
ГРАДОНАЧАЛНИК 
НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

100 дена



Почитувани сограѓани,

100 дена не е доволен период за крупни чекори, но е 
сосема доволно да се направи детален увид во реалните 
состојби и да се постават темелите за иднината на Велес. 

Во изминатите 3 месеци имав можност да се уверам во 
катастрофалните состојби во кои се наоѓа Велес од секој 
аспект: почнувајќи од  милионските долгови, хигиената во 
градот, сообраќајниот хаос, превработеноста и лошата 
административна организација. 

Сами по себе овие состојби се предизвик во периодот 
што следува да се направат крупни реформи и да се 
реализираат проекти од кои придобивка ќе имаат сите граѓа-

ни. За првпат од создавањето на општината како единица на локална самоуправа направивме 
долгорочна визија, со проекти за сите генерации велешани. 

Со домаќинско работење, кратење на сите непродуктивни трошоци, преку соработка со 
стопанствениците и граѓанскиот сектор, многу проекти можат да станат реалност. Имаме иста 
цел, да живееме во поубав, почист и економски развиен Велес, град кој ќе умее и знае да ги задржи 
своите  млади генерации. 

Ќе ги вложам сите сили, знаење и искуство за остварување на таа цел. Првиот локален 
граѓански совет и локалниот економски совет веќе се реалност. И добар повод да покажеме дека 
велешани, заедно, сплотени умеат и знаат во сегашноста да го пресоздадат Велес на иднината. 

Овој краток отчет ги содржи активностите и проектите реализирани и започнати во 
изминатите 100 дена. Велес секогаш заслужува повеќе и подобро. 

Тоа е мојот императив за времето што доаѓа. Како и досега, во сите планирани идни чекори, 
Вие граѓаните секогаш ќе бидете на прво место. 

Искрено,

Градоначалник
на Општина Велес 

Аце Коцевски
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Донесени Буџет и програми за 2018 година

Основани Локален економски совет и Локален Граѓански совет

За прв пат во постоењето на општината, реализирана јавна презентација со стратешка визија за развој 
на Велес „Визија за Велес“. Започната е подготовка на потребната урбанистичка документација за 
реализација на нов плоштад, паркинзи, креативни центри, деловни и социјални простори.
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Локален економски развој и евро интеграции
· Во рамки на  ИПА Програмата што се реализира преку 
Министерството за животна средина, Општина Велес доби проект 
за изградба на  пречистителна станица со колекторски систем на 
река Вардар по највисоките европски стандарди.

Само подготовката на техничката документација за овој 
проект е вредна  1,5 милиони  евра. Се проценува дека целиот 
проект  ќе достигне  десетици милиони евра.

Во финансиска поддршка ова е досега најскапиот проект 
што некогаш се реализирал во Велес, се проценува на над 20 
милиони евра. Физибилити студијата е изработена и во тек е 
изработката на  Основен проект. Од март 2018 ќе започе 
постпаката за избор на изведувач. Системот ќе биде со еден 
колектор кој ќе ги прибира отпадните води од двете страни на 
Вардар.

·  Проектот „Кратки транзитни одмори и фамилијарни излети“  
со кој е предвидено уредување и оплеменување на крајбрежниот 
појас на Езерото Младост ги помина двете фази на проценка. Во 
тек е  трета фаза на оценувањето на проектот аплициран пред 
Светска Банка и ЕУ во висина од 1,3 милони евра. Проектот 
предвидува партерно уредување на езерскиот брег, паркинзи, 
велосипедски патеки и други содржини неопходни за развој на 
туризмот.

· Преку Вардарскиот плански регион и Бирото за регионален 
развој добиени се средствa за изградба на систем за 
водоснабдување во индустриска зона „Мамутчево“. Средствата се 
во висина од над 11 милиони денари, од кои 9 милиони се учество 
на Бирото, а остатокот се учество на општината. 

