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100 дена Градоначалник на Општина Велес

Почитуванисограѓани,

Општина Велес е компактен организам чиј пулс го диктира

хармонијата во реализирање на надлежности во сите

области – урбанизмот, комуналната сфера, социјалната

заштита, образованието, културата, локалниот економски

развој, спортот, противпожарната заштита, меѓународната

соработка, соработката со невладините организации и

фондации, месните и урбаните заедници и тн.

Во изминативе 100 дена јас како градоначалник на

Општина Велес заедно со Советот и целокупната

администрација вложив максимални напори подеднакво

да се посветам во реализацијата на нашите програмски

определби во сите наведени области.

Довербата која ни ја дадоа граѓаните за нас значи обврска

и поттик за подобрување на условите во секојдненото

живеење на Општина Велес.

Во овој извештај се наоѓаат проектите кои Општина Велес

ги реализираше или се во фаза на реализација во

изминативе 100 дена, и тоа:

1. Асфалтирање на улица Крсте Мисирков во должина од 110 метри. Средства 938.075 денари.

2. Асфалтирање на улица Христо Узунов (Сутјеска) во должина од 70 метри. Средства: 627.025 денари.

3. Асфалтирање на улицата пред зградата на ЈКП Дервен во површина од 550 м2. Средства: 580.619 денари.

4. Асфалтирање на улица Мирка Гинова во должина од 210 метри. Средства: 1.128.906 денари.

5. Асфалтирање на тротоар до Општа Болница со површина од 330 м2. Средства: 315.273 денари.

6. Крпење на асфалтни улици со топла асфалтна маса. Средства: 1.380.370 денари.

7. Крпење на ударни дупки на тротоари. Средства: 520.992 денари.

8. Бетонирање на втор крак на улица Трајче Петкановски во населба Превалец во должина од 240 метри.

Средства: 502.877 денари.

9. Бетонирање на два крака на улица Наце Димов. Средства: 342.460 денари.

10. Бетонирање на дел од улица Александар Несторов во должина од околу 200 метри. Средства: 343.630

денари.

11. Бетонирање на дел од улица Вера Циривири во должина од 180 метри. Средства: 600.000 денари.

12. Бетонирање на спој од улица Љубљанска со улица Рилски Конгрес (Игманска). Средства: 182.152 денари.

13. Бетонирање на улица Јордан Јорданов во населба Превалец во должина од 170 метри. Средства: 407.082

денари.

14. Бетонирање на улицата Цветан Арсов во должина од 200 метри. Средства: 307.530 денари.

15. Бетонирање на подлога за спортско игралиште во с. Горно Оризари. Средства: 146.272 денари.

16. Поплочување и уредување со урбана опрема на Плоштад Којник. Средства: 2.000.000 денари.

17. Поплочување на плоштадка на спој на улица Петре Алчев и Васил Ѓоргов. Средства 76.236 денари.

18. Поплочување на улицата во градскиот парк во должина од 600 метри. Средства: 3.026.300 денари.

19. Поплочување на дел од улица Љубен Весов со површина од 890 м2. Средства: 931.993 денари.

20. Поплочување на дел од улица Прва Комуна до спој со улица Благој Ѓорев во должина од околу 200 метри.

Средства: 1.407.304 денари.

21. Поплочување на паркинг простор до Стариот мост со вкупна површина од 770 м2. Средства: 906.633

денари.

22. Поплочување на пешачка патека на кејот на река Вардар. Средства: 483.850 денари.



23. Реконструкција на ракометното игралиште кај Автобуската станица (парк Гемиџии 2) со вкупна површина

од 860 м2. Средства 1.151.372 денари.

24. Се изгради плоштатка на улица Орце Мартинов. Средства: 25.245 денари.

25. Се тампонираше крак од улица Благој Нечев. 198.675 денари.

26. Тампонирање на банкини на пат во с. Отовица. Средства: 27.900 денари.

27. Замена и поставување на нови ивичњаци на ул. Самоборска. Средства: 12.895 денари.

28. Поставување на ивичници и оформување на жардињери во парк пред Општинска зграда. Средства:

318.043 денари.

29. Реконтрукција на жардињери во централно градско подрачје. Средства: 139.889 денари.

