
 Почитуван Претседател на Советот на Општина Крива Паланка, 
 Почитувани Членови на Советот, 
  Почитуван Министер во Владата на Република Македонија Г-дин Љупчо Николовски, 
 Почитувана Ваша Екселенцијо Амбасорот на Украина во Република Македонија Г-ѓа 
Наталија Задорожњук, 
 Почитувани колеги Градоначалници од збратимени, соседни и општини од 
прекуграничниот регион 
Почитувани претставници од Агенцијата за иселеништво на Р Македонија и претставници од 
Националниот Соовет на македонската национална заедница во Србија  
 Почитувани Раководители на локални и национални институции и установи, 
 Почитувани претставници на Општинската администрација, 
 Почитувани претставници на Граѓанскиот и бизнис секторот, 
 Почитувани гости и останати присутни 
 
 Дозволете ми првин од мое лично име и од име на општинската администрација, до 
сите граѓани на Општина Крива Паланка, да упатам честитка по повод 8-ми ОКТОМВРИ – 
ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА КРИВА ПАЛАНКА. 
 
  Велат дека човек е богат токлу колку што има пријатели. Јас денес можам да кажам 
дека Крива Паланка е најбогатиот град на Балканот па можеби и во Европа, бидејќи вашето 
присуство ми го потврдува тоа. На чествувањето на градот да имаш дваесетина официјални 
делегации, за мене пред се е чест и задоволство, а потоа и богатство. 
 Ви благодарам што сте денес тука и ги споделувате овие радосни моменти, но и сите 
позитивни искуства. А има што да размениме почнувајќи од нашата култура, традиција, 
искористување на европски фондови, спортска или пак младинска соработка. 
 
 Денес навршуваат 74 години од ослободувањето на Крива Паланка, ден од кога 
градот почна да чекори по патот на просперитет, стабилност, развој и подем. Кога го славиме 
овој ден не може а да не се потсетиме и на 1991-та и 2001-та година кои исто така беа 
пресвртница во историјата, а дел од кривопаланчани се втемелија во таа историја. 
 
 Целиот овој период општина Крива Паланка растеше и се развиваше во она што е 
денес град со современа и модернизирана инфраструктура, урбанизиран и адаптиран на 
она што се нарекува современи стандарди и прилики за општествен напредок и развој. Во 
оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите претходни генерации кои оставија траен 
белег за својот град и својата општина. 
 
 Денес, заедно со општинската администрација, Советот на Општина  Крива Паланка и 
јас, како градоначалник, вложуваме енергија и сериозни напори, за да целокупниот 
потенцијал, капацитети и ресурси ги ставиме во функција на раст, развиток и прогрес на 
нашата општина на секаков план и во секое поле на делување. 
 
 Можеме да се пофалиме дека општината е една од најактивните општини во 
Република Македонија и предничи на планот на искористувањето на претпристапните 
фондови на Европската Унија, со цел имплементација и реализација на разноврсни проекти 
од значење и важност за своите граѓани. Оваа сала е само еден пример за успешно 
искористување на тие средства кои ни се на располагање од страна на предпристапните 
фондови на ЕУ. 
  



 Во текот на изминатата година вложивме многу пред се во инфраструктурни проекти 
како што се асфалтирање на неколку патни правци на територијата на општината, но и во 
модернизација на водоводната мрежа во урбаниот и неколку рурални средини. Така 
асфалтирани се патните правци во Осичка Маала кон с.Осиче, на патниот правец кон 
с.Дурачка Река, како и речиси целосно асфалтирање на улиците во н.Белево. Извршивме 
замена на азбестните цевки на поголем број локации во урбаниот дел на градот, но и 
интервенција во с. Узем и с. Тлминци. Очекуваме во најскоро време да се отпочне со 
проекти за асфалтирање на патни правци во с. Конопница и с.Жидилово, регулација на 
Скрљавски Дол како и водоводот во с.Луке. 
Аплициравме со нови идејни решенија за неколку локации во градот, но пред се тука ќе ги 
издвојам проектите за уредување на нов градски парк и плоштад, нови тротоари и улици, 
нов затворен пазар со паркинг простор, уредување на спортскиот комплекс, уредување на 
речното корито на Крива Река како и во делот на потегот кон манастирот Св. Јоаким 
Осоговски. 
 

Кога сме кај спортот можам да кажам дека Општината се афирмира во најдобро 
можно светло преку своите спортисти како што се кошаркарите, каратистите, пинпонгарите. 
Од оваа година ја вративме ракометната школа на Металург преку РК Паланка, основавме 
шаховски клуб кој претендира за влез во првата македонска лига, ја обновивме фудбалската 
школа Осогово, имаме женска кошаркарска екипа која ќе се натпреварува во прва лига и 
машка која ќе се натпреварува во втора лига, основавме пливачки клуб, а младите 
спортисти се закитија со многу признанија на државни и меѓународни натпревари. 
 

