
Почитуван претседател на советот, почитувани советници, почитувани 

претставници на општинската администрација, почитувани претставници на 

медиумите... 

 

 Kрајот на годината обично е резервиран за прослави и новогодишни 

честитки, но сметам дека најпрвин сме должни  да направиме ретроспектива 

на  задачите и одговорностите што сме си ги поставиле, како и за 

остварувањето на зацртаните програми и цели. Секако, задоволството ќе биде 

поголемо, ако има со што да се пофалиме во годината што изминува, а тоа ќе 

биде и голем поттик, со уште поголема енергија и заложба, да продолжиме да 

ги реализираме нашите планови во идната година. 

 На почетокот, сакам да кажам дека 2010-та беше тешка година за сите. 

Се соочивме со светска економска криза и рецесија, која разбирливо најмногу 

ги погодува најкревките и најмали општини, каква што е Крива Паланка. Сето 

тоа придонесе за рестрикции во буџетите, одложување на некои капитални 

проекти и намален обем на очекуваните резултати. Нашата оштина 

дополнително беше соочена и со голема презадолженост, наследена од 

претходната власт, која ни претставува основен и најголем проблем за развојот 

и нормалното функционирање на општината. Заради тоа имавме неблагодарна 

задача да правиме  одредени резови во локалната администрација и во 

дотациите за одредени програми и проекти. Тоа разбирливо предизвика 

незадоволство во одредени сегменти, но ветивме дека ќе ја кажуваме само 

вистината и затоа се соочивме со реалноста и со проблемите, без залажување и 

празни ветувања пред граѓаните. Она што го направивме, го направивме  

единствено заради поефикасно функционирање на локалната самоуправа. За 

несреќа, оваа година бевме соочени и со елементарни непогоди и огромни 

штети од  повеќекратните последици од невремето, кое ја погоди општината, 

што е уште една отежнителна околност во решавањето на натрупаните 

проблеми. Сепак,   јас лично како градоначалник и целата локална 

админстрација, како тим и екипа, заедно со вас, советниците, и останатите 

соработници,  иако со скромни извори на приходи и  објективни потешкотии, 

се трудевме да сработиме што е можно повеќе, да ги искористиме сите 

расположиви ресурси, и мислам дека оваа 2010 година можеме да ја 

заокружиме како успешна година. 

  Работевме на многу проекти, од кои дел заслужуваат посебно внимание 

и вреди да бидат споменати. 

 Од особено значење се  инвестициите за обнова и реконструкција на 

основните училишта во нашата општина и тоа за централното ,,Јоаким 

Крчовски“ заедно со популарно нареченото ,,Партизан,, како и за училиштето 

,,Илинден“ заедно со подрачното училиште во село Конопница. За оваа цел  

успеавме да добиеме  средства преку ИПА програмата, а кои се навистина со 



голема вредност и ова  го сметаме за  голем успех. Обезбедени се околу 540 000 

евра за реконструкција на напред споменатите основните училишта за кои 

веќе е потпишан договор. Почнати се реконструкциите и во моментот   во тек 

се   изведбените работи во училиштето во  село Конопница, а за време на 

зимскиот распуст ќе се почне  со работа и на Партизан. Во ова училиште 

успеавме да излобираме и средства преку Министерството за образование за 

реконструкција на атриумот во училиштето и со тоа ќе добиеме уште една сала 

во ова училиште. Што се однесува пак до другите две училишни згради истите 

треба да бидат завршени ди крајот на летниот распуст. 

          Во 2010 успеавме да асфалтираме 1400 метри пат кон Калин Камен преку 

Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој. Исто 

така поплочивме неколку градски улици, од средства на општинскиот буџет за 

кое нешто имаше реална  потреба. 

          Во 2010 година успеавме видно да го подбриме и возниот парк на 

противпожарната единица, преку донации на современи специјализирани 

возила од Англија и Шведска, а преку високопрофесионалните обуки на 

нашите пожарникари, може да се пофалиме дека имаме една од 

најефикасните, најобучените и добро опремени противопожарни служби во 

државата. 

