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Декември

2014

Градоначалникот Алексовски подели новогодишни
пакетчиња
Четврток, 25 Декември 2014
По повод претстојните новогодишни празници, традиционално и оваа година градоначалникот
на општина Крива Паланка, г.Арсенчо Алексовски, заедно со претставници на општинската
администрацијата беше во посета на неколку установи. Градоначалникот им ги честита
претстојните празници на најмалите со пригодни новогодишни пакетчиња, а присуството на
Дедо Мраз ја надополни празничната атмосфера.
Најпрвин беа посетени трите клона на детската градинка „Детелинка“, а потоа беше
посетено и Одделението за дневен престој на лица со ментална и физичка попреченост при
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа.

Предновогодишното дружење продолжи во Големата сала на општина Крива Паланка каде им
беа подарени новогодишни пакетчиња на деца на самохрани родители и на деца без
родителска грижа сместени во згрижувачки семејства.
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Учениците од четврто одделение во посета кај
градоначалникот Алексовски
Четврток, 25 декември 2014
По повод претстојните новогодишни празници, учениците од 4-2 одделениe од ООУ „Јоаким
Крчовски“, предводени од наставничката Јагода Ангеловска, беа во посета кај
градоначалникот г.Арсенчо Алексовски. Во рамки на посетата учениците му подарија на
Градоначалникот своерачно изработени новогодишни подароци и му ја честитаа новата 2015
година. Градоначалникот ги почести и им посака многу здравје, среќа и успех во новата 2015
година.
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Новогодишна еколошка елка во ООУ „Илинден“
Четврток, 25 декември 2014
Холот на Општинското основно училиште „Илинден“ од Крива Паланка го краси новогодишна
елка изработена од 2000 пластични кест и хартија за декорација. Конструкцијата на елката е
направена од дрвени летви која е висока 4 метри, а пречникот е 2 метри. Идејата за да се
направи еколошка елка беше на доста креативните наставници Елена Таскова наставник по
англиски јазик и Добри Јовевски одделенски наставник.
Во изработката на елката се вклучија учениците од одделенска настава од четврто и петто
одделение и учениците од седмо одделение. Подршка секако дека имаше и од останатите
наставници во училиштето. При изработката на елаката наставниците направија корелација со
повеќе предмети од кои би ги издвоиле математика каде во дрвената конструкција учениците
ги препознаваа и именуваа правите и аглите, по природа зборуваа за здрава животна средина
и англиски јазик учениците кажуваа новогодишни термини. Но основната цел
беше училиштето да се промовира како Еко училиште и во 2015 година да се закити со
Зелено Еко знаме.
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Асфалтиран дел од улицата „Партизанска“
Четврток, 18 Декември 2014
Општина Крива Паланка во текот на вчерашниот ден започна со асфалтирање на дел од
улицата „Партизанска“. Улицата претходно беше тампионирана и нивелирана за одведување
на атмосферските води и беше поставена нова водоводна линија за околните куќи.
Делот од улицата е со површина од околу 400 м2 и се очекува да биде завршена во текот на
денешниот ден.
Изведувач на градежните работи е градежната фирма „Лабино-Трејд“ од Гостивар.

Асфалтирање на дел од улицата
Наско Тамбурков
Среда, 17 Декември 2014
Во текот на вчерашниот ден Општина Крива Паланка
започна со асфалтирање на дел од улицата „Наско
Тамбурков“. На улицата претходно беше извршено
тамонирање и поставување на ивичњаци долж целиот
дел на улицата како и нивелација заради одведување на
атмосферските води.

Каратистите од КК „Шампион“ на прием кај
градоначалникот Алексовски
Вторник, 16 Декември 2014
Денеска градоначалникот на општина Крива Паланка,
г.Арсенчо
Алексовски,
организираше
прием
за
каратистите од КК „Шампион“ од Крива Паланка по повод
освојувањето на бронзената медалја од страна на
натпреварувачката Марија Спасевска на Балканското
првенство во Софија, Република Бугарија.
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Градоначалникот Алексовскии им го честиташе успехот на Марија Спасевска и на останатите
каратисти како и на тренерите Стевче Христовски и Жарко Ангеловски и им посака успешни
настапи во иднина и многу освоени медалји.

Граѓаните на буџетскиот форум ги избраа
приоритетните проекти и програми
Петок, 12 декември 2014
Проектот за изградба на канализациска мрежа, на потегот од Центарот за култура до
населбата Маневци, беше избран за најприоритетен проект од страна на учесниците на 5-та
форумска сесија од буџетскиот форум што се спроведе во Крива Паланка.
Овој проект доби најголема поддршка од граѓаните во процесот на приоретизирање на вкупно
30 проекти, кои претходно беа претселектирани од страна на Работната група на форумот.
Според поените на работните маси, во најприоритетните проекти влегуваат и изработката на
техничка документација за регулација на долови и буици, кофинансирањето на општината за
реализација на проекти од ЕУ фондовите и од други програми и донатори, отворање на
Младински културен центар, сервисни служби за помош и нега, поттикнување на развојот на
туризам и друго.
Од вкупно 10 селектирани буџетски програми, пак, најголема поддршка добија програмите за
Урбанистичко планирање, за Уредување на градежно земјиште и за Локален економски развој.
Градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо Алексовски им се заблагодари на граѓаните за
нивното активно учество во буџетскиот форумски процес и за придонесот во креирањето на
општинскиот буџет за 2015 година.
-Особено ми е задоволство што најголем број од граѓанските предлози и приоритети се
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совпаѓаат со приоритетите на општината, кои веќе се вклучени во буџетските програми за
2015 година. Како општина ветуваме дека ќе правиме напори да го реализираме
најприоритетниот проект произлезен од буџетскиот форумски процес, како и останатите
приоритетни предлози од страна на граѓаните.Сепак, апелирам и граѓаните да соработуваат
со општината при реализацијата на проектите што се од важност исклучиво за подобрување
на нивниот квалитет на живот. Се знае дека проектите од инфраструктурата се најприоритетни
и најпотребни за нив, но најчесто зафаќаат земјиште во приватна сопственост, при што
граѓаните треба да покажат подготвеност да дадат свој придонес за нивно непречено и
успешно спроведување, нагласи Арсовски.
Тој вети дека во иднина, без оглед дали ќе биде обезбедена донаторска поддршка или не,
Крива Паланка како општина ќе го практикува буџетскиот форум за изготвување на буџет во
консултација со граѓаните.
На крајот од петтата форумска сесија, на градоначалникот му беа врачени и препораките,
произлезени од буџетскиот форум, а за кои граѓаните ссметаат дека општината би требало да
ги реализира во иднина.
По циклусот од 5 сесии, Работна група ќе го следи спроведувањето на приоритетните
програми и проекти на буџетскиот форум, а на шестата форумска сесија, која треба да се
одржи во септември 2015 година, општината треба да даде отчет за реализираните форумски
одлуки.

