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Општина Велес

Почитувани велешани,

ВЕТИВМЕ 117 ПРОЕКТИ – 
РЕАЛИЗИРАВМЕ 370

 Во овој мандат како Градоначалник 
на Општина Велес ја имав честа да 
работам за доброто на моите сограѓани, 
за доброто на Велес, градот во кој сум 
роден и каде го поминувам целиот свој 
живот.

 Довербата која безрезервно ни ја 
дадовте ние ја оправдавме. За период од 
четири години реализиравме многу проекти на полето на инфраструктурата, 
економијата, образованието, културата, социјалната заштита, комуналните дејности, 
спортот, невладиниот сектор. Најголем фокус посветивме на економијата. Во Велес за 
прв пат по неколку децении се отворија фабрики и индустриски капацитети со кои 
значително се намали процентот на невработени лица.

 Се што градиме и создаваме е со цел да го направиме Велес по мерка на 
велешани. Да овозможиме во него да растат и работат граѓани кои што својата иднина и 
иднината на своите деца ќе ја градат тука.

 Отчетноста и транспарентноста се нашите главни одлики. Дадениот збор и 
чистиот образ за нас имаат најголема вредност. Пред тоа не правиме ни милиметар 
отстапка. Ваквото работење придонесе Општина Велес во 2015 и во 2017 да биде 
прогласена за најтранспаретна општина во Република Македонија, со поголем степен 
на транспаретност и од сите Министерства во Владата на Р.М. 

 Мислењата, идеите, сугестиите на граѓаните секогаш се респектирани и уважени. 
Сакам да искажам голема благодарност на пофалбите, но и за критиките кои ни ги 
давате затоа што тие се коректор на нашата работа.

 Јас и мојот тим секој ден во изминативе четири години се будевме со помислата 
дека треба да сториме нешто за нашиот град и максимално се заложувавме да 
придонесеме за поубава иднина. Тоа е формулата за светла и просперитетна иднина со 
која ќе се гордеат нашите наследници.

                               Со почит,

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ



ЕКОНОМИЈА....................................................
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ОТВОРЕНА ФАБРИКАТА „МАРКАРТ“

ГЕРМАНСКА ИНВЕСТИЦИЈА ВО ВЕЛЕС – 
ОТВОРЕНА ФАБРИКАТА „ЛУТЕКС“

РЕСТАРТИРАН „КИРО ЌУЧУК“

 Германската компанија „Маркарт“ значително ја подобри економската слика за градот. Договорот за инвестирање 

во Општина Велес заедно со Владата на Р. Македонија го потпишавме во 2013 година. Инвестицијата која се простира на 15 

000 метри квадратни чини 35 милиони евра, започна да се реализира во 2014 година со почетокот на изградба на погоните. 

Во 2015 компанијата започна со работа и производство на автомобиски делови за многу реномирани светски брендови 

како: Мерцедес, Ауди, БМВ, Порше итн. Најавите на инвесторите се остваруваат. Во првата голема инвестиција во Општина 

Велес по повеќе од 20 години, веќе работат околу 450 лица, а конечната бројка на вработени лица во компанијата ќе 

достигне до 600. „Маркарт“ е пример за успешна компанија. 

 Велес станува се почеста мета на странските 

инвеститори. Доказ за тоа е договорот кој во октомври 

2016 година Владата на РМ го потпиша до германската 

групација „СТС Текстајлс“ за инвестиција во погоните 

на поранешната фабрика „Нонча Камишова“.  

Фабриката „Лутекс“ официјално започна со работа во 

2017 година. Инвестицијата чини 4 милиони евра. Во 

погоните на поранешната „Свилара“ сега се 

произведува индустриски текстил што ќе биде наменет 

за потребите на европските пазари. Компанијата која е 

прогласена како една од 100-те најиновативни во 

Германија, во Велес ќе отвори вкупно нови 1000 

работни места.

 Рестартирана е фабриката „Киро Ќучук“. Македонско-турската компанија „Еуро Брик Компани“. Договорот за 

инвестирање беше потпишан во 2015 година. По санацијата на постројките и вложувањето во нови технологии, 

производството започна во 2016 година. Инвестицијата во поранешниот „Киро Куќук“ вреди 2 милиони евра. Во новата 

компанија веќе работат 50-тина работници. Конечната бројка на нови вработувања ќе биде 150.

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ



ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ
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ИНДУСТРИСКА ЗОНА „КАРАСЛАРИ“

ИНДУСТРИСКА ЗОНА „МАМУТЧЕВО“

ИНДУСТРИСКА ЗОНА „РЕЧАНИ 2“

ИНДУСТРИСКА ЗОНА „УЗУС“

 Индустриската зона „Караслари“ целосно се уреди. Продадени се сите седум парцели и завршени се 

инфраструктурните работи. Зоната се простира на површина од 24 хектари. За потребите на инвеститорите поставена е 

нова водоводна линија и канализациона мрежа. Изградена е трафостаница и нов водоводен резервоар со вкупна 

зафатнина од 360 м3 кој ќе ги задоволува потребито со вода за индустиската зона и за жителите на селото Караслари. 

Согласно ДУП пристапот до сите парцели е асфалтиран преку реализација на инфраструктурен проект во вредност од 8,7 

милиони денари.

 Оформена е најголемата индустиска зона во Општина Велес. Зоната „Мамутчево“ се простира на површина од 

43,76 хектари. Таму се планирани три парцели наменети за инвестиции во лесната и незагадувачка индустрија. Близината 

до регионалниот пат и железничката линија ја прават зоната многу привлечна. Интерес за изградба на нови фабрики веќе 

има.

 За дополнителни 14 хектари е прошитена 

индустриската зона „Речани 2“. За потребите на компаниите 

беа формирани нови парцели. Во текот на 2014 година 

донесовме Урбанистичко планска документација за зоната. 

Во текот на 2015 година се продадоа 10 парцели на 

потенцијални инвеститори со цел развој на локалната 

економија. Во индустриската зона веќе функционираат 

повеќе субјекти, а најголем од нив е фабриката ЕНМОН чиј 

објект се простира на површина од 5000 метри квадратни.

 Во индустриската зона „Узус“ се уредија и трасираа 

улиците. Изградена е водоводна и канализациона мрежа во 

должина од 900 метри. Со овие зафати дополнително им се 

олесни работата на постоечките субјекти кои функционираат 

во самата зона, но и овозможува простор за дополнително 

развивање на истата. Во зоната функционираат голем број на 

бизниси од градот кои се дел од локалниот економски развој и 

со тоа дополнително придонесуваат за добрата економска 

слика на градот на која посветуваме посебно внимание.



ИНФРАСТРУКТУРА....................................................
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РЕКОНСТРУИРАНА Е 
АВТОПАТСКАТА ДЕЛНИЦА 

ВЕЛЕС - КАТЛАНОВО

ИЗГРАДЕН ЕКСПРЕСЕН ПАТ ВЕЛЕС – КАДРИФАКОВО

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Целосно е реконструирана 

делницата од автопатот Велес – 

Катланово во  должина од 23 ,5 

километри.  Градежните зафати 

опфатија замена на асфалтната 

подлога, проширување со трета лента 

на потегот од патарината „Отовица“ до 

највисоката точка кај „Пуста Кула“. 

Поставена е нова хоризантална и 

вертикална сигнализација.  Вредноста 

на проектот изнесува 6,6 милиони евра.

