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 Воведна порака  
 Основна Мисија на која и беше даден приоритет и најголемо 

внимание во тек на 2014 година, од страна на вработените во 

одделението за Локален Економски развој, беше потикнување и 

проширување на соработката со невладиниот сектор, и формирање 

на советодавно  тело – Економско социјален совет - на локално 

ниво, кој ќе овозможи почеток на воспоставување на дијалог на 

локално ниво со сите заинтересирани страни, но пред се 

воспоставување на дијалог помеѓу јавниот и бизнис секторот со цел иницирање на разни 

активности за подобрување на климата за поттикнување на локалниот економски развој. 

Истовремено во рамки на нашите можности се трудевме да ја зацврстиме соработката на 

меѓународен план со проширување на можностите за соработка - 

 на други институции во рамки на веќе воспоставени пријателски односи, каде во 

рамки на соработката со општина Калиновац, предложивме соработка на детските 

градинки и основните училишта, со резултат оформена фејсбук страна помеѓу 

децата од завршните класови на основните училишта од Калиновац и Стојаково, 

 и продолжување на разговорите со општина Балатонбоглар за 

воспоставување на официјални односи, но за жал без конкретна 

реализација, до сега. 

 

 

 

 

Другите активност беа насочени кон изнаогање на средства за 

финансирање на одредени приоритетни проекти, во зависност од повиците на 

потенцијалните донатори и програми, кон јакнење на капацитетите на одделението со 

присуство на разни обуки, соработка со други оптштини на локално и регионално ниво. 

Со почит, 

,  

Митко Влахов-раководител на 
одделението за ЛЕР 

Марјан Пеев-Помлад соработник 
за поддршка и следење на ЛЕР 
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Реализација на програмата - Опис 
Во текстот подолу ќе Ви биде опишана реализацијата на Годишната програма според 

активностите врз основа на редоследот од истата. 

Активност 1 
Поддршка на невладините организации (граѓанскиот сектор) и месните заедници 

Во рамки на оваа активност имаше планирано две под-активности: 1.1Финансирање на 

локални микропроекти од различни области и 1.2 Поддршка за редовно функционирање 

на МЗ.  

Како што беше и планирано во првата под-активност беа објавени три Јавни повика за 

прибирање на предлог проекти. Повиците беа објавувани согласно Оперативните насоки 

за користење на финансиски средства од Буџетот на општина, изготвени од одделението 

за ЛЕР, усогласени со претставниците 

од НВО секторот и усвоени од  

Советот на општина Богданци.  

http://www.bogdanci.gov.mk/index.php

/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-

32-30/356-2014-06-15-22-26-57 - линк 

прв повик 

Во рамки на првиот повик средства 

доби ЗКУД „Бранд Петрушев“ , кој во 

рамки на проектот набави комплет на 

носија за женскиот ансамбл од друштвото.  

http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-16-43-04/390-2014-

09-15-07-29-53 - промовирана набавената носија 

Првото објавување на Вториот повик http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-

16-42-07/2013-06-04-16-43-04/371-2014-07-14-09-18-10 - линк втор повик 

заради неквалитетни поднесени апликации беше поништен, и на повторниот за 

финансирање беше одобрена апликацијата на графичката работилница „Софија“, која се 

уште го нема завршено проектот и заради што не можеме да објавиме конкретни 

резултати.  

http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/393-2014-

09-22-06-51-04 - линк вториот повторен повик 

 

http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/356-2014-06-15-22-26-57
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/356-2014-06-15-22-26-57
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/356-2014-06-15-22-26-57
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-16-43-04/390-2014-09-15-07-29-53
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-16-43-04/390-2014-09-15-07-29-53
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-16-43-04/371-2014-07-14-09-18-10
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-16-43-04/371-2014-07-14-09-18-10
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/393-2014-09-22-06-51-04
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/393-2014-09-22-06-51-04
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Активностите на проектот се оправдано 

одложени заради барање од страна на 

училиштата за да нема дополнителен 

ангажман во овој период, пред 

полугодие кога учениците се најмногу 

ангажирани со активности во редовната 

настава. 