Проектот ќе ја зајакне инфраструктурата во индустриската 
зона како приоритет за привлекување инвестиции. Во тек е  проект 
за изградба на фекална канализација во зоната.
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Во соработка со граѓанските организации „Фокус“ од Велес и 
АЛМА од Алзас, Општина Велес реализираше билатерален 
проект за размена на искуства и беше организирана првата 
билатерална конференција  Македонија-АЛЗАС посветена на 
развојот на туризмот во руралните области.  

· По откривањето на фреските од 13 век во манастирот Св. 
Димитрија, за Народниот музеј подготвивме апликација за 
продолжување на конзерваторско-реставраторските работи во 
манастирот. Проектот е аплициран во Фондот за културно 
наследство на Американскиот амбасадор.

· Во УНДП аплициран проект за ревитализација на 
карактеристичен пејзаж „Пешти“. Апликацијата е во висина од 
98.000 евра.
· Аплицирани се три  инфраструктурни проекти за енергетска 
ефикасност и подобрување на услугите пред надлежните 
министерства:

- Реконструкција на термоизолациони фасади во клон 1 во 
ОУЈДГ „Димче Мирчев“ во висина од 944.608 МКД, 

- Уредување на детска градинка во поранешното училиште 
ЈХК „Џинот“ во висина од 3.400.000 МКД, 

- Реконструкција на  фасада и кров  на спортска сала во ОСУ 
„Димитрија Чуповски“  во висина од 9 милиони денари.  
· Апликација  за уредување на „ Дневен центар за деца на 
улица и деца жртви на злоупотреба“ во поранешното училиште ЈХК 
„Џинот“ во висина од 2 милиони денари. 

Локален економски развој и евроинтеграции
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Изградба и одржување на комунална инфраструктура 

Реализирани и тековни проекти

Градежни активности за реализација на проектот Пешачки 
надвозник за поврзување на Башино село со селските гробишта. 
Во тек е бетонирање на носечките столбови на мостовската 
конструкција.

Поставување на информативни табли на сите локации каде 
водата не е за пиење на територија на Општина Велес.
Чистење на пречистителната станица и системот за 
канализација во село Иваковци. 
Поправка на топловодните системи во ООУ „Кирил и 
Методиј“.
Поправка на топловодните системи во зградата на ТППЕ.
Поправка на земјени пристапни патишта кон:
- Село Сливник од двете страни и тоа од Бузалково и од 
локалниот пат Оризари – Клуковец- Бањица, 
- Село Сопот, 
- Долно - Горно Каласлари,
- Улица Академик „Пенчо Давчев“ во населба „Речани“, 
- улици во Индустриска зона УЗУС. 

Тековно одржување и поправка на урбаната опрема:
- Поправка на  клупи пред театарот, 
- Монтирање на пречки за спречување на паркирање во централно градско подрачје, 
- Ракофати и огради во високите зони на градот и др.
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Реализирани и тековни проекти

Изработка на техничка документација за инфраструктурни 
проекти 

- Техничка документација за поврзување на објектот „Вел 
Сити Груп“ со постоечки колектор,
- Отпочнато проектирање на фекална канализација во 
Индустриска зона „Мамутчево“, 
- Проект за  заштита на карпести блокови на улица „Димко 
Најдов“, 
- Проектирање на улици во индустриска зона „УЗУС“, 
- Проект за изградба на улици со кој ќе се аплицира за декада 
на роми,
- Проекти за потпорни ѕидови на повеќе локации низ градот,
- Проектирање на водоснабдителен систем за село Сопот, 
- Проект за атмосферски ободен канал во високите зони од 
градот,
- Изведен крак за фекална канализација во село Бузалково 
во должина од 260м,
- Бетонирање на крак од улица „Костадин Бодин“ во должина 
од 210 и широчина од 3,50м,
- Тампонирање на крак од улица „Костадин Бодин“ со 
должина од 140 метри,
- Изведба на армирано-бетонски потпорен ѕид со должина од 
20 метри и висина од 2,5 метри во дворот на ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“,
- Се изврши чистење на поголем број на атмосферските 
канали на територијата на град Велес 
- Се изврши пробивање на улици во новата населба 
„Касарна“.
Се одобри користење на нови 500м. полиетиленско 
црево за проширување на водоснабдувањето во населба 
„Речани“,
- Училиштето во с. Сливник се поврза на фекалниот 
колектор,
- На партерот мв „Солено чешмиче“ се изведе дренажа и се 
тампонираше делот наменет за возила
- Во тек е избор на економски оператор за реализација на 
проектот „Реконструкција на водоводна мрежа во населба 
„Превалец“ и с. „Г. Оризари“, средства од ЕИБ со проценета 
вредност од 25.720.000 денари.
- Проширување на мрежата на улично осветлување во 
Башино село. Во тек:  

