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ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

Коњаницата на Илинденскиот марш помина низ Велес

Велес беше дел од маршутата на Илинденскиот марш што Организацискиот одбор на оваа несекојдневна манифестација 
во чест на најголемиот македонски празник Илинден го реализираше по 38-ми пат. На својот пат за легендарното Крушево 
коњаниците се поклонија пред споменикот на Велешките илинденци во центарот на градот и заедно со делегација од 
Општина Велес положија цвеќе.

Интернет клуб „Светот на дланка“ во Велес

Во просториите на „зградата на синдикатот“ на ул. „8-ми Септември“ свечено се отвори 30-тиот бесплатен интернет клуб, во 
рамки на проектот „Светот на дланка“.На свеченото отворање присуствуваше заменик министерот за информатичко 
општество и администрација Тимчо Муцунски и градоначалникот на Општина Велес, Славчо Чадиев. Интернет клубот ќе 
можат да го користат сите граѓани од понеделник до петок од 09:00 часот до 17:00 часот.

Оштетена е урбаната опрема на 
Езерото „Младост”

И покрај напорите на Општина Велес да ја разубави 
околината на Езерото „Младост” со поставување на 
урбана опрема, за жал, несовесни граѓани 
неодамна уништиле дел од поставените клупи и 
летниковци. Ова е појава со која се соочуваме со 
години наназад. Вандализмот несакано стана 
пракса која наместо да биде минато, се почесто ја 
гледаме на уредените локации. Апелираме до 
граѓаните во иднина да покажат повеќе свест и 
грижа за урбаната опрема и зеленилото, со што ќе 
придонесат градот во кој сите живееме да биде 
поубав.

,
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ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

Градежните работи продолжуваат со несмален интезитет

Изминатиот месец се  уреди крак од улицата „Невена Георгиева Дуња”, која се наоѓа во Населба „Тунел”.                                                                                                                                              
Должината на оваа улица изнесува 150 метри, а дополнително на овој потег ќе се направи и паркинг простор со површина од 
350 м2. Станува збор за улица која е многу важна за жителите од овој дел на градот, а која досега беше во лоша состојба. 
Увид на градежните работи денес направи и градоначалникот Славчо Чадиев кој изрази задоволство од текот на 
активностите и начинот на кој се излегува во пресрет на потребите на граѓаните. Средства за реализирање на овој проект се 
предвидени во Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2016 година.

Нови засилувања во ГРК ,,Борец”

Градскиот Ракометен Клуб ,,Борец“ ги засилува своите редови пред почетокот на престојната сезона. Ракометарот Бобан 
Андовски кој минатата сезона играше во РК ,,Вардар Јуниор” на позиција лев бек и Игор Павловски кој ги бранеше боите на 
РК ,,Радовиш” на пикерската позиција се нови играчи на ГРК ,,Борец”.
На остварената средба со Градоначалникот на Општина Велес, М-р Славчо Чадиев се официјализираше и нивниот 
трансфер. Благодарение на добрата соработка со тимот на РК ,,Металург“, во следниот период на позајмица за ГРК ,,Борец” 
ќе настапува и Кристијан Давитковски кој игра на позиција десен бек.
Покрај овие играчи, екипата на ГРК ,,Борец“ се засили и со младиот велешанец Антонио Јаневски кој настапуваше во 
екипата на ,,Вардар 2” во младинската лига и на финалниот турнир во младинската лига (Сезона 2015/2016) беше дел од 
,,All Star” тимот како најдобро лево крило.

Прием на Црковниот хор кај градоначалникот на Општина Велес

На прием кај градоначалникот  беа претставници од Црковниот хор на Повардарската епархија „Св. вмч. Пантелејмон“ кои 
учествуваа на 20-от по ред интернационален хорски фестивал во Карпениси, Грција. Овој фестивал, кој опфаќа повеќе 
категории на хорско пеење, 14 години има и натпреварувачки карактер. Во категорија на православна духовна музика, во 
конкуренција на хорови од Романија, Израел, Кипар и Грција го освои првото место, а истовремено диригентот проф. 
Славица Ставрева беше прогласена за најдобар диригент на фестивалот.
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Одбележани 65 години од смртта на Панко Брашнаров