30. Офицерскиот дом е сопственост на општина Велес. Започната е неговата реконструкција и предаптација на

просторот кој ќе биде пренаменет во Градска куќа а дворното место во парк и зелена површина.

31. Општина Велес го доби во сопственост градскиот стадион. Во наредниот период се очекува да започне

замена на тревната површина а потоа и уредување на стадионот.

32. Започна предвидената реконструкција на Гимназијата Кочо Рацин. Во првата фаза се заменуваат кровот и

прозорите. Средства: 13.000.000 денари.

33. Распишан е тендерот за изградба на пешачки надвозник над Битолската пруга кој ќе ги поврзува улицата

Кумановска (Жаба Зграда) и Општина Велес.

34. Доизградба на инфраструктура во индустриска зона УЗУС - мало стопанство (тампонирање на улици) –

Средства: 1.051.575 денари.

35. Водоводна линија во Индустриска Зона УЗУС во должина од 912 метри. Средства: 480.257 денари.

36. Канализациона линија во Индустриска Зона УЗУС во должина од 940 метри. Средства: 898.683 денари.

37. Изградба на атмосверски канал на потег од Новиот Театар до спој со постоечки атмосверски канал.

Средства: 1.032.379 денари.

38. Во тек е изградбата на систем за водоснабдување на Крајбрежниот појас на Езерото Младост и населените

места Башино село, Речани, Отовица, Новачани и др. Средства: 42.000.000 денари.

39. Се изведува атмосферска канализација на Езеро Младост (кај сателитската населба). Средства: 400.000

денари

40. Се изведе дел од фекалната канализација во Горно Оризари. Средства: 6.800.000 денари.

41. Санирање на пропуст на атмосверски води во с. Мамутчево. Средства: 375.182 денари.

42. Изградба на потпорен ѕид во с. Иванковци во должина од 36 метри и висина од 2.8 метри. Средства:

550.000 денари.

43. Изградба на потпорен ѕид во с. Кумарино. Средства: 43.778 денари.

44. Парапетни ѕидови во Комплекс УЗУС (Оивичување на зелени површини). Средства: 231.048 денари.

45. Нови зелени површини во "Парк Општина". Средства: 1.321.846 денари.

46. Нови зелени површини на ул. Благој Ѓорев. Средства: 678.152 денари.

47. Нови зелени површини на ул. Оливер Китановски, Благој Ѓорев (Сив дом), Комплекс УЗУС и жардињери кај

Касарна. Средства: 386.957 денари.

48. Реконструкција на улично осветлување на улица 8ми Септември со поставување на нови канделабри.

Средства: 800.000 денари.

49. Се означуваат и нумерираат улиците и плоштадите во градот. Средства: 1.000.000 денари.

50. Отстранување на хаварисани возила од јавните површини (повеќе од 100 возила беа отсранети од

граѓаните како резултат на повикот од оваа акција).

51. Отсранување на заглавени дрвја од мостовите на река Вардар.

52. Се поставија ракофати и огради во високите зони од градот. Средства: 1.500.000 денари.
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53. Општина Велес го доби сертификатот за општина со поволно деловно окружување во Југоисточна Европа.

54. Општина Велес доби меѓународен сертификат за безбедност на информации ИСО 27001:2005.

55. Во Општина Велес работно се анажирани 10 волонтери.

56. Приемен ден за граѓаните секој втор четврток со Градоначалникот и секој втор понеделник со

Претседателот на Советот.

57. Авионско прскање против комарци (се спроведе во два наврата). Средства: 600.000 денари.

58. Организирани се јубилејните 50-ти Рацинови средби. Средства: 1.000.000 денари.

59. 12-ти Интернационален фестивал на античка драма Стоби 2013. Средства: 1.800.000 денари.

60. 10-ти Јубилеен Интернационален фоклорен фестивал Велес 2013. Средства: 1.200.000 денари.

61. Се реализираше 15-та Вардарска регата. Средства: 300.000 денари

62. Одбележани 200 години од раѓањето на Андреа Дамјанов. Средства: 30.000 денари.

63. Се одржа Мотокрос трка и мотохепенинг на Езерото Младост. Средства: 280.000 денари.

64. Oрганизирање на доброволна крводарителска акција по повод 24 мај (повеќе од 150 собрани крвни

единици).

