
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДВЕГОДИШНОТО РАБОТЕЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 
НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 
 
  

Почитуван претседател на Совет, почитувани советници, почитувани 
претставници на медиумите, почитувани граѓани на општина Крива Паланка! 

 
Дозволете ми како градоначалник да ги презентирам активностите, 

постигнувањата, но и проблемите со кои се соочивме како општина во изминатите две 
години од моето стапување на функцијата градоначалник на општина Крива Паланка. 

  
 Оваа моја информација покрај другото ги потенцира и предизвиците кои ни 
престојат во претстојниот период, а кои се неразделно сврзани со досегашните 
активности, насочени кон реализирање на визијата за квалитетен општински сервис, а со 
тоа и за обезбедување на поквалитетен живот на граѓаните на општина Крива Паланка. 
 
 Согледувајќи ја важноста од ефективно менаџирање во време на економска криза, 
а воедно и придружено со товарот на заостанатите долгови, неопходно беше фокусот да 
биде ставен на долгорочно планирање, намалување на трошоците, имплементација на 
ефикасноста, зголемување на напорите за економски развој, како и на подобрување на 
испораката на јавните услуги. 
 
   Овој приоритетен  фокус е изразен преку повеќе зацртани заложби, кои за мене 
како градоначалник, а се надевам и за сите останати, кои учествуваат во одлучувачките 
процеси за развојот на локалната заедница, се императив,  а тоа се:  
 

• граѓанинот пред сè, 
• нулта толеранција за корупцијата,  
• транспарентност, отчетност, поквалитетно и објективно информирање, 
• одговорност во извршувањето на обврските, 
• поефикасно извршување на тековните задачи и активности од општинската 

администрација,  
• развој на нови перформанси фокусирани кон квалитативно и квантитативно 

извршување на работните обврски,  
• сведување на минимум, односно, елиминирање на проблемите и заканите кои 

влијаат врз остварувањето и извршувањето на јавните дејности, 
• продлабочена соработка со централната власт, општините од Североисточниот 

планскиот регион, како и останатите општини во Р. Македонија, збратимените 
градови и меѓународни институции, 

• подигање на соработката со облиците на месна самоуправа на повисоко 
институционално ниво, помош и интервенирање во надминување на 
проблемите, 

• практикување на политика на штедење и разумно трошење на јавните 
финансии, 

• развојна инвестициска политика, политика на што поголемо привлекување на 
инвеститори и создавање на поволна клима за развој на бизнис секторот,  

• напори за раст на општинските финансии и обезбедување на финансии од 
достапните фондови,  

• како и другите области, кои иако не се споменати, секако дека нема да бидат 
запоставени.  

 
  На почетокот би дал само краток осврт за реализиција на дел од позначајните 
активности од  2009 година, бидејќи минатата година Ви дадов информација  за моето 
работење за тој период.  



Во овој период беше воведен нов комунален ред, со бројни активности за видно 
подобрување на јавната чистота и еколошката средина во градот, започнувајќи од 
собирањето на сметот во вечерните часови, наместо дотогашната пракса тој да се собира 
наутро, што е крајно несоодветно и не се практикува не само во европските, туку и  во 
ниедна општина од  државата, освен во нашиот град, па се до  комплетно расчистување 
и уредување на крајно запуштениот градскиот парк и отстранување на дивите депонии 
и деградирани локалитети. Тоа беше  една огромна и сеопфатна еколошка и комунална 
акција, со исфрлање и депонирање на огромни количини отпадоци од  централните и 
периферни делови на општината. 

 
Поставивме урбана опрема за детски забавни игралишта на повеќе локалитети 

во градот. 
 
Овозможено е спортските клубови да ги користат училишните сали без никаков 

надоместок, а воедно истите ги помагаме и во рамките на можностите  со превоз на 
натпревари со општинското комби. Сето ова со цел да се развива спортот, а за тоа денес 
зборуваат нивните врвни успеси, не само на национално, туку и на меѓународно ниво.  

 
Реновирана е  фискултурната сала, влезот пред гимназијата и изградено е ново 

паркиралиште во СОУ „Ѓорче Петров“. 
 