 Видни успеси постигнавме и на планот на пограничната и европска  

соработка. Со збратимената општина Дупница, веќе аплициравме со повеќе 

значајни проекти, кои треба да бидат финансирани од ИПА програмата на 

Европската Унија и се надеваме дека истите ќе бидат одобрени. На овој план 

веќе сме етаблирани како едни од најдобрите и најефикасни европски 

партнери во делот на прекуграничната соработка, која годинава е проширена и 

на заедничко дејствување на општинските совети. Посебно,  сакам да го 

истакнам збратимувањето и отпочнувањето на соработката со општината  

Банско во Р. Бугарија, кој е своевиден туристички феномен во Бугарија. Веќе е 

договорена нивна подршка за развој на туризмот во нашата општина, преку 

искористување на нивното искуство. Договорено е лично идејниот творец на 

нивниот светски познат ски центар, кој им донесе невиден економски развој, 

да престојува  во Крива Паланка и ќе ни ги даде главните насоки за 

најефикасно искористување на потенцијалите на Осоговието. Исто така 

договорено е  и заедничка работа на тимови од оделенијата за локален 

економски развој кои ке имаат за задача да соработуваат во изготвувањето и 

аплицирање со заеднички проекти. Годинава добивме уште еден европски 

партнер, градот Млава од Полска, со кој планираме да ја отпочнеме 

соработката во 2011год.  Со веќе збратимениот Вршац од Србија, уште повеќе ја 

продлабочивме соработката и веќе планираме заеднички проекти меѓу Србија 

и Романија од една и Македонија и Бугарија од друга страна. Годинава, 

конечно излобиравме и да биде потпшишан договор помеѓу Македонија и 



Србија за отварање на новиот граничен премин Голеш-Голема Црцорија, за кој 

во тек се административните процедури и наскоро треба да профункционира.  

 Во рамките на центарот на Североисточниот плански регион 

воспоствавивме и соработка со Украина за искористување на обновливите 

извори на енергија. Реализирана е и реципрочна посета, а нивни експерти, од 

Киевскиот институт за обновливи извори на енергија  изминатата недела 

престројуваа во Североисточниот плански регион, а и во нашата општина. Тие  

ќе направат преглед на сите расположиви ресурси за искористување на 

обновливите  извори на енергија. Преку овој центар вклучени сме и во 

Стратегијата за развој на туризмот, како основа за целокупниот развој на 

регионот, која веќе ги има дадено главните насоки според кои ќе се инвестира 

во овој сектор. Годинава посветивме внимание и на малцинските етничките 

групи, односно нашата општина е меѓу четирите општини во државата кои 

изготвија општински програми и акциони планови за подобрување на 

квалитетот на живот на Ромите за декадата 2011-2013 година. Заедничкиот 

живот на Ромите и Македонците, пак, ќе биде и првата историска поставка во 

нашиот Градски музеј, за кој ќе се реконструира дел од зградата на АРМ, со 

донација што ја обезбедивме од норвешката амбасада и од семејството Тод и 

Керол Хаид од Америка кои имаат потекло од Крива Паланка.  

           Годинава, успеси забележавме и на полето на културата. Имавме богато 

културно лето, Крива Паланка беше домаќин на деновите на домовите на 

култура во Македонија, а вториот Меѓународен театарски фестивал „Свети 

Јоаким Осоговски“ го потврди своето значење со настапот на реномирани 

театри од регионот. Кривопаланечката културна јавност беше побогата со една 

манифестација која по втор пат се случуваше на просторот на нашата општина. 

Во контекс на тоа зголемен беше  и  интересот и големото задоволство кое 

беше забележано кај граѓаните. Исто така и оваа година  ние кривопаланчани 

бевме домакини  на прекрасниот Меѓународен фолклорен фестивал кој се 

одржа во нашата општина 

            Во 2010 година договоривме и изградба на нова спортска сала на нова 

локација на помошното градско игралиште. За нова локација се одлучивме од 

причини што се испостави дека премногу е искомплицирано завршувањето на 

постоечката сала  поради бесконечните судски лавиринти во кои се најдовме 

со спорот околу довршувањето на започнатата сала. Сметам дека овој народ не 

треба да биде заложник на некој кој на сомнителен начин дошол до 

сопственост на угостителски објекти, а потоа го присвојува и земјиштето во 

околината и во контекс на своето самоволие го оспорува и постоењето на веќе 

изградената но недовршена сала. Овој град треба и мора да има своја спортска 

сала, затоа што има спортисти со кои  може да се гордееме. Тука сакам да ги 

споменам  годинешните успеси на нашите спортисти, посебно на 

пингпонгарите, каратистите, одбојкарките и кошаркарите. Гордост за нашата 



општина е кога  може да се пофалиме со тоа да 80% од репрезентацијата на 

Република Македонија е составена од кривопаланчани- ова мора да признаеме 

дека заслужува почит. 