 Побезбедно патување и побрзо пристигнување. Тоа е целата на експресниот пат Велес – Штип (до Кадрифаково) кој 

е целосно реконструиран. Делницата е во должина од 24,3 километри. Асфалтот е заменет, а постоечките две соообраќајни 

ленти се проширија на четири од 6,5 на 11,1 метар. За реализација на проектот вложени се 15 милиони евра.
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Асфалтиран е патот до село Ораовец

AСФАЛТИРАН ПАТ ВО СЕЛО OТОВИЦА

АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ОБИКОЛЕН ПАТ 

ВЕЛЕС - БАШИНО СЕЛО

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Комплетно е реконструиран патниот правец 

Јазла – с. Иванковци со должина од 97 километри. 

Истиот беше изграден во далечната 1976 година и 

беше во многу лоша состојба. Со градежните 

зафати се изврши проширување на коловозот до 

четири метри и се поставија банкини 2 x 0,5 метри. 

Со неговата реконструкција се подобрија условите 

за живеење за 2000 жители во населените места 

Иванковци, Мамутчево итн. Вредноста на проектот 

е 45.750.000 милиони денари.

 Извршено е асфалтирање на патот во село Отовица во должина од 630 метри кој се поврзува со Езеро Младост и 

автопатот Велес – Скопје. Реализацијата на градежниот зафат има големо значење на локалните жители и за туристичкиот 

потенцијал на оваа локација. Известицијата изнесува 4,57 милиони денари.

 Во текот на 2015 година се 
изврши и реконструкција на дел од 
обиколниот пат Велес - Башино Село. 
Овој проект беше предвиден во 
програмата за уредување на градежно 
земјиште на просторот на Општина 
Велес за 2015 година.

РЕКОНСТРУИРАН Е ПАТОТ ОД ЈАЗЛА - 
                    С. ИВАНКОВЦИ
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ИЗВРШЕНА Е САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОТ „ГЕМИЏИИ” 

ПОСТАВЕН КАМЕН ТЕМЕЛНИК ЗА 
НАДПАТНИК ВО БАШИНО СЕЛО

КРУЖЕН ТЕК „АВОНА“

КРУЖЕН ТЕК НА ВЛEЗОТ ВО ГРАДОТ

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Граѓаните на Велес добија нова кружна крстосница 

која ги прифаќа возилата од сите насоки во еден од 

најфрекфентните делови на градот. Со проектот кој чини 4 

милиони денари Велес доби модерно сообраќајно решение и 

естетски подобар изглед. Дополнително, кружниот тек заедно 

со коловозот беше и комплетно осветлен со нови енергетски 

ефикасни светилки. Зголемена е видливоста на сите 

учесници во сообраќајот а со тоа и нивната безбедност.

 Со оваа инвестиција се исполнија условите за 

модерна и безбедна сообраќајница на влезот во Велес. 

Овој инфраструктурен зафат чини 6 милиони денари. 

Многу е значајно што оваа кружна раскрсница е всушност 

продолжение или почеток на патниот правец Велес – Штип 

до Кадрифаково, познат како експресен пат со ознака А3.

 Со градежните зафати беше зајакната конструкцијата на мостот, се заврши со санирање на горниот дел на мостот – 

коловозната плоча, пешачките патеки, се поставија ивичниците на коловозот, оградата и хоризонталната сигнализација. 

Мостот „Гемиџии” е главна сообраќајни артерија во градот за премин од едната на другата страна. Неговата должина 

изнесува 172 метри, а ширината е 11,3 метри од кои широчината на коловозот изнесува 7 метри. Проектот вреди 34 милиони 

денари.

 Со реализација на овој проект ќе се исправи 

децениската неправда направена врз жителите на 

Башино Село. Надпатникот ќе ги спои црквата со селските 

гробишта. Вкупната инвестиција изнесува 5,7 милиони 

денари.
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АСФАЛТИРАНИ  УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

ПЕШАЧКИ МОСТ – ОПШТИНА

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Должината пешачкиот мост е 23 метри. Изграден е по стандарди што обезбедат слободно и безбедно движење на 

сите категории граѓани. Вкупната инвестиција на  Општина Велес  за изградба на овој капитален објект изнесува 3.800.000 

денари. 

 „Роса Плавева“, „Невена Георгиева Дуња“, „Павел Шатев”, дел од улиците „Гоце Делчев“ и „Страшо Пинџур“ во 

центарот на градот. Дел од обиколен пат Велес - Башино Село. Дел од Регионален пат Р 1312 (од населба Тунел до населба 

Превалец). Дел од улица „Вардарска“. Дел од „Белградска“. „Крсте Мисирков“, „Христо Узунов“, улицата пред зградата на 

ЈКП Дервен, „Мирка Гинова“, „Орце Шутев“. Целосно се асфалтирани улиците во Чалошево, дел во Мамутчево и Бузалково.  

Улици во Индустриската зона „Караслари”.
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БЕТОНИРАНИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС:

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Улица во с. Сујаклари, „Јовче Ќучук“, „Орце Шутев“, „Наце Димов“, „Јордан Џурнов”, „Јовче Тикваров”, дел од улица 

„Румена Хаџи Панзова“, спојот што ги поврзува улиците „Грозда Кочова“ и „Славко Ѓорѓиев Сватот“. Крак од улицата „Невена 

Ѓорѓиева Дуња“, „Киро Пракицов“, „Костадин Бодин“, „Љубљанска“, „Вера Циривири“, крак  од улица „Тодор Христов - 

Офицерчето“, дел од улица „Благој Страчков“ дел од улица „Благој Нечев“ дел од улица „Лазо Трпков“ дел од улица „Стојан 

Бурчевски Буридан“ дел од улица „Димко Најдов“, „Коле Димов – Витамин“ дел од „Прохор Пчински“ „Загребска“, дел од 

улица „Андон Ќосето“, крак од улица „Максим Горки“, дел од улица „Браќа Поп Јорданови“,  втор крак улица „Трајче 

Петкановски“, два крака на улица „Наце Димов“, дел од улица „Александар Несторов“, дел од улица „Вера Циривири“, крак 

од улица „11-ти Октомври“, спој од улица „Љубљанска“ со улица „Рилски Конгрес“, „Јордан Јорданов“ „Киро Чауле“, „Цветан 

Арсов“, „Лазо Трпков“, „Орце Мартинов“, „Шефки Муратов“ во населба Превалец, „Стефан Димитров“, „Родна Ивева“, 

„Сараевска“. Бетонирани се повеќе улици и во населбите: Превалец, Бузалково, Раштани, С. Горно Оризари, Караслари, 

Мамутчево и Отовица.
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ПОПЛОЧУВАЊЕ И ПРЕРЕДУВАЊЕ НА КОЦКА

ТАМПОНИРАЊЕ НА ПАТИШТА

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Тампонирање на патот до Башино Село, с. 

Ветерско, с. Сливник, с. Новачани, улица во населба 

Речани. Пат до с. Горно Караслари, пат до с. Сопот, пат до с. 

С'лп, пат до с. Рлевци, патот од „Порцеланка” до с. Горно 

Оризари, улица во с. Чалошево. Тампонирање со струган 

асфалт на два крака на улица „Панче Васков“, дел од улица 

„Васа Кошулчева“ крак од улица „Павел Шатев“  крак од 

„Невена Ѓеорѓиева Дуња“ улица во село Отовица.

