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 Oпштина Велес во соработка со Центарот за граѓански комуникации на 
05.02.2015 година организираше работна средба со д-р Стјуард Гилман од „Global 
Integrity Group“ од Вашингтон, САД. На средбата покрај градоначалникот Славчо 
Чадиев присуствуваа и членовите на тимот на Локалната самоуправа задолжени за 
имплементација на Системот за интегритет како и претставници на локални 
институции, невладини организации и здруженија на граѓани. Во текот на 
состанокот со д-р Гилман, кој работел со многу влади ширум светот на прашања од 
областа на доброто владеење и антикорупцијата, беа разменети искуства и 
информации за спречување на корупцијата на локално ниво, Системот за 
интегритет во Локалната самоуправа и за квалитативните показатели за мерење на 
ризиците од корупција. Инаку, Општина Велес важи за една од најтранспарентните 
и за електронски најразвиена општина во Македонија. Заложбите и енергијата на 
Локалната самоуправа во целост се насочени кон континуирано подобрување на 
управувањето со услугите со цел да се достигнат највисоките светски стандарди за 
квалитетни и ефикасни услуги кои сами по себе се одличен иструмент за превенција 
и репресија на корупцијата. Веќе една деценија општината е активно вклучена во 
сите програми за борба против корупцијата и одлично соработува со Државната 
комисија за превенција и репресија на корупцијата.

 За време на интензивните врнежи од дожд (05.02.2015) Градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев го 
посети Потокот, каде водената буица беше најголема, но истата не предизвика опасност за населението. Општината будно 
ги следеше сите водотеци и заедно со Кризниот штаб делуваше ескпресно кога за тоа имаше потреба. Континуирано се 
следеше и реката Вардар и нејзиниот водостој особено на критичните места и мостовите.

Работна средба посветена на антикорупциските практики

 На 07.02.2015 година во село Чолошево се изврши осветување на крстот 
за новата црква „Св. Илија” која се гради во чест и слава на светиот пророк Илија. 
Осветувањето на крстот го извршија свештениците на Повардарската епархија 
при МПЦ-ОА. На настанот покрај жителите од ова населено место присуствуваа 
градоначалникот Славчо Чадиев и пратеникот во македонското собрание Ѓорѓи 
Коџабашиев. Инаку новата црква се простира на стотина метри квадратни и ќе 
служи за потребите на селото Чолошево кое брои околу 300 жители, но и на 
околните населби Дурутовец и Трпезица.

Интензивни врнежи од дожд го зафатија Велес

Осветување на крст на црквата „Св. Илија” во с. Чолошево
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Голем пожар во Велес, едно лице загина, изгореа неколку куќи

 Страшен пожар на 10.02.2015 година избувна во велешката населба 
„Дворови”. Целосно изгореа домовите на семејствата Јанушеви и Бошкови. 
Речиси ништо не остана и од шивачката работилница во близина, а огнот 
зафати уште три куќи од соседството. 74 годишна жена го загуби животот 
откако остана затрупана под урнатините во пожарот. 12 лица останаа без 
покрив над главата. Четири часа пожарникарите се бореа со огнената стихија. 
Освен единицата од Велес, на помош им пристигнаа и цистерни од Скопје, 
Свети Николе, Штип, Неготино и Кавадарци. Ноќта со овие граѓани ја помина и 
градоначалникот од кого стигна и првата помош. На лице место утрото по 
несреќата дојде и Министерот на труд и социјала, Диме Спасов и пратеникот 
Илија Димовски. Откако разговараа со граѓаните и ја видоа штетата им 
најавија дека нема да бидат оставени сами на себе. По страшната ноќ 
следните денови започна санацијата на куќите. Локалната самоуправа и ЈКП 
„Дервен” веднаш пристапија кон расчистување на теренот.

 Компании членки на Стопанската комора на Македонија со седиште во 
Велес, средните и основни училишта од Велес учествуваа на Инфо денот одржан 
во Велес како дел од новиот циклус на промотивни активности за програмата 
„Еразмус плус“ во организација на Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност и Регионалната Стопанска комора со седиште 
во Велес. Сите учесници на  работилницата беа охрабрени да земат директно 
учество во трите клучни акции наменети за учењето преку индивидуални 
мобилности, соработка за иновација и размена на добри практики, како и 
поддршка на реформата на политиките кои ги покриваат сите типови на 
активности. Токму програмите се со цел учесниците да се стекнат со искуства од 
своите колеги од цела Европа.  Како програма, „ЕРАЗМУС +” им нуди на 
заинтересираните да партиципираат во друга програмска држава за учење, 
стажирање, предавања, а воедно да обучуваат или развиваат професионални 
вештини и компетенции, но и да развиваат билатерални и мултилатерални 
партнерства, во зависност од секторот.