65. Се одржа фестивалот „Баскерфест 2013 година”. Средства: 150.000 денари.

66. Организирани се етно-работилници во куќите на уметноста: Средства: 150.000 денари.

67. Започна да функционира проектот Патролен социјален работник и СОС линијата.

68. Организација на повеќе од 20 спортски турнири и манифестаиции од локален, национален и меѓународен

карактер.

Ви давам искрено ветување дека и во следниот период ќе продолжиме со интензивна работа, со

посветеност, со желбата да го оствариме ветеното и да создадеме услови за подобар живот на сите граѓани.

Со почит!

м-р Славчо Чадиев

Градоначалник на Општина Велес
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Општина Велес јули 2013

Свечено превземање на функцијата Градоначалник на Општина Велес

На 19.07.2013, Претседателката на Општинската изборна комисија – Велес,
Емилија Андовска на м-р Славчо Чадиев свечено му го предаде Уверението за
верификација на мандат за Градоначалник на Општина Велес за периодот 2013
– 2017 година.
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Aсфалтиран тротоарот до Општата
болница

Изминатиов период асфалтиран е
тротоарот од улицата Самоборска која
води до Општата болница. Потребата на
овој градежен зафат, ја наложи големата
фрекфентност на минувачи во овој дел на
градот како и дотраеноста на стариот
тротоар. Вкупната асфалтирана површина
изнесува 330 м2.

Асфалтирана е
улицата Мирка
Гинова

Во текот на месец
мај беше извр-
ш е н о а с ф а л т и
рањето на 210
метри (1100 м2
п о в р ш и н а ) о д
улицата Мирка
Гинова.

Асфалтирана улицата на влезот во
градскиот парк, пред ЈКП Дервен

Н а 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 г о д и н а з а в р ш и
асфалтирањето на улицата во градскиот
парк, пред ЈКП Дервен. Вкупната
покриена површина со асфалтна маса
изнесува околу 550 м2.

A . ( )

.

сфалтирани улиците Х Узунов Сутјеска и

дел од К Мисириков

Заврши асфалтирањето на улиците Христо

Узунов (поранешна Сутјеска), во должина од

70 метри и дел од улицата Крсте Мисирков во

должина од 110 метри.
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Реконструкција на улиците, крпење и
санирање на коловозот од штетите
предизвикани во зимскиот период



Бетонирана е улицата Наце Димов во
нас.Керамидна

Извршено е бетонирање на 175 м
должина од улицата со вкупна површина
изнесува 700 м2.

Бетонирана е улицата Александар
Несторов

И з м и н а т и о в п е р и од и з в р ш е н о е
бетонирањето на улицата Александар
Несторов во УЗ „9-ти Ноември со
површина од м2 површина и должина
од околу метри.

”
699

200

Бетонирана е улицата Цветан Арсов
Бетонирана е улицата Трајче
Петкановски во населбата Превалец

Бетонирање на улицата Јордан
Јорданов во населбата Превалец

Извршено е бетонирање на 853 м2 (170
метри) површина од улицата Јордан
Јорданов во населбата Превалец.

Бетониран спој на
ул. Љубљанска со
ул. Рилски Конгрес
(Игманска)

Бетонирање на спојот

на улица Љубљанска со

улица Рилски Конгрес

(Игманска) која се

наоѓа во Урбаната

з а е д н и ц а „ 9 - т и

Н о е м в р и ” . С о

реконструкцијата на

улицата беа опфатени

в к у п н о 4 0 3 м 2

површина во должина

од 82 метри.
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Извршено е

бетонирањето

на дел од

улицата Вера

Циривири во

населбата Поток

со површина од

790 м2

површина и

должина од

околу 180

метри.

Бетонирање на улицата Вера Циривири Реконструкцијата на спортското
игралиште кај Автобуската станица со
вкупна површина од 860 м2

Реконструиран и уреден е плоштадот
Којник

Со поставувањето на урбаната опрема на
плоштадот Којник (клупи, жардиниери,
цветен аранжман, фонтана и канделабри
за осветлување) заврши целиот проект за
реконструкција и уредување на местото
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Поплочена е улицата во Градскиот парк

Улицата која минува низ Градскиот парк

поплочена е со бекатонски елементи во

должина од 600 метри и ширина од 4 метри.