Општина Велес одбележа 65 години од смртта на народниот учител, Панко Брашнаров – илинденецот од двата Илиндена, 
затвореникот од сите режими, непоколебливиот правдољубец и борец за Македонија. 
Во негова чест пред споменикот на плоштад „Панко Брашнаров“ се одржа свечена академија „Во спомен на учителот“ по 
што се поклонија пред неговото дело и оддадоа почит, делегации од Општина Велес, ОО на СЗБ од НОВ, претставници на 
институциите од градот, здруженија на граѓани и политички партии. По положувањето на букети цвеќе, пригодно обраќање 
за животот и револуционерниот пат на Панко Брашнаров одржа историчарот Илија Василески. На чествувањето, од страна 
на градоначалникот Славчо Чадиев на членови на семејството на Брашнаров им беше доделена копија од Спомен плакета 
издадена во 1969 година по повод 25 години од АСНОМ, а која од непознати околности никогаш не завршила во нивни раце, 
туку истата била чувана во просториите на велешкиот музеј.

Одбележани 203 години од раѓањето на Андреа Дамјанов

Изминатиот месец се одбележаа 203 годишнинатa од раѓањето на најголемиот балкански градител Андреја Дамјанов. На 
вечното почивалиште на градителскиот великан свежо цвеќе положи делегација од Општина Велес, претставници на 
институции и членови на друштвото на архитекти од Велес.
Андреја Дамјанов е роден во 1813 година во село Папрадиште, велешко, во семејство на познати мијачки градители. Со 
своите браќа, мајсторот Андреја градел цркви во Македонија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и други земји на 
Балканот. Неговата градителска умешност била забележана и во Европа, особено од патеписците кои Андреја го 
споменуваат како вреден и ценет мајстор и градител - уметник. Неговите цркви се сметаат за бисери на сакралната 
архитектура на Балканот. При изградбата на црквите Дамјанов особено внимавал на акустиката во ентериерот на црквата. 
Црквата посветена на Св. Пантејелмон, светецот заштитник на Велес се одликува со токму таква акустика што светот ја 
препознава по изразот „Македонска миланска скала“.

Бетонирана улица во с. Оризари

Заврши бетонирањето на улица „Бајрам Хасанович“ во с. Оризари. После реконструкцијата на канализациска мрежа на 
оваа улица, заврши и бетонирање на истата. Должината на оваа улица е повеке од 300 метри, а активностите беа 
предвидени во Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2016 година.
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13-ти Интернационален фолклорен фестивал

На сцената на амфитеатарот во Младинскиот парк започна 13-тиот Интернационален фоклорен фестивал „Велес“ 2016. 
Традиционално, на свеченото отворање му претходеше дефиле на учесниците низ улиците на Велес преплетувајќи ги 
боите на Македонија, Мексико, Србија, Турција, Романија, Бугарија, Полска, Црна Гора, Грција. 
13-тото издание на Интернационалниот фолклорен фестивал го отвори градоначалникот Славчо Чадиев. 
Присутните во амфитеатарот во Младинскиот парк ги поздрави и Томе Јаневски, претседател на Организацискиот одбор на 
фестивалот. Фестивалска вечер покрај домаќините од Македонија, настапија и гостите од Мексико, Србија, Турција, 
Романија и домаќините од Македонија. Велес 5 дена живееше во ритамот на фолклорниот фестивал.

Учесниците на фоклорниот фестивал на прием во Општина Велес

На прием кај градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев и претседателот на Организацискиот одбор на ИФФ Томе 
Јаневски дојдоа претставници на фолклорните ансамбли од Мексико, Турција, Романија, Бугарија, Црна Гора и Србија за да 
ги пренесат првичните впечатоци од престојот во Велес и да се заблагодарат на гостопримството, граѓаните и 
организаторите што токму тие ја имаат привилегијата да бидат учесници на 13-тиот Интернационален фолклорен фестивал 
во Велес. 
Градоначалникот Чадиев им се заблагодари на гостите што со својот фолклор и позитивна енергија и овој пат докажаа дека 
се најмоќните амбасадори на своите земји и промотори на својата култура. 
Г-динот Јаневски не го криеше задоволството што продолжува да негува пријателството меѓу ансамблите и земјите од каде 
што тие доаѓаат со нови, млади играорци, но и со ветерани што се редовни учесници на овој, веќе реномиран и 
стандардизиран интернационален фолклорен фестивал. Гостите  имаа можност да ги посетат знаменитостите на градот 
здобивајќи се со незаборавни мигови на дружење и пријателство.
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Делегација на Oпштина Бига од Р. Турција во посета на Велес

