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ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

Почитувани граѓани,
На крајот на оваа 2015 година, а во пресрет
на уште една година на предизвици гордо стојам
пред Вас и искрено Ви благодарам што сите заедно
успеавме 2015 година да ја претвориме во година
на успех, година исполнета со задоволство од
постигнатото, но воедно и во година со многу, многу
работа.Се што постигнавме досега и сите планови
за иднина не се само наше дело.
Тоа не ќе беше возможно ако не бевме поддржани и поттикнати од Вас почитувани граѓани, ако не
ја добиевме помошта од бизнис заедницата и институциите на системот. На сите што изминатава
година го дадоа својот придонес во развојот на нашата општина искрено им благодарам. Единството со
кое настапуваме, одлучноста и самодовербата се изворот на нашата енергија.
Ви благодарам за секоја порака и пофалба, за секоја добронамерна критика и укажување. Тие се
нашиот коректор во работата, тие се изворот на нашата енергија, моторната сила што не води напред
во развојот на општината, во нејзиното обликување. Свесен сум дека само така ќе можеме на идните
генерации да им оставиме пристојно и сигурно место за живеење.
Општина Велес ќе остане да биде Ваш сервис, да ги слуша Вашите потреби и да се стави во
функција на решавање на Вашите проблеми. И во иднина ќе останеме на иста страна за да може бројот
на децата во градинките и училиштата да се зголемува, да се подигне стандардот на сите жители, да ги
негуваме подеднакво традицијата, културата и обичаите на сите националности на кои Велес им е дом
и живеалиште. Ќе продолжиме да работиме за намалување на социјалните случаи, подигнување на
свеста, зачувување на здравата животна средина, здравствената култура, спортот, комуналната
инфраструктура и во сите области каде општината има надлежности.
Горд сум што сум градоначалник на Општина Велес. Горд сум на Вас почитувани сограѓани.
Посакувам нашата взаемна доверба да продолжи да не држи заедно во намерата и напорите да ја
градиме и развиваме Општина Велес во општина за пример во Република Македонија.
Искрено Ви пожелувам и оваа година да ја пречекаме со радост и верба во себе. Ви посакувам
здравје, благосостојба, среќа и бериќет. Хармонија во семејствата и успех во работата.
Среќна Нова 2016 година и Божиќни празници.
Искрено Ваш!
м-р Славчо Чадиев
Градоначалчник на Општина Велес
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Пуштена во употреба е фабриката „Маркарт” во индустриската зона „Караслари”
Во Индустриската зона „Караслари” свечено беше пуштена во употреба новата фабрика на германската
компанија „Маркарт“. Инвестицијата се проценува на околу 35 милиони евра, а со отворањето на фабриката се
очекува да се вработат околу 600 лица. Во фабриката ќе се произведуваат автомобилски делови за врвни
германски брендови како Мерцедес, Ауди, БМВ, Порше и други.

Започна рестартирањето на фабриката „Киро Ќучук”
Mакедонско-турскатата компанија „Еуро брик“ започна со своите работни активности за рестартирање на
фабриката „Киро Ќучук” во Велес. Уште од самата подготовка свое вработување обезбедија 30-тина лица кои
активно работат за отпочнување на производство кое набргу ќе создаде и нови работни места. Официјалното
започнување со работа на оваа фабрика се очекува во почетокот на 2016-та година.

www.veles.gov.mk
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Продолжи изградбата на експресниот пат Велес-Кадрифаково
Делницата е во должина од 11 километри и треба да биде готова до април идната година. Патот има
неколку црни точки, а со нејзина изградба двојно ќе се зголеми широчината од сегашните 6,5 на 11 метри. Со
реконструкцијата ќе се направи сосема нова траса каде што возилата ќе се движат со брзина од 80 до 100
километри на час. Целата инвестиција, односно патот Велес-Кадрифаково чини околу 15 милиони евра,
средства обезбедени од Владата со заем од Европската банка за обнова и развој.

Нов модерен воз пуштен во сообраќај
Новиот воз е со капацитет за 200 патници и ќе сообраќа на пругите каде што има електрично напојување.
Возот е со електронска табла за управување, камери наместо ретровизори, монитори за кабината на
машиновозачот, климатизирани вагони, електронски дисплеи за означување на станиците, вакуум-тоалети. Од
кинеска ЦРС, Македонија набави шест воза, два електромотрони и четири на дизел погон, со вкупен капацитет
за 1.200 патници. Според договорот, останатите пет воза треба да бидат испорачани на почетокот на следната
година. Инвестицијата за набавката изнесува 25 милиони евра.

Реконструкција на Железничката станица во Велес
Заврши реконструкцијата на Железничката станица во Велес. Покрај нејзе, се работеше и на
реконструкција на железничките станици во Богомила, Табановце, Гевгелија, Битола и Чашка. Станува
збор за инвестиција од над 2 милиони евра, средства обезбедени преку европските фондови.
Претходно беше реконструирана и главната железничка станица во Скопје. Реконструкцијата се
изврши првпат по 42 години.
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Камен темелник на новата црква Свети Јован Крстител
Новата црква ќе биде посветена на светиот пророк и претеча Јован Крстител, a истата се наоѓа во
населбата „Тунел” во близина на месноста „Багремче”.

Пуштен во употреба нов кружен тек
на улица „Благој Ѓорев”
Градежните работи за овој капитален
проект беа завршени за неполни 4 месеци.
Претходната инфраструкутра одамна ги
беше надминала стандардите за кои е
градена пред повеќе од половина век. Велес
и неговите граѓани добија нова кружна
раскрсница што ги прифаќа возилата од сите
насоки, урбано уреден простор и променета
слика на овој најрекфентен дел во градот
што го користат многу возила и пешаци.