Компаниите од Велес можат да                                                                   
аплицираат за програмата „Еразмус +”
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Подигнување на свеста кај младите за претприемништво

 Во организација на Општина Велес на 11.02.201 година во Големата 
сала на Општина Велес се одржа трибина насловена „Подигнување на свеста 
кај младите за претприемништво“. Презентери на трибината беа: Доц. д-р 
Стеван Габер од Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” од 
Штип; Маја Талеска – Панова од ССОУ „Јовче Тесличков” Велес; Трајче Трајков - 
Претседател на Регионалната стопанска комора со седиште во Велес и 
Стефанка Витевска, од Агенцијата за вработување на Република Македонија – 
ПЕ Велес.
 Целта на трибината беше потребата да се истакнат можностите за 
младите луѓе што се создаваат преку развивање на претприемничката 
иницијатива. На настанот се прензетираа позитивните примери на успешни 
претприемачи и се дискутираше за поволностите што ги нуди државата за 
почнување на сопствен бизнис. Ваквото споделување на искуствата и идеи е од 
огромно значење за понатамошни насоки што да се преземе за развој и 
поддршка на претприемништвото.

 Во рамките на проектот „Велес – Град на културата за 2015 година” во Ликовниот салон беше промовирана 
најновата книга на Игор Крајчев „КРУГ полу КРУГ”. Промотори на делото беа универзитетскиот професор д-р Венко 
Андоновски и ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, проф. д-р Златко Жоглев. Присутните гости 
имаа можност да слушнат дел од поезијата во интерпретација на Кети Борисова.

 Од 02.02.2015 до 11.02.2015 година во Велес се одржа општински натпревар во одбојка во категорија „пионерки“. 
Учесници беа екипите на основните училишта од градот. Натпреварите се играа во спортската сала на ООУ „Блаже 
Конески“, а истите беа организирани по еднокружен бод систем. Првото место од натпреварувањата и припадна на 
екипата на ООУ„Блаже Конески“ која се здоби со право да го претставува своето училиште и општината на регионалните и 
зонските натпреварувања.

Промоција на најновата книга на Игор Крајчев „КРУГ полу КРУГ”

Општински натпревар во одбојка (категорија пионерки) меѓу основните училишта од Велес
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 Општина Велес согласно своите програмски активности во областа на превентивата од болестите на зависност 
изминатиов месец реализираше едукативни трибини со учениците од општинските и средните училишта. Трибините се 
реализираа по пат на меѓуинституционална соработка на Општина Велес со МВР – СВР Велес, Меѓуопштинскиот центар за 
социјална работа – Велес и Центарот за јавно здравје.

 Во рамките на проектот „Велес - Град на културата за 2015 
година" на 13.02.2015 година во салата „Бели Мугри” се одржa 
Концерт за виното и љубовта насловен како „IN VINO VERITAS". На 
концертот настапија Орхидеа Дукова, Мики Секуловски и Верица 
Пандиловска кои исполнија македонски поп-евергрини, но и песни 
од својот репертоар. Покрај одбраната музика, вечерта беше 
збогатена и со стихови за виното и љубовта.

 Општина Велес изминативе три години максимално ги вложи своите професионални и технички капацитети за да 
се изгради водоснабдителниот систем до Езерото Младост од кој со чиста и здрава вода за пиење ќе се снабдуваат не само 
крајбрежните капацитети туку и останатите 4.000 жители од околните населби. Покрај материјални средства во висина од 
околу 42.000.000 денари, во овој систем се вложени и многу други ресурси се со единствена цел просторот околу езерото и 
општината воопшто да станат погодна и препознатлива туристичка дестинација. Затоа, апелираме до Вас почитувани 
сограѓани, чувајте ги изградените капацитети. Нека останат наша гордост. Наместо за поправка на објектите и опремата 
нека останат средства за нов водовод и канализација, за нов парк и ново катче за игра и одмор. Да не се уништува 
направеното! Чувајте го сето она што го имаме! Тоа е купено и направено со пари на граѓаните и им припаѓа на граѓаните. 
Колку подобро ги чуваме изградените работи, толку подолго и ќе ги имаме.

 На 12.02.2015 година во Ликовниот 
салон во Велес во рамките на проектот 
„Велес – Град на културата за 2015 година” 
се одржа „Вечер на популарни арии”. 
Присутните имаа несекојдневна можност 
да ги слушнат овие арии во изведба на 
Наташа Пандазиева – мецосопран и Наташа 
Трбојевиќ – пијано.

