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ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

„Младите сограѓани“ во посета на локалната самоуправа

Учениците од ООУ „Блаже Конески“ имаа работна прошетка низ општинската зграда. Учениците имаа 
можност да ja видат прес-салата и електронската сала и одблизу да се информираат за работата на 
општинската администрација, Советот на Општина Велес и функцијата Градоначалник. Најголем 
предизвик за учениците на оваа работна обиколка беше влезот во работниот кабинет на првиот човек 
на градот и средбата со него.Ваквите посети ќе им овозможат на најмладите граѓани на општината 
подобро да го разберат општинскиот систем како и придобивките од неговото успшено 
функционирање.

Средба со жителите од УЗ „Родна Ивева“

Градоначалникот Славчо Чадиев заедно со претседателот на УЗ „Родна Ивева“  Гоце Чушков остварија 
средба со жителите од овој дел на градот. При посетата беше разговарано за приоритетните 
проблемите во оваа урбана заедница и за начинот на нивно решавање во иднина.

Состанок со претседателите на месните и урбани заедници

Градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев, изминатиот месец оствари средба со 
претседателите на месните и урбани заедници. На состанокот беа иницирани тековни прашања и 
проблеми од комуналната, сообраќајна сфера, локалниот економски развој, екологијата, изградба на 
нови патишта, улично осветлување, како и други теми од локален интерес. На овој состанок едногласно 
одлучија секој последен петок од месецот да се состануваат и овие средби да бидат се почести со цел 
по ефикасно функционирање на Локалната Самоуправа. 

,
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12 години од смртта на Анита Кришан – Лозаноска

На гробиштата во црквата „Св. Спас” во Велес почит и беше оддадена 
на Анита Кришан - Лозаноска. Таа како вработена во кабинетот на 
претседателот Борис Трајковски беше дел од делегацијата која во 
Мостар, пред дванаесет години, требаше да учествува на меѓународна 
економска конференција.
Но, наместо да ја промовира Македонија таа животот го загуби во 
авионската несреќа заедно со претседателот Трајковски и останатите 
соработници и членови на екипажот. Вечното почивалиште на нашата 
сограѓанка денес покрај најблиското семејство го посетија и 
делегациите од Кабинетот на Претседателот на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија, Општина Велес и ОК 
на ВМРО-ДПМНЕ од Велес.

Се отстрани големиот дефект на водоводната цевка

Екипите на ЈКП „Дервен“ интензивно работеа на отстранување на дефектот на главната водоводна 
цевка што се наоѓа на спојот од улиците „Белградска” и „Киро Ќучук”. Појавениот проблем предизвика 
прекин на водоснабдувањето во овој дел од градот. Состојбата се нормализираше во најбрзо време. На 
лице место, со активностите за санација на водоводната мрежа, од страна на директорот Фиданчо 
Цековски беа запознаени и градоначалникот Славчо Чадиев и пратеникот Илија Димовски.

Приемен ден на Градоначалникот
 

Продолжува праксата за прием на граѓани што ја 
започна градоначалникот во секој четврток. На 
овие средби секој  граѓанин во лична 
комуникација со градоначалникот го запознаваат 
со проблемите со кои се соочуваат, со цел за 
понатамошно интервенирање. Овие средби се од 
големо значање како за граѓаните така и за 
Локалната Самоуправа. На овој начин се одржува 
постојана комуникација со цел за подобро и 
ефикасно функционирање на Локалната 
Самоуправа.
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Велешките извидници на прием кај градоначалникот Чадиев

Претставници на извиднички одред „Димитар Влахов“, беа примени од градоначалникот Славчо 
Чадиев. На средбата извидниците го запознаа градоначалникот со нивните активности и плановите за 
оваа година, како и неодамнешната промоција на новиот прирачник „101 идеја за логорување“, дело на 
извидникот Влатко Влахчев. Истиот беше промовиран во рамките на прославата по повод 22-ри 
февруари - Светскиот ден на скаутизмот. Градоначалникот Чадиев ја истакна подготвеноста на 
Локалната Самоуправа во рамките на своите можности да ги помогне активностите на Извидничкиот 
одред „Димитар Влахов”, како невладина организација која го развива и негува позитивниот однос кон 
природата и татковината. Како дел од одбележувањето на празникот, а врз основа на Правилникот за 
признанија и награди на Извиднички одред „Димитар Влахов“ за успешна соработка, поддршка и 
помош во развојот и унапредувањето на одредот на градоначалникот Славчо Чадиев и на Општина 
Велес им беа доделени благодарници.