Аслфатирање на дел од улиците „Гоце Делчев” и „Страшо Пинџур” во центарот на градот
Извршена е реконструкција и прекривање со нов слој на асфалт на двете најфрекфентни улици во
централното градско подрачје. Со нов слој асфалт беше прекриен и дел од кружниот тек кај споменикот на
велешките Илинденци.

www.veles.gov.mk
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Асфалтирање на пристапен пат кон викенд населба во Отовица
Извршено е асфалтирање на локален патен правец с. Отовица – м.з. Младост. Должината на патот што
беше подложен на градежни зафати изнесува околу 630 метри. Реализацијата на овој проект е од големо
значење за жителите на населбата кај с. Отовица.

Асфалтирање на влезна улица во
Индустриската зона „Караслари”
Во индустриската зона
„Караслари” беа преземени активности за
инфраструктурно доуредување. За таа
цел, се работеше на асфалтирање и
у р е д у в а њ е н а п р и с т а п н и о т п а т.
Претходно од страна на локалната
самоуправа беше изграден и водоводен и
канализационен систем за потребите на
стопанските објекти во изградба.

Асфалтирање на крстосница на улица „Борис Трајковски”
Во месец јули беа преземени градежни работи за асфалтирање на оштетениот дел од улицата „Борис
Трајковски” и спојот со улицата „Методија Андонов – Ченто”. Обилните дождови имаа предизвикано сериозни
оштетувања на овој дел од сообраќајницата, со што реконструкцијата се наметна како неопходна.
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Асфалтирање на дел од
обиколен пат ВелесБашино село
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 тротоарот пред велешкиот суд
Извршена е реконструкција на тротоарот во централното градско подрачје. На ова место најпрвин се
отстранија старите и дотраени плочки, а потоа се поставија и нови бехатонски плочки. Дополнително просторот
се заштити и со метални елементи кои го спречуваат паркирањето на возилата. Вредноста на оваа инвестиција
изнесува околу 1.3 милиони денари, а во овој прв дел се реконструираа околу 1.000 м2 површина.

Бетонирање на крак од улицата „Невена Ѓорѓиева Дуња“
Во рамките на градежните активности во месец мај беше извршено бетонирање на кракот од улицата
„Невена Ѓорѓиева Дуња“ која се наоѓа во населбата „Тунел“.

www.veles.gov.mk
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Бетонирање на улица „Киро Пракицов”
Изграден е вториот крак од улицата „Киро Пракицов“ во должина од 170 метри. Земјениот пат кој се уреди
ја зголеми безбедноста и пристапноста. При одвивањето на оваа градежна активност се опфати реконструкција
и на мал дел од просторот каде граѓаните од овој дел на градот го поминуваат своето слободно време.

Реконструкција на крак од улицата „Наце Димов“
Во месец април беше реконструиран крак од улицата „Наце Димов“ која се наоѓа во населбата
„Керамидна". Со овој зафат се реши долгогодишниот проблем на жителите од оваа улица.

Бетонирање на улица „Костадин Бодин” и „Љубљанска”
Извршено е бетонирање на дел од улицата „Љубљанска” и нејзиниот спој со улицата „Костадин Бодин” во
Урбаната заедница ,,9-ти Ноември”. Вкупната површина изнесуваше околу 800 м2 и должина од околу 450 метри.
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Бетонирање на спојот што ги поврзува улиците „Грозда Кочова“ и „Славко Ѓорѓиев Сватот“
Во рамките на градежните активности во месец мај беше извршено бетонирање на спојот што ги поврзува
улиците „Грозда Кочова“ и „Славко Ѓорѓиев Сватот“.

Уредување на улицата „Ристо Папазов” во с. Башино село
Должината на оваа улица која за прв пат се уредува е околу 150 метри. Истата беше поплочена со
бехатонски елементи. Оваа улица како приоритет беше предложена од страна на Месната заедница.

Се уредија улиците предвидени во програмата „Декада на Ромите”
Проектот ги опфати улиците: „Јордан Џурнов“, „Прохор Пчински“,„Славко Давчев”, „Благој Кирков”,
„Благој Страчков” и „Стефан Богоев”. Целта на проектот е да се подобрат условите за живот на локации каде
претежно живее население од Ромска националност.

www.veles.gov.mk
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Изградени забавувачи на брзината на патот
Забавувачи на брзина на патот беа изградени пред Гимназијата „Кочо Рацин”, на ул. „Алексо Демниевски
Бауман”, ул. „Димко Најдов” (Долни Дуќани), ул. „Благој Ѓорев” (Тунелот), ул. „Борис Трајковски” (споменик
Бауман), во село Горно Оризари и во с. Бузалково.

Изградба на потпорни ѕидови
Во текот на 2015 година беше изграден
потпорен ѕид на новиот кружен тек (86 м.
должина, 4 м. височина), на улица „Алексо
Демниевски Бауман”, во населба Хабитат, на
улица „Крали Марко”, на улица „Славе Петков”,
на улица „Прохор Пчински”, на улица „Орце
Мартинов” и на други локации во градот и
населените места.

Kрпење на ударни дупки по градските сообраќајници
Општина Велес во текот на 2015 година презема активности за крпење на ударните дупки на градските
сообраќајници. Интензивно се работеше на реконструкција на улиците и санирање на коловозот од штетите
предизвикани во зимскиот и летниот период. Закрпени со асфалтна маса беа сите улици кои се од витална
важност за нормално одвивање на сообраќајот.

www.veles.gov.mk
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Прередување
на бетонските коцки
О п ш т и н а В ел е с с о гл а с н о
Програмата за уредување на градежно
земјиште презема активности за
прередување на бетонските коцки на
спојот на улица „Славе Петков“, „Рилски
Конгрес“ и „Богдан Прличков“ во
д ол ж и н а од о к ол у 1 0 0 м ет р и .
Средствата за овој градежен зафат беа
обезбедени од Буџетот на Општина
Велес.

Изградба на два мини паркинг-простори во населбата Тунел
Во рамките на градежните активности во месец април беше извршено уредување на два мини паркингпростори во населбата Тунел на улица „Белградска” и на улица „Славко Ѓорѓиев – Сватот”.