„Вечер на популарни арии”
  

Трибини за превенција од болестите на зависност

Концерт за виното и љубовта „IN VINO VERITAS”

Оштетен дел од водоснабдителниот систем до Езерото Младост
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 На 17 февруари во Ликовниот салон во Велес беше отворена изложбата на дела од уметници кои твореа на 21-вата 
Интернационална кичевска ликовна колонија „Кичево 2014”. На колонијата учествувале 27 уметници од 15 држави 
(Малезија, Судан, Германија, Казахстан, Русија, Украина, Бугарија и др.), меѓу кои и реномираните уметници од 
Македонија: академик Васко Ташковски, проф. Жарко Јакимовски, проф. Ѓорѓи Чулаковски-Ѓото, Денис Тенев и Станко 
Ѓорѓиев. Изработени се 80 дела во различни техники. За велешката публика организаторите направиле избор на едно дело 
од секој уметник. Изложбата својот пат низ Македонија го започна од „Градот на културата – Велес” каде престојуваше 10 
дена, за потоа да биде претставена низ другите градови во земјава.

 Во месец февруари во Велес се одржа општински натпревар во кошарка во машка конкуренција меѓу основните 
училишта од Велес. По завршувањето на серијата натпреварувања, првото место и припадна на екипата на ООУ „Васил 
Главинов” 1, второпласирана беше екипата на ООУ „Благој Кирков”, додека на третото место се најдоа натпреварувачите 
од ООУ „ЈХК Џинот”. Следните три места од ранг листата им припаднаа на ООУ „Блаже Конески”, ООУ „Васил Главинов” 2 и 
ООУ „Св. Кирил и Методиј”.

 Изминатиов месец се изведоа интензивни градежни активности за 
реконструкција на тротоарот во централното градско подрачје. На ова место 
најпрвин се отстранија старите и дотраени плочки, а потоа беа поставени и нови 
бехатонски плочки. На површината од тротоарот беа вградени и повисоки 
рабници кои што ќе го спречат паркирањето на автомобили. Дополнително 
просторот ќе се заштити и со метални елементи. Вредноста на оваа инвестиција 
изнесува околу 1.2 милиони денари, а во овој прв дел се реконструираат близу 
1.000 м2 површина. Оваа година, етапно ќе се уредуваат и останатите тротоарски 
делови во центарот на градот.

Изложба на дела од 21-вата Интернационална кичевска ликовна колонија „Кичево 2014”

Општински натпревар во кошарка меѓу основните училишта

Tротоарот пред велешкиот суд добива нов лик
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 На 20.02.2015 година во медиотеката на ЛБ „Гоце Делчев” во 
рамките на проектот „Велес – Град на културата за 2015 година” се 
одржа промоција на шест собрани дела на поетот Бранко Цветковски. 
Промотори на делата беа Санде Стојчевски и д-р Веле Смилевски. 
Инаку Бранко Цветкоски е автор на петнаесет стихозбирки кои 
оставија свој печат во развојните текови на македонската поезија во 
изминатите четири децении. Меѓу неговите најзначајни поетски книги 
се вбројуваат „Свијок“, „Високи ветрови“, „Пресна пепел“, „Молитвен 
веј“, „Синори“ и „Оган во обрачи“. Добитник е на високи книжевни 
признанија, меѓу кои: „Браќа Миладиновци“, „Григор Прличев“, 
„Димитар Митрев“, „13 Ноември“ на Град Скопје и на државната 
награда за животно дело „Св. Климент Охридски“. Неговото творештво 
е презентирано на десетина јазици во светот во посебни книги, како и 
во низа антологии на современата македонска поезија. Добитник е на 
значајни признанија во Русија, Бугарија, Азербејџан и Турција.

 

 Во рамките на „Велес - град на културата“, а во организација на НУЦК Народен театар „ЈХК Џинот“ - Велес, во 
новата театарска зграда на 20.02.2015 година свој концерт одржа македонскиот композитор и пијанист Дуке Бојаџиев 
насловен како „Сон. Верба. Љубов”. Покрај Дуке Бојаџиев на пијано, на концертот настапија Исмаил Лумановски на 
кларинет и актерот Васил Зафирчев како наратор. „Сон. Верба. Љубов“ е длабоко емотивно звуковно патешествие до 
срцевината на нашата традиција и културна разноликост. Комбинација на авторска, филмска музика и изворно 
македонско творештво. Спој на композиции кои Бојаџиев ги создал за филмовите „До Балчак“, „Сенки“ и „Војната 
заврши“, композиции од неговиот албум „Љубовта е патот“, елементи од турската, ромската и албанската музика, кои 
авторот ги соединува во една автентична целина со современ пристап, збогатена со суфистичката поезија на големиот 
поет и филозоф од 13. век, Џелалудин Мевљана Руми.