 Прередување на коцки на улица „Милан Страчков“.  Прередување на коцки на улица „Тодор Ацев“. Партерно е 

уредена околината околу новоизградениот пешачки мост над железничката пруга Велес-Битола. Поплочување на 

сервисната улица до Новиот театар. Поплочување на дел од улица „Васил Главинов“. Поплочување на партер пред зграда 

на улица Борис Трајковски“, поплочување и уредување со урбана опрема на Плоштад Којник, партерно е уреден дворот на 

црквата „Св. Козма и Дамјан“ во кругот на Општата Болница. Поплочување на улицата во градскиот парк, поплочување на 

дел од ул. „Саревска“, поплочување на дел од улица „Костадин Бодин“, поплочување на дел од улица „Оливер Китановски“, 

поплочување на плоштадка на спој на улица „Петре Алчев“ и „Васил Ѓоргов“. Поплочување на пешачка патека на кејот на 

река Вардар. Поплочување на скали на улица „Димитар Влахов“. Прередување на бекатонски плочки на улица „Љубен 

Весов“, прередување на бекатонски плочки на улица „Св, Кирил и Методиј“, прередување на бекатонски плочки на улица 

„Коле Неделковски“, Поплочен дел од улица Рилски конгрес, Прередување на коцки на улица Милан Страчков. 

Прередување на коцки на улица Тодор Ацев. Партерно уредување со поплочување на улицата 11-ти Октомври. Партерно 

уреден е и просторот кај Авона. 
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ТРОТОАРИ, ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ, РАКОХВАТИ

ПОТПОРНИ ЅИДОВИ СЕ ИЗГРАДИЈА НА УЛИЦИТЕ

ПАРКИНГ ПРОСТОРИ

ОТЧЕТ

 Реконструиран е тротоарот пред велешкиот суд, тротоар пред новата театарска зграда. Тротоар до Општа Болница. 

Изграден е тротоар од Населба Тунел до Населба Превалец. Реконструкција на скали на улица „Ристо Најдов - Шајката”.

 „Ганчо Хаџи Панзов”, „Никола Јонков Вапцаров”, „Рилски Конгрес”, „Љубљанска”, „Трајко Митев”, „Јовче Тикваров”, 

„Костурска”, кај новиот кружен тек , на улица „Алексо Демниевски Бауман”, во населба Хабитат, „Крали Марко”, „Славе 

Петков”, „Прохор Пчински”, „Орце Мартинов”, „Љубен Весов“.

 Изградени се 13 нови паркинг простори на повеќе локации во градот. Го 

зголемивме капацитетот за паркирање на автомобилите за 643 места. Поплочен 

е паркинг простор во близина на Малото Мовче. Изграден е паркинг простор зад 

СОУ Гимназија „Кочо Рацин“, Уреден е паркинг просторот кај ООУ „Васил 

Главинов“. Уреден е паркинг просторот на ул. „Невена Георгиева Дуња“. Изграден 

е паркинг простор на улица „Петре Прличко“ непосредно до Автобуска станица. 

Изградба на два мини паркинг-простори во населбата Тунел. Поплочена е 

паркинг површина на улица 8-ми март. Поплочен е паркинг простор кај Градскиот 

пазар до „Стар Мост“. Уреден е паркинг простор кај стариот театар. Изграден е 

паркинг во склоп на новата театарска зграда. Поплочен е паркинг простор зад 

Работнички универзитет. Изградени се два паркинг простори кај црквата „Св. 

Спас“. Направен е паркинг пред црквата „Св. Богородица“.



ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА....................................................
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ВОДОВОДЕН СИСТЕМ ДО ЕЗЕРО 
МЛАДОСТ

НОВИ ВЕНТИЛИ НА БРАНАТА 

НАБАВЕНА ОПРЕМА ЗА АВТОМАТСКО 
ХЛОРИРАЊЕ НА ВОДА

ПУШТЕН ВОДОВОД ВО СЕЛО ЦРКВИНО

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Реализацијата на овој проект значи решение за 

водоснабдувањето за околу 4000 жители од овој дел на 

Општина Велес. Покрај крајбрежниот појас чиста вода за 

пиење има во Башино село, Речани, Отовица и Сујаклари и 

други населени места. Цевководот е долг 9 километри. За 

негова изградба вложени се 42 милиони денари. Со 

водоводниот систем до Езерото Младост дополнително се 

поврза и новата сателитска населба која се наоѓа во близина 

на самото езеро.

 Старите вентили на браната на акумулацијата 

„Младост“ се заменија со нови. Проектот чинеше 3,1 

милиони денари. Со него се поставија два нови вентили, а 

се изврши и санација на старите затворувачи. На овој 

начин Езерото Младост кое е со зафатнина од 8 милиони 

метри кубни вода,  стана сигурен извор на вода за 

наводнување на над 1200 хектари лозови и овошни насади 

во близина на езерото.

 Опрема за автоматско хлорирање на водата за пиење во 

фабриката за вода е модерна и софистицијата, која ќе биде во 

функција во следните 30 години. На овој начин се следат најновите 

стандарди за безбедност на водата. Инвестицијата чини 60 000 

евра. Фабриката за вода за разлика од порано, во последниве 

десетина години, а  со изградбата на ХС „Лисиче“ се снабдува со 

квалитетна и здрава вода за пиење која потоа се преработува и 

хлорира и безбедно испраќа во домовите на велешани и жителите 

на околните населени места.

 Целосно е изграден водоснабдителниот систем во село Црквино. Градежните работи се завршени,а до селото е 

донесена чиста вода за пиење. По изградба на секундарната мрежа околу 360 жители на ова населено место ќе имаат 

подобри услови. Вредноста на проектот е 6,5 милиони денари. Според конфигурацијата на теренот за овој проект, 

водоснабдувањето се подели на две водоснабдителни линии за двете зони – за висока и ниска зона. Во високата зона е 

поставен цевковод во должина од 360 метри, додека во ниската зона должината на цевководот изнесува 790 метри.
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ПОСТАВЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА ДО СЕЛО 
НОВАЧАНИ

ВОДОВОД ЗА СЕЛО СЛИВНИК

ВОДОВОДЕН СИСТЕМ ЗА ЧАЛОШЕВО И ДОРУТОВЕЦ

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Овој крак од водоводната мрежа предвидено е да 

се спои со новоизградениот водоводен систем покрај 

Езерото Младост. Жителите досега чиста вода за пиење 

добиваат од бунари. Со реализација на проектот кој чини 

4,5 милиони денари ќе се стави крај на овој проблем, а 

Новачани ќе има потенцијал да ги врати дел од 

некогашните жители, но и да привлече нови пред се 

заради блискоста со Езерото Младост кое е туристичка 

локација.

 Со овој проект се предвидува реализација на разводна мрежа во село Сливник. Односно со техничкото решение се 

предвидува од постоечкиот резервоар водата да се дистрибуира низ разводната мрежа со која се обезбедува потребната 

количина на вода до самите корисници. Вредноста на проектот изнесува 4,3 милиони 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 чиста вода за пиење 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. Известицијата вреди 14 милиони денари.
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РЕШЕНО ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ЗА ЖИТЕЛИТЕ ВО 
НАСЕЛБА „ПОРЦЕЛАНКА“

ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА РЕЧАНИ 2 ПРСТЕНАСТО ПОВРЗАНА 

ЕЗЕРО МЛАДОСТ

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНИ ЛИНИИ НА УЛИЦИ ВО ВЕЛЕС

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Изградена е нова водоводна линија за жителите од населбата 

„Порцеланка“. Новата линија се спои со водоснабдителниот систем кој 

поминува во село Горно Оризари. Со тоа се надмина проблемот на овие 

жители кои во минатото се снабдуваа со вода за пиење од резервоарите 

на фабриката. Вредноста на проектот изнесува 400 000 денари.