Уништената урбана опрема се заменува со нова 

Во паркот пред ООУ „Васил Главинов“ екипи на ЈКП 
„Дервен“ започнаа со замена на уништената урбана 
опрема со нова. Во изминатиот период оваа локација 
често беше цел на оштетување од страна на несовесни 
поединци. Апелираме до Вас почитувани сограѓани, 
чувајте го она што е создадено. Нека остане наша 
гордост. Наместо за поправка на урбаната опрема нека 
останат средства за нов парк, за ново катче за игра и 
одмор.

Средба на градоначалникот Чадиев со велешките пензионери

Градоначалникот Славчо Чадиев во рамките на своите активности оствари работна средба со 
членовите и раководството на Здружението на пензионери од Велес. На средбата беше потенцирана 
оценката за досегашната успешна соработка меѓу Општина Велес и Здружението. Претседателот на 
здружението Веле Алексовски за време на средбата со градоначалникот Чадиев изрази благодарност 
за континуираната поддршка на повеќе полиња што општината им ја дава во последните неколку 
години. 
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Градоначалникот Чадиев оствари средба со велешките угостители

Во просториите на Општина Велес градоначалникот Славчо Чадиев оствари средба со претставници 
на угостителските oбјекти и ресторанти од градот. Од средбата произлегоа многу конструктивни 
предлози. Угостителите беа задоволни од средбата и од тоа што општината има слух и бара начин 
заеднички да се решат проблемите со кои се соочуваат. Притоа, дискусијата продолжи и во правец на 
предлог-идејата за организација на манифестацијата „Скаријада” планирана за оваа година. Двете 
страни се согласија околу позитивните придобивки на манифестациите од овој тип. 

Голем интерес за проектот „Купи Куќа за 
млади“ 

Во рамки на караванот посветен на проектите 
„Купи куќа за млади“ и „Купи куќа, купи стан“ се 
одржа презентациja во Големата сала на Општина 
Велес. Притоа граѓаните добија бројни 
информации за проектите од претставници на 
Министерството за финансии, од Катастарот, 
банкари, како претставници од Локалната 
Самоуправа. Сите заинтересирани бараните 
податоци можат да ги добијат и во следните 
денови, во рамките на отворената канцеларија при 
Управата за имотно-правни работи – Велес.

Чиста вода за пиење за населба Трпезица и селата Чалошево и Дурутoвец

На просторот на новопланираната населба „Трпезица” во тек се градежни работи за поставување на 
водоводен систем. Активностите се дел од проектот финансиран преку Агенцијата за финансиска 
подршка на земјоделството и руралниот развој во соработка со Општина Велес. Целосниот износ за 
негова реализација е во висина од 14.000.000 денари. Во рамките на проектот предвидено е 
поставување на водоводна линија во должина од близу 5.000 метри. Реализацијата на проектот ќе 
овозможи обезбедување на исправна вода за пиење од градскиот водоснабдителен систем на градот 
Велес, односно донесување на питка вода од градскиот водоснабдителен систем до постоечките 
резервоари за вода како во новата населба „Трпезица”, така и во селата Чалошево и Дурутовец. На овој 
простор во иднина предвидено е снабдување со чиста вода за околу 5.000 жители.



Закроени првите лозови насади во Демир Капија

Градоначалникиот Славчо Чадиев на празникот посветен на заштитникот на лозарите и винарите Св. 
Трифун ја посети општина Демир Капија каде што беа закроени првите лозовите насади за оваа година.

