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ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

Обележан Меѓународниот ден на Бошњаците

И оваа година Горно Оризари беше центарот на Бошњаците од Македонија за да ги обележат 38-мите Средби на 
Бошњаците. Уште еднаш се докажа дека традицијата и обичаите на еден народ можат да се сочуваат и да се почитуваат 
таму каде што живее дел од него без оглед на тоа колку е далеку неговата матична татковина. 
Корените, мелосот, обичаите и традицијата се вистинскиот начин да се пренесе и да се остави традицијата на идните 
поколенија.На свеченоста свое обраќање имаше и градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев кој во своето 
обраќање истакна дека организирањето на овие Бошњачки средби даваат јасен сигнал оти Бошњаците во Оризари ја 
пишуваат историјата на својот развој, но и на развојот на Велес и Македонија. 
- „Општина Велес Ве поддржува и Ве охрабрува. Секој Ваш успех, достигнување, економски и културен напредок, е и наше 
задоволство.“- рече градоначалникот Чадиев.

 Уличната уметност го разубави Велес

Со цртање мурали во Младинскиoт парк и во близина на Мало мовче, изминатиот месец се реализираше акцијата „Млади, 
мурали и јавни простори“. Акцијата е дел од проектот на УСАИД за граѓанско општество, а се реализираше во соработка со 
Младинскиот образовен форум и неколку граѓански здруженија од Велес. 
Проектот „Мурали Велес”, директно е инспириран од уличната уметност и нејзините идеи за ”субверзивност” и 
разубавување на јавниот простор. 
Субверзивноста во овој проект не се однесува на некакво нелегално интервенирање во заедничкиот простор во градот, туку 
напротив, со помош и поддршка на општината, овој проект покажува дека галериите и музеите не се единствените места во 
кои може да се изложи и види уметност, туку дека во градот постојат и ѕидни површини кои совршено може да послужат за 
истата намена.
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Комитетот за управување со отпад го одржа првиот работен состанок
 
Управувањето со отпад е комплексно прашање за чие решавање е потребно вклучување на поголем број интересни групи. 
Заради тоа, Градоначалникот на Општина Велес формираше Комитет за управување со отпад кој има задача да го следи 
спроведувањето на Планот и Годишните програми за управување со отпад, да ги анализира податоците и информациите за 
тековната ситуација во управувањето со отпадот и да ги идентификува идните проблеми што ќе треба да се решат.
На 24.09.2015година Комитетот за управување со отпад на територијата на Општина Велес го одржа првиот работен 
состанок на кој се разгледуваше Информацијата за превземените активности и за реализација на Програмата за 
управување со отпад за 2015 година, усвоена од Советот на Општина Велес, активностите кои претстојат за реализација до 
крајот на годината. Дискусијата продолжи и околу приоритетните проблеми со кои се соочува општината во делот на 
управувањето со отпадот.
Исто така, на средбата беше извршена Презентација на студиската посета во Јапонија, реализирана од 08.05.2015-
04.07.2015г. во рамките на Програмата на Јапонската агенција за развој и соработка на тема: Подобрување во 
управувањето со отпадот од страна на Билјана Шуркова-Манаскова, претставник од Република Македонија.
На состанокот присуствува и стручни лица од Општина Велес и ЈКП Дервен кои согласно својот делокруг на работа имаат 
задача дада ги организираат и координираат активностите околу спроведување на Програмата.

