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вање услови за повисок животен стандард на сите граѓани, но истовремено ги 
негуваме традицијата, културата, спортот. Реализираме проекти за развој на 
образованието, социјалната заштита, инфраструктурата. Во оваа година успешно 
завршивме 114 проекти од кои директна корист имаат сите граѓани на Велес.

 Почитувани сограѓани, ова е начинот на кој ќе продолжиме. Вашето 
мислење и натаму ќе биде респектирано и уважено. Сакам да Ви искажам 
благодарност за сите пофалби, но и за критиките кои ни ги давате затоа што тие се 
нашиот коректор во работата. Наша обврска за сегашните, но и за идните 
генерации и поколенија е да оставиме град кој ќе биде светла иднина.  

 2016 година календарски е на крај. За локланата самоуправа беше 
успешна, исполнета со многу предизвици од кои на крајот излеговме како 
победници, но и помудри за искуство повеќе. Стојам пред Вас, горд на се што 
постигнавме заеднички. 

 Општина Велес продолжува да биде вашиот сервис, да ги слуша вашите 
потреби и да ги решава што побрзо.

 Новата 2017 година дочекајте ја со многу успех, здравје и бериќет за Вас и 
Вашите најблиски. 

                 Со почит, 
       
       м-р Славчо Чадиев

      Градоначалник на Општина Велес
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              Почитувани велешани, 

 Отчетноста и транспарентноста, се 
нашите главни одлики. Дадениот збор и 
чистиот образ за нас имаат најголема 
вредност. Затоа исполнување на дадените 
ветувањата се императив пред кој не 
правиме ни милиметар отстапка. Работиме 
вредно, неуморно и чесно, а делата се 
видливи. Предвидовме многу, но и 
реализиравме многу. Најголем дел од 
проектите кои ги ветивме веќе се завршени. 
Фокусирани сме на економијата и обезбеду-



1 . П р ва т а  с т р а н с к а  и н вес т и ц и ј а  
„Маркарт“ е успешна приказна. 
Досега вработени над 320 лица. Конечната 
бројка ќе биде 600. 

2.Странска инвестиција и во погоните на 
поранешна „Свилара“. 
„СТС Текстајлс“ во оваа фабрика ќе вложи 4 
милиони евра. Најава за 1000 вработувања.

3.Македонско – турската компанија „Еуро 
Брик Компани“ ја рестартираше „Киро 
Ќучук”.
Инвестицијата од 2 милиони евра. Во 
фабриката ќе работат 150 лица.

4.Инфраструктурно целосно е уредена 
индустриската зонa „Караслари“.

5.Оформена е најголемата индустриска 
зона во Општина Велес кај село 
Мамутчево. 
Зоната има површина од 43,76 хектари. 

ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

4



ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

5

1. Во текот на 2016 година Општина Велес 
ги реализираше следните инфра-
структурни проекти:

2.Реконструкција – асфалтирање и 
бетонирање на 26 улици од кои 19 во 
градската средина и индустриските зони: 

· „Јовче Ќучук”
· „Орце Шутев”
· „Наце Димов”
· „Тодор Христов - Офицерчето”
· „Тодор Јанев”
· „Павел Шатев”
· „Панче Васков”
· „Васил Иљоски”
· „Хаџи Коста”
· „Роса Плавева”
· „Невена Георгиева - Дуња”
· „Јордан Џурнов”
· „Јовче Тикваров”
· „Павел Шатев”
· „Румена Хаџи Панзова”
· „Милан Страчков”
· „Тодор Ацев”
· улица во инд. зона „Караслари”
· тротоар на улица „8-ми септември”. 

И уште седум во руралните населени 
места:

· Бузалково 
· Горно Оризари
· Раштани
· Иванковци (три улици)  и 
· Сујаклари.

3. Изградба на три нови паркинг простори: 

-Позади Гимназијата „Кочо Рацин“ за 55 
возила,
- Кај ООУ „Васил Главинов“ за 60 возила и
-На ул. Невена Георгиева Дуња за 30 возила.

4.Реконструкција на патниот премин преку 
мостот „Гемиџии”.



5. Нови водоводни линии на 12 улици во 
градот: 
· „Јовче Ќучук“ 
· „Орце Шутев“
· „Наце Димов“
· „Панче Васков“
· „Родна Ивева“
· „Киро Ќучук“
· „Првомајска“
· „Рилски Конгрес“
· „Мицко Козар“
· „Васил Главинов“
· „Гемиџиска“ и
· дел од „Благој Ѓорев“. 