Изграден е паркинг простор во близина на Малото мовче
Новоизградениот паркинг простор е наменет за 168 возила. Површината на овој паркинг простор
изнесува околу 3.660м2. Со пуштањето во употреба значително се намали навалицата и сообраќајната гужва
како од левата страна на градот, така и од централното градско подрачје.
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Тампонирање и поправка на улици и
патишта
Општина Велес согласно Програмата
за уредување на градежно земјиште презема
активности за тампонирање на улица „Тодор
Јанев”, улица во населба Речани, патот до
Башино село, с. Ветерско, с. Кумарино, с.
Карабуњиште, с. Сливник, с. Новачани и
други населени места. Исто така во овој
правец беше поставен гребен асфалт на
улици во индустриските зони „Речани” и
„УЗУС”.

Поставено е осветлување на кружниот
тек на влезот во Велес
Кружниот тек на влезот во Велес е
комплетно осветлен. Осветлувањето го опфати
д ел от од п ат н и от п р а ве ц к о н С п о м е н
Костурницата и надолу кон населбата „Речани“.
Со ова во целост се осветли приодот кон градот, а
сето тоа придонесе за побезбедно одвивање на
сообраќајот.

Подобрување на уличното осветлување
Во текот на 2015 година Општина Велес продолжи со активностите за подобрување на мрежата на улично
осветлување. За таа цел беа заменети 669 светилки и поставени 90 нови, беше извлечен 9.510 метарски кабел, а
поставени се и 30 столбови на територијата на целата општина.

Реконструкција на водоводни линии
Во текот на 2015 година од страна на ЈКП „Дервен” беше извршена реконструкција на водоводните линии
на следните улици: „Роса Плавева”, „Богдан Прличков”, „Игманска”, „Васил Главинов”, „Мицко Козар”, „Кузман
Јосифов”, „Рилски Конгрес”, „Илиндеска”, „Алексо Демниевски – Бауман”, „Никола Вапцаров”, „Орце Шутев”,
„Андон Шурков” и „Васа Кошулчева”.
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Изградба на водоводен
резервоар за потребите на
индустриската зона
„Караслари”
Во новоформираната
индустриска зона „Караслари” беше
изграден и водоводен резервоар со
вкупна зафатнина од 360 м3. Во
понатамошниот период преку овој
резервоар ќе се врши и снабдување
со вода на селото Караслари.

Во индустриската зона „Караслари” се изгради водоснабдителен систем
Во новоформираната индустриска зона „Караслари” oд страна на локалната самоуправа беше изграден
водоводен и канализационен систем за потребите на стопанските објекти. Во оваа индустриска зона која се
наоѓа на доста атрактивна локација во близина на автопатот беа продадени 6 парцели. Се очекува во неа свое
вработување да обезбедат околу 1.000 лица.

Инсталација на водоводна пумпа
во село Караслари
Општина Велес аплицираше на
овој проект со цел да овозможи
инсталација на секундарна пумпа за вода
во с. Караслари и трајно решавање на
проблемот с о водоснабдувањето.
Та к а н а р еч е н и те м а л и п р о е к т и
претставуваат важен инструмент на
Техничката соработка меѓу Германија и
Македонија. Вредноста на овој проект е
во износ од 244.660 денари.
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Пуштен во употреба водоводен систем во с. Црквино
Посетата на Велес од страна на премиерот Никола Груевски во месец ноември беше искористена и за
пуштање во употреба на изградениот водоснабдителен систем во населеното место Црквино. Градежните
работи се завршени, а водата е донесена до селото. Останува да се изработи уште секундарната мрежа, со што
некаде до средината 2016 година, проектот целосно би се реализирал.

Изградба на водоснабдителен систем за населено место Новачани
Водоснабдувањето се реализира со поврзување кон новоизградениот водоснабдителен систем за
населбите покрај Езерото „Младост“ кој всушност е поврзан на водоснабдителниот систем на градот.
Поврзувањето ќе биде на доводниот цевковод кон резервоарот за викенд населбата над хотел „Романтик”. Со
решавање на основната инфраструктура се очекува зголемување на посетеноста и враќање на дел од
населението, а особено викенд посетителите. Блискоста до езерото дополнително ја зголемува можноста за
развој на транзитниот туризам.

Се гради водоводната мрежа во населеното место Сливник
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.
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Се изгради фекална канализација на Езерото
„Младост”
На Езерото Младост се реализираа градежни
активности за изградба на фекална канализациона мрежа во
должина од околу 1.100 метри која се поврза на постоечкиот
колекторски систем и изградената пречистителна станица. Со
ова и со претходно реализираниот капитален проект за
поврзување на Езерото Младост со градскиот водоснабдителен
систем се продолжуваат напорите на Општина Велес за
уредување на просторот околу езерото се со една цел, оваа
локација и општината воопшто да станат погодна и
препознатлива туристичка дестинација.

www.veles.gov.mk

Изградба на дел од фекална
канализација во с. Горно Оризари
Проектот опфати изградба на
канализационен систем во должина од 556
м ет р и , а и с т и о т е в о с к л о п н а
пречистителната станица за комунални
отпадни води од Зона 3. Во тек се градежни
работи за изградба и на дел од
канализациониот систем во рамките на
Зона 2 со должина од 300 метри.

Изградени се 2 крака
од канализационата
мрежа во с.
Сујаклари
Општина Велес
во рамките на своите
градежни активности
презема мерки за
изградба на 2 крака од
канализационата мрежа
во с ел о С у ј а к л а р и .
Должината на мрежата е
од околу 240 метри.

www.veles.gov.mk
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Изградба на заштитен ѕид на цевководот
на Езерото Младост
На цевководот до езерото „Младост“ во
текот на 2015 година беше изграден заштитен ѕид
чија должина изнесува околу 270 метри. Овој ѕид се
изгради со цел заштита од оштетување на
водоводните цевки.

