
 Почитуван претседател и членови на општинскиот Совет 

 Почитувани претставници на општинската администрација, 

 Претставници на здруженија граѓани и медиуми, почитувани 

сограѓани 

 Кога се наоѓаме само на неколку дена пред крајот на оваа и 

почетокот на Новата 2020 година, слободно можам да кажем дека зад 

нас е уште една година исполента со многу предизвици и активности, 

година исполнета со напорна и посветена работа, исполнета со убави 

моменти и многу реализирани проекти и активности за доброто на 

целокупната локална заедница, за нашата Крива Паланка. 

 Проблемите се составен дел на секоја работа, па и на нашата, а 

ние сме тука да изнајдеме и понудиме решенија, да понудиме 

можности и солуции и да го оправдаме она за што сме платени или ја 

имае добиено довербата од граѓаните.  

 Изминатиот период заедно со општиската администрација, со 

упорност и ентузијазам,  преку принципот на отвореност, 

транспарентност и пред се одговорно работење, со чесен и 

домаќински пристап,  добро менаџирање и користење на сите 

расположливи потенцијали и искуства направивме многу. Ги 

ставивме во функција сите наши знаења и капацитети во насока на 

реализација на предвидените проекти и програми. 

 Знам дека можеше и многу повеќе, и многу подобро, но само 

тимот кој што реално беше вклучен во секојдневните активности, знае 

со какви предизвици од технички или административен аспект беше 

соочен. 

 Крајот на календарската година е време кога се прави пресек на 

сработеното но и се креираат планови за следната година. Во оваа 

прилика сакам да изразам јавна благодарност до Владата на РСМ, ЈП 

ДП, БРР, АФПЗРР, Делегацијата на ЕУ, Норвешката, Бугарската, 

Француската, Јапонската, Германската Влада, но и сите останати 

институции за помошта во реализација на нашите идеи и проекти.  



 Кога зборуваме за помошта која ја имавме од Владата, мора да 

се потенцира сето она што се направи и што се прави за изградба на 

инфраструктурата во регионот и тоа пред се патната. Имено со 

забрзано темпо тече проектот за изградба на експресниот пат во 

висина од 58 милиони евра, рехабилитација на патниот правец од 

Ранковце до Крива Паланка во висина од 12 милиони евра, како и во 

најскоро време отпочнувањето на патниот правец кон Деве Баир во 

висина од 10 милиони евра. Ова се само дел од она што може да 

придонесе кон социо-економско зајакнување и заживување на Крива 

Паланка, а регионот да прерасне во атрактивна дестинација на 

паневропскиот коридор 8. 

 Со помош на ФООМ, УНОПС, МТСП вложивме околу 15.000.000 

денари во ЈОУДГ Детелинка. МТСП одобри дополнителни 23.500.000 

денари за нов кат на детската градинка Детелинка. 

 После 40 години, како никогаш до сега, реално се инвестира во 

инфраструктурата во руралните средини при што се рехабилитирани 

околу 11км на патниот правец кон с.Луке со инвестиција од околу 

500.000 евра. Преку АФПЗРР – добиени се проекти во висина од околу 

46.000.000 денари за патни правци во с.Голема Црцорија, Трново, 

Конопница, патот кон Манастир. 

 Пред потпишување сме на договор за изградба на градскиот 

плоштад и парк во висина од околу 650.000 евра  и проектот од 

повикот на ИПА за изградба на регулација на Бабин Дол. Проектираме 

неколку позначајни патни правци, водоводи и канализациони 

системи. Обезбедени се и спроведена е тендерска постапка за 

промена на постоечките со дигитални водомери во висина од околу 

500.000 евра. 

 Со помош на амбасадата на Република Бугарија добивме грант 

во висина од 73.000 евра за уредување на спортскиот комплекс при 

што ќе биде изграден Скејт парк, мини голф терен и атлетска патека 

во која и општината ќе даде придонес за поставување на гумирана 

подлога. Дополнително на тоа со ГИС и ТАКТ се работеше на поголем 



број други активности за адаптација и уредување на различни 

спортски локации и терени. Преку проект од ИПА за прекугранична 

соработка со Р Бугарија обезбедени се средства за изградба на уште 

еден мини голф терен во речното корито близу Градечки Мост. На 

оваа локација оваа година е поставена и фитнес зона на отворено 

како донација од БиМилк во висина од над 4.000 евра. 

 По подолги години испроектирани се и тендерирани постапките 

за изградба на неколку стени на критични локации како што се на ул. 

Баглачка, во Нас. Чука, а се работи и на проектот за ул. Калин Камен 

кој треба да биде готов во најскоро време. Завршена е регулацијата на 

Скрљавски Дол во висина од околу 4.000.000 денари, како и 

регулација на дел од коритото на Крива Река во висина од околу 6 

милиони денари. Исто така изграден е крак од нова канализациона 

мрежа во с. Конопница во висина од околу 4 милиони денари. 

Асфалтирани се неколку улици во урбаното подрачје и тоа во нас. 

Единство, Бегови Бавчи, ул. Прохор Пчински, ул. Вардарска и други 

помали кракови. 