Во текот на оваа година во голема мера работевме во реактивирањето на МЗ како 
основна клетка во локалната самоуправа и на поголем број од нив помогнавме во 
одржување и санирање на локалната инфраструктура.  
 

Општинската администрација посветено работеше на професионализацијата и 
транспарентното, отчетното и одговорното работење како локална самоуправа. Бевме 
прогласени за најдобар општински сајт во конкуренција на 15 различни категории со над 140 
веб страни, но и прво место за сајтови кои се пристапни за лица со посебни потреби. 
Почнавме и со ИССО стандардизација на опшптинските услуги, но исто така и со 
воведување на ГИС систем како една од основите за било каков понатамошен развој и 
инвестиции. 
 

Оваа година беше една од можеби најплодните во сверата на културата. Летниот 
период изобилуваше со секојдневни клутурни настани. Имавме 17 фолклорни ансамбли на 
14 издание на фолклорниот федтивал, а ја одбележавме и 10 годишнината на театарскиот 
фестивал. Годинашниот џојфест беше со реномирани гости при што продолжуваме со 
креирање на настани за сите видови и генерации на публика. 
 

Имавме исклучително плодна соработка и посетеност од целокупниот дипломатски 
кор од ЕУ, САД, УНДП, амбасадори од Украина, Шпанија, но и поголем број на министри. 
 

Се на се демонстрираме максимална отвореност и желба за соработка со сите 
субјекти на домашен и меѓународен план, со едниствено мото дека „Нашиот напредок е 
можен само со соработка и кооперативност со нашите соседи и пријатели“. 
 

Работевме на осовременување и подобрување на уличното осветлување, како и 



енергетската ефикасност на јавните институции. Аплициравме со поголем број на проекти 
од повикот на ИПА со Бугарија, но напоредно на тоа работиме на проект од ИПА со Косово и 
воедно го очекуваме повикот со Србија. Во таа насока сакам да потенцирам дека ваквите 
средби се од особено значење за размена на нашите лични искуства но и продлабочување 
на воспоставената соработка. 
 

Во следниот период ќе продолжиме да градиме инфраструктура, зелени површини и 
паркови, урбани катчиња за спортување и рекреирање на сите граѓани, ќе вложуваме во 
подобрување на јавната чистота и комуналната активност, образованието на нашите деца и 
младинци, генерирање на можности и погодности за привлекување на инвеститори и 
креирање на нови работни места, но и сериозни студии и анализи за најсоодветно 
искористување на туристичките потенцијали што ги нуди Осоговието, а кои ќе ја постават 
Крива Паланка на мапата на посакувани туристички дестинации, пред се на полето на 
планинскиот и руралниот туризам. Оваа година во Крива Паланка се отворија неколку мали 
погони, а преговараме во текот на оваа и следната да дојдат уште неколку сериозни 
инвеститори. 
 

Со напорите за гасификација на Крива Паланка, изградбата на експресниот пат од 
Ранковце до Крива Паланка, рехабилитација на попстоечкиот патен правец, изградба на 
трета лента кон граничниот премин како и продолжување на изградбата на пругата кон Деве 
Баир, општината ќе постане транзитен центар на Балканот како линк на Јадранското со 
Црното Море. 
 
 Секојдневно во комуникација со граѓаните, ги нотираме сите нивни предлози, 
препораки и сугестии, кои се во функција на подобрување на целокупното живеење на секој 
жител на нашиот град, но и на сите оние добронамерници кои повремено го посетуваат и 
престојуваат во нашиот град.  
  
 Искрено се надевам дека патот по кој сигурно чекориме, а тое е што побрза 
интеграција во НАТО и во ЕУ, широко ќе ни ги отвори перспективите за подобар и поубав, а 
пред се модерен град, кој ќе нуди отворени можности за сите и каде што младите луѓе ќе ги 
формираат своите семејства, ќе ги градат и унапредуваат своите кариери и ќе останат да 
живеат и творат, наместо секојдневно да ја напуштаат, барајќи подобри перспективи и 
егзистенција во земјите од широко развиениот свет. 
 Нашите дедовци, борејќи се за нашата слобода, имаа свои идеали, идеали за 
слободна, суверена и територијално независна, но пред се и за модерна, перспективна и 
развиена држава, која што денес посветено ги следи и ги почитува европските вредности и 
која знае дека целокупниот успех и просперитет зависат од интегрирањето, а не од 
дезинтеграцијата и изолацијата. 
 Еден од најголемите умови на 20 век, Алберт Ајнштајн рекол: „Учи од вчера, живеј за 
денес, размислувај  за утре“. Алудирајќи на оваа негова мисла, сметам дека секој од нас 
треба да учи и да ги извлекува поуките од минатото, да ја живее и да ужива во сегашноста, 
притоа надевајќи се и посветено работејќи за да обезбеди подобра иднина. Подобра иднина 
за себе и за своите поколенија. 
  

Нека е честит и вечен овој светол датум од нашата историја. 
 Нека ни е честит Денот на ослободувањето на Крива Паланка. 

 
Да живее Крива Паланка, да живее Република Македонија.  