 Изграден е водоснабдителен систем за Индустриска зона Речани 2. Со него 
се изврши прстенасто поврзување со водоснабдителниот систем на Езеро Младост. 
На тој начин се обезбеди подобра вода за пиење во овој дел од Општината. 
Вкупната инвестиција изнесува 2 милиони денари.

 „Јовче Ќучук“, „Орце Шутев“, „Наце Димов“, „Панче Васков“, „Родна Ивева“, „Киро Ќучук“, „Првомајска“, „Рилски 

Конгрес“, „Мицко Козар“, „Васил Главинов“, „Гемиџиска“, дел од „Благој Ѓорев“, „Роса Плавева”, „Богдан Прличков”, 

„Игманска”, „Кузман Јосифовски - Питу”, „Илинденска”, „Алексо Демниевски – Бауман”, „Никола Вапцаров”, „Андон Шурков”, 

„Васа Кошулчева”, „Љубљанска”, „Костадин Бодин, „Мирче Ацев”, „Димко Најдов”, „Маца Овчарова”, „Богдан Прличков”, 

„Белградска”, „Коле Цветков”, „Борис Карпузов”, „Максим Горки”, „Браќа Кошулчеви”, „Лазо Трпков“. Проширен е 

атмосферскиот канал на ул. „11-ти Октомври“.
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ИЗГРАДЕН КОЛЕКТОР СО 
ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ВО СЕЛО 

РАШТАНИ

ПОСТАВЕНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
НА ЕЗЕРОТО МЛАДОСТ

КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ЗА Г. ОРИЗАЦИ И СУЈАКЛАРИ

ЗАПОЧНА ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ОТОВИЦА

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Проектот се реализира со цел подобрување на 

квалитетот на живот ви руралните средини. Со него се 

предвидува изградба на фекална канализација во ова 

населено место. Инвестицијата чини 4,9 милиони денари.

 Изграден е нов систем за фекална канализација крај 

брегот на Езерото Младост. Канализационата мрежа во 

должина од 1 100 метри се поврза со веќе постоечкиот 

колекторски систем и со пречистителната станица а со неа 

се опслужува и новата сателитска населба. На овој начин 

дополнително се создаваат услови за развој на туризмот.

 Во населеното место Горно Оризари изграден е канализационен систем во должина од 856 метри. Тој е во склоп на 

пречистителна станица за комунални отпадни води од Зона 2 и Зона 3. Во Сујаклари изградени се два крака од 

канализационата мрежа во должина од 240 метри.

 Околу 300 жители во населеното место Отовица ќе добијат канализација. Должината на овој капитален проект 
изнесува 2,5 километри. Вкупната инвестиција изнесува 7,6 милиони денари. Отовица е едно од ретките населени места 
каде бројот на население се зголемува.



ОСВЕТЛУВАЊЕ, ПАРКОВИ   И  
ЗЕЛЕНИЛО, УРБАНА ОПРЕМА....................................................
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РЕКОНСТРУИРАНО Е УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ОСВЕТЛЕН Е КРУЖНИОТ ТЕК НА 

ВЛЕЗОТ ВО ВЕЛЕС

ПОСТАВЕНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ПАРКОТ ПРЕД ЗГРАДАТА НА ОПШТИНАТА

ОСВЕТЛЕНА Е КЛУЧКАТА КАЈ БАШИНО СЕЛО

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 На 154 улици во градот и во 25 населени места во Општина Велес извршена е реконструкција на осветлувањето. 

Заменети се 2915 живини светилки. Обновени се 445 со 340 натриумови светилки на постоечките канделабри во градот. 

Целта на целиот проект е целосно осветлување на сите улици, паркинзи и јавни простори на територијата на општината; 

употреба на енергетски ефикасни светилки; зголемување на работни часови на светилки од 4.000 до 12.000, со што се 

произведуваат заштеди во потрошената енергија. Вредноста на овој зафати изнесува 19 милиони денари. Пресметано 

според заштедите на електрична енергија, инвестицијата е предвидено да се врати за 4,5 години.

 Комплетно е осветлен кружниот тек на 

влезот во Велес од источната страна. На овој 

начин се подобри видливоста што придонесе за 

побезбедно одвивање на сообраќајот. Поставени 

се нови енергетски светилки кои комплетно ја 

осветлуваат ротондата околу кружниот тек и 

приклучните патишта кои го поврзуваат Велес со 

главниот автопат и населбата Речани.

 Уредувањето на паркот е на барање на жителите од околните згради и останатите граѓани,а кои сакаат посебно во 

престојните летни денови да уживаат во прекрасниот парк во вечерните часови. Вредноста на проектот изнесува 200 000 

денари.

 Со овој проект „Осветлување на клучката кај Башино Село“ 

многу се придонесе за поголема безбедност на оваа фрекфентна 

крстосница која е една од главните влезови во градот, пред се за 

тешките товарни возила. Во подготовка е и проектот за изградба на 

кружен тек на оваа локација.
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НОВ ПАРК ВО ЦЕНТАРОТ НА ВЕЛЕС

ЦЕЛОСНО ПРЕУРЕДЕН ПАРКОТ ПРЕД ООУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“

РЕКОНСТРУИРАН ПАРКОТ ПРЕД ГИМНАЗИЈАТА

ЗАСАДЕНИ 3 500 РОЗИ

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Велешани добија уште едно место каде го поминуваат своето слободно време. Паркот располага со зелена 

површина од околу 5.000 м2, во чии рамки е изградена прекрасна фонтана, летниковци, патеки и други интересни содржини. 

Посетеноста на паркот е огромна во секој период од денот. Со уредувањето на оваа зелена површина овој дел од градот 

доби сосема нов поубав лик. Вредноста на проектот изнесува 5 милиони денари.

 Паркот се наоѓа во дворното место на некогашниот 

офицерски дом. Покрај современата урбана опрема, 

фонтаната за вода за пиење, хортикултурното уредување и 

овозможената лесна комуникација со околните објекти, овој 

парк ќе биде место за презентирање на општината. За оваа 

намена инвестирани се средства во висина од 3 милиони 

денари.

 Реконструкцијата опфати оформување на нови патеки, целосно осветлување, поставување на урбана опрема, 

клупи, канделабри и корпи за отпадоци. На целата површина беше поставен и систем за наводнување.

 Aкцијата „Македонија земја на цвеќето – земја на розите” ќе има 

долгорочни позитивни ефекти по животната средина и здравјето на луѓето. Розите 

се повеќегодишно украсно растение, кои апсорбираат големи количини на олово и 

кадмиум во себе. Овие тешки метали се исклучително штетни за здравјето на 

луѓето.
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МАКЕТА НА ЗАМОКОТ „РАВЕЛЕ“ ГО КРАСИ ВЕЛЕС

УРБАНА ОПРЕМА НА ПЕШАЧКИТЕ ПАТЕКИ КАЈ ЕЗЕРО МЛАДОСТ

РЕКОНСТРУИРАН Е ПРОШТАД „КОЈНИК“

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Објектот изграден во Младинскиот парк во Велес е резултат на пријателството со збратимениот град Шербур 

Октевиљ од Регионот Долна Нормандија, Република Франција. Макетата е изработена од 200 пластични шишиња и 3.000 

садници цвеќе. Пораката за сите граѓани, а особено децата и младите генерации на Велес е да го чуваат архитектонското 

наследство и да ја заштитуваат животната средина затоа што тие се одраз на културата и одржливиот развој.

