
Почитувани граѓани на Крива Паланка, 
Почитувани присутни, 
Дами и господа, Драги пријатели, 
 

 Денес, Крива Паланка како и многу други градови ширум Македонија и Европа се 

приклучува кон одбележувањето на 69 години од основањето на Европската Унија. 

 Европската Унија не е само идеја, таа е и континуитет кон кој се стремиме и 

тежнееме години наназад. Европската Унија е многу повеќе од тоа. Европската Унија 

значи, еднаквост, социјална сигурност, почитување на различностите, владеење на 

правото, хармонија, соживот, слободен проток на идеи, капитал, слободно движење и 

остварување на фундаменталните човекови права базирани на меѓусебно почитување, 

разбирање и соработка. Со еден збор ЕУ значи слобода. 

 Да тоа е истата онаа слобода за која се бореа нашите предци во текот на првиот и 

вториот илинден, тоа е онаа слобода и независност за која се изборивме 1991, многу 

пати потоа бевме ставени во искушение, но сепак еве од денешен аспект можам да кажам 

дека успејавме да ја сочуваме. 

 Во оваа прилика на сите вам сакам да ви искажам огромна благодарност за сето 

она што заеднички го правиме во напорите за членство во ЕУ. Успешните претседателски 

избори спроведени во неделата се само уште еден доказ дека Македонија стои цврсто 

на ставот и заложбите да биде дел од големото европско семејство, да гради 

мултиетничко општество базирано на почитување на различностите, но и пријателство и 

соживот со соседите. 

 Во таа насока сакам јавно на сите вам да ви се заблагодарам и за поддршката која 

ја давате но и за тоа што сте дел од една светла историја која ја испишуваме заеднички 

на ова парче земја на балканот, кое несомнено од буре барут се претвора во оаза на 

мирот и станува позитивен пример во светски рамки. Со тоа стануваме верни следбеници 

не само на нашите предци кои се втемелија во самобитноста на Република Северна 

Македонија, туку и следбеници на Роберт Шуман и Жан Моне, како креатори на модерна 

и современа Европа. 

 „Светскиот мир не може да биде одбранет без креативни напори пропорционални 
на опасностите што го загрозуваат", стои во Шумановата декларација од 9 мај 1950 
година. 
 Дами и господа, 
 Денес Македонија, Европа и светот се соочуваат со нови големи предизвици. 
Ако минатата година прославата на Денот на европа беше посветен на зачувување и 
унапредување на културното наследство, оваа година мотото е ставено на заштита на 
животната средина. 
 И со право. Ако се свртиме секаде околу нас, можеме да забележиме смет, 
деградирана животна средина, загаден воздух, почва, вода. Сега е моментот да се 
запрашаме: Со што ни згреши природата да и возвратиме на ваков начин? Дали воопшто 



заслужуваме да бидеме тука во универзумот, на овие простори, кога таа нам ни дарува 
свежа вода, свеж воздух, слатки плодови, колорит од бои, ни дарува живот. 
 
 Оваа година општина Крива Паланка започна сеопсежна акција за расчистување 
на поголем број јавни локации во градот под мотото „Општина без смет за поубав свет“. 
Акцијата трае повеќе од еден месец и во досегашниот тек на истата се вклучија над 500 
граѓани, правни субјекти, институции, здруженија при што се соберени над 200м кубни 
смет и се засадени поголем број на садници. Акцијата се уште трае и сите вие, а посебно 
најмладите можете да се вклучите во неа секоја недела во 9.00 часот и тоа на следните 
локации: 12 Мај во Скрљава и Цонев Рид, на 19.05 за населба  Илинден и Житни Магацин 
и на 26 Мај за Населба Чука и Осми Октомври. Сега е моментот со практичен пример да 
покажеме дека ја почитуваме и сакаме нашата животна средина. 
И не само еден ден, да ги негуваме добрите навики и да внимаваме секој ден и кога сме 
дома, и на улица и на излет, на одмор. Верувајте ми дека толеранцијата на природата е 
при крај, и нема уште долго да трае. 
 „Да се гради Европа значи да се гради мир," рекол Жан Моне. Но, мирот не е само 
отсуство на војна. Мирот е почитување и прифаќање на другиот, различниот, почитување 
и негување на демократијата и владеењето на правото, мирот е и да се живее во 
хармонија со природата. 
 Со самото тоа што ќе вложиме напор за зачувување на природата ќе дадеме 
директен придонес на патот кон ЕУ. 
 Ако се стремиме и тежнееме кон ЕУ, не треба само да размислуваме европски и 
на привилегиите кои се нудат, туку треба посветено да делуваме и се однесуваме 
европски во секој миг. 
 Нека е среќен денот на победата над фашизмот и  денот на ЕУ 9 Мај. 
 Ви благодарам. 
 
 

 