За првпат, по моја иницијатива, од страна на Советот е донесена и одлука за 

доделување на стипендии на студенти и на ученици средношколци, како подршка на 
млади таленти од општина Крива Паланка. Обезбедени се 8 стипендии од кои 4 за 
средношколци, а 4 за студенти на високообразовните установи во државата. И со оваа 
помош продолжуваме и оваа година. 

 
По цели 30 години, извршив реформирање, односно, обновување на  „Распеани 

кривопаланчани“, кои се достоен културен репрезент на нашата традиција и историја на  
многу културни манифестации и меѓуопштински размени во земјата и странство. 

За првпат се востанови и меѓународниот театарски фестивал „Св. Јоаким 
Осоговски“,  кој само за две години стана препознатлив на македонската и соседна 
меѓудржавна театарска сцена. По неколкугодишна пауза, го возобновивме и 
меѓународниот фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски“, кој е еден од 
најмасовните и најреномирани фолклорни манифестации во земјава, ја воведовме 
манифестацијата „Пивтијада“,  која покажа голем интерес во јавноста,  а по повод 
празникот на словенските просветители „Св. Кирил и Методиј“, по моја иницијатива, 
Општина Крива Паланка и здужението на граѓани „Авто Мото Клуб Оф Роуд Осогово“, 
востановија ревијално џип рели ,,Калин Камен“, под мотото ,,Да се запознаат 
убавините на Осоговските Планини“,  што е голем придонес за туристичката промоција 
на потенцијалите на Осоговскиот регион. 

. 
Во рамките на прекуграничната и регионална политика и развој обезбедена е  

размена на искуства и информации за усовршување и подобро координирање на 
активностите на пограничен и регионален план. Конкретно, воспоставена е блиска 
соработка со општина Ќустендил и со реномираниот, во светски рамки, Овоштарски 
институт од оваа општина, а реализирана е и средба на бизнис секторот од двете 
погранични општини за поттикнување на заеднички бизнис иницијативи. 

Го реализиравме прекуграничниот проект „Да го допреме срцето на Осоговието“, 
добиен од пограничните фондови, а во кој беше предвидена изградба на  патот од            
с.Станци до Метоф во должина од 2.5. км. Во  рамките на отварањето на патот 
направивме и една убава и успешна манифестацијата „Осоговско етно село“. 

 
 Ова е само дел од она што го направивме во првата година од моето раководење 
со локалната самоуправа и само ќе повторам дека се соочивме со тешка финансиска 
состојба, болни резови во намалувањето на превработеноста, креирање на нова 
продуктивна развојна локална политика. Но упорни сме и ќе ги реализираме зацртаните 



планови и програми, што се гледа и во остварените резултати од минатата 2010 година и 
успешно продолжување на нововоспоставените проекти. 
 
           Во  2010 година во целиот свет  беснееше светската криза. Ова нормално дека не 
можеше да ја заобиколи и нашата земја, но и нашата општина. Сепак , и во оваа кризна 
година,  реализиравме  доста значајни проекти, а воедно успеавме да аплицираме и да 
лобираме за да добиеме повеќе проекти кои ќе се реализираат оваа година. 
 

Сето она што го работевме  беше во духот на  транспарентноста на општината, 
која е подигната на многу повисоко ниво, почнувајки со преносот на седниците и други 
позначајни активности на градоначалникот, општинската администрација како и 
активностите кои општината ги реализира на терен. Сето ова беше презентирано на  
локалната телевизија и граѓаните можеа да бидат во тек со настаните во општината. Во 
прилог на ова оди и фактот што  по завршувањето на едногодишното истражување за 
транспарентност и отчетност на единиците на локалната самоуправа во Македонија, со 
кое е направено рангирање на сите 84 општини, според неколку критериуми за 
транспарентност, Општина Крива Паланка е рангирана на високото 12(дванаесетото) 
место, со освоени вкупно 18 од максимални 25 бодови. Општината минатата година беше 
и под мониторинг на граѓанската асоцијација „МОСТ“ кој продолжува и оваа година, што 
говори за нашата подготвеност да ја ставиме на увид на јавноста транспарентноста, 
одговорноста и кооперативноста на општината. 