 Ученичката Симона Калешова доби признание од Чешкиот амбасадор

На меѓународниот ликовен конкурс „Лидице 2015“ во организација на Република Чешка, ученичката Симона Калешова од 
ООУ „Благој Кирков” Велес под менторство на наставникот по ликовно образование Живко Пренџов освои престижна 
награда. По тој повод, денес во кабинетот на Градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев, лично Амбасадорот на 
Република Чешка во Република Македонија Мирослав Рамеж на наградената ученичка и го врачи признанието. Пригодни 
подароци имаше и за менторот и директорката на училиштето . Следната средба е на 20 октомври, кога на покана на 
Амбасадорот добитниците ќе гостуваат во Чешката амбасада во Скопје.
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Балкански мрежи за заштита на културното наследство

На покана на Француската национална асоцијација на градови со историја и уметност, Градоначалникот на Општина Велес, 
м-р Славчо Чадиев во својство на Претседател на Асоцијата на градови од Македонија со архитектонско наследство 
учествуваше на Меѓународна конференција посветена на перспективите за вмрежување во заштитата на културното 
наследство. На конференцијата која се одржа на 21 септември во Гилање, Косово, Градоначлникот Чадиев ги 
презентираше искуствата на македонската национална асоцијација во спроведувањето на активности за заштита на 
наследството, анимирањето на општините и реализацијата на меѓународни проекти во соработка со Француската 
национална Аасоцијација. На конференцијата на која присуствуваа Скендер Боштракај, Министер за култура, млади и 
спорт на Косово, Љуфи Назири, градоначалник на Гилање - Косово, Софи Метадие, Градоначалничка на Болие ле лаш – 
Франција, Марилиз Ортиз, директорка на Француската национална асоцијација ANVPAH & VSSP присутните го прифатија 
предлогот на градоначалникот Чадиев за разгледување на можностите за формирање на т.н Балканска мрежа на градови 
со архитектонско наследство и продлабочување на соработката со француската национална асоцијација како и другите 
европски мрежи за заштита на наследството. Во рамките на конференцијата, учесниците во својот кабинет ги прими 
градоначалникот на Гилање, Љуфи Назири кој изрази задоволство од можноста за соработка и пренесување на 
француските и македонските искуства во заштитата на културното наследство.

Европската недела на мобилност одбележана во Велес

Oпштина Велес во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање традиционално од 16-22 
септември се вклучи во одбележување на „Европската недела на мобилност“.Во овој правец под мотото „Избери. Промени. 
Комбинирај“, ученици на основните училишта како и средните училишта од Велес упатија силна порака дека автомобилите 
треба да се користат одговорно, треба да се избира „паметен“ начин на транспорт, при што би се користеле предностите на 
современиот урбан начин на живеење, но при тоа би се водело сметка за животната средина и загадувањето што го 
произведуваме. Настанот се реализирше со активности кои опфаќаа пешачење од „Стариот мост” во Велес до манастирот 
„Св. Димитрија” и возење велосипеди од „Стариот мост” во Велес до вливот на реката Бабуна во реката Вардар. За време на 
одвивање на овој настан патот беше затворен за автомобили.На овој начин се упатува силна порака дека , со мудро 
одбирање на начинот на секојдневен транспорт, го заштедуваме домашниот буџет, го подобруваме нашето здравје, воедно 
ја заштитуваме животната средина и го намалуваме загаувањето од транспортот а се што ни треба е подготвеност и волја 
одговорно да се однесуваме кон животната средина.
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 Наскоро двонасочен сообраќај до трговскиот центар

На локацијата кај „Авона“ започнаа интензивни градежни работи. Одвивањето на сообраќајот веќе се одвива по 
проектираната кружна линија. Останува во следните три седмици да се финализираат работите и овој инфраструктурен 
објект да се стави во употреба. 
Денес на лице место беше и градоначалникот Славчо Чадиев кој заедно со стручните служби и изведувачот одблизу го 
следеа текот на активностите. Притоа од страна на градоначалникот беше највено дека и паралелно со изградбата на 
кружниот тек се изработува и сообраќаен проект за двонасочно одвивање на сообраќајот до трговскиот центар во „Нова 
населба”. Сообраќајот на овој дел од улицата „Благој Ѓорев” ќе се одвива во два правца. Со тоа во голем дел ќе се олесни 
сообраќајот и ќе се скрати времето на движење на моторните возила. Оваа измена е воведена како резултат на барањето на 
голем број на граѓани и соодветната проценка од страна на надлежните служби. Целиот проект се очекува да заврши пред 
празникот „11-ти октомври”.