На третиот повик како најдобра беше 

прифатена апликацијата на РК „Младост 

09“,  

http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/383-2014-

08-26-08-52-42 - линк трет повик 

Проектот насловен како: Опремување на фитнес сала за потребите на „РК МЛАДОСТ 09“ 

Богданци, од кој  највидлив резултат, е набавената и поставена фитнес опрема, (Набавени 

се: комбинирана фитнес справа, бенч клупа, маса за стомачни вежби, бенџ шипки, крива 

шипка, сет тегови од 32 и 45 кгр, еднорачни тегови, точак и сталажи ), а најважен според 

нас, подобрување на условите за спортување кај различни категории на млади. 

Беше објавен и Јавен повик за поддршка за редовно функционирање на МЗ. 

http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-16-43-04/368-2014-

07-09-13-13-08 - линк повик месни заедници 

При припрема на барањата Месните заедници треба да се потпираат на Постапката за 

одобрување на барање за користење на средства од Буџетот на општина Богданци 

Програма за ЛЕР 2014 година - поддршка за редовно функционирање на МЗ,изработена 

од одделението за ЛЕР, која е заеднички усвоена. 

 

На повикот до месните заедници, за жал се јави само МЗ од Стојаково која добиените 

средства ги искористи за доопремување на сопствената канцеларија со репарирање на 

стариот мебел и инсталирање на телефонска линија и интернет со обезбедени средства за 

една година однапред. 

http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/383-2014-08-26-08-52-42
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-15-32-30/383-2014-08-26-08-52-42
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-16-43-04/368-2014-07-09-13-13-08
http://www.bogdanci.gov.mk/index.php/2013-06-04-16-42-07/2013-06-04-16-43-04/368-2014-07-09-13-13-08
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Активност 2 
Поддршка на развојот на МСП на 

претприемачите и земјоделските 

производители  

Втората активност во себе содржеше четири 

под-активности: 2.1 Формирање на 

Економски ( стопански ) Совет на општина 

Богданци,2.2 Подготовка и печатење 

брошури,2.3 Мерки за поддршка на 

земјоделските производители и 2.4 Организација на обуки и трибини. 

Во врска со оваа активност најголемиот дел од нашето внимание посветивме на 

формирањето на ЛЕСС, бидејќи тоа ни беше и една од главните цели на Годишната 

Програма. Во врска со ова остваривме повеќе контакти и одржавме неколку состаноци со 

претставници на бизнис заедницата од нашата општина. Комуникацијата воглавно беше 

преку електронска пошта врз основа на базата на податоци, пред се, од централен 

регистар, и врз основа на лични контакти со претставниците од оваа целна група, кои 

покажаа интерес по ова прашање. Со цел 

подобро конципирање на целата работа беше 

изготвен, од наша страна прашалник кој беше 

доставен до компаниите,каде од одговорите се 

потврди интересот за формирање на ова 

советодавно тело. Паралелно со ова 

воспоставивме и контакти со Бизнис 

конфедерацијата на Македонија, од која 

добиваме поддршка во овој процес, и каде со 

Извршниот претседател на БКМ, Г-ин Миле Бошков, остваривме неколку средби. Одлуката 

за формирање на ЛЕСС е изгласана од Советот на општина Богданци, и со окончување на 

номинирањето на членовите и нивните заменици, се надеваме дека до крајот на оваа 

година, членовите на ЛЕСС ќе ја потпишат спогодбата за формирање.  

Во рамки на мерките за поддршка на земјоделците, во текот на оваа година имаме 

издадено ( само ) една Потврда за усогласеност на Барањето за финансиска поддршка од 

ИПАРД програмата со локалните стратегии. 

Редовно ги следиме објавите од АФПЗРР, и ИПАРД канцеларијата и истите ги објавуваме 

на нашата web страна. 

Во соработка со регионалниот бизнис центар од Гевгелија и Центарот за развој на ЈИПР, 
организиравме обука за стекнување со нови ИТ вештини за претставници од бизнис 
заедницата. Главна цел на Проектот „Регионален Бизнис Центар“ е воспоставување на 
бизнис партнерство и деловна комуникација помеѓу мали и средни претпријатија, 
претприемачи, земјоделци и други субјекти за подобар економски развој и креирање на 
повеќе работни места во Југоисточниот плански регион.   Обуката беше наменета за сите 
сопственици на бизниси, менаџери, вработени, претприемачи и лица кои сакаат да се 
занимаваат со бизнис од регионот,при што  основна цел беше нивно запознавање со 
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најновите достигнувања во IT светот, користење на истите за подобрување на сопствените 
вештини и лична надообразба. 