 Со Одлука на Владата на Република Македонија на 
Општина Велес и е доделена на трајно користење старата 
театарска зграда која се наоѓа на улица „Илинденска”. 
Објектот располага со околу 700 м² корисна површина и 
близу 800 м² дворно место. Изминатите две години на 
Општина Велес од страна на Владата на Република 
Македонија и беа доделени во сопственост уште неколку 
други капитални објекти со што вредоста на имотот кој го 
поседува Локалната самоуправа неколкукратно се 
зголеми. Дополнително, за овој простор Општина Велес 
има изработено ДУП со кој се предвидува изградба на 
станбено деловен објект (П+4). Со предвидената 
реконструкција на aвтобуската станица и деловниот 
простор, овој дел од градот ќе добие сосема нов лик на 
задоволство на сите граѓани.

Стaрата театарска зграда е во сопственост на 
Општина Велес

Концерт на македонскиот композитор и пијанист Дуке Бојаџиев

Промоција на собрани дела на поетот Бранко Цветковски
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 Чисти понеделник е првиот ден на велигденскиот пост. За домаќинките значи темелно чистење на куќата, особено 
на кујнските садови, отстранување на секоја мрснотија што може да го наруши седум неделниот пост. Традицијата налага 
на овој ден да се јаде бел грав и варена царевка. Велешани доследни на традицијата започнувањето на постот со децении 
го прават организирано, на велешките маала од две причини – да се дружат и да не им пречат на домаќинките во 
чистењето на домот. Оваа година на чисти понеделник највесело беше на Мегдан каде се собраа голем број велешани од 
сите маала, но и оние кои одамна не живеат во Велес. Од вкусниот бел грав проба и Градоначалникот на Општина Велес, 
Славчо Чадиев.

Делегација од Oпштина Бига од Р. Турција во посета на Велес

 .

 Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија на 25.02.2015 година го 
реализираше проектот: „Учество на средношколци при усвојување на годишната сметка на општината – Фискална 
транспарентност на ЕЛС Велес и инволиврање на младите во локалните политики”. Проектот се спроведува со финансиска 
поддршка од Општина Велес, во рамките на Програмата за поддршка на граѓанскиот сектор. Во насока на реализација на 
проектните активности се одржа наставен час со ученици од СОУ „Јовче Тесличков“. Преку наставниот час, учениците имаа 
можност да се запознаат со надлежностите на ЕЛС, Советот на ЕЛС, општинските приходи, буџетирањето, финансиските 
извештаи и завршната сметка на општината.

Чисти понеделник на Мегдан

 Во дводневна посета на Општина Велес овој месец престојуваше делегација на општината Бига од Република 
Турција, предводена од градоначалникот Исмаил Исик и членови на Советот. За гостите најпрвин беше организиран прием 
од страна на градоначалникот Славчо Чадиев, а потоа беше направена и обиколка и разгледување на градот. Срдечната 
средба двајцата градоначалници Чадиев и Исик, ја искористија за договор за понатамоша соработка и активности во 
интерес на граѓаните, за продлабочување на пријателстото и креирање нови значајни проекти. 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 
о с т а н у в а  д а  б и д е  г о л е м и о т  м о с т  з а  п о в р з у в а њ е  м е ѓ у  д в е т е  п р и ј а т е л с к и  о п ш т и н и .

Учество на средношколци при усвојување на годишната сметка на општината
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Одбележана 11-годишнината од смртта на Анита Кришан - Лозаноска

 На 26.02.2015 година на гробиштата на 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 единаесет 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 покрај најблиското семејство го посетија и делегациите 
од Кабинетот на Претседателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија, Општина Велес и ОК на 
ВМРО-ДПМНЕ од Велес.

Изложба „Портретирани сеќавања” на Јана Манева Чуповска

 На 27.02.2015 година во рамките на проектот „Велес – Град на културата за 2015 година” во Ликовниот салон се 
одржа самостојна изложба на Јана Манева Чуповска, насловена „Портретирани сеќавања”. Нестандардната изложба ја 
сочинуваат еднобојни цртежи изведени на хартиена подлога и рачно изработени текстилни покривки за маса, фолклорни 
рачни изработки плетени со еден конец, наречени миленца, изработени во техника на чипка, како и волнени покривачи 
јамболии. Цртежите се портрети, семејни фотографии, вметнати во кутии каде се зарабени, како дел од меморијата.
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