 Во рамките на овој проект, на патеката беа поставени клупи, маси, корпи за отпадоци и летниковци. На тој начин се 

создадоа пријатни места за одмор и рекреација на граѓаните кои овде го поминуваат своето слободно време. Проектот има 

вредност од 1,7 милиони денари.

 Со поставувањето на урбаната опрема на плоштадот 

Којник заврши и целиот проект за реконструкција и 

уредување. Се изврши поплочување со бекатонски 

елементи по целокупната површина. Поставена е и нова 

урбана опрема, чешма, клупи, жардинери, цветен аранжман, 

канделабри за осветлување. Средствата во висина од 2 

милиони денари се обезбедени од Буџетот на Општина 

Велес.

ИЗГРАДЕН Е ПАРК НА ПРИЈАТЕЛСТВОТО

 Во соработка со Општина Каршијака од Измир се 

изврши уредување на парковата површина во близина на 

ликовниот салон. Проектот кој го финансирање турската 

општина го носи името „Парк на пријателството“ со цел да ги 

овековечи пријателските врски помеѓу двата градови кои 

делат заедничка историја преку турците кои од Велес се 

населиле во Каршијака.



....................................................ОБРАЗОВАНИЕ
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СОУ „ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ООУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ОД 

ВЕЛЕС ДОБИ НОВИ ПРОСТОРИИ

ОТЧЕТ

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Ова беше прва посериозна реконструкција на објектот во кој настава изведува и ССОУ „Димитрија Чуповски“ уште 

од неговата изградба. Градежни зафати се извршија на покривот, фасадата, прозорците и подовите. Инвестицијата за овој 

проект изнесува 22 милиони денари.

 Едно од најстарите училишта во РМ е реконструирано благодарејќи на заложбите на Владата. Се работеше на 

поставување нова кровна конструкција, замена на подната површина со нова изработена од висококвалитетен материјал, а 

се замени и дел од фасадата на зградата и старите прозорци. Истовремено, Општина Велес од свои извори ја финансираше 

реконструкцијата на топловодниот систем во училиштето. Се набавија 150 нови клупи и 300 столчиња. Средствата за 

реконструкција на ова училиште беа во висина од 15.500.000 денари.

 Првиот факултет со седиште во Велес доби нови 

прсотории. Студентите изведуваат настава во реновираниот 

дел на поранешниот хотел „Вила Зора“. Откако Општина 

Велес го доби во владение овој објект тој веднаш беше 

отстапен за потребите на високото образование во градот, а 

Министерството за образование и наука потоа го адаптираше 

просторот за изведување на настава. Денес овој 

репрезентативен објект содржи четири предавални, три 

лаборатории, еден компјутерски центар и канцеларии за 

администрацијата.

 Во моментов на техничко технолошкиот факултет 

студираат 1200 студенти од кои во Велес се вкупно 621. На 

втор циклус постдипломски студии има запишано 107 

студенти.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТОПЛОВОДНИТЕ СИСТЕМИ ВО ДЕВЕТ УЧИЛИШТА

ИЗГРАДЕНО НОВО УЧИЛИШТЕ ВО СЕЛО СЛИВНИК

РЕКОНТРУИРАН ДЕЛОТ ОД УЧИЛИШТЕТО ВО 
ОТОВИЦА КОЕ БЕШЕ ОПОЖАРЕНО

РЕКОНСТРУИРАН ПОКРИВОТ НА УЧИЛИШТАТА ВО ЧАЛОШЕВО И КЛУКОВЕЦ

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Котларата во ССОУ „Димитрија Чуповски“ и во СОУ гимназија „Кочо Рацин“ е целосно реконструирана. 

Реновираниот топловоден систем овозможи подобри услови за настава на 1600 средношколци. Како еден од врвните 

приоритети на локалната самоуправа се изврши и реконструкција на топловидните системи во ООУ „Васил Главинов”, ООУ 

„Благој Кирков”, ООУ „ЈХК Џинот“, ООУ „Блаже Конески” и ПОУ „Маца Овчарова“. Нов котел за парно греење со поголема 

моќност од претходно се набави во ООУ „Св. Кирил и Методиј“.

 Новиот објект од подрачното училиште кое е дел од ООУ „Васил Главинов” е сместен веднаш до старата 

училишна зграда. Истиот е од тврда градба и опфаќа три училници заедно со придружните објекти. Парите за изградба 

во висина од 5.300.000 денари беа обезбедени од Буџетот на Република Македонија.

 Како резултат на несреќен случај во пожар беше 

оштетена едната страна на новоизградениот модуларен објект. 

Училиштето има вкупна површина од 90 м2 и се состои од 2 

училници, во кои може да се сместат по 12 ученици, или вкупно 

24 ученици.

 Двете подрачни училишта на ООУ „Благој Кирков” и ООУ „Васил Главинов” имаат подобри услови за настава. 

Извршена е реконструкција на кровната конструкција. Во Клуковец исто така се заменија и прозорците во училишната 

зграда.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТОАЛЕТИТЕ ВО СОУ ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“  
И ВО ООУ „БЛАГОЈ  КИРКОВ“

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ 
И СТУДЕНТИ

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Се реконструираа тоалетите и санитарните јазли во училишната зграда која ја користат СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ 
и ССОУ „Димитрија Чуповски“. Со оваа реконструкција се направија целосно одвоени тоалети за машки и женски ученици, 
додека во првиот спрат има посебен пристап и оддел за лица со хендикеп. Во зградата каде се сместени двете општински 
основни училишта „Благој Кирков” и „Јордан Хаџиконстантинов Џинот” како и училиштето за деца со посебни потреби „Маца 
Овчарова обновени се 20 тоалети.

 Општина Велес го реализраше проектот 

„Енерџинет“ , со кој се изградија термоизолациони 

фасади во 5 објекти од градинката „Димче Мирчев“. 

Овој проект е од големо значење за градинката затоа 

што објектите не само што добија нов изглед, туку и 

станаа енергетски ефикасни, со што ќе се заштедат 

средства кои подоцна ќе се вложат во нови проекти. 

Покрај промената на термоизолационите фасади со 

проектот општината одржа и обуки за најмладите 

ученици токму за полезностите од енергетската 

ефикасност и заштедата на електрична енергија

 Општина Велес продолжува со праксата за 

стипендирање талентирани ученици и студенти. 

Висината на стипендијата за талентираните ученици 

изнесува 1.500,00 денари месечно, 9 (девет) месеци во 

текот на учебната година, додека за студентите овој 

износ е 2.000,00 денари. Со ова Општина Велес 

продолжува и понатаму во напорите за поттикнување, 

стимулирање и мотивирање на талентираните 

ученици за постигнување на солидни резултати и 

нивно вклучување во општествено-економскиот живот 

и развој на општината.
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НОВА ФАСАДА И СИСТЕМ ЗА ЛАДЕЊЕ И ГРЕЕЊЕ ВО ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“

НОВИ ПРОЗОРЦИ ВО ООУ „БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ“

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВО УЧЕНИЧКИОТ ДОМ 
„ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ“

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Објектот ќе биде наменет за децата од населеното 

место, но и за вработените во „Маркарт“. Со изградбата на 

првата детска градинка во рурална средина во Општина 

Велес се очекува предучилишно образование да добијат и 

децата од овие места.

 Замена на старата фасада со нова во ССОУ „Коле Неделковски“ значи енергетски поефикасно училиште од што 

бенефит имаат учениците и наставниот кадар. Освен тоа во спортската сала се постави систем за ладење и греење. 