Отстранување на хаварисани возила
Акцијата „Чист град 2015 година", се однесуваше на отстранување на дотраени, хаварисани и
нерегистрирани моторни возила, приколки и земјоделски алатки од јавни и сообраќајни површини во Општина
Велес, а беше спроведена од страна на стручните служби од Општина Велес и СВР Велес. Акцијата се одвиваше
во две фази. Првата фаза која беше од превентивен карактер се одвиваше во откривање со проверка на јавните
и сообраќајните површини дали на истите има оставено дотраени, хаварисани,нерегистрирани моторни возила,
приколки и земјоделски алатки. Беа евидентирани вкупно 64 (шеесет и четири) моторни возила, од кои 41
хаварисано 23 без регистрација 1 (една) камп приколка, 6 (шест) товарни приколки. Втората фаза беше од
репресивен карактер. Од вкупниот број на евидентирани дотраени, хаварисани, нерегистрирани моторни
возила, приколки и земјоделски алатки на јавните и сообраќајните површини останати се 1 (едно) хаварисано
возило, 1 (едно) возило нерегистрирано, 1 (една) камп приколка. За сите возила кои што не се остранети ќе се
води постапка согласно законските надлежности на службите од Општина Велес и службите од СВР Велес. Во
втората фаза беа откриени уште три возила на јавните и сообраќајните површини. По завршувањето на оваа
акција, во следниот период ако биде забележано моторно возило кое е дотраено, хаварисано и нерегистрирано
ќе се води постапка за негово отстранување.

Чистење на дел од речното корито на реката Вардар и реката Тополка
Се исчистија делови од речните корита на реките Вардар и Топока. Се работеше во близина на средното
економско училиште и од месноста Пашин Мост, па се до игралиштето во населбата Превалец. За таа цел беа
отстранети наностите од сите критични места, со што се намали и опасноста од поплави.
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Поделени нови 1.000 канти за
отпадоци
Од страна на Општина Велес беа поделени
1.000 канти за отпадоци на граѓаните кои
живеат на улиците: „Луј Пастер”, „Наце
Димов”, „Павел Шатев”, „Мите Богоевски”,
„Стефан Димитров”, „Камка Тоцинова”,
„Кирил и Методиј”, „Архиепископ Михаил”,
„Коле Неделковски”, „Мирка Гинева” и
„Белградска”.

С. Бузалково е дел од системот за управување со отпад
Од 01.05.2015 година во населеното место „Бузалково“ за прв пат се воведе услугата за собирање и
транспортирање на комунален отпад. На домаќинствата од ова населено место им се овозможи квалитетна
услуга за постапување со отпадот која ќе ја унапреди животната средина и животот на населението. Општината
во соработка со ЈКП „Дервен“, а согласно Програмата за управување со отпад за 2015 година, спроведе и
активности за чистење на дивите депонии во селото.

Во с. Сливник се изгради нов училишен објект
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.

www.veles.gov.mk
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Инсталирани два нови котли за греење и обновени 20 тоалети во ООУ „Благој Кирков”
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” се извршија работни
активности за инсталирање и ставање во функција на два нови котли за затоплување. Инаку, активностите беа
дел од програмата на Јапонската влада за поддршка на мали проекти - Japanese Grant Assistance for Grassroots
Human Security Projects (GGP) за имплементација на четири проекти во Македонија. Како дел од овој проект, беа
обновени и 20 тоалети со цел учениците од трите училишта да ја следат наставата во адекватни услови.

Реконструкција на опожарениот дел од училиштето во с. Отовица
Во текот на 2015 година беше реконстуриран и опожарениот дел од училиштето во с. Отовица, кое е
подрачно на ООУ „Стојан Бурчевски – Буридан” од село Иванковци. Како резултат на несреќен случај во пожар
беше оштетена едната страна на новоизградениот модуларен објект. Инаку, 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. Изградбата
на ова училиште беше дел од проектот на Министерството за образование и наука во соработка со Владата на
Република Македонија за „Изградба на 20 нови училишта во руралните средини“.

Реконструкција на школските тоалети во Гимназијата „Кочо Рацин” во Велес
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.
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Санација на кровот и замена на прозорци во подрачното училиште во село Клуковец
Реализирани градежни активности за хидроизолациона реконструкција и санација на кровот на
подрачното училиште во село Клуковец. Исто така беа заменети и прозорците во училишната зграда. Во ова
училиште настава посетуваат 36 ученика, а истото е дел од ООУ „Васил Главинов”.

Реконструкција на кровна конструкција на училиштето во с. Чалошево
Во текот на 2015 година беше извршена реконструкција и санација на кровот на подрачното училиште во
село Чалошево кое е подрачно училиште на ООУ „Благој Кирков”.

Пуштени во употреба двете тениски
игралишта во Градскиот парк
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. До сега во рамките на овој
проект изградени се 58 тениски терени, а 18
други се во фаза на градба. Игралиштата за
младите луѓе значат можност за здрав живот и
надградување на своите спортски таленти.

www.veles.gov.mk
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1000 столчиња на Градскиот стадион во
Велес. Реконструирани се и спортските
соблекувални
Градскиот стадион добива нов лик. На
трибинскиот простор поставени се 1.000
столчиња, а од страна на ОФС се реновирани и
соблекувалните. Истите ги задоволуваат
стандардите за играње и во првата фудбалска
лига. Претходно Велес доби и еден од
најмодерните терени погоден за одигрување на
меѓународни фудбалски натпревари.

Ново повеќенаменско спортско игралиште во с. Иванковци
Игралиштето кое се простира на површина од 1.300 метри квадратни, овозможува одржување на
тренинзи и натпревари во мал фудбал, кошарка, ракомет и други спортови. За негово користење и во вечерните
часови, поставени се рефлектори со што истото комплетно е осветлено. Изградбата ја финансираше Агенцијата
за млади и спорт како дел од проектот на Владата на Република Македонија за изградба на 100 повеќенаменски
игралишта.