Лифт за лица со посебни потреби во ООУ „Васил Главинов“

Основното училиште Васил Главинов ќе биде првото училиште во кое учениците со посебни потреби ќе можат непречено да 
се движат помеѓу катовите. Неговата изградба ќе значи исполнување на сите стандарди за непречен образовен процес на 
лица со хендикеп.
Во рамки на планираните активности кои ги спроведува Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, ваков лифт ќе 
се гради и во училиште во Општина Кавадарци. Проектот е финансиран со 50 проценти од програмата на ОН и УНДП, а со по 
25% учествуваат општините Велес и Кавадрци.
Денес во увид на градежните активности во ООУ „Васил Главинов” беа велешкиот градоначалник и претседател на Советот 
на Вардарскиот плански регион Славчо Чадиев, градоначалникот на Општина Кавадарци Александар Панов и 
раководителот на Центарот за развој на ВПР Марко Колев.
Паралелно со изградбата на лифтот во ова велешко училиште се уредуваат и тоалетите на првиот и вториот кат.



ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

7

Доделен чекот за деца без родители и 
родителска грижа

И оваа година, согласно Програмата на Општина 
Велес за социјална работа, се додели помош од 
општината на децата без родители, без родителска 
грижа, старателите и згрижувачките семејства. 
Градоначалникот на Општина Велес Славчо 
Чадиев на преставниците од Центарот за 
социјални работи им го врачи чекот со 
предвидените средства во во висина од 47.600,00 
денари.
Овие средства  служат за обновување на 
гардеробата за на училиште или да му се купи она 
што му е најпотребно. Корисниците ги определува 
Меѓуопштинскиот  центар  за  соци јална  
работа.Годинава бројката на деца е 27 кои се на 
школска возраст од основно и средно 
образование.Локалната самоуправа од Велес е 
една од ретките во државата која со години ги 
помага децата без родители.

Велешкиот херојски ген е жив

Тројцата наши херои кои го совладаа разбојникот кој  
сакаше да ограби менувачница со огнено оружје се  
доказ дека велешкиот херојски ген е жив.
Стојанче Алексов, Ѓоко Ризински и Мето Димов се 
луѓето пред кои градот Велес ќе се поклони за нивниот 
храбар чин. За таа цел, Градоначалникот на Општина 
Велес, Славчо Чадиев и пратеникот во Собранието на 
РМ  Илија Димовски, ги поканија лично во 
просториите на Општина Велес за да им честитаат, 
како од свое име, така и од името на сите граѓани на 
град Велес за нивното херојско дело.
Со овој чин Велешани потврдуваат дека кај нашите 
граѓани борбата за праведност и херојство секогаш ќе 
бидат доблест и ќе станат наше препознатливо 
одбележје.

Реконструирана водоводната линија на улица „Орце Шутев“

Градоначалникот Славчо Чадиев заедно со пратеникот во Собранието на РМ , Ѓорѓи Коџабашиев и директорот на ЈКП 
„Дервен“  Фиданчо Цековски  денес  извршија увид во работатата на започнатата реконструкција на водоводната линија на 
улица „Орце Шутев“ . Должината на оваа водоводна линија изнесува 400м. која опфака повеке од  100 приклучока.
„Долгогодишниот проблем на граѓаните од овој дел на градот и почестите  дефекти кои за жал резултираа со прекин на 
снабдувањето со вода со овој зафат ќе бидат решени“-истакна градоначалникот Чадиев.Реализацијата на овој проект се 
очекува да заврши во наредните седмици со што улицата целосно ке го реши проблемот со веќе  дотраените цевки.
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14-ти Интернационален фестивал на античка драма „СТОБИ 2015“