   Учесниците на обуката се стекнаа со знаења и вештини како на најлесен, најдобар и 
најевтин начин да ги промовираат своите бизниси преку користење на новите сознанија на 
интернет маркетингот. 

И покрај големиот број на потврди за учество, сепак, сметаме дека мал дел од нашите 
компании испратија свои вработени на оваа обука.  

Што се однесува до подготовката и изготвувањето на брошури, констатираме дека по оваа 

под-активност немаме ништо реализирано. 

Активност 3 
Поттикнување на партнерства и меѓународна ( и регионална ) соработка 

Во рамки на меѓународната соработка, со општина Калиновац беа остварени возвратни 

посети, каде меѓу другото, беа остварени работни средби со директорите на детската 

градинка и основното училиште во општина Калиновац со цел продолжување и развивање 

на соработка со соодветните установи  во општина Богданци, ЈОУДГ Коста Поп Ристов 

Делчев Богданци и ОУ Кирил и Методиј Стојаково. 

Беше оддржана работна средба со општинската администрација на општина Калиновац и 

Директорката на ЛАГ-Подравина Г-ѓа Михаела Лончар на која беа разменети низа 

позитивни искуства меѓу двете збратимени општини. 

 

Во рамки на посетата исто така беше остварена и средба со претставници од општина 

Балатон-Боглар, Република Унгарија, и општина Подстрана, Република Хрватска во насока 

на можности за воспоставување на официјална соработка и со овие две општини, и во 

возвратната посета, учество на претставници од општина Калиновац на младинскиот камп 

на Паљурци како и продолжување на воспоставената соработка помеѓу двете општини и 

создавање услови истата да се движи и во други области. 

На регионално ниво, во Република Македонија пред се е значајна успешната соработка со 

ЦРЈИПР, во повеќе сегменти, како што е заедничко учество и поддршка за разни 

проекти,организирање и учество на разни обуки, помош и поддршка од наша страна при 
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подготовка на регионалните стратешки документи со наше активно учество( оваа година 

одделението за ЛЕР при подготовка на Стратегијата за развој на ЈИПР учествуваше активно 

во процесот во три секторски групи, економија и инвестиции, земјоделство и рурален 

развој и туризам и култура).   

Активност 4 
Средства за сопствено учество во имплеметација на проекти 

 Во рамки на оваа активност имаше три под-активности:4.1 Сопствено учество на 

Општина Богданци за реализација на меѓународни проекти со посебен акцент за ИПА 

фондовите,4.2 Сопствено учество на Општина Богданци реализација на регионални 

проекти во рамките на Југоисточниот Плански Регион,4.3 Сопствено учество на Општина 

Богданци за реализација на проекти по повици на домашни организации и институции. 

Искористување на средствата од Грантот од проектот МСИП - проект за подобрување на 

општинските услуги, општина Богданци го финансираше проектот Енергетска ефикасност 

во ООУ Петар Мусев 

Богданци,односно замена на 

столаријата во ова училиште, кој 

проект се однесува на целите 

дефинирани во Програмата за 

енергетска ефикасност 2013-2015. 

Во ова училиште се заменети 

вкупно 64 позиции.  

Бидејќи остана дел од средствата 

нереализиран со дополнителен 

договор тие средства се насочија 

кон замена на дел од столаријата 

во СОУ „ Богданци“, 4 позиции, во општинската зграда „Изворски“, 10 позиции, и 

поставување на целокупната столарија на помошен објект во ОУ „Кирил и Методиј“ во 

Стојаково, 6 позиции. 

На Јавниот повик од Министерство за локална самоуправа, односно Бирото за регионален 

развој за доделување на средства за финансирање на проекти за развој  на селата, 

утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2014година, општина Богданци 

аплицираше со Проектот:Набавка на контејнери за с.Стојаково и с. Селемли.  