 Општината и оваа година работеше на санирање на патни правци 

во речиси сите населени рурални подрачја со делумно тампонирање.  

Преку МЗ реализирани се поголем број на активности за обнова и 

реконструкција на водоводи и објекти кои се од значење на тие 

населени места  за организирање на обреди или одбележување на 

значајни датуми.  

 Инвестирано е и во основните и средното училиште преку 

обнова на тоалети, подови, хидрантски мрежи, столарија, смарт 

табли,  компјутери  и други содржини кои се од особен интерес за 

квалитетно изведување на воспитно образовниот процес. Со 

поставувањето на фотоволтаични панели на три училишта сметките 

за електрична енергија се намалија во просек за околу 60%. 

 Конечно се отвори простор за решавањето со управување со 

отпад на регионално ниво со формирање на меѓуопштинско 

претпријатие за управување со отпад. Преку овој проект општината ќе 



добие донација  3 нови возила за смет и 192 сада за отпад, ќе се 

изврши затворање на локалната депонија во с.Конопница. Покрај тоа 

оваа година ЈП Комуналец доби уште 5 возила од кои 3 нови и две 

половни, со што значително се работеше на подобрување на услугите 

за собирање и депонирање на отпад. Оваа година општината за прв 

пат доби и градска капела. Обезбедени се средства за набавка на 

нови тезги, разладни витрини и продажни штандови за зелениот 

градски пазар во висина од околу 7.000.000 денари. 

 Во текот на пролетниот дел се спроведоа 9 акции „Општина без 

смет за поубав свет“ во кој беа исчистени поголем број на диви 

депонии и собрани значителни количлини на отпад.   

 Преку ЛАГ „Осоговски лисец“ добиени се средства за 

поставување на сигнализација до позначајните туристички локалитети 

во општината. Веќе се врши проектирање на нов патен правец кон 

Калин Камен  во висина од 1.000.000 денари и проектирање на 

спортско рекреативен комплекс на локалитетот „Езерце“ во висина од 

околу 2 милиони денари. Со поддршка од Министерство за економија 

ќе се изработува и нова Стратегија за туризам во висина од 300.000 

денари. 

 Ги стимулираме младите,  спортските клубови и здруженијата на 

граѓани преку отворен и рамноправен процес за финасирање и 

користење на расположивите ресурси. Продолжуваме со доделување 

на стипендии за талентирани ученици и спортисти како и 

субвенциониран превоз за студенти.  

 Транспарентноста во работењето на општината значително е 

подобрена и унапредена за што говорат високите државни признанија 

и награди, како  од страна на државни институции, така и од Центарот 

за граѓански комуникации и други специјализирани организации и 

фондации што аналитички ја следат и валоризираат транспарентноста 

на објавените информации. 

Континуирано работевме и на обезбедување поволни услови за 

развој и за унапредување на културата, и збогатување со нови 



манифестации, заедно со ЛУ Градски музеј, НУ Центар за Култура,  

општинските училишта од основното и средно образование, детската 

градинка, здруженијата на граѓани и поединци од градот и пошироко. 

Само во текот на оваа година се организирани над 80 културни 

настани и манифестации од локален, национален и интернационален 

карактер. 

 Покрај традиционалните Џој Фест, Меѓународниот фолклорен 

фестивал, Интернационалниот театарски фестивал, Меѓународниот 

фестивал на Староградска музика, манифестацијата ,,Шопска софра’’,  

фестивалот на детска песна Распеано симитче, организирање на 

манифестацијата просветен работник на годината, оваа година за прв 

пат се одбележаа и 205 години од првото дело на Јоаким Крчовски 

како и одбележување на 75 години од ослободувањето на Крива 

Паланка. Финансики поддржавме и реализиравме и многу други 

активности од сите сегменти  на културното богатство на нашата 

општина, со цел зачувување на веќе постоечките и збогатувње со  

нови форми на културното изразување и создавање на поповолни 

услови за развој на културниот живот и културниот идентитет на 

Општина Крива Паланка. 

 Оваа година со сите настани кои беа организирани сметаме дека 

успеавме максимално да ги задоволиме вкусовите на сите категории 

на публика почнувајќи од најмладите до повозрасните. Во оваа 

прилика сакам само да ги напоменам гостувањата на познатите 

бендови од One Love Tour, Влатко Стефановски, Петар Грашо и многу 

други. 

 За одбележување е тоа што од оваа година во семејството на 

почесни граѓани го  имаме францускиот амбасадор Кристијан 

Тимоние, а бевме домаќини и на европскиот караван од 850 гости 

Еуроп Рајд. Пред потпишување сме на меморандум за збратимување 

со градот Бор од Р. Србија и отпочнување на соработка со Општина 

Жупања од Р Хрватска. За прв пат спортистот Андреј Јакимовски е 

прогласен за граѓанин со посебни заслуги за промоција на Крива 

Паланка, со што даваме акцент на нашите таленти. 



Воведувањето и имлементацијата на стандардот за  управување 

со квалитет – ИСО 9001 : 2015 и ГИС системот се само дел од работите 

кои ќе го унапредат нашето работење во следниот период. 