- Проширување на мрежата на улично осветлување на ул. 
„Бане Андреев – Ронката“ и на платото пред ресторан 
„Глориус”.
- Извршено сервисирање на 70 ниски канделабри, кои се дел 
од парковското и јавното осветлување на Велес.
- Реконструкција на мрежата на улично осветлување на повеќе 
локации во градот и во населените места: Башино Село, 
с.Иванковци, с.Сливник, ул.„Стеван Богоев“, ул.„Коле 
Цветков“, ул. „Кирил и Методиј“ и др.  
- Изградба на нова училишна зграда во с. Иванковци на 
локацијата на поранешното опожарено училиште.
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Во урбанизмот веќе се работи на 
новиот Генерален урбанистички план на град 
Велес, а донесен е  Општ акт за селата  
Бузалково и  Новачани. Во постапка е 
подготовка на планска програма за ДУП 
„Васил Главинов“ за изградба на  затворен 
пливачки базен.

Урбанизам и урбанистичко планирање

Во последното тромесечје од 2017 
година е инсталиран Геоинформациски 
Систем во Општина Велес - ГИС. 

Ова е прва фаза од проектот и во 
оваа фаза е предвидена дигитализација на 
целокупната урбанистичко планска 
документација.  Изработена е веб 
апликација преку која службите во 
општината  можат  автоматски  да  
генерираат извод од ДУП. 

Дополнително изработена е веб 
апликација за потребите на ЈКП „Дервен“ 
во која се внесени сите дигитални податоци 
за водоводниите и канализациони линии. 

На овој начин и општината и ЈКП 
„Дервен“ имаат пристап до податоците кои 
се од заеднички интерес при планирањето 
на идните активности.

За потребите на граѓаните е креиран 
веб портал, преку кој граѓаните имаат ивид 
во урбанистичката документација.
ГИС-от е достапен на следниот линк: 
http://gis.veles.gov.mk

Информатичка технологија
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ЖИВОТНА СРЕДИНА

 ВОЗДУХ

1. Усвоен е План за квалитет на амбиентален 
воздух за територијата на Општина Велес 2018-
2022
2. Донесени се ИТНИ мерки за намалување на 
загадувањето на амбиентниот воздух од кои се 
спроведени следните: извршено е редовно 
информирање на граѓаните за состојбата на 
воздухот, дистрибуиран е леток со содржина за 
начинот на користење и одржување на ложиштата, 

ВОДА

1. По изречената забрана за користење на 
водата за пиење од водоводната мрежа во с. 
Башино село, с. Кумарино с. Мамутчево, 
с. Отовица, с. Иванковци, с. Сујаклари, природна 
чешма во училиштето од страна на Агенцијата за 
храна и ветеринарство на РМ преку надлежниот 
инспекторат, веднаш е воспоставено стручно 
управување со системите за дезинфекција на 
водата за пиење од страна на ЈКП „Дервен“. 

2. Предаден е на управување на ЈКП „Дервен“ 
водоснабдителниот систем во с. Мамутчево, а 
интензивно се работи на превземање на останатите 
водоводи во населените места со кои незаконски 
управуваат месните или водните заедници.

3. По утврдување на тарифа за водната услуга 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување 
за 2018, 2019 и 2020г. за Општина Велес од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика на РМ, 
Општина Велес поднесе Тужба до Управниот суд на 
РМ.    