              Почитувани присутни од  особена гордост за Крива Паланка се и десетте 

мировници од македонскиот армиски  состав кои беа вклучени во мисијата 

Феникс во рамките на НАТО мисијата ИСАФ, а  пред неколку недели се вратија 

од  Авганистан. Тие  со својата професионалност и борбена подготвеност се 

носеа рамноправно со меѓународните  и најсилни воени сили.  

 Крива Паланка годинава беше вклучена и во проектот на граѓанската 

асоцијација „МОСТ“ за транспарентна, кооперативна и одговорна општина, со 

што ја покажавме нашата подготвеност да го ставиме целокупното работење 

на локалната самоуправа, јавните набавки и  општинскиот совет пред очите на 

сите граѓани и на целата јавност 

        За наредната година од посебно значење за нашата општина ќе бидат и  

обезбедените  1.260.000,00 евра за изградба на нови водоводи и канализација. 

Овие средства нашата општина ги добива од кредитот  кој го зема владата за 

општините од Европската банка за обнова и развој. Планираме истите да ги 

употребиме за решавање на повеќе водоводни и канализациони проблеми кои 

ги имаат жителите на нашата општина. Приоритетно ќе биде замена на 

азбесните цевки и решавањето на проблемот со водоснабдување во високите 

зони на градот, како и уште повеке водоводни и канализациони проекти во 

општината. За некои имаме проекти додека за некои  во тек е изработка на 

проекти за водоводи и канализации. 

       Во овој контекс би сакал да ги истакнам и  410.000,00 евра кои се доделени 

на општина Крива Паланка исто така од кредитот на владата од Европската 

банка за обнова и развој, а  се наменети за  реконструкција и изградба на 

локлната патна мрежа во општината. Со овие средства ке биде изграден пат во 

населбата Скрљава и Цонев Рид во должина од 1,5км како и поврзување на 

патот од Мождивњак со Конопница во должина од 2км.  

            Конечно, после долги години ќе биде решен и проблемот со хаосот во 

урбанизацијата на градското подраче. Оваа година   излобиравме  да се најдеме  

во програмата на владата за добивање на средства за изработка на ГУП за 

Крива Паланка и ДУП за десниот брег, а општо познато е дека ова беше 

главната кочница за урбанистичкиот развој на Крива Паланка.  

    Во наредната година исто така е предвидено и изградба на 

повекенаменско игралиште на местото на сегашното ракометно игралиште 

како и изградба на тениско игралиште. Исто така општината е во фаза на 

прилагодување на проектната документација за изградба на училишна 

фискултурна сала позади основното училиште Јоаким Крчовски. 

          Ова во кратки црти се дел од постигнувањата во 2010година како и дел од 

плановите за 2011год. 



   

Почитувани присутни, 

 

 Веројатно и годинава нашите политички опоненти ќе ни забележат дека 

малку сме сработиле или дека тоа не сме го сработиле како што треба. Но, едно 

е само да се гледа отстрана и да се критикува, а сосема друго е да се фатите во 

костец со проблемите и да се трудите да ги решавате.  

 Не велам дека се беше идеално, можеби имаме грешки за кои ќе ни 

забележите, но тука сме објективно да ги согледаме сите околности , да ги 

отстраниме причините и последиците и заеднички да се фокусираме на 

плановите за идната година. И покрај одредени обиди за партиски 

подметнувања и минимизирање на успесите, сепак сакам да исткнам дека 

општинскиот совет, вклучувајќи ги советниците од сите политички партии, 

успешно работеше годинава и донесе бројни и квалитетни одлуки. Би им 

посакал и наредната година уште повеќе да се посветат на работата и преку 

конструктивни предлози да работиме со консензус за највисоките приоритети 

на нашата општина и за нашите граѓани. Само така ќе може да ја оствариме 

нашата визија Крива Паланка да прерасне во модерен град, според европски 

стандарди, и да го оправда своето стратешко значење, што го има за целата 

земја. Како што Крива Паланка е срцевината на коридорот кој не поврзува со 

Европа, така посакувам нашиот град да биде виталното јадро во срцата на сите 

граѓани, кои ќе го даваат  енергетскиот импулс за економски моќна, самостојна 

и силна општина. 

 

 Почитувани,  

 

  На крајот Ви посакувам најискрени желби за добро здравје, многу 

љубов, разбирање  добробит и подобра иднина за целата општина. 

  

Да продолжиме заеднички да работиме и да соработуваме. Нека ни е 

среќна и бериќетна новата 2011 година. 

 

 Ви благодарам! 

 

  

  

  

 