 
Изминатата година успеавме да обезбедиме  средства за реализација на повеќе  

приоритетни објекти во општината, со финансиска подршка од Владата на РМ, со која 
имаме соработка на високо ниво, а со оглед на нашата финансиска состојбата, знаете 
колку овие средства се значајни за нас. 

 
Најпрвин, би сакал да истакнам дека на повидок е  ставање  крај на досегашниот 

урбанистички хаос и стопиран урбан развој на градот, по дефинирање на трасата на 
новата железница. Новото комплетно планско решение за целиот град, бара изработка на 
нов генерален и детален урбанистички план. За таа цел, за првпат Општина Крива 
Паланка, од страна на Владата на РМ, ќе добие средства во висина од 2 милиони денари 
за изработка на нов генерален урбанистички план, што ќе овозможи планско уредување и 
развој на урбаната средина. Знаеме дека овие средства не се доволни за изработка на 
комплетната планска документација, посебно за  многу важниот детален урбанистички 
план за десниот брег од градот, каде поминува новата железничка траса, но битно е што 
отпочнуваме да го решаваме проблемот, а граѓаните да можат да ги остварат своите 
права за градба. 
 По влегување на сила на законот за постапување со бесправно изградени објекти 
се отвори и можноста за легализација на голем број дивоизградени објекти, кои може да 
бидат вклопени во сегашните и новите  детални урбанистички планови во наредните пет 
години. Тоа значи дека конечно граѓаните ќе можат, под многу поволни услови, да ги 
легализираат сопствените објекти, од кои добар дел се дивоизградени токму поради 
проблемот со урбанистичките планови. 
 

Од исклучително значење за нас како организирана заедница е и тоа  што 
успеавме да извршиме санација на свлечиштето во населбата Илинден. Со ова  се 
спречи понатамошната опасност од лизгање на земјиштето и потрупување и загрозување  
на поголем број семејни куќи, како и оштетување на улиците и целата населба, меѓу кои  и 
ОУ „Илинден“, за кое постојаните одрони беа огромна закана за учениците. Свлечиштето 
е успешно санирано и е обезбедена понатамошна заштита, а во овој проект беа 
инвестирани 7.661.271 денари. 

 
 Презедовме и конкретни активности за урбанизација на Калин Камен, за 
најатрактивната зона на Осоговските Планини. Веќе сме при крај со изработка на детален 
урбанистички план (ДУП), со кој конкретно ќе биде испланиран туристичко-рекреативен 



центар на површина од околу 23 хектари и конечно ќе може да се отпочне со планска 
изградба на потребната инфраструктура и развојот на туризмот на овој локалитет.  
 

Во рамките на доизградбата на патната инфраструктура на овој туристички 
локалитет, пак, беа асфалтирани и нови 1,400 метри од патот кон Калин Камен, 
обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и  руралниот развој. 

 
Кога сме кај инфраструктурната изградба би споменал дека и минатата 2010 

година  интензивно се работеше на изградба, санација, поплочување и други 
активности на  градските улици. 

 
1. Поплочување на ул. Момир Стојановски;  
2. Поплочување на дел од улицата „11 Октомври“; 
3. Поплочување на  улицата Моша Пијаде; 
4. Изградба на споредни кракови на ул. Крушевска;  
5. Извршено е асфалтирање на игралиште до училишниот објект на ОУ Јоаким Крчовски- 

Партизан;  
6. Санација на локален пат с. Конопница од м.в Борчева кафана до ОУ „Илинден“ 

с.Конопница во кој се вградени  преку 65 тони асфалт ;   
7. Санација на улицата Гоце Делчев и тоа од приклучокот на ул „Св.Јоаким Осоговски“ 

до м.в „Дрнчка Маала“  со околните споредни улици, каде се вградени преку 55 тони 
асфалт;  

8. Санација на ул.Х. Карпош – нас. Бавчалак; 
9. Санација на улицата „8 Октомври“ и тоа од централното градско подрачје па се до м.в. 

„Маневски мост“,  каде се вградени преку 90 тони асфалт; 
10. Санација на ул. Македонска, ул. Чупино Брдо и ул. Наско Тамбурков.  

