
Почитуван претседателе, почитувани советници и други гости 

(Почитувани граѓани) 

 

 Помина една година откако ВМРО-ДПМНЕ ја доби довербата на граѓаните и ја презеде 

општинската власт, а јас станав Ваш градоначалник, и како што и ветивме, треба да Ве 

информирам за резултатите од едногодишното работење. Пред се, тоа е наша должност, која 

доликува на сериозна власт и на транспарентна, одговорна и отчетна локална самоуправа. 

 Една година, секако, е малку за да се реализираат сите планови и наши заложби, но 

сепак е доволно за да се види во која насока се движат работите и какви се нашите интереси. 

За да нема заблуди, шпекулации и подметнувања, што некои политички опоненти сакаат да ги 

наметнат, должен сум, како градоначалник, пред целата кривопаланечка јавност да ја 

презентирам реалната состојба во општината, а ваше е да цените за потезите и активностите 

кои се направени во изминатата година. 

Не сакам да се повторувам, ама за да се добие реална слика за преземените чекори и 

постигнувања,  неизбежно е на почетокот уште еднаш да повторам дека општината ја 

затекнавме во хаотична и катастрофална финансиска  состојба. На 2 април 2009 година, кога ја 

презедов должноста, наследив долг од 38,7 милиони денари и општински буџет преоптоварен 

со враЌање на заостанати и ненамирени обврски од претходната власт на СДСМ. Затекнав и 

општинска администрација со 75 вработени, од кои дел исклучиво непотребни партиски 

вработувања, што енормно го оптоваруваат буџетот.  Направивме напори да ги 

рационализираме оние работни места, кои навистина беа буквално непостоечки и измислени.  

       Сепак, не сакаме финансиските потешкотии, кои се голем хендикеп за економскиот 

развој на општината, да ги користиме како изговор. Состојбата е тешка, но правиме напори 

работите да се одвиваат во позитивна насока и во својот мандат да придонесеме за подобра 

иднина и поквалитетен живот на граѓаните, се разбира, во рамиките на нашите реални  

можности.  

 Изминатата година почнавме буквално од почеток. Се зафативме со најосновните и 

најитните проекти за да обезбедиме подостоинствено функционирање , какво што доликува 

на една локална самоуправа и на една градска средина. Почнавме, можеби од ситни, но сепак,  

значајни активности за обезбедување на основните предуслови за градско наличје на Крива 

Паланка. 

 Би почнал од проектите кои веќе се реализирани и успешно завршени.  

 Со шестмесечна интензивна и сеопфатна акција и ангажирање на 50 невработени лица 

расчистени се голем број депонии и деградирани површини, кои со години беа запустени.  

Уредени се хортикултурно и со зеленило повеЌе локации, како и спортско-рекреативни 

простори, извршена е санација на потпорни зидови, мостови, пристапи и патеки во градските и 

приградски населби.  Проектот е реализиран со финансиска подршка од Програмата за 

ангажирање на невработени лица на Владата на РМ и со сопствени средства на општината.  



Во рамиките на комуналната сфера обновен е и уреден запустениот градски парк, а 

воведено е и ноЌно собирање на сметот и миење на улиците. Сите овие активности  

придонесоа за обезбедување на повисоки еколошки стандарди и почиста и здрава средина, 

како основен постулат на денешното живеење и неопходна потреба на граѓаните што треба да 

им ја обезбеди секоја сериозна власт. 

Изминатиот период беа поплочени улиците Крушевска, 4 Јули и Орце Николов, 

изградени потпорни ѕидови на улиците 8-ми Окомври, 4-ти Јули, Наско Тамбурков и Моша 

Пиајаде, асфалтиран е дел од улицата Никола Тесла, а извршена е и санација на улиците Херој 

Карпош, Баглачка, Наско Тамбурков и во населбата Лозаново.   Училишниот двор, пак, на 

Јоаким Крчовски, познат како Партизан, после повеќе од 30 години е асфалтиран и адаптиран 

во детско игралиште, а воедно, уредена е и пешачка патека на улицата Наско Тамбурков.  