Одбележан 3- ти Декември, Меѓународниот ден на
лицата со инвалидитет
Петок, 05 декември 2014
По повод 3 -ти Декември, Меѓународниот ден на лицата со инвалидност, Градоначалникот на
општина Крива Паланка г.Арсенчо Алексовски организираше ручек во ресторан „Парк“ за
штитениците од Одделението за дневен престој на лица со ментална или телесна
попреченост, кое работи во рамки на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од
Крива Паланака.
На ручекот покрај лицата со посебни потреби присуствуваа и вработените од Одделението за
дневен престој за лица со ментална или телесна попреченост, Олгица Ристовска директор на
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа како и претставник од Општина Крива Паланка.
Градоначалникот г.Алексовски не беше во можност да присуствува на ручекот поради
претходно закажани обврски.
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Претставници од општинската администрација
присуствуваа на регионална средба во Дупница,
Р.Бугарија
Четврток, 04 Декември 2014
На 3 декември претставници од Општина Крива
Паланка присуствуваа на регионална средба по
повод Меѓународниот ден на лицата со
инвалидитет, а во рамки на проектот „Сите деца
учат заедно - Прекугранична мрежа на инклузивни
училишта“.
Проектот се имплементира во
партнерство со општина Дупница од Р.Бугарија
преку Североисточниот плански регион, а опфаќа
изградба на пристапни рампи, лифтови и
специјални тоалети за ученици со посебни потреби
во седум училишта од шестте општини од
регионот.
Граджените активности опфатени во проектот ги
вклучуваат кумановските основни училишта „Толи
Зордумис“ и „Бајрам Шабани“, „Дитура“ во Липково, „Кочо Рацин“ во Кратово, „Јоаким
Крчовски“ во Крива Паланка, „Христијан Тодоровски Карпош“ во Ранковце и „Светозар
Марковиќ“ во Старо Нагоричане.
Изградбата на лифтот во ООУ „Јоаким Крчовски“ е во завршна фаза, а во тек е и изградбата
на санитарните јазли и пристапните рампи.
Освен инфраструктура, проектот вклучува јавна кампања, како и јакнење на капцитетите на
наставниот кадар од училиштата од двата региони, на Македонија и Бугарија.
Проектот е потпишан на 16 мај 2013, а се спроведува преку вториот повик на ИПА-програмата
и чини околу 500.000 евра.
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Oдржана четвртата сесија од буџетскиот форум
Четврток, 04 декември 2014
На 2 декември, во ресторан „Облаче“, се
одржа четвртата сесија од буџетскиот
форум, што го спроведува општина Крива
Паланка, на која граѓаните дискутираа за
предлог-програмите
за
урбанистичко
планирање, социјална заштита и за локален
економски развој за 2015 година.
Раководителите
на
Одделението
за
урбанизам, сообраќај и животна средина и
на Одделението за јавни дејности, економски
развој и информатичка технологија, Добривој
Николовски и Душко Арсовски, детално ги
презентираа проектите, содржани во овие
буџетски програми, а предвидени за
реализација во текот на наредната година.
Учесниците на форумот даваа предлози за
приоритетни проекти по овие три програми, за кои тие сметаат дека треба да добијат предност
при планираните расходи за 2015 година. Граѓаните предлагаа проекти содржани во
програмите, но и нови проектни активности, кои ги сметаат за проблем и потреба на
заедницата и за кои мислат дека треба да бидат вклучени во општинскиот буџет за
претстојната фискална година. Најмногу предлози имаше за изработка на детален
урбанистички план за десниот брег на градот, за сервисни служби за домашна нега и помош,
за развој на туризмот, поддршка на малите и средни претпријатија и слично.
Истовремено, на сесијата беа презентирани и прифатените и неприфатени предлози на
граѓаните за програмите за уредување на градежното земјиште, за развој на културата и за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа, кои беа предмет
на дискусија на третата форумска сесија.

На идната, 5-та сесија, која ќе се одржи во текот на наредната недела, граѓаните, кои се
стекнале со право на глас, ќе гласаат за приоритетните програми и проекти за кои тие сметаат
дека треба да бидат дел од општинскиот буџет за 2015 година.
Целта на буџетскиот форум, кој се спроведува во рамките на програмата „Форуми во
заедницата“, е да се изгови буџет во консултација со граѓаните и во согласност со нивните
потреби и приоритети. Истовремено, и да се зголеми транспарентноста и отчетноста за
приходите и расходите на општината, како и за намената на средствата и нивното трошење.

9

Неделен Билтен

Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