 
 Воедно  би ја споменал и изградбата, односно, пробивањето и тампонирањето на  

пристапниот пат Трештен дол - Баглак, за поврзување на населба од 20-тина 
индивидуални станбени објекти, кои досега немаа никаков пристап кон локалната патна 
мрежа.  

 
Минатата година ја имавме несреќата два пати да се соочиме и со огромни штети 

од пороите и невремето, кои го зафатија кривопаланечкиот регион, а кои уништија голем 
дел од комуналната инфраструктура, индивидуалните објекти, имоти и насади на 
жителите. на овој план имаме многу работа за враќање на оштетените објекти во 
првобитна состојба, но сепак не кренавме раце и не застанавме да чекаме само на помош 
од државата, туку со сопствени средства и со помош на месното население, успеавме да 
ги санираме најзагрозените објекти и да го овозможиме нивното нормално 
функционирање, кое во идниот период целосно ќе се обнови и ревитализира. Досега се 
извршени  реконструкции на оштетени коловози, пропусти и мостови на патните правци 
кон селата Огут, Нерав, Трново, Узем, Костур, Дурачка Река , Станци, Стамболици, 
Конопница, Мождивњак и други населени места. Посебно е третиран потегот од црквата 
,,Св. Теодор Тирон“ во Конопница кон маалите Кула, Стублица, Чешма и Рампа, во 
должина од 2 км, а  извршено е и рамнење, проширување, прочистување и насипување на 
улиците Никола Карев – маала Мечковци, во дел од населбите Скрљава и Белево, како и 
на повеќе делови од улици во населбите Трештен дол, Баглак, Лозаново и  на кракот од 
ул. Осоговска.  

 
Она на што сум посебно горд, а што успева практично да се реализира  е тоа што 

Крива Паланка конечно ќе добие  Градски музеј. Музеј  како што доликува на еден град со 
толку долга и богата историја и културно наследство. Успеавме преку  Министерството за 
култура на РМ во Програмата од национален интерес за 2010 година да добиеме 
средства за реализиција на три проекти и тоа : Прва историска поставка, Прва 
староградска етно поставка и Староградската архитектура – некогаш и денес.  
Проектите се однесуваат на реализација на првата постојана фотодокументарна поставка 
за историјата и развојот на градот Крива Паланка, како и на развојот на градската 



архитектура и старото градско јадро. Дел од средствата се наменети за откуп на 
предмети и материјали од стариот градски живот, а веќе е обезбедена и збирка од околу 
1500 артефакти. Во моментот се работи  и на   реконструкцијата  на сала за изложбен 
простор. Она по што мислам дека се разликувам јас, како градоначалник, од некои други  
е тоа што одлучив   овој  музеј да биде сместен во просториите на поранешната кафеана 
во домот на АРМ. Можеби некој мислел дека на градот му е потребна уште една кафеана,  
дека градот нема потреба од музеј, но јас  сметам дека овој град има култура, традиција и 
душа и мора да има Градски музеј. Во моментот при крај се активностите околу 
завршување на овој проект. Во неговото реализирање учествуваме со сопствени 
средства, а добивме и финансиска подршка од Амбасадата на Кралството Норвешка во 
Република Македонија за проектот „Заедничкиот живот на Ромите и Македонците во 
Крива Паланка. Во овој проект се вгради  и   кривопаланчанкото семејство на Мери Елен 
Хеилбрун од САД, кое во чест на својата почината мајка,  основаа фондација, што ја 
подржува оваа институција.  Од државниот архив на Македонија за Градскиот музеј  е 
обезбедена и донација на вредни изданија, со многу архивски документи и материјали за 
историјата и борбата на македонскиот народ за слобода и за своја држава. Со сите овие 
проекти станавме пример за самоиницијативна дејност за останатите општини. 

 
Минатата година избравме и препознатлив кривопаланечки сувенир и отворивме 

продавница за сувенири, што како проект беше финансиран од Министерството за 
култура и ко-финансиран од страна на Амбасадата на Кралството Норвешка.  Надалеку 
прочуениот кривопаланечки симит, изработен во дрво од  копаничарот Раде Костовски, 
стана наш најпрепознатлив бренд, заедно со Осоговскиот манастир, а воспоствивме и 
кооперантски односи за изработка на сувенири со повеќе други кривопаланечки 
креативци. 