Во посета на Општина Велес претстојуваше  делегација од збратимената општина Бига, Република Турција, предводена од 
градоначалникот Исмаил Ишик и членови на Советот. За гостите најнапред беше организиран прием од страна на 
градоначалникот Славчо Чадиев, а потоа беше направена и обиколка и разгледување на градот. На приемот се 
разговараше за продлабочување на пријателството и креирање на нови значајни проекти. При посетата беа отворени и 
повеќе прашања од областа на економијата, културата, образованието и други области во кои може да се промовира 
искрена и пријателска соработка. Гостите од Република Турција ја искористија можноста и да ја посетат родната куќа на 
Хамдибеј, Велешанецот кој по потекло е од Велес а неговиот лик и дело е од големо значење за турскиот народ и историја. 
Денес, 95 години по неговата смрт, Хамдибеј останува да биде големиот мост за поврзување помеѓу двете општини.

1 година Совет на млади на Општина Велес

Советот на млади на Општина Велес ја одржа својата прва свечена седница по повод првиот роденден на ова општинско 
тело во чиј состав покрај претставници на младинските организации во Велес, учество имаат и многу млади велешани.
Свечената седница имаше за цел да го одбележи едногодишното постоење на Советот на млади на Општина Велес, како и 
да го потпише меморандумот за соработка со младинската иницијатива „Сакам-Можам“ од Долни Милановац, Република 
Србија со што Советот веќе започна да функционира и меѓународно. Целта е да го презентираме она што Советот успеа да 
го спроведе изминатата година, чии проекти и идеи беа реализирани, како и да им се заблагодариме на луѓето без кои се ова 
не би било реалност-изјави претседателот на Совет на млади Филип Спиркоски. На свечената седница се обрати 
Градоначалникот на Општина Велес г-дин Славчо Чадиев и Претседателот на Советот на Општина Велес г-дин Александар 
Колев со што ја поздравија работата на Советот на млади.

Гемијата и учесниците на Вардарската регата стигнаа во Гевгелија

Поминувајќи над сто километри на гемија и чамци, учесниците на Вардарската регата „Гемиџии“ 2016, предводени од 
градоначалникот на Општина Велес, Славчо Чадиев на 3-ти јули годинава пристигнаа во Гевгелија. На крајната дестинација 
гемиџиите на новото време ги дочекаа градоначалникот на Гевгелија Иван Франгов. Учесниците во регатата кои 
истовремено пристигнаа на целта изразија задоволство од можноста на овој начин да ја продолжат традицијата на 
Гемиџиите, а истовремено и да уживаат во пловењето по Вардар. 
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Претставници на исламска вероисповед на прием кај градоначалникот

Градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев организираше прием за претставниците од исламската вероисповед. 
Покрај членовите на Советот на Општина Велес Бесим Ахмедов, на приемот присуствуваше и муфтијата Адем Чоревски, 
како и членовите на Џамискиот одбор од Велес, претставници на граѓански организации, месни заедници и спортисти.
„Рамазан Бајрам е најголемиот и најзначајниот празник во исламската вера, празник на мирот и меѓусебното разбирање, 
празник на кој луѓето се свртуваат едни кон други за да си подадат рака и да си помогнат. Јас лично многу се радувам и 
почестен сум секогаш кога се наоѓам на обележување на некој културен настан или празник што е организиран од граѓаните 
од исламска вероисповед затоа што имам можност да ги запознаам одблизу обичаите, традицијата, културата на живеење 
кои во суштина и не се разликуваат многу од христијанските.“ – рече градоначалникот Чадиев. Инаку за време на 
Рамазанските пости, градоначалникот организираше Ифтарска вечера за повеќе од стотина верници од исламската 
вероисповед, оние кои се придржуваат на принципите на рамазанскиот пост од горе споменатите организации.