ставен е функција дежурен мобилен телефон за пријава на граѓаните на аерозагадување, во Одлуката 
за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока е усвоена одредба за 
ограничување на доставувањето на стока во централното градско подрачје во зимските месеци, а во 
насока на подобрување на квалитетот  на амбиентниот воздух.
3. Спроведен е инспекциски надзор и изречена е забрана за користење на ложишта на субјекти кај 
кои е констатирано загадување на амбиентниот воздух.

ПОДИГНУВАЊЕ НА НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ

1. Согласно Програмата за подигнување на нови 
зелени површини, во овој период извршено е 
засадување на 94 листопадни и 247 зимзелени 
садници на фреквентни градски локации. 
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ОТПАД

1. Поделени се 860 канти за комунален отпад во 
зелена боја на домаќинствата и правните лица од ул. 
„Рилски конгрес“, „Стеван Бобевски“, „Вера Циривири“, 
„Тодорче Николовски“, „Вардарска“, „Никола 
Оровчанец“, „Кукушка“, „Благој Нечев“, „Трајко Панов“, 
„Ѓоре Органџиев“, „Васил Иљоски“, „Академик Пенчо 
Давчев“, „Благој Абрашев“, „Страшо Пинџур“, „Гоце 
Делчев“, „Самоборска“, „Орце Мартинов“, „Скопска“, 
„Скопски пат“, „Лазо Трпков“ и „Димитар Андонов 
Папарадишки“, а во тек е поделбата на 860 канти во 
жолта боја за отпад наменет за рециклирање.
2. Исчистени се депониите во зелениот појас во 
близина на Топилницата и на брегот на река Тополка кај 
ОХОХО.
3. Спроведена е Годишната акција за собирање на 
отпад од електрична и електронска опрема на 
територијата на општината. Собрани се вкупно 1,9 тони 
отпад само за време на акцијата.
4. Обезбедена е донација и поставени се 10 
специјализирани пластични зелени контејнери од 1,5 м3 
тип игло на фреквентни локации во градот. Започнати се 
пилот активности со угостителските објекти од кои 
собрани и предадени се 3 тони отпадно стакло на 
овластен постапувач.
5. Од собирниот Центар за селекција со кој 
управува ЈКП „Дервен“ продадени се 54 тони отпад од 
пакување на овластен постапувач.  
6. По извршената анализа констатирано е дека 
одлуките за утврдување на цените  на услугите на ЈКП 
Дервен кон правни и физички лица се многу повисоки од 
пазарните. Затоа итно и неодложно е побарано да се 
изврши преиспитување на утврдените цени и да се 
изврши анализа за прилагодување на цените на 
пазарните услови. Дотогаш, Општина Велес го 
минимизираше издавањето налози за извршување 
само на најнеопходните услуги и на услугите кои се во 
исклучива надлежност на јавното претпријатие.
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- Особено значајна активност во областа на 
инспекцискиот надзор е отстранувањето на 
нелегалните продавачи од  тротоарите и другите 
јавни површини во околината на градскиот пазар, со 
што за првпат после долг период се обезбеди 
можност за непречено движење на пешаците во овој 
дел на градот.

- Отстранети се 11 контејнери за продажба на 
земјоделски производи кои бесправно беа поставени 
на јавни површини во овој реон и преземени се други 
мерки за спроведување на законите за заштита на 
јавните површини. 

- Преземени активности за отстранување на 
нелојалната конкуренција од нелиценцираните такси 
превозници. Одржан состанок и координација  со 
лиценцираните такси превозници. Во тек се засилени 
инспекциски контроли и преземање мерки за 
сузбивање на нелојалната конкуренција во такси 
превозот.

- Градоначалникот одржа состаноци со  
преставници на СВР Велес и Полициската станица за 
безбедност на патниот сообраќај. На состаноците се 
разговараше за проблемите во сообраќајот и начинот 
на нивното решавање. Од состаноците произлезе 
одлична соработка со СВР Велес, со разрешување 
на дел од проблемите, како што се ослободување на 
сообраќајните површини наменети за сообраќај на 
возила и пешаци, дејствување на Полициската 
станица  за Безбедност во патниот сообраќај во 
однос на расчистување на такси станиците зафатени 
од возила кои не се такси возила, како и 
отстранување на хаварисани и нерегистрирани 
возила од главните улици во градот. 