Со проектот се набавија 15 метални контејнери кои соодветно денес беа распределени 

само  во с.Стојаково, и истите се поставија на локации во договор со месните власти. 
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Општина Богданци аплицираше 

на повикот на ЗЕЛС за вклучување 

во Програмата за сертификација 

за поволно деловно опкружување 

во Југоисточна Европа (Business 

Friendly Certification South East 

Europe (BFC SEE), која е 

единствена регионална програма 

за унапредување на 

конкурентноста на локалните 

самоуправи која се спроведува во 

Хрватска, Македонија, Босна и 

Херцеговина и Србија. Проектот е 

поддржан од Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа – Подобрување на 

општински услуги при Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ), 

финансиран од Германското сојузно министерство за соработка и развој. 

Општина Богданци, заедно со Гази 

Баба, Прилеп и градот Скопје се новите 

четири единици на локална 

самоуправа кои потпишаа договори, со 

кој чин и официјално започна процесот 

на сертифицирање за стекнување на 

регионален печат на локални власти со 

поволно деловно опкружување (БФЦ 

СЕЕ). 

На повикот од Проектот на УСАИД за 

меѓуетничка интеграција 

(ПМИО),аплициравме со комбиниран проект, кој во првиот дел се однесуваше на  

РЕКОНСТРУКЦИЈА ( САНАЦИЈА) НА СИСТЕМ ЗА ТОПЛОВОДНО ГРЕЕЊЕ ВО СОУ БОГДАНЦИ, и 

вториот, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НАДВОРЕШНО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ И УРЕДУВАЊЕ НА 

ПРИСТАПНА ПАТЕКА ДО ИГРАЛИШТЕТО, во средното општинско училиште „Богданци“. 

Истотака подготвивме апликација за Конкурсот на Министерството за култура за 

манифестацијата топол културен бран , во рамки на програмата за финансирање на 

проекти од национален интерес во културата за 2014 година од каде се обезбедени 

средства за еден настан на Богданско културно лето.  

Со УНДП беше склучен  Договорот за соработка за потребите на Проектот „Промовирање 

на одржливи вработувања 3 и поддршка на Владата во спроведување на оперативниот 

план за активни мерки на пазарот на труд за 2014“- Програма општинско-корисна работа, 

кој беше поддржан заради успешно поднесената апликација.Со јавно соопштение на беа 

повикани сите евидентирани невработени лица (активни баратели на работа) жители на 

општина Богданци да се јават за ангажман во рамките на програмата за општинско 
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корисна работа. Со проектот беа ангажирани три лица за времетраење од 6 месеци, со 

половина работно време.  

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД-ФИНАНСИСКА ИМПЛИКАЦИЈА САМО ЗА ПРОЕКТИ КАДЕ ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛЕР ИМАЛО ДИРЕКТНО 

УЧЕСТВО 

РБ Донатор општина СОУ ЈКП 
локална 

заедница 

1 Светска банка МСИП-Грант 1.230.000  5.802 /  /  /  

2 БРР(контејнери) 151.875  151.875 /  /  /  

3 ЗЕЛС(сертификација) / 308.473  /  /  /  

4 УСАИД(Гимназија) 1.200.001 120.360   282.863  43.725 4.720  

5 Министерство за култура 30.000  / /  /  /  

6 УНДП-ОКР 108.000 8.000   /  /  / 

 Вкупно  2.719.876 
 

 594.510 
 

 282.863  43.725  4.720  

*Износите во табелата се превземени од буџетите на апликациите 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД-ЗБИРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Извор на средства Донација Сопствено учество Друго Вкупно 

Вкупен Износ  2.719.876 
 

 594.510 
 

331.308 3.645.694 

Процентуален износ 74,60  16,30 9,10 100 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД – БУЏЕТСКА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА - ПРОГРАМА Г1 , поддршка на ЛЕР 

РБ ПЛАН 2014 РЕАЛИЗАЦИЈА 2014 

1 2.170.000 446.202 

* Извор, одделение за финансии, состојба 16.12.2014 година 

И во наративниот и во табеларниот приказ не се искажани , и не можат точно да се 

пресметаат,средствата финансирани од други институции за реализација на разни обуки, 

семинари, студиски посети и работилници. 

Активност 5 
Подготовка на проекти 

 Петтата  активност имаше една под-активност: 5.1. Учество на стручни обуки, тренинзи, 

семинари, работилници, конференции. 