Како и кон наслените места: 
   - Црквино    - Сливник    - Новачани
  
Поставена водоводна линија до:
   - Трпезица  - Дорутовец - Чалошево 

6.Осветлена е клучката кај Башино Село.

7.Oсветлен е паркот пред општинската 
зграда со ЛЕД светилки.

8.Изработен е проект за покриен градски 
пазар.

9.Поставена е нова урбана опрема на 
патеките на велешкото езеро.

10.Уредена е зелената површина кај 
„Здравствениот дом”.

11.Набавена е опрема за автоматско 
хлорирање на вода.

12.Поделени 2.180 стандардизирани 
канти за комунален отпад.

13. Исчистени дивите депонии:

-Брег на река Вардар спроти ул.,,Коле 
Цветков”,
-Брег на река Тополка кај вливот во Вардар и
-Брег на Битолска пруга во градското 
подрачје, пат за населба Дурутовец.
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1.Реконструкција на фасадите на пет 
клона на детските градинки „Димче 
Мирчев“.

2.Се гради првата детска градинка во 
рурална средина на Општина Велес                         
(с. Караслари).

3.Реконструкција на фасадата на ССОУ 
„Коле Неделковски”.

4.Систем за греење и ладење во 
спортската сала на ССОУ „Коле 
Неделковски”.
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5.Изградено ново основно училиште во 
Сливник.

6.Нови прозорци во ООУ „Блаже 
Конески“.

7.Нов парен котел во ООУ „Св. Кирил и 
Методиј“.

8.Реконструкција на терасите од 
спалните соби во Ученичкиот дом 
„Лазар Лазаревски”.

9.Набавка на нови душеци во ОУД „Лазар 
Лазаревски”. 



1.Финансиска поддршка на Црвен крст 
Велес за активности по повод 
обележување на Светскиот ден против 
гладот.

2.Финансиска поддршка на децата без 
родителска грижа на почетокот на 
учебната година.

3.Покривање на патните трошoци на 
лицата со инвалидност.

4.Финансиска поддршка за издавање на 
звучното списание „Зрак“, наменето за 
слепи лица.
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5.Издвоени се средства за печатењето 
на четири книги на Брајово писмо.

6 . О п ш т и н а  В е л е с  к у п и  д в е  
електромоторни инвалидски колички и 
еден хидрауличен елеватор-лифт за 
потребите на лицата со инвалидност.

7. Изграден е летниковец и реквизити за 
лица со инвалидидет во Младинскиот 
парк.

8.Oтворен е Ресурсен центар за лица со 
оштетен вид.



1.Санирана е велешката Спомен-
костурница.

2 . О т п о ч н а т и  с е  а р х е о л о ш к и  
истражувања на локалитет „Велешко 
кале“.

3.Организирана е најуспешната досега 
„Велешка питијада“.
Велес го посетија над 100 000 гости.

4.Одржани 53-тите  „Рациновите 
средби“.

5.Се одржаа 49-те Детски Рацинови 
средби.
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6.Се одржа 13-тиот Интернационалниот 
фолклорен фестивал „Велес“.

7.Се одржа 15-то издание на Фестивалот 
на античка драма „Стоби“.

8.По водите на Вардар заплови 18-та 
Вардарска регата „Гемиџии“.

9.Успешна реализација на проектот 
„Етно-работилници 2016”.

10.Одржана традиционалната ,,Мото 
забава 2016".

11.Во текот на 2016 година реализирани 
се вкупно 91 културен настан.



1.Продолжува реконструкцијата на 
Градскиот стадион - Се монтира 
ос ветлу ва њ е  за  од и г ру ва њ е  н а  
натпревари во вечерни термини.

2.Изградена е прва фитнес зона на 
отворено.

3.Изградно повеќенаменско игралиште во 
Башино Село.

4.Уредена е патека за крапски риболов на 
Езерото „Младост”.
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5. Формиран е ГОК „Борец“.

6.ГРК „Борец“ се етаблира како стабилен 
суперлигаш.

7.Со посредство на Општина Велес нови 
спонзори добија кошаркарскиот клуб 
„Борец Еуро Брик“, фудбалските клубови 
„Борец 1919” и „Гемиџии“ и фут-сал 
клубот „Велес“.

8.Третиот велешки пливачки маратон 
прерасна во атракција.

9 .Одрж ан прв велешки атлетски  
полумаратон. 

10.Континуирана поддршка на велешките 
спортски клубови.
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