
Општина Богданци 
Одделение за локален економски 

развој 

Инвестирај во општина Богданци!                   Развојот е наш заеднички интерес! 



 Општина Богданци – ВИЗИЈА 

   
   Општина Богданци до 2020 година ќе биде 

посакувано место за живеење, атрактивна 

туристичка дестинација и дестинација привлечна за 

инвеститорите, со развиено-современо земјоделско 

производство и еколошки чиста средина, носител 

на сопствениот економски и културен развој, 

рамномерно на територијата на целата Општина, со 

современо живеење, со висок квалитет на јавни 

услуги и модерна инфраструктура. 
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Организација и структура на 

одделението за ЛЕР 

 

 Односи со општинската администрација 

    - Како одделение во општинската 

       администрација 

 Формирање на одделението за ЛЕР 

    - 21. Октомври 2009 

 Запослени од области на: 

    - Општествените науки   
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Улога на одделението за ЛЕР 

во рамки на општината 
 Планирање на локалниот економски развој 

 Изработка на стратешки документи за развој на 
општината 

 Изготвување на проекти 

 Поддршка на развојот на малите и средните 
претпријатија и на претприемништвото на 
локално ниво 

 Воспоставување и развој на локална мрежа на 
институции и агенции и промовирање на 
партнерство 

 Други работи утврдени со закон и други 
прописи, статутот и актите на Советот и 
Градоначалникот на општината 
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Цел на одделението за ЛЕР 
 

- Привлекување на инвестиции 

- Поддршка на деловните субјекти на локално 
ниво 

- Маркетинг и промотивни активности 

- Вмрежување со институциите на сите нивоа 

- Градење на функционална база на податоци 

- Реализација на проекти од акционите планови 

- Партнерство на јавниот со приватниот сектор  

- Едукација и перманентно усовршување  

- Останати работи кои допринесуваат за 
локалниот економски развој  
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Привлекување на 

инвестиции 
Резултат: 
 

- Писма со намери за вложување и 
изведување на проект; 

- Донесени одлуки за олеснување на 
инвеститорите; 

- Присуство на состаноци со странски и 
домашни инвеститори; 

- Остварена мегународна соработка со 
повеке општини; 
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ПОДДРШКА НА ДЕЛОВНИТЕ 

СУБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНО НИВО 
Контакти и директна поддршка на локалната деловна заедница 

 Одржани низа средби, форуми, дебати со бизнис заедницата; 

 Организирање на инфо денови по национални програми од 
различни области; 

 Организирање на обуки од различни области 

 Промовирање на деловниот сектор на регионално и национално 
ниво  

 Вклучување во иницијативи од локално, регионално и 
национално значење 

 Заеднички настап на домашни и мегународни саеми 

 Поддршка при формирање на ЛЕСС; 

 Воспоставено партнерство во рамки на реализација на заеднички 
проекти; 
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Маркетинг и промотивни 

активности 
-    Подготовка на промотивни материјали за 

привлекување на инвестиции 
-    Богданци шампион во добро владеење - 

Публицитет (Проект-Размена на најдобрите ЕУ 
практики за следење на корупцијата на локално 
ниво). 

 Power point презентација за инвестициските 
можности на општина Богданци 

 Современо сетирана web страна на општината 
www.bogdanci.gov.mk 

 Процес на сертификација за поволно деловно 
окружување – позитивен имиџ 

 Интензивна соработка со локалните и 
националните медиуми 
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Вмрежување 

 
 Вмрежување на ЛС со Бизнис секторот : ЛЕСС 

 Вмрежување со НВО  и ЈП: ОКР ( 2013, 2014, 2015), 
Јавни повици, Мрежа за рурален развој, ПМ НЕТ 

 Со локалните самоуправи: Во рамки на ЗЕЛС 

 Мегуопштинска соработка : Програми и набавка на 
опрема за Енергетска ефикасност со Гевгелија и 
Валандово, Заеднички ревизор со Валандово 

 Регионални институции: ЦРЈИПР, 

 Национални институции: Министерства и агенции 

 Мегународна соработка: Збратимување со општина 
Калиновац 

 Прекугранична соработка: Програми со Бугарија и 
Грција 
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Изградена сопствена база на 

податоци 
 База на регистрирани деловни субјекти со телефонски броеви 

 База на јавни објекти на територија на општина Богданци 
(ExCite softver) 

 База на расположлив деловен простор со кој не управува 
општината (LTAS даночен софтвер) 

 Bogdanci brownfields database  

 База на податоци за достапни медиуми 

 База на податоци за НВО секторот 

 База на податоци од областа на туризмот 

 База на податоци за културните манифестации и настани  

 База на податоци за месните заедници 

 Ценовник на комуналните услуги во општина Богданци 

 Профил на локалната самоуправа 

 Листа на инвеститори во општина Богданци... 
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Реализирани позначајни 