Вработените во одделението за ЛЕР во рамки на оваа активност а со цел подигање на 

сопствените капацитети, во изминатата година посетивме повеќе од 25 работилници, 

семинари, конференции, студиски патувања и слично. 
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Активност 6 
Други oперативни расходи и договорни услуги 

 Во рамки на шестата активност имаше две под-активности: 6.1. Договорни обврски и 

6.2. Други оперативни расходи.  

Оваа активност беше предвидена од причина што во рамки на проектите можно е да се 

јави потреба од воспоставување на одредени договорни обврски, како што се на пример 

одредени ангажирања на надворешни лица, експерти, или да има потреба од 

дополнителни расходи за активности кои при изготвување на програмата не сме биле во 

можност да се предвидат. Во рамки на реализацијата на оваа програма од буџетската 

линија Г1, се искористени само средства за превод. 

Останати Активности 
1. Како резултат на спроведувањето на Проектот „Енергетска ефикасност преку 

меѓуопштинска соработка“, заедно со соседните општини Гевгелија и Валандово, 

поддржан од УНДП, Општина Богданци се најде меѓу 13-те со најзабележителни успеси во 

поттикнувањето и развојот на институционалните и човечки капацитети во однос на 

енергетската ефикасност. 

Во годишната публикација на УНДП покрај Хрватска, Турција, Црна Гора, Албанија, 

Молдавија, Бугарија, Босна и Херцеговина и некои други, детално е опишан и успехот на 

меѓуопштинската соработка помеѓу гореспоменатите општини преку спроведувањето на 

проектот поврзан со енергетска ефикасност, со што Република Македонија беше успешно 

претставена како земја која може да се носи со трансформационите промени, користејќи 

грантови за инвестирање во енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. 

Целокупната публикација можете да ја преземете на следниот линк:  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-
reduction/EmpoweringLivesBuildingResilience.html 

(со преземање на пдф документот Volume 3),или директно до пдф документот на следниот 
линк:  

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/CrossPractice%20generic%20theme/UNDP_R

BEC_SuccessStories_v3.PDF ) 

2. Реализирани се завршните активности на неколку проекти од минатата година за кои 

одделението за ЛЕР ги има подготвено апликациите за добивање на средства, и тоа 

Проектите: Водовод со резервоар за водоснабдување и канализациски систем со 

пропратни објекти во с.Ѓавото, „Паљурци-Амфитеатар“,Реконструкцијата на втората фаза 

од локалниот пат Богданци-Ѓавото. 

3. Учество на Саемот во Република Германија се одржа саемот Light +Building 2014 ( 

Светлина + Градење ) 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/EmpoweringLivesBuildingResilience.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/EmpoweringLivesBuildingResilience.html
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/CrossPractice%20generic%20theme/UNDP_RBEC_SuccessStories_v3.PDF
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/CrossPractice%20generic%20theme/UNDP_RBEC_SuccessStories_v3.PDF


 

 

10 Одделение за локален економски развој | Декември,2014 

 

4. Остварена средба со претставници од 

Центарот за институционален развој, ЦИРа, од 

Скопје, на тема можноста општина Богданци да 

биде вклучена во проект финансиран од 

Швајцарската агенција за развој, а спроведуван 

од ЦИРа, кој се однесува на секторот Туризам  и 

угостителство со посебен осврт на Зголемување 

на можностите за вработување каде како целни 

групи се младите и жените.  

5. Поднесен Предлог проект до Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, за 

средства за изградба на велосипедска патека-Cross-country дисциплина. Патеката опфаќа 

повеќе области во атарот на с. Стојаково, с.Селемли и Богданци, и се движи во областа на 

рововската линија од I  Светска војна. Предлог проектот го изготвивме во има и за (како 

корисник на средствата) Клубот за екстремни спортови ПЕЛИКАН-ЕКСТРЕМ с.Стојаково. 

Вредноста на бараните средства е 159.850 мкд. До изготвувањето на овој извештај немаме 

информација за (не)одобрување на апликацијата. 

6. Други активности: 

 Обработка на податоци, архивирање и ажурирање на новата ситуација во 

софтверот за следење на енергетската потрошувачка ExCite 

 Изготвување и доставување на : 

o Извештаи 

o Прашалници 

o Акциски планови 

 Изготвување и ажурирање на разни бази на податоци 

 Организирање на средби со разни целни групи ( НВО, Бизнис, МЗ) 

 

 

 

 

 


