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ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ НА АКТИВО ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Центарот на активни граѓани АКТИВО во 2019 година доби поддршка за реализација на три  проекти.  
Првиот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ имаше за цел  да 

ја зголеми информираноста на граѓаните за управување со јавни пари. За да се исполни оваа цел во рамки на 
проектот беа остварени следните четири резултати. 

 Креирана база со податоци за извршувањето на буџетот за 9-те општини од Вардарски плански регион; 
 Изработена веб страница на проектот каде ќе бидат достапни сите информации за следење на 

извршувањето на буџетите; 
 Изготвени анализи во кои се претставени клучните наоди од спроведените истражувачки монторинг 

активности; 
 Подобрена  информираноста кај граѓаните од  9-те општини за состојбата со извршување на буџетот во 

локалните самоуправи. 
Проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“ траеше од 01.07.2018 
година до 01.04.2019 година. Проектот беше регрант на проект на Фондација Отворено општество и Евротинк 
Македонија, а финансиски поддржан од Европска унија во висина од 7900 евра. 
 
 Вториот проект кој АКТИВО го доби оваа година беше „Вклучување на жените од рурални средини во 
креирање на локални политики“. Проектот има за цел да ги едуцира, информира и вклучи во креирањето на 
локланите политики руралните жени кои припаѓаат на општините Велес, Градско, Чашка и Росоман. 
 Проектот е регрант на Квина тилл Квина и Организација на жени од Свети Николе. Трае од 01.10.2018 до 
31.12.2019 година и е поддржан е од Европска Унија со 14.992,00 евра. 
 
Третиот проект „Подобрена информираност како превенција од корупција“,  Целта на проектот е граѓаните на 
едно место да ги имаат сите потребни информации за услугите кои што ги нудат општините Велес, Градско, 
Лозово и Чашка, односно да знаат кај кого треба да се обратат за да добијат одредена услуга, колку е рокот на 
испорака на услугата, кои документи се потребни за истата да ја добијат од општината и колку таа чини. Проектот 
е регрант на Транспарентност Македонија и НВО Инфо Центар, трае од 01.07.2019-31.12.2019 и е поддржан од 
Европската Унија  во висина од 5920,00 евра 
 
Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес во соработка со Општина Велес поставија урбана опрема и 

спортски реквизити во училишните дворови на селата Горно Оризари и Башино Село. Поточно, беа поставени 

по една лулашка со две седишта, по една единечна клацкалка и по една фигура на федер за секое од овие две 

населени места. 

Апликацијата за средства од општина Велес следеше откако претходно АКТИВО реализирајќи го проектот 

„Вклучување на жените од руралните средини во креирање на локални политики“ како регрант на проект на 

Квина тил Квина, Скопје  и Организација на жени од Свети Николе, а финансиран од Европската Унија ги 

идентификуваше потребите на жените во Горно Оризари и Башино село кои во голем дел беа насочени кон 

задоволување на потребите на децата во овие рурални места. 

Активноста беше реализирана со средства во висина од 200.000,00 денари од Општина Велес преку Програмата 

за социјална заштита, Глава 5 Родова рамноправност. 

На 22.09.2019 во Велес, волонтери и млади ликовни уметници од Велес изработија три нови дизајнерски 

решенија на три пешачки премини. 

Акцијата е резултат на соработката помеѓу Центарот на активни граѓани „Активо” од Велес и Општина Велес.На 

улиците „Алексо Демниевски Бауман” (во близина на ЈП „Парк спорт”), „Борис Трајковски” (во близина на ООУ 
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„Васил Главинов”) и на улицата „Петре Прличко” (во близина на ООУ „Панко Брашнаров”), десетина волонтери, 

млади ликовни уметници од Велес  четири ноќи работеа на новите дизајни на пешачките премини под надзор 

на вработените од секторот за урбанизам од Општина Велес и во соработка со СВР Велес. Пешачките премини 

се изработени во 3Д модел и со предупредувачки зборови со цел зголемување на видливоста на пешаците и 

побезбедно одвивање на сообраќајот на улиците во Велес, информираат од Општината. 

Активноста е дел од проектот R2M – „Ready to Move” („Подготвени за движење”) кои се организираат во текот 

на оваа седмица, а со тоа Општина Велес од 16 до 22 септември ја одбележува Европската недела на 

мобилност. Проектот ќе биде заокружен на 22 септември (недела) со организирање на Ден без автомобили. 

Ко-спонзори на оваа активност од Европската недела на мобилност се и Европската Делегација во РСМ и ЕУ 

Инфо центрот во Скопје, како и Министерството за животна средина и просторно планирање. 

 