проекти 
- Изградба на водовод и канализација со пропратни објекти во с.Ѓавото 

- Доизградба на потисен цевковод  во должина од 1.400м  за водоснабдување 
на Богданци кој директно го поврзува изворот на вода кој се наоѓа во 
с.Ѓавото  со резервоарот кој се наоѓа во Богданци 

- Спортската сала во О.У Кирил и Методи во с.Стојаково 

- Спортската сала во СОУ Богданци 

- Проширен локалниот пат Богданци – Стојаково 

- Асфалтиран стариот  пат Богданци – Ѓавото 

- Изградба на тротоарски површини во с.Селемлија во должина од 1.600м и 
ширина 1,5м и нови канали за решавање на проблемот со атмосферската 
вода 

- Комплетно е променето и проширено Уличното осветлување со штедливо, 
во сите населени места во општина Богданци 

- Проект „Отворена врата за културна размена - Градење на заедничка 
европска иднина“ (реконструиран ЈОУДК Богданци)... 
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Партнерство на јавниот со 

приватниот и НВО секторот 
Програма за ЛЕР (годишен акционен план за локален 

развој) 

Локален економски социјален совет 

Бизнис секторот редовно дава поддршка на 

настаните од значење за општина Богданци 

Распределба на буџетски средства, модел на јавни 

повици кон НВО преку програмата за ЛЕР 

Партнерство во реализација на проектот 

Промовирање на оддржливи вработување 2,3,4 

(Општинско корисна работа 2013, 2014, 2015)  
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Едукација и усовршување 
 Во деловниот свет вештините и знаењето се 
поважни од дипломата 

Усовршување на многубројни обуки, 
работилници, семинари, презентации, инфо 
средби од различни области на локалниот развој 
(Преку 150 во периодот 2009-2015). 

Поседување на сертификати и дипломи од 
различни области (Од посета на курсеви, on-line 
куреви и предавања) 

Мегуопштинска соработка и размена на искуства 

Мегународна соработка и размена на искуства 

Студиски патувања  

Инвестирај во општина Богданци!                   Развојот е наш заеднички интерес! 



Останати активности на 

одделението за ЛЕР 
 Поддршка на процесот на стратешко планирање 

      Секојдневна комуникација со тимот за стратешко планирање 

      Прибирање на податоци за профил на општината 

      Мониторинг на реализација на проектите од стратешките 
документи 

 Поттикнување на финансирањето 

      Контакти со деловни банки кои имаат филијала во општината 
со цел     користење на податоците од пазарот на финансии и 
информирање на локалната деловна заедница 

      Подготовка на проекти за креирање на микрофинансиски и 
грантни шеми 

 Унапредување на работната сила 

      Соработка со општинската и републичката агенција за 
вработување 

      Подготовка и реализација на едукативни програми за 
консултации во сферата на претприемаштвото 

       Изработка на база на податоци за расположливата работна 
сила во општината 
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 Подготовка и мониторинг на реализација на проекти 

     Анализа на условите на пазарот и можностите за стартување 
на нови развојни проекти     

     Контакти со мегународни организации и донатори 

     Истражување на можностите за финансирање на развојни 
програми 

     Подготовка управување и реализација на развојни проекти 

 Советодавна функција (Совет на општина, Градоначалник) 

     Регулативи во областа на економскиот развој 

     Давање на мислење за усвојување и спроведување на 
локални  и инвестициони програми 

     Давање на иницијатива за подготовка на општински планови 

 Оддржување и унапредување на односите со министерствата 
и агенциите на централно ниво ... 
 

Инвестирај во општина Богданци!                   Развојот е наш заеднички интерес! 



Најголеми успеси на општина 

Богданци во кои имаат учествувано 

вработените на ЛЕР 
 Усвоени стратешки документи за локален развој, 

рурален развој, климатски промени, ЛЕАП и 
енергетска ефикасност; 

 Усвоени акциони планови по стратешките 
документи; 

 Поддршка и учество во реализација на проекти 
од различни области (2009 - 2014); 

 Поддршка во формирање на ЛЕСС во партнество 
со приватниот и невладиниот сектор; 

 Градење на позитивен имиџ на општината – 
Процес за сертификација за поволно деловно 
окружување; 
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• Општина Богданци се најде меѓу 13-те со 
најзабележителни успеси во поттикнувањето и 
развојот на институционалните и човечки капацитети 
во однос на енергетската ефикасност (Годишна 
публикација на УНДП за Хрватска, Турција, Црна Гора, 
Албанија, Молдавија, Бугарија, Босна и Херцеговина и 
некои други); 

 Богданци шампион во добро владеење (Проект-
Размена на најдобрите ЕУ практики за следење на 
корупцијата на локално ниво). 
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Контакт 

 Оделение за ЛЕР 

 Митко Влахов, Марјан Пеев 

 Ул. „Маршал Тито“ бр.62, Богданци 

 Тел/факс: 034 222 333 
 mitko.vlahov@bogdanci.gov.mk,mitkovlahov@yahoo.com, 

marjan.peev@bogdanci.gov.mk marjanpeev@gmail.com 
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