Инвестицијата за ова изнесува 26 000 евра.

 Во 13 училници во ООУ „Блаже Конески“ се поставија 

нови прозорци. Тие ќе значат поголема енергетска 

ефикасност во делот каде се изведува предметна настава. 

Целокупната инвестиција за реализацијата на овие 

активности е обезбедена од Општина Велес, Проектот чини 

22 000 евра.

 Со ова комплетно се прави промена на сите врати од 
спалните соби во целиот ученички дом, а притоа во голема 
мера се подобруваат и условите за престој на 300 ученици во 
велешкиот интернат. Покрај вратите, направена е и промена 
на прозорците во интернатот, душеците за спиење, како и 
постелнината за децата корисници на овој објект.

ИЗГРАДЕНА ПРВАТА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
ВО РУРАЛНА СРЕДИНА



....................................................СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
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ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА СО ОШТЕТЕН ВИД

ЛИЦА И ТОАЛЕТИ ЗА ДЕЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО ООУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ”

НАБАВЕНИ ДВЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ КОЛИЧКИ И  

ЛЕТНИКОВЕЦ И РЕКВИЗИТИ ЗА ЛИЦА СО 
ИНВАЛИДНОСТ ВО МЛАДИНСКИ ПАРК

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Овој проект е дел и од Националната стратегија на лицата со инвалидност и на Локалниот акциски план на Општина 

Велес за лицата со инвалидност. После набавката на Брајовиот печатар ова е втор проект што Општина Велес го реализира 

за овие граѓани. Општина Велес и понатаму ќе продолжи да ги слуша и почитува потребите на сите категории на граѓани, да 

ги поддржи во намерите и желбите да изградат поубав свет за себе и своите пријатели. Инвестицијата вреди 1.600.000 

денари.

 Ова е прв проект од ваков тип кој е реализиран во Велес и регионот. Со изградба на лифт значително им се помага на 

лицата со посебни образовни потреби, а секако и на нивните родители. Во ова училиште се приспособија и два тоалета на 

приземјето и првиот кат, наменети за ученици со посебни образовни потреби, кои што се школуваат во ова училиште.

 Согласно Програмата за активностите на Општина Велес во 

областа на социјалната заштита, а со цел подобрување на квалитетот 

на живот на лицата со инвалидност, набавени се две електромоторни 

инвалидски колички. Нивната вредност изнесува 250 000 денари. 

Општина Велес и Здружението на лица заболени со церебрална 

парализа денеска „Хидрауличен лифт за лица со посебни потреби во 

домашни услови“.

 Градежните активности  се дел од проектот 

„Меѓуопштинска соработка за обезбедување грижа на ранливи 

групи“. Во употреба се ставени летниковец и реквизити 

наменети за лица со инвалидност во Младинскиот Парк во 

Велес. Овој проект Општина Велес го реализираше заедно со  

Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и 

Здружението на лица заболени од церебрална парализа.

ЕДЕН ХИДРАУЛИЧЕН ЕЛЕВАТОР
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ПЕЧАТЕЊЕ НА КНИГИ СО БРАЈОВО ПИСМО

АКТИВНОСТИ НА ПОЛЕТО НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ВОЗИЛО ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 За потребите на „Здружението на слепи лица“, 

Општина Велес купи Брајов печатар. Во нивната библиотека 

сега има над 20 изданија кои ги користат лицата со оштетен 

вид и претставуваат една од ретките литератури за оваа 

категорија на граѓани. Во тек е подготовка на уште седум 

нови книги со Брајово писмо кои наскоро треба да бидат 

отпечатени и да им бидат достапни на лицата со оштетен вид 

во нашиот град.

 Општина Велес континуирано во соработка со невладините организации како и различните здруженија за 

помош на лица со посебни потреби работи на подобрување на условите за живот на овие лица и подобрување на 

нивното секојдневие.

џ Општина Велес го изработи Локалниот акциски план за инвалидни лица. Ова е прв документ од ваков тип на 

Балканот, а го испечати Здружението на слепи лица од Велес.

џ Финансиска поддршка за Црвен крст - Велес за активности по повод одбележување на Светскиот ден против гладот.

џ Општина Велес финансиски ги поддржува децата без родителска грижа на почетокот на учебната година.

џ Финансиски ги покриваме патните трошоци на лицата со инвалидност.

џ Изработен е Локален Акциски План за Лица со Инвалидност (ЛАПЛИ)

џ Изработена е стратегија за грижа на стари лица(трета доба)

џ Финансиска поддршка за издавање на звучното списание „ЗРАК“ наменето за слепи лица.

џ Пристапност до образование за слепи лица.

 Општина Велес активно се вклучува во сите активности кои се поврзани со хуманото делување во локалната 

заедница со обезбедување на финансиска помош и хуманитарни пакети.

 Донацијата на возилото треба да придонесе за поефикасен и побрз транспорт на лицата со посебни потреби до 
одредена дестинација. Проектот партнерски се реализираше со компанијата „Дрекслмаер“, германската амбасада и 
здружението на граѓани „Мобилност“.



....................................................КУЛТУРА
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ВЕЛЕС ГРАД НА КУЛТУРАТА

ИЗВРШЕНА Е РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОМЕН КОСТУРНИЦАТА

СЕ ВРШАТ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
НА „ВЕЛЕШКО КАЛЕ“

РЕКОНСТРУИРАН Е НАРОДНИОТ МУЗЕЈ

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Велес е единствен град во државата кој досега два пати 

го носел епитетот „Град на културата“, за прв пат во 2005 година, 

а втор пат во текот на 2015 година. Во 2015 кога официјално 

беше град на културата се одржаа рекордни 250 манифестации 

од областа на културата. Во текот на 2016 Општина Велес 

реализираше вкупно 91 настан од културата.

 Градежни зафати се реализираа на надворешиот дел, кој повеќе не прокиснува, а потоа се извршија и зафати во 

внатрешноста на објектот, како и на најголемиот мозаик во државата, дело на уметникот Петар Мазев. Инвестицијата е во 

висина од 4,5 милиони денари.

 На археолошкиот локалитет „Кале“ започнаа 

истражувања кои треба да ни дадат нови сознанија како 

живееле велешани во минатото. Најмногу се работеше на 

акрополата. Целта е во следниот период  локалитетот да 

стане туристичка атракција и подостапен за сите странски и 

домашни туристи. 

 После 40 години направена е значајана реконструкција на Народниот музеј во Велес. Со сопствени средства од 

976.000 денари санирана е кровната конструкција на музејската зграда, променети се олуците со што се елиминирани 

причините за влагата што се појавуваше во овој објект. Исто така санирани се последиците од влагата во Археолошкото 

одделение на музејот и создадени се услови за правилно чување на депонираните музејски артефакти. 
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„РАЦИНОВИ СРЕДБИ“

ФЕСТИВАЛ НА АНТИЧКА ДРАМА „СТОБИ“

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВЕЛЕС

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

 Љубителите на пишаниот збор и граѓаните на Велес се поклонија пред ликот и делото на најголемиот македонски 

поет Коста Солев Рацин. Овогодинешната манифестација е продолжување на претходните. На одбележувањето се додели 

Рациновото признание и Почесното рациново признание, а се избраа и најдобрата дебитантска книга и најдобрата порака 

на Твитер. Детските рацинови средби се одржаа по 49-ти пат

 Поради археолошки ископувања во локалитетот Стоби, две години фестивалот на античка драма Стоби се одржува 

во просториите на новиот театар. Фестивалот на античка драма, кој стана предизвик за најупорните, најхрабрите, 

инвентивните и креативните го претвори монументот Стоби во стожер на културниот растеж. На фестивалот во официјална 

конкуренција се натпреваруваат претстави, а на крајот беа доделени и наградите за најдобра женска и машка улога, за 

најдобра режија и најдобра претстава.