Отпочнавме со изработка на нова Стратегија за ЛЕР за периодот 2020 

2025. Во фаза на изработка е и нов ГУП за Крива Паланка со вкупна 

површина од околу 650 хектари. 

Почитувани, ова се само дел од многуте активности што ги 

превземавме заедно со општинската администрација и во соработка 

со другите јавни служби и установи, а се во насока унапредување и 

подобрување на локалната економија и добивање на еден модерен 

лик на Крива Паланка со јасни  евроалтланските перспективи. Во 

следната година продолжуваме заеднички да работиме врз истите 

принципи и со уште позабрзано темпо и ентузијазам. Имаме голема 

мотивација и започнато низа на проекти за кои имаме обезбедено и 

документација и финансиска поддршка за следната 2020 година која 

уште од сега можам да ја најавам како година на инвестиции, што 

несомнено може да се види и од буџетот кој денес треба да го усвоите 

како Совет. Искрено се надевам и верувам дека ја споделувате таа 

радост со мене дека наскоро свој почеток ќе доживеат и Проектот за 

доизградба и реконструкија на троторите на главната улица во 

општината, Проект за промоција на Станечките водопади со изградба 

на пешачка патека и поврзување со Калин Камен, проект за 

доизградба на речното корито на Крива Река во должина од 900 

метри, Проект за изградба на пат до новите Градски гробишта, 

проектирањето и давањето на нова димензија на ЗРЦ Калин Камен, 

новиот лик на градскиот парк и плоштад, отворањето на Европска 

куќа во Крива Паланка и многу други.  

 ПОЧИТУВАНИ,  

 КРАЈОТ НА ГОДИНАТА Е ВРЕМЕ КОГА СЕ ПРАВИ РЕКАПИТУЛАР НА ОНА 

ШТО СМЕ ГО СРАБОТИЛЕ И НИ ЈА ИСПОЛНИЛО ДУШАТА ВО ТЕКОВНАТА, НО И 

ИНСПИРАЦИЈА И МОТИВАЦИЈА ЗА НОВ ПОЧЕТОК ВО НОВАТА ГОДИНА,  ИДЕИ И 

ПЛАНОВИ ШТО САКАМЕ ДА ГИ РЕАЛИЗИРАМ ПОНАТАКА. ЗАТОА ПОСАКУВАМ 

НАРЕДНАТА 2020г. СИТЕ ЗАЕДНО ПОСВЕТЕНО ДА РАБОТИМЕ И ДА ОСТАНЕМЕ 

ФОКУСИРАНИ НА ЗАЕДНИЧКАТА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИТЕ КОИ ГО 



ТРАСИРААТ ВИСТИНСКИОТ ПАТ, ВОДЕНИ ОД ИДЕЈАТА И НАШАТА 

ЗАЕДНИЧКАТА ЦЕЛ, ИЗГРАДБА НА ПОБОГАТА, ПЕРСПЕКТИВНА И МОДЕРНА 

КРИВАПАЛАНКА. 

  

 Почитувани присутни, мои ценети сограѓани! 

 Времето на новогодишните празници е време кога се 

потсетуваме на моментите од годината што изминува, но и време во 

кое размислуваме за новите предизвици што доаѓаат, исполнети со 

надеж и верба во нови успеси. 

 Длабоко во себе верувам дека во новата 2020 година сите ќе не 

води една заедничка цел – да градиме заедница на меѓусебно 

почитување, разбирање и толеранција за напредок и благодет на сите 

граѓани на општината. Само сплотеноста, трпеливоста и мудроста во 

она што го вложуваме заеднички, ќе не обединува да истраеме и да 

веруваме во подобар живот за сите. 

 Затоа, од мое лично име и од името на општина Крива Паланка, 

во новата 2020 година Ви посакувам секоја минута да ви биде среќа, 

секој ден радост, секој миг исполнување на Вашиот сон. 

 Посакувам Вашите домови да бидат исполнети со топлина, мир и 

добра мисла, секоја Ваша работа со нов успех, а секоја можност со 

иднина. 

 Велат, луѓето никогаш не се поблиски отколку за празниците, 

кога си даруваат и примат со отворени срца. Затоа, со длабока почит 

и посветеност кон сите вас, примете ги моите најискрени желби и 

бидете храбри, успешни, исполнети со здравје, среќа и берикет. 

 СРЕЌНА НОВА 2020 ГОДИНА И БЛАГОСЛОВЕНИ БОЖИЌНИ 

ПРАЗНИЦИ. ДА СМЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ И ЗАЕДНИЧКИ ДА СЕ 

РАДУВАМЕ НА НАШИТЕ УСПЕСИ И ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА. ПАТОТ НА 

УСПЕХОТ НЕКА БИДЕ ВАШ ПРИДРУЖНИК И НЕКА НЕ ВОДИ СИТЕ НАС 

ДО НОВИ УСПЕСИ СО КОИ СИТЕ ЌЕ СЕ ГОРДЕЕМЕ.  