 
Со подршка на Министерството за економија, успешно го спроведовме и тренингот 

за изработка на бизнис планови во рамките на проектот „Подршка за развој на туризмот 
преку имплементација на обуки за старт-ап бизниси“. Вкупно 40 учесници беа обучени за 
изработка и започнување на сопствени бизниси, со цел за придонес кон развојот на 
претприемаштвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија. 

 
Понатаму, реализиран е проектот „Меѓуопштинска соработка за унапредување 

на животната средина“ меѓу Општина Крива Паланка и Општина Ранковце, кој 
опфаќа испорака на услуги помеѓу двете партнерски општини во делот на заштитата на 
животната средина. 

 
Големо внимание во претходниот период беше посветено и на територијалната 

противпожарна единица, како една од најважните локални институции. Имајќи ја  предвид 
комплексноста на задачите со кои се соочува оваа единица, беа преземени мерки за 
модернизација, со цел за непречено извршување на задачите. Од противпожарна 
единица која имаше дотраен и речиси не располагаше со никаков возен парк, успеавме да 
направиме една доброопремена и доброорганизирана екипа, која успешно се справува со 
своите надлежности за противпожарна заштита. Обезбедивме две нови противпожарни 
возила. Едно  од Операцијата Флорион од Англија и друго  од Кралството Шведска. Во 
рамките на ова   нашите пожарникари поминаа и посебни обуки  и добија меѓународно 
признати сертификати за нивната подготвеност во справувањето со пожари. 

 Во соработка со претставникот на Мировниот корпус на САД во Македонија, 
поточно во нашиот град, издејствувавме и донација за внатрешно реновирање на 
просториите на противпожарната служба и создавање на услови за едукациски центар за 
едукација на младите од  оваа област. Со ова конечно службата ќе ги добие заслужените 
работни простории, кои буквално се распаѓаа и беа срамота за сите странски 
претставници-донатори, кои не можеа да поверуваат во какви очајни услови престојуваат 
нашите пожарникари и дека досега општината не нашла можности пристојно да ги 
опреми. 

 



Во општината беа спроведени и бројни еколошки акции за расчистување на градот, 
при што би ја одвоил последната „Да ја исчистиме Крива Паланка од отпадоци за еден 
ден“, иницирана од моја страна како градоначалник, а во која масовно учествуваа 
граѓаните, учениците, индивидуалците, како и повеќе  општинските институции. Самата 
акција наиде на одобрување и голем одзив од граѓаните и истата беше позитивно 
оценета од сите институции и медиуми. 

 
  Изминатиот период за првпат е реализирана  и голема акција за чистење на 

речните корита и водотеци по нивниот тек низ речиси целото наше подрачје. Прочистена 
е делницата  од село Костур до село Мождивњак, а акцијата опфаќаше и проширување на 
коритата и сечење на крајбрежната вегетација за заштита од порои и поплави. Веќе се 
започнати и активностите за чистење на речните корита за 2011 година со кои се 
опфатени делниците на Крива и Дурачка Река кои досега не беа чистени, како и 
теченијата на Огутска, Киселичка и Мождивњачка Река.  

 
Во моментов интензивно се работи на реконструкција на основните училишта 

во општина Крива Паланка во што се инвестираат  535.774,64 евра,  обезбедени од 
ИПА програмата и со сопствено учество на општината од 10.000 евра, тие пак 
предвидуваат: 

• Во ОУ „Партизан“- комплетна замена на кровната конструкција, прозорците, 
вратите и  воведување на  парно греење во училниците и фискултурната сала.  

• Во ОУ „Јоаким Крчовски“ - се врши замена на кровната конструкција, врати и 
прозорци. 

• во  ОУ „Илинден“- се обезбедува термичка изолација, нова кровна конструкција, 
врати и прозорци. 

• Во ОУ „Илинден“ во с. Конопница во стариот дел од училиштето се менува, 
кровната конструкција, подот и електричната инсталација. Ова училиште е веќе 
готово со реновирање. 