Целокупната опфатена површина изнесува

2.400 метри2.

Поплочен е дел од улицата Оливер
Китановски до спој со улица Благој
Ѓорев

Извршено е поплочување на дел од
улицата Оливер Китановски до спој со
улица Благој Ѓорев со површина 991 м2 а
во должина од околу 200 метри.

100 дена Градоначалник на Општина Велес



Комплекс УЗУС извршено оивичување на

зелените површини со изградба на

парапетни ѕидови во должина од 230

метри

Поплочување на паркинг простор до
Стариот мост со површина од 769 м2

Пешачка патека Кеј на река
Вардар

Плоштатка на спојот на улиците Петре
Алчев и Васил Ѓоргов

Поплочување на улицата Љубен Весов

Извршено е поплочување на дел од
улицата Љубен Весов (од спој со улица
Кочо Рацин до плоштатка на поранешна
фабрика Вила Зора). Вкупната поплочена
површина од улицата изнесува 887.68 м2.

Општина Велес јули 2013
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Поставени повеќе ракофати во
повисоките зони
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Изграден е потпорен ѕид во с. Иванковци

Во с. Иванковци се изгради потпорен ѕид
во должина од 36 метри и висина од 2.8
метри, со што се спречи свлекување на
земјиштето и се овозможи безбедно
движење по патот кој беше оштетен.
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Санирање на пропуст на атмосферски
води во с. Мамутчево

Во
соработка
со
урбаните
заедници
изградени
се повеке
потпорни
ѕидови

Пречистителна станица за отпадни води
и колектор за прибирање на фекални
води во с. Горно Оризари

Водовод и фекална канализација во
индустрсиката зона Комплекс УЗУС

Општина Велес изминатиов период
пристапи кон реализација на проектот за
поставување на водоводна и канали-
зациона мрежа во индустриската зона
Комплекс УЗУС. Станува збор за 912 метри
должина од водоводната и 940 метри од
канализационата линија.

Се изгради атмосферски канал кај
Новиот Театар

100 дена Градоначалник на Општина Велес



Реализација на проектот за
водоснабдување на крајбрежниот
појас на Езеро „Младост“

Привршува изградбата на цевководот од
градскиот водовод до крајбрежниот
појас на Езерото Младост. Со изградбата
на цевководот со квалитетна вода за
пиење од хидросистемот „Лисиче“, од
кој се снабдува Велес, ќе се снабдуваат и
објектите околу крајбрежниот појас на
езерото, како и Башино Село, населбата
Речани и селото Отовица.

Нова водоводна линија во
индустриската зона Речани

Нова водоводна линија што ја поврзува
индустриската зона Речани и дел од
населбата Речани со градската водоводна
мрежа, долж сообраќајницата „Скопски
пат“. Поставената водоводна линија е со
профил 160 мм и должина од 1.720м. Со
оваа водоводна линија се овозможува
снабдување со вода за индустриските
објекти, фирми и станбени објекти долж
сообраќајницата „Скопски пат“. Во
иднина оваа линија ќе се поврзе со
водоводната линија што ќе води до езеро
Младост со што ќе се изведе кружен
проток на водата.

Општина Велес јули 2013
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Атмосферска канализација езеро
Младост

100 дена Градоначалник на Општина Велес
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Реконструкција на СОУ „Гимназија
чо РацинKo ”

Н а 2 5 . 0 6 . 2 0 1 3 г од и н а з а п о ч н а
р е а л и з а ц и ј а т а н а п р о е к о т з а
реконструкција на „Гимназијата Koчо
Рацин”. Во оваа фаза е предвидено
најпрво да се реконструира кровната
конструкција како и замена на
надворешната столарија, а потоа во
наредниот период ќе следи и замена на
подот како и фасадата на зградата од
училиштето.

Започна реконструкција на Офицерски
дом

Со одлука на Владата на Република
Македонија (Службен весник бр.90, 27
јуни), Офицерскиот дом се отстапува на
трајно користење и истиот станува
сопственост на Општина Велес. Офицерски
ќе се реновира и преадаптира во Градска
куќа. Така градот ќе добие една нов
репрезентативен објект. Градската куќа ќе
го има централното место и се околу неа ќе
б и д е о т в о р е н п р о с т о р с о н о в о
хортикултурно решение кое ќе биде
пријатно место за одмор на граѓаните.