Заврши поставување на урбана опрема на Eзерото „Младост”

Во околината на Eзерото „Младост” на изградените пешачки патеки заврши поставувањето на урбана опрема. 
Активностите беа дел од проектот финансиран преку Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот 
развој. Во посета на оваа локација беше и градоначалникот Славчо Чадиев кој изрази задоволство од она како изгледа 
сработеното. Во рамките на проектот предвидено беа комплетно уредени 11 локации со летниковци, клупи, маси и друга 
урбана опрема. Реализацијата на проектот ќе придонесе во заложбите за развој на транзитниот туризам на Eзерото 
„Младост”.

Се осветли клучката кај Башино Село

Изминатиот месец на клучката кај Башино Село се вршеа интезивни активности за нејзино осветлување, со што значително 
се подобри безбедноста на сообраќајот на оваа крстосница која е еден од главните влезови во градот. Реализацијата на 
проектот е во надлежност на ЈП за државни патишта како дел од напорите за осветлување на клучките на државните 
патишта во Република Македонија, а со цел да се подигне нивото на услуги на корисниците на патиштата. Претходно беше 
извршено целосно осветлување на автопатскиот тунел пред оваа клучка. Осветлувањето беше направено со лед светилки 
со што значително се зголеми прегледноста на возачите, а со тоа и безбедноста во сообраќајот.
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Mинистерката за МИОА во посета на Општина Велес

Градоначалникот Славчо Чадиев заедно со раководителите од општинската администрација и директорите на 
институциите чиј основач е општината, имаше работна средба со министерката за Информатичко општество и 
администрација, Марта Арсовска Томовска. Целта на посетата беше разгледувањето на сите аспекти од примената на 
новиот Закон за општа и управна постапка. Министерката Арсовска Томовска рече дека посетите на единиците на 
локалната самоуправа е да се види подготвеноста во надминување на одредени недостатоци пред отпочнувањето на 
примената на законот од први август. За граѓаните ова ќе значи скратување на времетраењето на постапката, но и 
намалување на трошоците за поединците што се засегнати. Ова е интересна новина со цел подигнување на квалитетот на 
јавните услуги. Според градоначалникот Чадиев, Општина Велес во досегашниот период докажа дека е максимално 
транспарентна и им излегува во пресрет на потребите на граѓаните но и на правните лица.Тоа ќе биде случај и со примената 
на новите законски измени, за што искажа огромна благодарност за досегашната соработка со Министерството за 
информатичко општество и администрација. Инаку, новиот закон, покрај подобрувањето на ефикасноста на 
администрацијата, значително ќе придонесе и во експедитивноста и економичноста на постапките.

Се асфалтира улицата „Роса Плавева”

Градежните работи во Велес продолжуваат со несмален интензитет. Во текот на изминатиот месец се вршеше 
асфалтирање на улицата „Роса Плавева”, која се наоѓа Населбата „Тунел”, над детската градинка. 
Станува збор за улица која е многу важна за жителите од овој дел на градот, а која досега беше во лоша состојба. Во увид на 
градежните работи беше и градоначалникот Славчо Чадиев кој изрази задоволство од текот на активностите и начинот на 
кој се излегува во пресрет на потребите на граѓаните.

Доделени две електромоторни инвалидски 
колички

Согласно Програмата на Општина Велес во областа на 
социјалната заштита и активностите по Локалниот акциски 
план на лица со инвалидност, а со цел подобрување на 
квалитетот на живот на лицата со инвалидност, Општина 
Велес има предвидено финансиски средства за 
обезбедување на електромоторни инвалидски колички. Од 
страна на градоначалникот Славчо Чадиев изминатиот 
месец беа доделени финансиски средства во висина од 
250.000,00 денари на Здружение на лица со церебрална 
парализа и Здружение МОБИЛНОСТ кои ќе овозможат да се 
подобри квалитетот на живот на двајца нивни членови.
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