- Градоначалникот и претставници на СВР -
Велес остварија средба со сопствениците на 
угостителски објекти на тема узурпација на јавниот 
простор и примена на законите 

- Градоначалникот одржа состанок и  со 
претставниците на дел од Државните инспекторати  
со цел  разрешување на проблемите кои ги мачат 
граѓаните на Велес, секој во својата надлежност, но и 
преку  заедничко делување на локалната и 
централната власт.

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
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- Со повеќе активности одбележан е 9-ти 
Ноември, ден на Општина Велес

- Од 2-ри до 3-ти Ноември се одржаа 
јубилејните 50 Детски Рацинови средби,

 - На 5-ти Ноември во организација на Совет на 
млади на Општина Велес и група на граѓани се 
одржа Вториот атлетски полумаратон,

- Во салата „Бели Мугри“ на 8-ми ноември се 
одржа целовечерен концерт на културно 
уметнички друштва од градов,

- Во ликовниот салон на 10-ти ноември се 
одржа промоција на збирка поезија „Трето 
око“ од Павлина Климкар Меанџиева и се 
отвори Изложба на дела од овогодинешното 
издание на колонијата „Папрадишки 
мајстори“

- Во организација на Општина Велес и Ротари 
клубот, на 5-ти јануари 2018 година, во 
салата „Бели Мугри“ се о д р ж а  П р в  
Новогодишно-божиќен концерт на класична 
музика. Настапи Дуото „Белгониа“, составено 
од Петре Штерјов и Бенџамин Думонт. 

Јавни дејности
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Доделени општинските награди и признанија за 9-ти Ноември

Со свечена академија Општина Велес го одбележа 9-ти ноември-денот на општината. 
На манифестацијата традиционално се обрати Градоначалникот Аце Коцевски и се доделија 

највисоките награди и признанија доделија највисоките награди и признанија на поединци и 
организации кои во изминатиот период придонеле за промоција на градот на домашен и меѓународен 
план.

Наградата за животно дело „Гемиџии“ за 2017 
година:

- Академик Катица Ќулафкова
- д-р Данчо Марковски
- др. Стојан Кулеџиовски

Спомен плакета на Општина Велес за 2017 
година:

- Команда за обука и доктрини на АРМ – 
Центар за индивидуална обука Велес

- „Димко Митрев“ АД увоз – извоз Велес
- Младен Најдовски – Бади
- Петар Печков
- Карате клуб „Гладијатор“ Велес
- Милан Цветко Станојковски

Благодарница за 2017 година :

- д-р Тони Тодоровски
- Димче Зафировски
- Семејство Димови
- Организациски одбор на Велешки 

пливачки маратон
- Атанас Крлевски

Пофалница за 2017 година:

- Здружение за заштита на животните 
„Гласот на животните“Велес 

- Камерен  црк овен  хор  „Св .  вмч .  
Пантелејмон“

- Димче Наумовски, Далибор Шаптев 
Јефремовиќ и Благој  Маневски
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Билетарални средби на Градоначалникот

- Делегација од збратимените градови Ужице 
и Каршијака во посета на Велес по повод 9-ти 
Ноември
- Билатерална средба со делегацијата од 
Слобозија , предводена од градоначалникот 
на Слобозија Адриан Моциониу. 
- Средба со Маркус Франц, Градоначалник на 
Дистрикт 10, Виена-Австрија и работна
посета на Бошњачката заедница во 
Виена, Австрија. 

- Средба со Амбасадорот на САД во 
Република Македонија, Џес Бејли
- Средба со амбасадорот на Р. Франција, 
Кристијан Тимоние
- Средба со г-ѓа Луиза Винтон, постојан 
координатор на ОН и постојан претставник на 
УНДП во Република Македонија.
- Средба со претставникот на УНИЦЕФ во 
Република Македонија, Бенџамин Перкс.

Меѓународни средби



Општина Велес
Ул. Панко Брашнар 1

тел: 043-232-966
www.veles.gov.mk / opve@veles.gov.mk

Велес, Република Македонија
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