 Продолжува традицијата Велес да биде домаќин на Интернационалниот фолклорен фестивал и фолклорни 

друштва и ансамбли од многу европски земји, но и од останатите континенти. Странските и домашни фолклорни ансамбли 

уште еднаш посведочија дека најубав јазик за разбирање е играта и песната, традицијата и обичаите. Велес потврди дека е 

град на мостови но овојпат на мостови на пријателството што обединуваат и градат трајни врски меѓу народите.

ИФФ Велес од година во година станува се поинтересен со се поголем број на учесници фолклорни друштва од целиот свет 

но и со се побројна публика. Во песните, ората, танците и традициите во кои велешани можеа да уживаат беа играорци од 

целиот свет и тоа: Хрватска, Црна Гора, Србија, Бугарија, Грција, Романија, Словенија, Украина, Турција, Австралија, 

Мексико, Полска, Италија, Русија итн.

 Учесниците на фестивалот имаа можност и да се запознаат со бројните културно историски споменици на Велес, 

велешката традиција, култура и обичаи, и за истата да пренесат низ светот.
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„ЛИКОВНА КОЛОНИЈА - ПАПРАДИШКИ МАЈСТОРИ“

 Во спомен куќата на Касапови се одржува една од најзначајните манифестации за Општина Велес, Ликовната 

колонија „Папрадишки мајстори“. Инспирациите од градот уметниците ги преточуваат на платно.

Уметничките дела кои се создаваат на колонијата традиционално се изложуваат пред љубителите на уметноста во 

деновите кога се одбележува 9-ти Ноември Денот на Општината.

ВАРДАРСКА РЕГАТА „ГЕМИЏИИ”

 Вардарската регата е еден сублимат од историја и 
емоции.  Емоциите се поврзани со името на 
револуционерите што гемијата ја избраа за симбол на 
својата борба за Македонија. Следејќи ја традицијата на 
Гемиџиите и велешките трговци, учесниците на „Вардарска 
регата Гемиџии“ ја продолжуваат традицијата. Општина 
Велес на оваа манифестација гледа со посебен респект 
затоа што го обединува целиот град. Спортистите, 
здруженијата на граѓани, стопанските субјекти, културните 
работници и ентузијастите. Караванот на Вардарската 
регата се организира по повод солунските атентати. 
Регатата ја сочинуваа околу 100 лица кои пловат по водите 
на Вардар се до Гевгелија. 

ЗАШТИТА НА ДЕЛ ОД ФРЕСКОЖИВОПИСОТ НА МАНАСТИРОТ СВ. ДИМИТРИЈА

 Општина Велес партиципира во проектот за заштита на дел од фрескоживописот на манастирот Св. Димитрија. 
Овие активности се прават со цел презентација на сочуваниот оригинален живопис од времето на подигнување на црквата 
(13/14 век). 



ВЕЛЕШКАТА ПИТИЈАДА НАЈУСПЕШНА МАНИФЕСТАЦИЈА ДОСЕГА

 Од локална и регионална „Велешката питијада“ се претвори во една од најуспешните национални манифестации. 

Од година на година таа станува се попопуларна. Последното 13-то издание е најдоброто досега. Од 7-9 Октомври Велес 

живееше во знакот на 13-тата по ред „Велешка питијада”. Градот за три дена вкупно го посетија повеќе од 100.000 граѓани од 

Македонија, од кои во текот на вториот ден околу 60.000. Останува во годините што следат да останеме на оваа позиција и 

да вложиме напори манифестацијата да ја направиме уште поубава.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРАДСКИОТ СТАДИОН

ВЕЛЕС ДОБИ ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ИГРАЛИШТА ВО ИВАНКОВЦИ, КАРАСЛАРИ И БАШИНО СЕЛО

 Градскиот стадион во Велес добива целосно нов лик. Со поддршка на УЕФА се изврши замена на фудбалскиот 

терен. Новиот е со вештачка трева и ги исполнува најсовремените европски стандарди. Надзорните органи потврдија дека 

стадинот во Велес исполнува критериуми за одигрување на натпревари од полуфинале на Лига на шампионите. На 

главната трибина се поставија 1000 столчиња,а се реновираа соблекувалните и просториите за официјалните лица. 

Неодамна се поставија и рефлектори за одигрување на натпревари во вечерни термини. Досега во реконструкцијата на 

објектот се вложија 600 000 евра.

 Изградбата на тениските терени е уште еден успешно завршен проект кој ќе им служи на жителите на Велес. 

Истите се направени во рамки на проектот на Владата за изградба на 120 тениски терени. Игралиштата за младите луѓе 

значат можност за здрав живот и надградување на своите спортски таленти. Првите тениски терени во Велес значат и 

развој на тенисот кој станува се попопуларен спорт во градот. Тениските терени се наоѓаат во градскиот парк во Велес, и 

истите се достапни за сите граѓани кои би сакале да ги испробаат своите вештини или доколку сакаат да започнат да се 

занимаваат со овој спорт кој е се попопуларен во светски рамки.

 Повеќенаменското игралишта се долги 45 метри, широки 28 метри. Со изградбата младите од ова населените 

места имаат можност да рекреираат и спортуваат, со што и се подобруваат условите за живеење. Вкупната инвестиција за 

овие проекти е повеќе од 20 милиони денари. Со реализација на овие проекти докажавме дека масовниот спорт не е само 

привилегија на граѓаните кои живеат во урбаната средина, туку со него може да се занимаваат и граѓаните од руралните 

средини. Спортските терени се изградени со цел да бидат користени од најмладите и уште од најала возраст да започнат да 

се занимаваат со спорт. Изградбата на спортските игралишта беше изведена во соработка со Агенцијата за млади и спорт 

на Република Македонија.
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СПОРТСКАТА САЛА „ГЕМИЏИИ” ДОБИ 
СОНЧЕВ СИСТЕМ ЗА ТОПЛА ВОДА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОКРИВОТ НА САЛАТА „ГЕМИЏИИ“

ПЛИВАЧКИ МАРАТОН НА ЕЗЕРО МЛАДОСТ

 Проектот е финансиски поддржан од Глобалниот 

еколошки фонд, Програмата за мали грантови. Конкретни 

цели се: намалување на потрошувачката на електрична 

енергија и емисија на СО2 во спортската сала „Гемиџии”; 

градење на капацитети и подигнување на еколошката свест 

за намалување на штетното влијание на стакленички гасови; 

промоција на бенефити од користење на енергетски 

обновливи извори на енергија. Инвестицијата е вредна 

20.400 евра.

 Проблемот со прокиснување на спортската сала „Гемиџии“ е со децении, практично од нејзиното отворање во 1981. 
Реконструкцијата е во вкупна вредност од 7 милиони денари. Новиот покрив значи подобри услови за спортистите и за 
гледачите.