Општина Велес го доби во сопственост

градскиот стадион

После 10 годишна борба со голема упорност и

настојчивост Oпштина Велес успеа да стане

сопственик на Градскиот стадион. Во

н а р ед н и о т п е р и од О п ш т и н а В ел е с

интензивно ќе работи за уредување на

теренот, трибините, соблекувалните,

тартанот на атлетската патека се со една цел,

Велес да добие модерен и современ спортски

комплекс за рекреирање и спортување на

сите граѓани.

Потпишан е договорот со ФФМ за

поставување нова вешатачка трева на

градскиот фудбалски стадион

На 30 април 2013 година во просториите на

Фудбалската федерација беше потпишан

договорот помеѓу претседателот на ФФМ, г-

дин Илчо Ѓорѓиевски и Градоначалникот на

Општина Велес, Славчо Чадиев, кој

предвидува поставување нова вешатачка

трева на градскиот фудбалски стадион.

100 дена Градоначалник на Општина Велес



Поставени 21 нови канделабри во
централното градско подрајче

Во центарот на градот на потегот од Пошта
до Градскиот саат се поставија метален
столб во висина од метри висина на
потекот Вкупната вредност на овој проект
кој предвидува поставување на нови
штедливи натриумски светилки изнесува

денари

21
9

.

800.000 .

Нови зелени и цветни површини

Општина Велес јули 2013
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Се означуваат и нумерираат градските
улици

O

.

.

пштина Велес започна со означувањето
на имињата на улиците како и нивно
нумерирање со соодветни броеви
Општината донесе Одлука граѓаните да не
бидат изложени на овој трошок, туку тоа
да го покрие локалната самоуправа На
овој начин се излегува во пресрет на сите
граѓани на Велес. Единствена обврска која
ја имаат граѓаните е само да ги постават
табличките со броеви на соодветно место
од своите објекти.

Општина Велес додели нови решенија
за легализација на дивоградби

На 22 Мај 2013 година, Градоначалникот
на Општина Велес Славчо Чадиев на 20
велешани кои официјално се стекнаа со
правото за законско користење на
личниот имот, им ги додели решенијата за
легализација на диво изградените
објекти.

100 дена Градоначалник на Општина Велес



Општина Велес го одбележа 9-ти мај,
Денот на Европа

Денот на Европа, 9-ти Мај со звуците на
Одата на радоста, македонската и
велешката химна свечено се одбележа во
Велес.

Општина Велес ја одбележа 110
годишнината од делото на Гемиџиите

10
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Општина Велес го доби сертификатот
за поволно деловно опкружување

На во хотелот Холидеј Ин,
Скопје на свечена церемонија на
градоначалникот на Општина Велес,
Славчо Чадиев му беше доделен
сертификатот на „Oпштина со поволно
деловно опкружување во Југоисточна
Европа”. Овој проект на Општина Велес
ќе и овозможи во иднина да привлече
п о в е ќ е д о м а ш н и и с т р а н с к и
инвеститори, пред се преку модер-
низирање на своите услуги.
Проектот е и во насока на обезбедување
на поддршка на локалниот економски
развој, јакнење на капацитетите на
Општината и вклученоста на бизнис
секторот.

07.06.2013

Општина Велес сертификат
:2005

ISO
27001

По повод 110 годишнината од Солунските

атенати, Општина Велес им оддаде почит на

велешките Гемиџии во с. Ораовец и на

споменикот во Скопје поставен во нивна

чест. Централната прослава се одржа во

Велес на кејот на реката Вардар пред

споменикот на Гемиџиите.

100 дена Градоначалник на Општина Велес



10- „ 2013"ти Интернационален фолклорен фестивал Велес

На 25.06.2013 започна одржувањето на тиот јубилеен Интернационален фоклорен
фестивал Велес Традиционално на свеченото отворање му претходеше дефиле на
учесниците низ улиците на Велес преплетувајќи ги боите на Турција Литванија Романија
Полска Украина Србија Босна и Херцеговина и Македонија Велес 5 вечери живееше со
ритамот на песните и ората.

10-
„ 2013”. ,

, , ,
, , , .