Пуштена во употреба опрема за автоматско хлорирање на вода

Градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев, заедно со директорот на ЈКП Дервен Фиданчо 
Цековски ja пуштија во употреба новата, софистицирана опрема за автоматско хлорирање на водата 
во Фабриката за преработка на вода при ЈКП „Дервен“. За реализирање на овој проект ЈКП „Дервен“ од 
сопствени средства одвои 60 илјади евра. Новата станицата за хлорирање на водата е модерна и 
софистицирана која во следните 30 години ќе биде во функција. ЈКП „Дервен“ ги следи најновите 
стандарди за безбедност во снабдувањето со вода.

Нова урбана опрема на патеките на велешкото езеро

Во околината на езерото Младост на изградените пешачки патеки во тек се градежни работи за 
поставување на урбана опрема. Активностите се дел од проектот финансиран преку Агенцијата за 
финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој во висина од близу 5.5 милиони денари. Во 
посета на оваа локација беше и градоначалникот Славчо Чадиев кој изрази задоволство од 
досегашниот тек на работа.  Во рамките на проектот предвидено е поставување на 88 клупи, 29 маси, 
31 корпа за отпадоци и 41 настрешница. Реализацијата на проектот ќе придонесе во заложбите за 
развој на транзитниот туризам на езерото Младост, како атрактивна дестинација за туристите и 
посетителите од земјава и странство. Фактот што по автопатот Е-75 (Коридор 10) годишно минуваат 
околу 4 милиони туристи наложува активности кои ќе допринесат за одржливиот развој и развојот на 
туризмот во непосредна близина на автопатот. 
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Продолжува уредувањето на улиците во с. Иванковци

Во с. Иванковци во тек се интензини градежни работи за уредување на улиците. Активностите се дел од 
проектот финансиран преку Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој 
во висина од близу 5.000.000 денари. Населеното место го посети и градоначалникот Славчо Чадиев, 
кој изрази задоволство од досегашниот тек на работа. Со завршувањето на реализацијата на проектот 
се предвидува да биде уреден центарот на селото, а ќе се овозможи и поврзување на централната со 
попречните селски улици и ќе се реши проблемот со прифаќањето и одведување на атмосферските 
води. 

Велешката трпеза „ГЕМИЏИИ“ на манифестација во 
Демир Капија

Големиот христијански празник Св. Трифун најмогу го 
чествуваат општините од Вардарскиот плански регион. 
Општина Демир Капија чествувањата ги започна една 
недела порано, на 7-ми февруари, во просторот на 
винаријата „Еленов“ со организирање на традиционална 
македонска трпеза. На манифестацијата учествуваа 
голем број општини од Македонија. Општина Велес ја 
претставуваа Организацијата на жени и Активот на жени 
пензионерки кои за оваа пригода подготвија 
традиционална трпеза со наслов „Гемиџии“. На 
претставничките на Велес поддршка им даде Општина 
Велес и Градоначалникот Славчо Чадиев, кој за дел од 
екипита што не претставуваше организираше прием.

Започна реконструкцијата на фасадата на ССОУ „Коле Неделковски”

Изминатиот месец беше извршена промоција на проектот „Реконструкција на фасадa во ССОУ Коле 
Неделковски“ - Велес” кој е финансиски поддржан од Министерство за локална самоуправа – Биро за 
регионален развој. Градоначалникот на Општина Велес, а воедно и Претседател на Советот за развој 
на Вардарски плански регион Славчо Чадиев, Раководителот на Центарот за развој на Вардарски 
плански регион Марко Колев и директорот на ССОУ „Коле Неделковски“ Боро Ристовски ги 
презентираа активностите за реконструкција на фасадата и ја истакнаа важноста и придобивките од 
реализирањето на овој проект во областа на енергетската ефикасност.
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Четири тенди за општините од Вардарскиот плански регион

Се изврши промоција на добиените тенди во рамките на проектот „Поддршка и промоција на 
препознатливи стопанско туристички настани во Вардарски плански регион и мапирање на 
потенцијалите за развој на рурален туризам и подготовка на Регистар на потенцијали за рурален 
туризам ниво на Вардарски плански регион”, кој што е финансиски поддржан од Програмата за развој 
на ОН – УНДП.Претседателот на Советот за развој на ВПР и градоначалник на Општина Велес Славчо 
Чадиев заедно со Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Марко Колев 
официјално ги презентираа активностите и добиените тенди. 