Ново повеќенаменско спортско игралиште во с. Караслари
Ова е 53-то повеќенаменско спортско игралиште како дел од проектот на Владата. Игралиштето нуди
можност да се игра фудбал, кошарка и ракомет по сите меѓународни стандарди. Има осветлување за да може да
се користи и во вечерните часови, а целокупната инвестиција изнесува околу осум милиони денари.
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Фитнес вежбалница во ООУ „Васил Главинов”, позади Гимназијата „Кочо Рацин” и во
Населба „Тунел”
На локациите во дворот на ООУ „Васил Главинов”, позади Гимназијата „Кочо Рацин” и во Населба „Тунел”,
екипи на ЈКП „Дервен” поставија реквизити за нови вежбалници. Со нивната изградба, се исполнија барањата на
голем број спортисти и млади луѓе, кои токму овде ќе можат да вежбаат и да го поминуваат своето слободно
време. Ваквите напори и вложувања се уште еден доказ дека Oпштина Велес посветува големо внимание на
сите видови спорт вклучувајќи ги како училишниот така и рекреативниот.

Поставени 4 маси за шах натпревари

Нова чешма - симбол на трајно пријателство

Чешмата го симболизира трајното пријателство
Маси за одигрување на шах натпревари беа
помеќу
семејствата Сарач и Ацеви. Лоцирана кај
поставени во паркот кај поранешниот Офицерски дом,
Итната
медицинска
помош има за цел да ги зближува
на плоштадот „Којник”, во населбата „Тунел” и во Паркот
луѓето
кои
секојдневно
минуваат на оваа локација.
на пријателството.

Замокот од цвеќе „Равале” го краси Велес
Замокот од цвеќе што го краси 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.

www.veles.gov.mk
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Реконструкција на парковата површина пред Гимназијата
Од страна на екипи на ЈКП „Дервен” беше уредена зелената паркова површина пред СОУ „Гимназија Кочо
Рацин”. Учениците како и граѓаните сега имаат уште едно ново пријатно место каде ќе можат да го поминуваат
своето слободно време. 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.

Разубавување на градот со цветен аранжман
Изминатата година екипи на РЕ „Паркови и зеленило" при ЈКП „Дервен" интензивно работеа на сезонско
уредување на зелените површини на повеќе локации во градот. Во рамките на овие активности се вршеше
уредување и одржување на зеленилото како и засадување на нови сезонски цветни аранжмани.

Урбанистичко планирање
Во текот на 2015 година беа преземени повеќе
активности кои се однесуваат на урбанистичкото планирање, а
сето тоа во функција на севкупен забрзан развој на општината.
Во таа насока беа донесени два (2) ДУП кои опфаќаат површина
од 5.03 хектари, еден (1) урбанистички план вон населено место
со површина од 4.47 хектари, две (2) Локални урбанистички
плански документации со површина од 17.91 хектари и шест (6)
општи акти (за с. Караслари, с. Горно Оризари, с. Иванковци, с.
Мамутчево, с. Чалошево и с. Раштани) чија површина изнесува
211.04 хектари. Моментално во постапка е: измената на ГУП-от
за Велес, донесување, измени и дополнувања на вкупно 35
детални урбанистички планови, 7 урбанистички планови вон
населено место и 5 општи акти (за с. Бузалково, с. Кумарино, с.
Сујаклари, с. Црквино и с. Клуковец).
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Започна постапката за оформување на нова Индустриска зона „Мамутчево”
Општина Велес ги презема неопходните активности за оформување на новата индустриска зона
„Мамутчево”. Вкупната површина на земјиштето во планскиот опфат е 673.100 м2. Привлечноста на оваа нова
индустриска зона, изминатата година ги пречека и првите заинтересирани инвеститори.

Продажба на градежно земјиште
Во текот на 2015 година во Општина Велес беа продадени: 10 парцели во Индустриската зона Речани 2; 4
парцели на Езерото Младост наменети за изградба на мотели и 1 за изградба на хотел, како и 10 парцели во
новоформираната викенд населба. Исто така беа оттуѓени и 2 локации за изградба на згради во дворот на
велешката касарна.

Се интензивира процесот на легализација на дивоградбите
Доделувањето на решенија за веќе легализираните дивоградби во Општина Велес продолжува да се
реализира со несмален интензитет. Во овој правец во текот на 2015 година беа легализирани околу 1.500
бесправно изградени објекти, со што вкупната бројка на легализирани дивоградби изнесува околу 3.500.
Процесот на легализација со забрзано темпо ќе продолжи да се одвива и во текот на наредниот период како би
се зголемила динамиката на решени случаи во интерес на граѓаните.

www.veles.gov.mk
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Велес доби Бизнис-центар
Центарот за развој на Варадарскиот плански регион формираше бизнис центар во кој постоечките
компании, но и новите инвеститори ќе добиваат информации за измени во законите и поволностите кои тие ги
овозможуваат, бројот на население и нивната стручна подготовка. Бизнис центарот работи во објектот на
Вардарскиот плански регион сместен во поранешната зграда на Радио Велес. Просториите се целосно
реконструирани со средства од Министерството за локална самоуправа. Овде ќе работат и двете стопански
комори.

Започна реализацијата на проектот „Енерџинет”
Проектот „Енерџинет” чиј водечки партнер е Општина Флорина од грчка и Општина Велес од македонска
страна, предвидува енергетска реконструкција на 5 од шестте клонови на градинката Димче Мирчев во Велес,
отворање на канцеларија за енергетска ефикасност во Општина Велес и изработка на стратегија за енергетска
ефикасност согласно европските правила (СЕАП), прва во Република Македонија. Вкупната вредност на
проектот е 799.554 евра или 49.572.348 денари. Вкупните одобрени средства за партнерите од македонска
страна се 267.285. Општина Велес добива средства во вкупна висина од 167.000,00 евра, a Општина Прилеп
98.392. Учеството на Општина Велес е 22.719 евра или 1.390.402 денари.