Гемиџиите на новото време по 15-ти пат
запловија по Вардар

Следејќи ја традицијата на Гемиџиите и
велешките трговци на година,
учесниците на 15-та Вардарска регата
„Гемиџии“ на чело со градоначалникот
Славчо Чадиев повторно тргнаа кон
Гевгелија. Годинава караванот на
Вардарската регата се организираше по
повод 110 години од солунските атентати.
Регатата ја сочинуваа една гемија и осум
гумени чамци во кои 85 лица пловеа по
водите на Вардар, а останатите 15 им беа
логистичка поддршка по копнен пат.

27.06.2013

„Баскерфест 2013" за прв пат во Велес

Под покровителство на Општина Велес и

градоначалникот Славчо Чадиев познатиот

уличен фестивал „Баскерфест" оваа година за

прв пат на 20 и 21 јуни се одржa и во Велес.

По повод Христијанскиот празник Велигден,

Општина Велес на 29 април 2013 година во

Младинскиот парк ја организираше манифес-

тација: „Велигденско јајце“ која оваа година

имаше хуманитарен карактер.

„Велигденско јајце 2013”

Општина Велес јули 2013
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Се одржаа етно-работилници во куќите на
уметноста

Од 14-ти до 25 јуни 2013 година, во куќите на
ументоста се учеа грнчарскиот, столарскиот
и ткајачкиот занает. Вредните раце на
триесет ученика од 5-те основни училишта
од градот од VII и VIII одделение, поделени
во три групи ги запознаа тајните на овие
занаети во куќата на Рацин, Главинов и
Касапови.

Одржана четвртата по ред „Мото Бич
Парти”

Од Езерото Младост по велешките улици
и назад беше маршутата на 800 мотори
кои беа дел од четвртата по ред „Мото
Бич Парти", годинава со интерна-
ционален карактер.

Рацинови средби

12

12-ти Интернационален фестивал
на античка драма „Стоби 2013” Концерт на Ансамбал Керамичар во

чест на 24-ти Мај

Општина Велес јули 2013
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Крводарителска акција во чест на 24-ти Мај

Меѓународен Куп натпревар во кајак на
диви води „Вардар Куп 2013”

Велес домаќин на ,Етно вешта жена
2013

Прогласени најдобрите просветни
работници

Велешки спасители обучени од
Американски колеги

Средствата од “Велигденско јајце”

донирани во народната кујна

На 08 мај 2013 година парите собрани од

продажбата на велигденските јајца и

декорации од манифестацијата Велигденско

јајце градоначалникот Славчо Чадиев му ги

предаде на митрополитот Агатангел.

Општина Велес јули 2013
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Балканските прваци во Шотокан карате
на прием кај градоначалникот

100 дена Градоначалник на Општина Велес
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Градоначалникот во посета на
Дневниот центар за лица со телесна и
ментална попреченост

Градоначалникот Чадиев на хумантиар-
ната забава „Со љубов за Маја“

На празникот Св. Троица во посета на с.
Раштани

Одбележан Денот на пожарникарството

Работна средба на градоначалникот
Славчо Чадиев со митрополитот на
Повардарската Епархија, г-дин Агатангел

Ревијален турнир во пинг-понг

Општина Велес јули 2013

Флаери за

станарите

во

зградите за

заштита од

пожар

Трофеј „Д.
Чуповски“ за
најдобрите
велосипедисти
од Македонија

100 дена Градоначалник на Општина Велес



Oдбележани 200 години од раѓањето на
најпознатиот македонски градител
Андреја Дамјанов.

Чествувањето, што го организираа
Општина Велес и Асоцијацијата на
архитекти на Македонија, се одржа во
с о б о р н и о т х р а м „ С в е т и В м ч .
Пантелејмон“ – едно од најпознатите
дела на Андреја Дамјанов каде што е и
место на неговото вечно почивалиште.

Општина Велес јули 2013
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Делагација од збратимениот град
Слобозија во посета на Велес

Делагација на збратимениот град
Каршијака од Турција предводена од
градоначалникот Џевад Дурак во Велес

Во посета на збратимениот град,
Свиштов од Република Бугарија

Во посета на Францускиот парламент

Во посета на збратимениот град,
Слобозија од Република Романија

100 дена Градоначалник на Општина Велес
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