            Во самиот почеток на работите на основното училиште Јоаким Крчовски, поточно 
во училишната зграда Партизан, дојдовме до констатација дека внатрешниот дел од 
училиштето, односно атриумот, нема никаква функција, па затоа решивме истиот да се 
адаптира во втора помала сала, која ќе се користи за физичко воспитување на децата, но 
и за други активности на училиштето. За оваа цел побаравме согласност и средства од 
Министерството за образование и нашето барање беше позитивно решено. Така,  во овој 
момент, во училиштето  се работи и по ИПА програмата и по инвестициите од 
Министерството за образование.  
 Сите овие инвестициски вложувања успешно се спроведуваат и ќе овозможат 
видно подобрување на просторните и други услови на општинските образовни 
институции. 
 
 Конечно, општината, во соработка со Владата и Агенцијата за млади и спорт, 
почна со решавањето на  проблемот со изградба на спортски комплекс,  кој  беше едно и 
од главните мои предизборни ветувања.   Во моментов, сведоци сме дека интензивно се 
работи на тениското игралиште од 830 м2. Тендерот за изградба на спортската сала, со 
1350 м2 и 400 седишта е завршен, веќе е избран изведувач и се очекува да се започне со 
градежните активности, ќе имаме нова спортска сала на нова локација. Воедно, се 
почнува и со изградба на повеќенаменско игралиште со 1230 м2, во рамките на 
Програмата на Владата 100 повеќенаменски игралишта. Со овие градби се оформува 
целиот овој дел во спортски комплекс, почнувајки од тениско игралиште, па спортска 
сала, па фудбалско игралиште и на крајот, каде што беше старото ракометното 
игралиште, завршуваме со повеќенаменско игралиште.  За воља на вистината, вакво 
нешто  навистина му беше потребно на нашиот град.  

Во рамките на спортскиот комплекс предвиден е и современ паркинг простор за 
120  патнички возила и пет автобуси, а целиот простор ќе биде уреден и опремен со 
соодветна урбана опрема. По изградбата, сопственик на објектите ќе биде општината која 
ќе ги користи, стопанисува и тековно-инвестиционо ќе ги одржува истите. 



 Со сите овие активности за првпат Крива Паланка добива современ спортски 
комплекс, кој заедно со градскиот базен и близината на манастирскиот комплекс „Св. 
Јоаким Осоговски“, создава услови за развој на спортско-рекреативниот туризам на 
државно и меѓународно ниво. 
 

Имајќи во предвид дека обезбедувањето на инфраструктурата е едно од 
најприоритетните потреби на нашите граѓани, за кои имаме најголеми барања до 
Општината, и минатата година напорно работевме на обезбедување нови средства за 
доизградба и изградба на неопходните инфраструктурни  објекти. За Општина Крива 
Паланка  за таа цел обезбедени се околу 1,260 000 евра од ЕБОР, кои се наменети за 
изградба на водоводни и канализациони системи. Со овие средства приоритетно сметаме 
да ги изградиме водоводните системи за лев и десен брег висока зона, замената на 
азбестните цевки, во должина од 2 км, изградба и реконструкција на неколку селски 
водоводи, како и изградба на канализација во Бојанов Дол. Со средствата кои ќе останат 
планираме продолжување на  доизградбата на колекторскиот систем. 

 
 Истовремено, преку  ЕБОР успеавме да добиеме и средства во износ од   409 000 
евра  за изградба на локална патна мрежа. Овие средства ке ги употребиме за изградба 
на патот во нас. Скрљава и продолжување преку Цонев Рид за с. Мартиница, во должина 
од околу 1200 метри, а вториот патен правец е поврзување на  Мождивњак со Конопница, 
во должина од 1,350 км. тендерите за овие делници веќе се распишани и истите ќе бидат 
отворени на 09.05.2011 год, што значи дека  наскоро ќе се отпочне со градежните 
активности. 
 
 Во моментот тече и тендерот за изградба на патот од Маневски мост до с. Станци 
во должина од 4,5км, во вредност од  36 милиони денари, обезбедени од втората етапа 
од средствата од Светска Банка. Овој тендер завршува на 16.05.2011год. по што и на овој 
патен правец ќе се започне со градежни активности. 
 
