 
на овој парк е предвидена во градскиот парк во Велес. 
 

• Во точка 7 се предвидени средства за проектот „ИНКЛУЗИВЕН СМАРТ 
ТУРИЗАМ“ – рекреативни содржини и услуги за еднаков  пристап до 
туристичката атракција Езеро Младост. Одделението за ЛЕР, во 2020 година  
подготви апликација на проектот ИНКЛУЗИВЕН СМАРТ ТУРИЗАМ – рекреативни 
содржини и услуги за еднаков  пристап до туристичката атракција Езеро Младост кој е 
оценет како прворангиран во регионот од страна на донаторите Швајцарската агенција 
за развој и соработка. Договорот за проектот во вредност од околу 9 милиони денари 
ќе биде потпишан до крајот на 2020 година, а ќе се реализира до мај 2021 година. 
Учеството на Општина Велес е делумно веќе реализирано со креирањето на плажа 
крај езеро Младост (додадена вредност на проектот во висина од 200.000 МКД), 
средствата во висина од 100.000 денари предвидени во оваа програма се наменети за 
поставување на специјализирана платформа за влез на лица со ограничена 
мобилност во вода, на новата плажа крај езерото Младост.  

 
 

•   Средствата во точка 8 се предвидени за одржливост и работа на туристичкото 
биро на Општина Велес лоцирано во центарот на градот кое ќе биде отворено 
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во рамки на проектот „Смарт езеро Младост“. Средствата се наменети за 
трошоците за одржување во период од 1 година. 

 
•  1.000.000 денари од точка 9 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 
како и меки мерки  и активности за промоција на енергетската ефикасност преку 
субвенции на инвертор клими за граѓаните. 
 

•   Средствата од точка 10  во буџетот во висина од 50.000 денари во програмата 
се наменети за одржување и редовни контроли на меѓународниот  стандард ISO 
9001:2015 за квалитет на услуги во локалната самоуправа  

 
•   Средствата од точка 11, во висина од 2.000.000 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 12, во висина од 1.500.000 денари  во Програмата се 

наменети за маркација и изградба на велосипедските патеки со цел олеснување 
на пристапот на велосипедистите на теренот на кој возат. Маркацијата и 
изградбата  на патеките е мерка од Планот за одржлива урбана мобилност –
ПОУМ.  
 

•  Средствата планирани во точката бр.13 во висина од 500.000 денари се 
планирани за имплементација на Стратегијата за паметен град, Стратегија за 
развој 2019-2030 како и за имплементација на ПОУМ во доменот на развој на 
капацитетите на општината за обезбедување на јавни транспортни услуги со 
максимално користење на возила што од една страна не ја загадуваат животната 
средина, а од друга страна заштедуваат ресурси и средства затоа што работат 
на електричен погон. 

 
•   Средствата во точка 14 се предвидени за реализација на активности во рамките 

на Европската недела на мобилност.  
 
 

Како и во 2020 година, оваа Програма може да подлежи на повеќе измени како резултат 
на одобрувањето на проекти од домашни и меѓународни фондови во текот на годината.  

 