 Изложба „Патот на логорите на смртта“

Во Ликовниот салон во Велес, се отвори изложба на фотографии “Патот на логорите на смртта.“
Изложбата е дел од една поголема колекција поставена во Центарот за Образование, Историја, 
Култура и Холокауст на Ромите во Будимпешта, Унгарија. На изложбата преку фотографии е 
преставувена трагичната судбина на Ромите во Унгарија за време на Втората светска војна и не 
потсетува на трагичните настани од Холокаустот на Ромите. И како и секоја изложба и оваа има име – 
„Патот во логорите на смртта“. На сликите не доминира уметноста, доминира колективната несреќа на 
ромскиот народ од времето на холокаустот, водена од идејата на фашизмот за целосно истребување на 
Ромите. Секако дека ваквите идеи е невозможно да успеат, зошто Ромите се едни од 
најраспространетите нации, ги има на сите континенти, ја негуваат својата традиција и култура и се 
гордеат со своето потекло.

Градоначалникот оствари средба со жителите на МЗ 
„Горно Оризари“

Градоначалникот Славчо Чадиев со претставници на 
општинските служби ја посети Месната заедница „Горно 
Оризари“.
Граѓаните од ова населено место од страна на 
градоначалникот беа запознати со предвидените проекти и 
проектите кои веќе се во тек со реализација во ова населено 
место. Во овој правец беше отворена и дискусија за 
активностите околу изградбата на дел од канализациониот 
систем во селото.
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Потпишан меморандум за водење на регистар на 
станбени згради и регистар на управители на 

станбени згради 

Општина Велес со Советот на Општина Велес во 
рамките на своите надлежности, а во согласност со 
Законот за домување и државната стратегија за 
домување ги следи и планира потребите за домување на 
своето подрачје и притоа презема мерки и активности за 
обезбедување на комунална инфраструктура потребна 
за нормално функцонирање на станбениот простор. Со 
таа цел,  во просториите на Општина Велес се потпиша 
меморандум за соработка на заедничики интерес на 
двете потписнички страни, Општина Велес и Хабитат 
Македонија.

Пуштен во употреба летниковец и реквизити за лица со инвалидитет во Младинскиот парк

Изминатиот месец се  изврши промоција и се пушти во употреба летниковец и реквизити наменети за 
лица со инвалидност во Младинскиот парк во Велес. Активноста е дел од проектот „Меѓуопштинска 
соработка за обезбедување грижа на ранливи групи во општините Велес, Кавадарци , Градско, Чашка и 
Росоман" кој што е финансиски поддржан од Програмата за развој на ОН - УНДП како и од општините 
Велес и Кавадарци. Согласно овој проект, во претстојниот период предвидени се и уште четири други 
летниковци од овој тип во останатите партнерски општини да бидат пуштени во употреба. 
Претседателот на Советот за развој на ВПР воедно и градоначалник на Општина Велес  Славчо 
Чадиев заедно со Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион г-дин Марко 
Колев и официјално ги пуштија во употреба овие реквизити и летниковецот и го заокружија овој проект 
за успешно реализиран.

Знамето на Велес се вее и на највисокиот врв 
на Африка

Градоначалникот Славчо Чадиев изминатиот 
месец оствари средба со планинарите Тoдорче 
Ѓоргиев и Љупчо Ѓоргиев, кои  во месец Јануари 
остварија голем успех искачувајќи го највисокиот 
врв на Африка, Ухуру, висок 5.895 метри. 
Благодарејќи на нивниот поход, знамето на Велес 
се вее и на врвот на планината Килиманџаро.
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