 Од сопствени буџетски средства, пак, од околу 2 милиони денари, ќе започнеме со 
поставување на завршен слој на асфалт на  вториот крак  од улицата „Свети Јоаким 
Осоговски“. Тендерот е во тек и тука е предвидено  овие две улици да  бидат еднонасочни 
и да се овозможи паркирање по едната страна од истите. Во овој контекс, предвидовме и 
изградба на паркинг простор, зад стоковната куќа, во некогашниот склад за градежни 
материјали, со околу 350 метри квадратни. Сметам дека со ова ќе го ублажиме проблемот 
со паркирањето во нашиот град, а со тек на време планираме да  се воведе и зонско 
паркирање на двата крака од погоре наведените улици и на паркингот. 
 

За подобрување на инвестициско-економската клима во општината, по моја лична 
иницијатива,  од страна на Советот на општината  донесена е одлука за ослободување 
од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за сите инвеститори 
кои ќе градат, ќе вршат доградба или надградба на стопански објекти на подрачјето на 
територијата на општина Крива Паланка и кои ќе вработат најмалку по 25 лица, со 
обврска да ги  задржат на работа минимум 12 месеци.   Имајќи в предвид дека сме дел од 
транспортниот коридор 8 и во близина на македонско-бугарската граница, сметаме дека 
сме атрактивно подрачје и ќе привлечеме инвеститори, кои ќе имаат интерес за 
вложување, а со тоа и за економски развој на општината. 

 
Во оваа насока сакам да ве запознам и со тоа дека  веќе се отпочнати 

истражувачки работи за рудното наоѓалиште на локалитетот Самар, во село Луќе. За ова  
концесијата ја доби Рударскиот институт „Енергетика“ од Скопје. Се работи за мешовита 
австралиско-македонска компанија, и доколку се потврдат очекувањата на инвеститорот 
за рудните резерви на олово, цинк, бакар, сребро и злато, предвидено е да се отвори нов 
рудник , во кој ќе се вложат над 60 милиони евра. Тоа ќе придонесе да заживее не само 
пограничниот рурален регион, туку да се создаде и огромен потенцијал  за економски 
просперитет на целата општина, преку нови вработувања и економски ефекти од 
работењето на овој капацитет. 



Во контекс на апликациите на општината пред меѓународните фондови, би сакал 
да Ве информирам, а воедно  и да се  пофалиме, дека сме лидери во ефектуирање на 
средствата од расположивите  европски фондови за прекугранична соработка. Имено, од 
проектите за прекугарнична соработка  добиени се нови  близу 406.695 евра за три 
аплицирани проекти во партнерство со бугарската Општина Дупница и Ќустендил.  

Вкупно 282.000 евра е вредноста на проектот „Под едно небо“, од кои 220.000 евра 
за Крива Паланка и 62.000 за Дупница. Во овој проект ние сме  носители, а  нашата 
општина ќе  асфалтира 1 километар пат и ќе тампонира уште 950 метри пат до 
испосницата на пустиножителот „Свети Јоаким Осоговски“ во село Градец. Воедно, 
партерно да го уреди локалитетот, а ќе биде изработен и географски информациски 
систем за сакралното наследство и други истражувања и промоции. Со овој проект 
конечно ќе го направиме еден од нашите најголеми туристички потенцијали, за кој постои 
огромен интерес кај туристите, достапен за сите заинтересирани посетители и ќе ја 
обезбедиме потребната туристичка инфраструктура за него.  

Вториот проект од прекугарничната соработка  е проектот „Културното наследство-
мост кон заедничката иднина“, кој предвидува партерно уредување околу домот на АРМ, 
како и внатрешно уредување на објектот. Вредноста и на овој проект е  299 891 евра. 
Нашата Општина  е партнер на Дупница која добива 175.096,79 евра, а Крива Паланка 
124.794,74.  