Во Народниот театар „ЈХК Џинот“  започна 14-тото издание на Интернационалниот фестивал на античка драма.
Во името на ЗГ „Стоби“, многубројната публика ја поздрави директорот на фестивалот Зоран Љутков кој упати благодарност 
до сите институции, организации и компании кои и годинава го поддржаа ИФАД „Стоби“ .
Фестивалот за отворен го прогласи Министерката за Култура, Елизабета Канческа-Милевска.
На самиот почеток градоначалникот Славчо Чадиев упати посебен поздрав до креаторите на ова 14-то издание на 
Интернационалниот фестивал за античка драма „Стоби“ и на ансамблот на велешкиот театар „ЈХК Џинот“ предводен од 
директорот Јордан Витанов

„Огромно е задоволството по четиринаесетти пат да се биде дел од уникатниот по содржина театарски колаж наречен 
„Стоби“ и да се почувствува магијата на изразот на античките писатели преку модерниот израз на оваа генерација уметници 
– како на сцената, така и оние зад сцената што ја овозможуваат нивната современа креација“-рече градоначалникот Чадиев

На самото отворање на сцена се претстави турскиот театар кој  одигра претставата „Антигона“ а претходно се одржа 
концерт на „Тони Китановски трио“.
Годинава  за жал го немаме задоволство да уживаме во автентичната  атмосфера што ја нуди амфитеатарот на античкиот 
локалитет „Стоби“ каде веќе подолго време се изведуваат археолошки и конзерваторски работи. Од Националната 
установа Стоби добивме укажување дека амфитеатарот во Стоби е небезбеден за одржување било какви активности – како 
за актерите, така и за публиката.
Но од друга страна пак, организаторите на ИФАД „Стоби“ , имаат привилегија да ги користат ресурсите на новата театарска 
зграда на велешкиот театар и да ги искористат сите технички перформанси што таа ги нуди за сите 8 театарски ансамбли – 
четири домашни и четири странски.

Интернационалниот фестивал на античка драма „Стоби 2015“ ќе трае до 22-ри септември кога ќе бидат и  доделени и Гран 
при наградите за најдобра претстава најдобра женска и машка улога и најдобра режија . Во чест на наградените, актерите 
од велешкиот театар ќе ја одиграат претставата „Кралот Иби“.
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Започна поставувањето на видео надзорот

Изминатиот месец започна монтирањето на видео надзорот во ООУ „Блаже Конески“ по што ќе следи поставување на 
камери во сите основни и средни училишта во Општина Велес.
Целта на овој проект е превентива и  зголемена безбедност на учениците додека престојуваат во училиште.

Под видео надзор ќе бидат и градските куќи на Каспови, Џинот, Васил Главинов и Кочо Рацин кои се издвојуваат со посебна 
автентична архитектура и со богата културна ризница со што ќе се зачува од губење и уништување  културното наследство 
на Велес.
Со поставувањето на овие камери чија спецификација е Full HD,  Градскиот парк, „Младински“ парк, „Каршијака“парк заедно 
со ликовниот салон и во Градски стадион ќе се влијае врз намалување и целосно спречување на понатамошно уништување 
на урбаната опрема која постојано беше предмет на обновување поради несовесното однесување на одредени поединци.

„Камерите се поставуваат за  заштита и безбедност на луѓето и сопственоста, и немаат друга цел. Под видео надзор ке 
бидат само оние делови кои се цел на снимањето така што гардероби, соблекувални, санитарни чворови, училници и други 
слични простории нема да бидат предмет на контрола“ –истакна градоначалникот Славчо Чадиев.
Постапката и надзорот кој следува ќе бидат согласно Законот за заштита на личните податоци со што нема да се наруши  
приватноста на граѓаните.

Во с. Новачани се поставува водоводна мрежа

Општина  Велес превзема акција за решавање на водоснабдувањето с. „Новачани“. Водоснабдувањето предвидено е да се 
реализира со поврзување кон новоизградениот водоснабдителен систем за населбите покрај езерото „ Младост“  кој 
всушност е поврзан на водоснабдителниот систем на градот кој го стопанисува јавното претпријатие  „Дервен“. 
Поврзувањето ќе биде на доводниот цевковод кон резервоарот за викенд населбата над хотел Романтик.

