
Ј А В Е Н    П О В И К 

Имате идеја, предлог, сугестија за успешен економски развој на вашата 
општина? 

Споделете ја со нас! - ПРАШАЛНИК (превземи) 

Знаете што е потребно за да се развива Вашата општина, но досега сте 
немале можност вашата идеја да ја предложите некому? 

Знаете како може да се реши одреден проблем кој го попречува развојот на 
Вашата општина, но сте немале можност да учествувате во неговото 
разрешување? 

Бидејќи гласот на граѓаните и другите чинители не е секогаш слушнат, овој пат 
Програмата за работа на Мрежата за инклузивен развој на Вардарски Плански 
Регион ќе се изработи на поинаков начин. 

Би сакале да го слушнеме гласот на сите заинтересирани граѓани, особено на 
оние кои досега не биле дел од општествените мрежи и организации. 

Само така ќе може да изработиме успешна програма - со граѓаните и за 
граѓаните. 

За таа цел, се повикуваат сите граѓани,  бизнис секторот и невладините 
организации,  од Вардарскиот Плански регион(вклучувајки ги Велес, 
Лозово, Чашка, Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино и Демир Капија), 
да достават свои идеи, предлози, сугестии за услуги кои треба да ги дава 
Мрежата за инклузивен развој, а кои би се зеле во предвид при 
изработката на програмата. 

ПРАШАЛНИК (превземи) 

Вашите идеи, предлози, сугестии испратете ги на: 
e-маил: adriana.nesova@vardarregion.gov.mk   
веб страна: www.vardarregion.gov.mk 
Тел.бр: 043 211 484 или 
адреса: ул. Панко Брашнар бр.1 , 1400 Велес -Центар за развој на 
Вардарски плански регион, 
за заедно да подготвиме успешна локална програма! 

Повеќе информации за мрежата за инклузивен развој на Вардарскиот 
плански регион: 

Мрежата за инклузивен развој е тело, формирано неодамна од општините во 
Вардарскиот плански регион. Таа ќе биде институционално продолжена рака 
на Центарот за развој на ВПР и општините од регионот, кои низ мрежата ќе 
координираат и ќе обезбедуваат услуги за приватниот сектор соработувајќи 
интензивно со двете регионални стопански комори, субјектите во приватниот 
сектор и релевантните НВО. Мрежата ќе одигра улога и при јакнење на 
граѓанскиот сектор и на локалните заедници за тие да може активно да 
учествуваат во работата на локалните институции околу приоритетните 
прашања поврзани со локалниот и регионален развој. 
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