Велес доби нова
Метереолошка станица
Во Велес, во близина на
Општата болница инсталирана е
нова автоматска метеоролошка
станица која е една од
н а ј с о в р е м е н и т е в о
Македонија.Станицата ги
исполнува сите стандарди и
параметри, а е снабдена со
електрична енергија и безжичен
интернет сигнал. Новата
метеорол ошк а станица ја
обезбеди УХМР.
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Видео надзор за заштита на општинските објекти
Со видео надзор Општина Велес од оваа година започна да ги обезбедува дворовите на сите основни и
средни училишта во Велес, куќите на уметноста како и останатите објекти кои се во надлежност на Локалната
самоуправа. Камерите се поставуваат за заштита и безбедност на луѓето и сопственоста.

Новогодишно украсување
Со цел да се создаде пријатна
празнична атмосфера, во пресрет на
новогодишните празници, Општина Велес
презема активности за што поголемо
украсување на јавните површини. Годинешното
руво на градот претставува вистинско
задоволство за граѓаните. Богатата декорација
со украси и светлечки реквизити ќе ја донесат
новогодишно-божиќната атмосфера во
вистински амбиент.

Велешката служба за спасување доби нова опрема
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. Обврската за
формирање на служба за спасување произлегува од законските решенија. Во неа се вклучени повеќе
институции кои се задолжени за заштита на граѓаните и нивните материјални добра.

www.veles.gov.mk
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Ново возило за Територијалната
противпожарна единица
Возилото го набави Локалната самоуправа, а
средствата се издвоени од Буџетот на општината.
Градоначалникот Славчо Чадиев на Денот на
општината – 9-ти Ноември, официјално на
командирот на ТППЕ му ги предаде клучевите од
автомобилот. Изминатиов период вработените во
ТППЕ докажаа дека се вистински херои спасувајќи
многу животи во најразлични ризични ситуации.
Нивното мото останува да биде: „Сигурен град,
безбедни граѓани, успешна општина”.

Пуштен во употреба Дневен центар за лица со
оштетен вид
Станува збор за партнерски проект на МТСП и
Општина Велес. 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 за две години 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.

Лифт и тоалети за лица со инвалидност во ООУ „Васил Главинов”
1-ви Декември - Меѓународниот ден на лицата со попречености беше обележан со низа настани.
Најголемиот акцент беше на настанот со високи човечки вредности, пуштањето во употреба на првиот лифт во
ООУ „Васил Главинов“ кој воедно е прв во градот, регионот и пошироко. Со неговата изградба 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.

www.veles.gov.mk
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Доделена помош во рамките на Денот на гладта
На Црвениот крст од Велес му беа доделени 20.000
денари со кои ќе им се помогне на 10 семејства со по 2.000
во рамките на Денот на гладта. Во рамките на
обележувањето овој ден, Општина Велес уште еднаш ја
искажа својата благодарност до Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа и Општинската организација на Црвениот
крст што во континуитет, во текот на целата година водат
грижа за луѓето што не се во состојба сами за себе и своето
семејство да обезбедат достојни услови за живот.

Помош од општината на децата без родители, без
родителска грижа, старателите и згрижувачките
семејства
И оваа година, согласно Програмата на Општина Велес
за социјална работа, се додели помош од општината на децата
без родители, без родителска грижа, старателите и
згрижувачките семејства. Доделените средства во висина од
47.600 денари служат за обновување на гардеробата за на
училиште или да му се купи она што му е најпотребно.
Локалната самоуправа од Велес е една од ретките во
државата која со години ги помага децата без родители.

Велес е Град на културата за 2015 година
Велес беше прогласен за Град на културата за 2015
година. Во рамките на проектот беа реализирани над 250
културни настани од различни жанрови – филм, музика,
театар, фолклор, литература, ликовна уметност, опера и
балет. Градот ја оправда дадената доверба од страна на
Министерството за култура и уште еднаш докажа дека не
случајно е културен центар на Македонија.

Привршува реконструкцијата на Спомен – костурницата во Велес
Во завршна фаза е реализацијата на проектот за санација на Споменикот на паднатите борци од НОВ во
Велес и Велешко. Врз познатата Спомен – костурница досега беа преземени интервенции за превентивна
заштита на покривот за да нема прокиснување, а изведено беше и превентивно санирање на екстериерот и
интервенција со инјектирање на сите прозорски отвори, промена на оштетените делови и поставување на нов
плексиглас. Завршена е санацијата на изолацискиот слој, а при крај е и изведбата на завршниот, фасаден слој на
објектот. Со завршувањето на реализација на проектот за санација на Споменикот на паднатите борци од НОВ
во Велес и Велешко конечно ќе биде соодветно заштитен овој значаен споменик на културата. Спомен –
костурницата во Велес е изградена во 1979 година.
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52-Рацинови средби
Платото пред Спомен - костурницата во Велес беше местото каде оваа година се одржа централната
манифестација за одбележување на 52-те Рацинови средби. Присутните имаа можност да бидат дел од
прекрасната поетска вечер и свечено врачување на признанијата. На централната манифестација и претходеше
процесијата насловена како „1000 свеќи за Рацин”, своевиден сценско-музички перформанс распореден на
клучни локации – симболи за Велес и Рацин.

48-ми Детски Рацинови средби
Општина Велес има десетина традиционални манифестации и фестивали по кои се препознава во
земјава и светот, но несомнено она што е поврзано со името на Рацин е бренд за градот. Секој може да
организира колонии, изложби, фолклорни и театарски фестивали, но Велес го има приматот за организација на
литературни настани посветени на најголемиот и единствениот Рацин. Годинава „Детските Рацинови средби” се
одржaa во рамките на проектот „Велес град на културата“. Тоа е уште една причина повеќе што ја зголеми
нивната големина. Тие се детски, тие зрачат со младост и убавина, а се одржаа по 48-ми пат. Голем дел од
организаторите и менторите се присетија на своето учество како деца на Средбите и со многу нескриени емоции
им ја пренесоа на учениците љубовта кон Кочо Рацин.