Обезбедени се средства во висина од 2.милиони денари од Програмата за инвестирање во животната средина за 2015 
година за реализација на проект “Изградба на водоснабдителен систем за населено место Новачани“ со кој што Општина 
Велес аплицираше во Министерство за животна средина.Oстатокот на средства до 2.5 милиони денари ќе го обезбеди 
Општина Велес.Жителите на селото моментално индивидуално го решаваат проблемот со водоснабдување преку бунари, 
носење на вода за пиење од најблиските извори на вода, флаширана вода итн.

Со решавање на основната инфраструктура (патна, водоводна, канализациона) се очекува зголемување на посетеноста и 
враќање на дел од населението, а особено викенд посетителите. Блискоста до езерото  дополнително ја зголемува 
можноста за развој на транзитниот  туризам, а со изградбата на елитната населба крај езерото Младост постои опција 
истата да се прошири и во овој дел на езерото со што овој дел од Општина дополнително би се развил како потенцијално 
место за развој на туризмот.
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Урбани заедници

Агендата на градоначалникот Славчо Чадиев за посети и средби со граѓаните од Урбаните и Mесните заедници во Општина 
Велес започна со реализација изминатиот месец со посета на сите  Урбани заедници и истата значеше почеток на средби со 
Месните заедници кои сеуште се во тек. Средбите кои се од битно значење за жителите имаа голема посетеност и 
заинтерeсираност.Градоначалникот Чадиев на средбите ги запозна грѓаните со предвидените проекти кои допрва треба да 
се реализираат во овие урбани заедници во рамките на програмите. Жителите ги поздравија проектите кои беа 
реализирани до сега  и  беа поставени повеќе прашања, а исто така беа изнесени приоритетите и проблемите со кои тие се 
соочуваат и очекуваат да бидат надминати. Ваквите средби се особено значајни за непосредната комуникација на жителите 
со локалната самоуправа. На овој начин се создаваат и повеќе можности за спроведување на оние проекти со кои директно 
се подобруваат условите за живеење на сите граѓани.

Одбележани 110 години од смрта на Алексо Демниевски-Бауман

Општинската организација на Сојузот на борците од НОАВМ одбележа 110 години од раѓањето и  54 години од смртта на 
Алексо Демниевски – Бауман. По тој повод претставници на Општина Велес, АРМ и Сојузот на борците, подржувачи на 
делото и останати делегации на спомен обележјето со положување на цвеќе и едноминутно молчење му оддадоа почит на 
овој докажан борец за права и командант на 15 македонски корпус.

Одбележани 73 години од маскрот на Пуста Кула

Во организација на ОО на СБМ – Велес беше организирано одбележување на 73 годишнината од масакрот на Пуста Кула. 
Спомен обележјето покрај организаторите на настанот го посетија делегација од Општина Велес, АРМ, членови на 
семејствата на невините жртви и граѓани oд Велес.
Сеќавање на овој немил настан од историјата на Велес изнесоа членови на боречката организација.
На 14 септември 1942 година во близина на селото Рудник кај месноста Пуста Кула, од страна на фашистичкиот окупатор 
без пресуда стрелани и масакрирани се седум припадници на Народно ослободителното движење. Од Скопскиот истражен 
затвор со камион биле донесени и убиени Панче Бурчевски, Перо Грковски, Андреја Басаровски, Атанас Димовски и Душан 
Димитриевски од с. Рудник, Камка Тоцинова од Велес и Амед Лојков од с. Иванковци.
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Велес го празнува 24 роденден на Република Македонија

