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Велес е мојот град!
Велес е градот кој го сакам!
365 дена подоцна Велес е поубаво место 
за живеење!

Помина една година откако ја преземав Помина една година откако ја преземав 
функцијата градоначалник на Општина 
Велес. Една година откако покажавме 
дека може поинаку, дека може подобро. 
Покажавме дека со посветена и 
макотрпна работа во Велес може да се 
живее убаво. И покрај сите турбуленции 
кои се случија на локално, но и на 
глобално ниво, економската и 
енергетската криза кои ни нанесоа 
сериозни загуби на парични средства, 
Општина Велес успеа да стои стабилно 
и без ниту еден скандал да покажеме 
резултати пред вас кои ми ја дадовте 
довербата.

Во овие 12 месеци ги отворивме Во овие 12 месеци ги отворивме Во овие 12 месеци ги отворивме 
вратите на Општината за сите граѓани, 
ги слушавме нивните потреби и истите 
ги реализиравме согласно можностите. 
Се грижевме за најмалите, младите и 
ранливите, ги поддржавме 
организациите, соработувавме со 
компаниите и од Велес создадовме дом 
за сите.

Во изминатите 365 дена работевме Во изминатите 365 дена работевме 
на подобрување на 
инфраструктурата и хигиената, 
унапредување на услугите кон 
граѓаните, создавање подобри 
услови за образование, подигање на 
спортскиот дух во Општината, но и 
на она што наиде на посебна 
поддршка од Ваша страна, 
враќањето на епитетот кој Велес го 
заслужува – град на културата. 

Има да се пишува многу. Многу Има да се пишува многу. Многу 
завршени и отпочнати проекти, 
многу планови и идеи кои се родија 
изминатава година, но и многу 
предизвици кои треба заедно да ги 
преминеме. Она што можам да ви го 
ветам е дека ќе продолжиме да 
работиме чесно како и до сега, со 
уште поголем мотив и труд за 
подобрување на квалитетот на 
животот на сите нас. 

Тука стигнав заедно со вас, така и да 
продолжиме. 

Посветено, за поубав Велес!

Со почит,
Марко Колев.
Со почит,
Марко Колев.
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