14-ти Интернационален фестивал на античка драма „СТОБИ 2015“
Оваа година по четиринаесетти пат сите вљубеници во театарската уметност имаат можност да бидат
дел од уникатниот по содржина театарски колаж наречен „Стоби“ и да ја почувствуваат магијата на изразот на
античките писатели преку модерниот израз на денешната генерација уметници. Годинава поради градежните
работи на амфитеатарот во Стоби, фестивалот со одржа во новата театарска зграда која беше извонредно
место за настап на сите 8 театарски ансамбли – четири домашни и четири странски. На крајот од фестивалот беа
доделени и Гран при наградите за најдобра претстава, најдобра женска и машка улога и најдобра режија . Во
чест на наградените, актерите од велешкиот театар ја одиграа и претставата „Кралот Иби“.

www.veles.gov.mk
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11-та Ликовна колонија „Папрадишки мајстори”
По единаесетти пат куќите на Касапови и Џинот беа дом на големото семејство на сликари и свратилиште
за сите намерници, љубители на уметноста. Вкупно 23 уметници од земјава и од странство, со нивните дела
изработени во изминатите десетина дена ја дополнија уметничката ризница на Велес и станаа дел од плејадата
творци трајно вградени во нашето културно милје. Делата од единаесеттата Ликовна колонија „Папрадишки
мајстори“ традиционално пред граѓаните на Велес беа претставени на изложбата на 9-ти Ноември, Денот на
Општина Велес.

12-ти ИФФ ,,Велес" 2015
Ова лето Велес повторно беше домаќин на 12-тиот Интернационален фоклорен фестивал „Велес 2015”.
Фолкорната плетенка што ја сочинија 11-те странски и 8-те домашни фолклорни ансамбли уште еднаш
посведочија дека најубав јазик за разбирање е играта и песната, традицијата и обичаите. Велес уште еднаш
потврди дека е град на мостови но, овој пат на мостови на пријателството што обединуваат и градат трајни врски
меѓу народите.

Вардарска регата „Гемиџии”
Вардарската регата е еден сублимат од историја и
емоции. Емоциите се поврзани с о името на
револуционерите што гемијата ја избраа за симбол на
својата борба за Македонија. Следејќи ја традицијата на
Гемиџиите и велешките трговци, учесниците на 17-та
„Вардарска регата Гемиџии“ ја продолжија 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. Годинава караванот на
Вардарската регата се организира по повод 112 години од
солунските атентати. Регатата ја сочинуваа околу 100
лица кои пловеа по водите на Вардар се до Гевгелија.
Свечениот чин на запловување го означи градоначалникот
на Општина Велес, Славчо Чадиев кој симболично во
водите на реката Вардар фрли венец и со гемијата
заплови заедно со останатите учесници.
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71 година слободен Велес
Велес како урбано јадро на овие балкански простори егзистира од 123-тата година пред нашата или цели
2138 години. Сублиматот на сите револуции во оваа милениумска угорна патека на развојот на Велес е 9-ти
Ноември 1944 година. Овој светол историски настан, Советот на Општина Велес го одбележа со свечена
седница која се одржа во театарот „ЈХК Џинот”. На оваа манифестација беа врачени и деветтоноемвриските
награди и признанија на овогодинешните добитници.

12-та Велешка питијада
Од 9 до 11 октомври Велес живееше во знакот на
12-тата по ред „Велешка питијада” 2015 година. Градот
трите дена вкупно го посетија повеќе од 50.000 граѓани од
Македонија. Во сите три дена на „Велешката питијада”
беа продадени 42.000 пити и 9,7 тони вино. Во музичкиот
дел настапија голем број естрадни ѕвезди меѓу кои
групата „Парни ваљак“, „Фолтин”, Калиопи и нејзиниот
бенд, „ДНК“, Елена Ристеска, Ален Хасановиќ, Филип
Божиновски и многу други. Велешката питијада беше
посетена од гости од целата држава, а имаше и
посетители од други балкански држави.

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).

www.veles.gov.mk
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ГРК „Борец” е дел од Супер лигата во ракомет
Она што пред три години беше само сон и приказна, оваа година стана реалност. ГРК „Борец” зад кој стои
Општина Велес е дел од Супер лигата во машкиот ракометен спорт. Напорите на управата на клубот, локалната
самоуправа и сите вљубеници во ракометот за создавање на силен и квалитетен ракометен клуб вродија со
плод. Поддршката останува и во следните периоди. Целта е да се овозможи долгорочен развој на ракометот во
Велес, спорт кој што во градот има долга традиција пренесувана со генерации.

Втор „Велешки пливачки маратон”
Вториот велешки пливачки маратон ја доби својата завршница. 2.5, 5 и 10 километри беа трите
дисциплини во кои силите ги одмерија шесеетина пливачи, половина професионалци и другите рекреативци.
Нив ги поддржаа огромен број на граѓани како од градот така и од целата држава. Вториот велешки пливачки
маратон беше организиран од страна на Здружението за спорт и рекреација „Клуб 28” и Кајакарскиот клуб
„Бабуна”. Истиот е под покровителство на Општина Велес, а поддржан е и од Пливачката федерација на
Македонија и Агенцијата за спорт и млади. Општина Велес како покровител на оваа манифестација даде
максимална поддршка, се со единствена цел истата да прерасне во традиционална и да се одржува секоја
година. За таа цел во Програмата за спорт на општината за 2015 година, „Велешкиот пливачки маратон” беше
издвоен како посебна спортска манифестација.

Кајакарска патека на реката Вардар
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.
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Поддршка на спортот во градот
Во рамките на своите активности Општина Велес и во текот на 2015 продолжи со поддршката на
спортските клубови во градот по претходно утврден приоритет. Во контекст на ова активностите најмногу беа
насочени кон сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на
масовниот спорт, поддржување на спортските клубови, екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го
афирмираат Велес во државата и надвор од неа, но и за развој и поддршка на спортовите во подем.