Во рамките на одбележувањата на 8-ми септември – Денот на независноста на Република Македонија делегации на 
Општина Велес, МВР-СВР Велес, Сојузот на борци на НОАВМ Велес, институции, политички партии и граѓани од Велес, со 
положување на свежо цвеќе на Спомен-костурницата, почит им оддадоа на сите паднати борци за Македонија кои го 
остварија стремежот за слободна држава.
На 8 септември 1991 година со убедливо мнозинство - 95% од граѓаните што излегоа на референдумот, Македонија се 
изјасни за самостојност и независност. 8-ми Септември ги обединува во себе сите борби на граѓаните на Република 
Македонија за самобитност, државност и независност. Во него се вткаени Карпошовото и Кресненското востание, борбите 
на Ножот, Солунските атентати, двата Илиндена. 24 години независна Македонија е патот на оваа генерација граѓани кои 
имаат завет да ја чуваат независноста, слободата и суверенитетот на Република Македонија.

Одбележани 74-ри години од смрта на Коле Неделковски

Општина Велес на пригоден начин го одбележа 2-ри септември, денот кога во 1941 година трагично го заврши својот живот 
младиот македонски поет и револуционер, Коле Неделковски. По повод одбележувањето на 74-ри години од неговата смрт, 
во ССОУ „Коле Неделковски”, училиштето што го носи неговото име, пред спомен обележјето на поетот делегација на 
Општина Велес положи свежо цвеќе, а ученици читаа стихови од објавените стихозбирки „Пеш по светот“ и „М' лскавици“.
Пригодно одбележување на настанот имаше и во спомен куќата на Коле Неделковски, во неговото родно село Војница. 
Свежо цвеќе беше положено и на спомен обележјето во село Отиштино, на местото каде на 2 септември 1944 година е 
формирана Осмата велешка НОУ Бригада.

 Пожарот во Велес

Голем пожар изминатиот месец изби во близина на с. Башино. Пламените јазици опфатија повеке од 100 хектари површина 
сува трева и грмушки. За среќа боровите дрвја на овој дел беа спасени.
Со огнената стихија, а со цел да не се прошири и на околината, повеќе часа се справуваа вработени од Противпожарната 
единица од Велес, ЈКП „Дервен“ и Шумското стопанство „Бабунa”. Како помош, од страна на Дирекцијата за заштита и 
спасување испратени се и авиони кои интензивно се вклучени во акцијата за гаснење на големиот пожар.На лице место 
беше и градоначалникот Славчо Чадиев кој одблизу ја следеше работата на сите вклучени.
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Прв училишен ден

Со првото училишно ѕвонче отпочна новата учебна 2015/16 година. Градоначалникот на Општина Велес, Славчо Чадиев, во 
свое лично име, од име на Советот на Општина Велес и од името на сите граѓани на Велес, упати честитки за првиот 
училишен ден и на сите ученици им посака низа успеси во новата наставна година.
Оваа година според работната агенда, градоначалникот ги посети учениците од ООУ„Св. Кирил и Методиј“ и ССОУ „Коле 
Неделковски”. На најмалите, на првачињата градоначалникот Чадиев им порача дека училиштето е нивниот втор дом.
     „Слушајте ги родителите и наставниците и учете. Од денес Ваш најголем другар и пријател е книгата. Таа ќе Ви ги отвори 
сите врати кон иднината и ќе Ви помогне да ја одберете вистинската професија.” – рече градоначалникот Чадиев во своето 
обраќање.
Успешен почеток на новата учебна година, градоначалникот им посака и на учениците кои своето образование денес го 
продолжија во средното стручно училиште Коле Неделковски.
„Овие претстојни 4 години се исто толку важни и за нас, за Општина Велес и Република Македонија затоа што од знаењето 
што овде ќе го стекнете, од одлуките што во овој период ќе ги донесете зависи како ќе ја градите својата иднина, иднината на 
градот и на државата.” – истакна градоначалникот Чадиев пред велешките средношколци.
Општина Велес уште еднаш на сите ученици кои на 1-ви семптември ја започнаа школската година им посакува успешен 
почеток на школувањето. Овие ученици нека бидат генерација која ќе донесе многу меѓународни и државни награди на 
училиштата, генерација со која ќе се гордеат родителите, училиштата и општината.
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