Третиот проект е „Туризам без граници“, вреден 277.600 евра. Овој проект ќе се  
реализира во партнерство со Општините Ќустендил, кои добиваат 153.800 евра,  Штип 
61.900 евра и Крива Паланка, 61.900евра. Со него е предвидено поставување на 
електронски информатички портали во трите општини, преку кои туристот ќе може да се 
информира за тоа каде има хотел, туристички локалитет, и сл. 

 
 Моите заложби во овој период беа насочени и кон проблемот на сите нас, а 

тоа е гасификацијата на Кр. Паланака. Како што знаете, постои стар проект за примарна 
и секундарна гасификација на градот. Овој проект се сметаше дека е изведбен проект, 
меѓутоа по неговото разгледување од страна на консултантски и проектантски куќи,  
утврдено е дека тој е на ниво на идеен проект. Овој наш проблем го поставивме на 
Североисточниот плански регион  од каде што  успеавме да обезбедиме средства за нова 
документација и веќе е аплицирано за изработката на основен проект за гасификација,  за 
Крива Паланка и Кратово. Основниот проект е елементарен предуслов за почеток на 
реализацијата на еден од најважните сегменти на идната планирана инфраструктура  на 
градот. 

 
Изминатата година подготвивме и низа нови проекти, со кои веќе аплицираме и за 

кои бараме подршка од  институциите во државата и од фондовите на меѓународната 
заедница. Меѓу нив се  проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води за кои 
очекуваме  финансиска подршка, а со одлука на Советот на општината веќе се  утврдени 
и околу 20-тина приоритетни патни правци за аплицирање по програмата ИПАРД и други 
расположиви програми.  

 
Во однос на културните настани, да не се повторувам, само би напоменал дека и 

во 2010 година успешно ги реализиравме традиционалните манифестации: 
Меѓународниот театарски и меѓународниот фолклорен фестивал „Св. Јоаким Осоговски“, 
кривопаланечкото културно лето, ревијалното џип рели, пивтијадата и други востановени 
активности, кои веќе се дел од нашата препознатливост и кои достигнуваат се поголемо 
реноме на меѓународен план. 

 
Во изминатата година сработивме и уште многу други работи, посебно во делот на 

подобрувањето на услугите на граѓаните од страна на локалната администрација, но 
мислам дека и досега кажаното е доволно за да покажеме дека работевме, ефикасно, 
чесно и упорно,  со сите расположиви сили и можности на општината. 

 
 
 



Почитувани присутни, 
 
Ова беше дел од активностите, кои јас како градоначалник, заедно со општинскиот 

Совет и локалната администрација, ги остваривме во изминатиот период, како и дел од 
активностите кои ќе се реализираат во наредниот период. Би сакал да истакнам дека сите 
тие се дел од мојата програма, која ви ја претставив пред локалните избори од пред 2 
години и врз основа на која ја добив довербата на граѓаните на Крива Паланка . 

 
Со оглед на реалните состојби, пред се, на глобалната економска криза и тешката 

финансиска состојба во која се наоѓа општината, мислам дека реализираните активности 
и преземени мерки за подобро функционирање и обезбедување поквалитетен живот за 
граѓаните, не се за потценување. се надевам дека понатаму, сите заеднички ќе 
остваруваме уште поголеми ефекти, затоа што имаме должност и одговорност пред 
највисокиот суд, судот на јавноста, судот на моите и ваши граѓани, кој за мене, а се 
надевам и за Вас, е најважен и најзначаен. 

 
Затоа, на крајот уште еднаш ќе Ве замолам. Да работиме заеднички, сплотени 

околу интересот на нашите граѓани. Да работиме во интерес на развојот и 
разубавувањето  на нашиот град,  да не шириме говор на омраза, навреди и недолично 
однесување, посебно сега, во овие  моменти пред предвремените парламентарни избори, 
кога мора да покажеме достоинство, стабилност, искрени намери и да обезбедиме услови 
за фер и демократска атмосфера, како за спроведувањето на изборите, така и за 
понатамошната работа на локалната самоуправа. 

 
 Апелирам и посакувам да продолжиме заеднички да работиме и да остваруваме за 
доброто на Крива Паланка. 
 
 Ви благодарам. 
 
 
 
 
 
 

Општина Крива Паланка  
  Градоначалник  

     дипл. правник Арсенчо Алексовски 