Низа натпревари во рамките на општинските училишни лиги
Општина Велес во соработка со Сојуз за училиштен спорт – Велес ги реализираше натпреварите на
училишните спортски лиги на сите основни и средни училишта од градот и со тоа даде силна поддршка на
развојот на младите спортисти, здравиот начин на живеење и борбата против пороците, кои секојдневно ги
демнат. Интересот за спорт во општината се повеќе расте и се популаризира, а масовноста на трибините е се
почеста глетка.
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„Ден на дрвото – Засади ја својата иднина”
Oколината на комуналната депонија беше локацијата каде во рамките на 16-тата по ред Национална
акција „Ден на дрвото 2015” се засадија околу 80.000 листопадни садници на површина од 20 хектари. Река од
ученици и нивните наставници, вработени во администрацијата, јавните претпријатија, припадници на АРМ,
вработени од ЈКП „Дервен" и граѓани на Велес активно се вклучија во акцијата „Ден на дрвото" за да придонесат
во создавањето на здрава и чиста животна средина за сегашните и идните генерации.

Стипендии за талентирани
ученици и студенти
Општина Велес и во учебната 2015/2016
година ќе стипендира 8 талентирани ученици и 8
талентирани студенти. Висината на стипендијата за
талентираните ученици изнесува 1.500,00 денари
месечно, 9 (девет) месеци во текот на учебната
2015/2016 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-економскиоот
живот и развој на општината.

Општина Велес прва во Република Македонија го доби сертификатот ИСО 90001:2008
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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Велес е најтранспарентна општина во
Република Македонија
Според бројот на информации од јавен
карактер кои се објавени на веб страните на
општините во Македонија, Велес е
најтранспарентната општина. Ова го покажа
истражувањето на Здружението Млади Европски
Федералистити – Куманово (ЏЕФ Македонија) за
нивото на транспарентност на работата на
општинските совети, а во рамките на проектот
„Советниците дискутираат, граѓаните читаат – како до
потранспарентни локални совети?“

Општина Велес покажува принципи на многу добро
владеење
Општина Велес е една од четирите општини во Република
Македонија, заедно со Струмица, Град Скопје и Илинден со покажани
принципи на многу добро владеење. Ова го покажа истражувањето што
по ЛОТОС метода го спроведе Центарот за истражување и креирање
политики. Истражувањето е првпат реализано во Македонија во рамки
на проектот „Размена на најдобрите ЕУ практики за следење на
корупцијата на локално ниво“ финансиран од Европската унија.
Главната цел на овој проект е да се промовираат и поттикнат практиките
за антикорупција и добро владеење на локално ниво, што ќе обезбеди
одржлива средина за социјален, економски и еколошки развој.

Месечен електронски весник

Волонтери во Општина Велес
Во 2015 година продолжи
воспоставената пракса на
Локалната самоуправа за
вклучување на волонтери во сите
сектори на Општина Велес. Целта
на овој проект е стекнување
искуство во својата струка и
олеснување при барањето работа.

Интензивна комуникација со урбаните и месните заедници
Изминатава година градоначалникот Славчо Чадиев и стручните служби од општината, остварија 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.
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Отворени канцеларии за средби на граѓаните со велешките пратеници
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.

Секој четврток – приемен ден на градоначалникот
И во текот на 2015 година продолжи воспоставената пракса секој четврток да биде резервиран за редовни
приеми на граѓаните од страна на градоначалникот и општинската администрација. 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
наредниот период.
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Трибина „Да се информираме за ХИВ инфекцијата“

Трибини за превенција од болестите на зависност во сите основни училишта

Трибина за подигнување на свеста кај младите за претприемништво

Едукација за противпожарна заштита на учениците
Во текот на 2015 година вработените од Територијалната противпожарна единица – Велес пред
учениците од велешките општински училишта изведоа показни вежби како треба да се однесуваат во случај на
појава на пожар. Учениците имаа можност и да слушнат што треба, а што не треба да се прави во такви случаи,
како да се помогне на други лица и начинот како да се заштитат од огнената стихија.
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Активности на Општина Велес во 2015 година
Велес го одбележа Светскиот ден на
бегалците, 20-ти Јуни

Велес го одбележа Денот на
пожарникарството

Велес го одбележа Денот на Европа
и Денот на победа над фашизмот

Велес доби
Совет на млади

Велес доби локален Економскосоцијален совет

Учество на средношколците во
работата на Советот

Христово Воскресение
Велигден

Со Еко-хепенинг обележан
роденденот на планетата Земја
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Рамазан
Бајрам

Пролетен Еко-хепенинг за Денот на
пролетта

7-ми Април - Светски ден на
здравјето

Светски ден
на аутизмот
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Активности на Општина Велес во 2015 година
Форум со работодавачи и
Инфосредба со младите

Безбедност во
сообраќајот

Одбележан Светскиот ден на
медицинските сестри

Подароци за лицата со
попречености во развојот од Велес

Одбележан 19-ти Мај, Светскиот ден
на семејните лекари

Образовно рандеву „МАССУМ“ во
Велес

Женско новороденче е првото бебе
во 2015 година

Најмладите во
посета на општината

Манифестација
„Велигденско јајце“

Државен натпревар
на млади
техничари и природници

Велес и годинава е
дел од акцијата
„Македонија без отпад 2015”

Велешки истражувачи
на научен собир
во Хјустон
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Активности на Општина Велес на меѓународен план
Грант од
Јапонската влада

Донација од
Германската амбасада

Амбасадорката Оер ги посети
македонските и француските
ученици

Велес учесник
на меѓународен фестивал
на жените во Шербур

Мост во збратимениот Самобор го
носи името на Велес

Збратимување со Општина Бига од
Турција

Соработка со Општина Бига од
Република Турција

Културното наследство, регионален
предизвик - Конференција во
Албанија

Продлабочување на соработката со
Долна Нормандија

Продлабочување на соработката со
Долна Нормандија од Република
Франција

Промоција на Францускиот филм во
Велес
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Македонско-француска
соработка
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Активности на Општина Велес на меѓународен план
Посета на
Германската амбасадорка

Посета на
Американскиот амбасадор

Велес на меѓунаρоден саем во
Ρоманија

Хрватскиот амбасадор во посета на
Велес

Посета на
Чешкиот амбасадор

Посета на делегација на Општина
Слобозија

Посета на ученици од Велес на Шербур

Посета на ученици од Шербур на Велес
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