 Општина Велес како покровител на оваа манифестација даде максимална поддршка, се со единствена цел истата 

да прерасне во традиционална. Досега се одржани три маратони што е доказ дека сме на вистинскиот пат. Велешките 

пливачки маратони се одржуваат на кружна патека во должина од 2,5; 5 и 10 километри. Од година на година има се поголем 

број на учесници, а во водите на Велешкото езеро се натпреварува Македонската пливачка елита. Манифестацијата 

привлекува се поголем број на гледачи и љубители на пливањето.
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ПРВ ВЕЛЕШКИ АТЛЕТСКИ ПОЛУМАРАТОН

НОВА КАЈАК ПАТЕКА НА РЕКАТА ВАРДАР

ИЗГРАДЕНА Е ФИТНЕС ЗОНА ВО 
ГРАДСКИОТ ПАРК

ФИТНЕС ВЕЖБАЛНИ НА ПОВЕЌЕ ЛОКАЦИИ 
ВО ГРАДОТ

 За прв пат во Велес се одржа атлетски полумаратон. 

Трката се одржа во Градскиот парк и привлече голем број на 

учесници. Освен полумаратон од 21 километар се трчаше и 

рекреативна трка од 5 километри на кои учество зедоа околу 

300 натпреварувачи. Манифестацијата ја организираше 

Советот на млади поддржан од група граѓани и од Општина 

Велес кои се надеваат дека во иднина ќе стане 

традиционална. Во перспектива се размислува да се трча 

по улиците на градот.

 На реката Вардар кај ,,Стариот мост" се изгради патека за кајак на диви води. Оваа патека намената за овој вид на 

спорт е предуслов за непречено одвивање и обука на идните кајакари на диви води. Проектот кој со години го очекуваа 

кајакарите за да можат да тренират и да се натпреваруваат на правилна патека, стана реалност. Патеката која се изгради со 

камења е целосно реализирана по дадените инструкции на кајак клубовите.

 Отворената фитнес зона претставува еден вид 

теретана на отворено и место каде што може многу млади, 

но и повозрасни да рекреираат на најсовремена фитнес 

опрема. Истата се простира на површина од 180 квадратни 

метри, на гумирана подлога, а се поставија клупи и корпи за 

отпадоци, како и информативна табла за користење на 

реквизитите.

 Во дворот на ООУ „Васил Главинов“, зад СОУ 

Гимназија „Кочо Рацин“, во населба Тунел, во Нова населба, 

во Градскиот Парк поставени се реквизити за вежбање. Со 

тоа се исполнија барањата на голем број спортиски и 

рекреативци кои можат со вежбање да го поминуваат 

нивното слободно време.
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ФОРМИРАНИ ГРК БОРЕЦ И ГОК БОРЕЦ

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДДРШКА НА КВАЛИТЕТЕН СПОРТ

 Општина Велес од својот буџет секоја година издвојува финаскиски средства со кои им се помага на сите спортски 

колективи во Велес. Надоместокот најчесто се користи за користење на спортските објекти за тренинг и одигрување на 

натпрервари. Финасиска помош добиваат 49 клубови во сениорска конкуренција и 18 во младинска конкуренција.

 Општина Велес целосно финасиски и организациски застана зад ракометниот и одбојкарскиот клуб Борец. На овој 

начин направивме стабилни клубови кои се натпреваруваат во најсилните македонски лиги во спортовите кои имаат голема 

традиција во градот. Целта на двата клуба е да се наптреваруваат со домашни играчи од Велес. Во оваа натпреварувачка 

сезона двете екипи обезбедија настап во плеј-оф. По овие успешни примери, Општина Велес одлучи да го поддржи и боксот 

како спортска дисциплина и финансиски да застане зад Бокс клубот „Борец“

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ
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ОПШТИНАТА КАКО СЕРВИС НА
ГРАЃАНИТЕ



ОПШТИНА ВЕЛЕС Е НАЈТРАНСПАРЕТНА 
ИНСТИТУЦИЈА ВО Р. МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ВЕЛЕС ПРВА ВО Р. МАКЕДОНИЈА СО СЕРТИФИКАТ ИСО 9001:2008

ПРИЕМЕН ДЕН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ – СЕКОЈ ЧЕТВРТОК ВО НЕДЕЛАТА

 Воспоставената пракса секој четврток да биде резервиран за редовни приеми на граѓаните од страна на 

градоначалникот и општинската администрација се реализира речиси четири години. Заинтересираните граѓани имаа 

можност од градоначалникот, а и од стручните служби да побараат одговор на прашања, да ги изнесат проблемите со кои се 

соочуваат и да побараат решение за истите. Во интерес на граѓаните на Општина Велес, а согласно динамиката и агендата 

на обврските на градоначалникот, оваа пракса е предвидено да продолжи и во следниот период. Досега на средба со 

Градоначалникот во просториите на Општина Велес пристигнале повеќе од 2000 граѓани, кои директно имаа можност да го 

запознаат со проблеми во надлежност на локалната самоуправа.

 На сите истражувања кои ги реализираат повеќе 

институции во државата Општина Велес е на врвот. Според 

Центарот за граѓански комуникации рангирана е на прво 

место. Во истражувањето биле опфатени 97 институции. 

Општина Велес е најтранспарентна од сите Општини, но и 

од сите Министерства во Владата на Р.М. И според 

Здружението „Млади европски федералисти“ Велес е 

најтранспаретна општина во Република Македонија. 

Резултатите се одличен мотив за да продолжиме во оваа 

насока.

 Велес е првата општина во Република Македонија која по успешната ресертификација го добива сертификатот за 

меѓународниот стандард ИСО 9001 од Институтот за стандардизација на Република Македонија. Општина Велес е една од 

малубројните општини во Македонија кои веќе 6 години го применуваат стандардот и првата во државата која го има 

интегрирано овој стандард во електронски систем за управување со документи. Сертификатот за овој меѓународен 

стандард за општината значи потврда на успешното менаџирање во работата на администрацијата во насока на 

обезбедување на услуги кои граѓаните на Велес ги заслужуваат.
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ВЕЛЕШКИТЕ ПРАТЕНИЦИ ДОБИЈА КАНЦЕЛАРИИ ЗА СРЕДБИ СО ГРАЃАНИ

КОНТИНУИРАНИ СРЕДБИ СО УРБАНИТЕ И МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

НОВА ОПРЕМА ЗА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЕДИНИЦА

 Општина Велес обезбеди канцеларии за средби на граѓаните со сите велешки пратеници. Просториите се во 

сопственост на Локалната самоуправа, а нивното функционирање е обезбедено од проектот на ЗЕЛС и Собранието на 

Република Македонија. Овие простории обезбедуваат директна комуникација на избраниците на народот со граѓаните за 

решавање на сите проблеми од општествена и комунална природа, прибирање на нивните предлози и идеи за подобро 

уредување и управување во локалната и пошироката заедница, иницирање промена на определени законски одредби, како 

и се друго што е во интерес на граѓаните и градот.

 Градоначалникот Славчо Чадиев и стручните служби од општината, остваруваат низа средби со жителите на 

урбаните и месните заедници. На средбите, жителите се запознаа со тековните активности на локалната самоуправа, а 

притоа ги изнесоа приоритетите и проблемите со кои тие се соочуваат во секојдневното живеење. Токму овој начин на 

комуникација значително придонесува да се детектираат проблемите на граѓаните и побрзо и полесно да се решат истите.

 Набавено е  ново противпожарно возило „Volkswagen Аmarok“ и теренско возило „Lada Niva“. Со нив пожарникарите 

полесно ќе може да стигнуваат на тешкопристапни терени. ТППЕ Велес доби опрема за брза интервенција што ќе се 

користи во случај на поплави или некоја друга катастрофа. Истата се состои од два гумени чамци, еден мотор и пропратна 

опрема за нив. 
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