Изградивме и пет детски игралишта од кои две се во селата - Луке и 

Конопница,опремени со инвентар за игра и забава, а целта е да се обезбеди рекреација на 

младата популација за да се тргне од улицата и опасностите кои демнат. Обезбеден е уште 

еден објект за одмор во центарот на градот, со донација на Тобако, а сите објекти заедно му 

дадоа нов лик и нови содржини на градот. 

По повеЌе од  20 години, изграден е и најсовремен јавен тоалет, со посебен пристап за 

хендикепирани лица, средствата се обезбедени од Министерството за транспорт и врски.  

Со запоЧнување на новата учебна 2009/2010 година, започна и реновирањето на 

Гимназијата „Ѓорче Петров“. Реконструирана е и доопремена спортската сала, поставено е 

ново најмодерно решение на подот во фискултурната сала. Санитарните чворови се 

реновирани, а извршено е и уредување на  влезот во гимназијата.  Воедно е направен и 

паркинг  простор, кој го користат вработените и месното население, што е соодветно решение 

за ублажување на проблемот со паркирање во овој критичен дел. 

Она за кое навистина можам да кажам дека јас како градоначалник се гордеам е тоа 

што Крива Паланка од оваа учебна година стана и универзитетски град. Беа отворени 

дисперзирани студии по информатика, во рамките на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“.  

На факултетот  се запишаа 41 студент и тука  предаваат врвни професори. За неколку 

години нашата општина ќе  прерасне во еден од центрите за информатика, кој ќе привлекува 

студенти и од соседните држави.  Во овој контекс сакам да истакнам  и уште  една образовна 

новина, - а тоа е дека на повидок е уште еден успех на научен план,  односно  од оваа учебна 

година во нашиот град ќе бидат отворени и дисперзирани студии по градежништво, што значи 

дека ќе имаме и градежен факултет во градот. Со тоа навистина можеме да го епитетираме 

нашиот град како универзитетски град.  За воља на вистината вакво  нешто ние 

кривопаланчани до пред неколку години не можевме ни да го замислиме,  а денес тоа е 

реалност. 

Кога сме веќе кај образованието сакам да истакнам дека веќе од претстојната учебна 

година во Гимназијата „Ѓорче Петров“ ќе бидат воведени и нови насоки и тоа: за готвачи и  

угостители, а воедно ќе биде отворена и паралелка за среднисти - информатичари, кои ќе 

можат да го продолжат образованието на факултетот по информатика. 



Општината  на мој предлог им даде подршка и на младите таленти  со доделување на 4 

стипендии за средношколци и исто толку за студенти во висина од по 4.000,00денари, а и во 

иднина ќе се грижиме за што е  можно поголема поткрепа на знаењето и образованието на 

младите потенцијални кадри. 

Општината  во соработка со Министерството за здравство и Американско-

македонската асоцијација од Детроит, успеа да обезбеди донација, вредна 450 000 долари 

што воедно е и најголема донација досега,  успеавме да обезбедиме медицинска опрема и 

потрошен материјал за здравствениот дом. 

Успешно го реализиравме и проектот „Да го допреме срцето на Осогово“, финансиран 

од Европската унија, во чии рамки е асфалтиран  и локалниот пат Дурачка Река-Дренак, 

поточно делницата Метоф-Стојанкино во должина од 2,5 км. Целта ни е целосно да се 

доизгради овој локален пат, со кој не само што ќе се обезбеди патната инфраструктура за 

жителите, туку  тој ќе се поврзе и со хидроситемот „Злетовица“, што понатаму отвара 

можности за нови комуникациски врски и развој на туризмот на овој локалитет. 

Оваа година започнавме и интензивна соработка со  пограничниот град Ќустендил за 

развој на локалните бизниси, преку искористување на заедничките потенцијали за подршка од 

европските и меЃународни фондови. Веќе се одржани повеЌе средби на бизнис секторот, 

разменети се искуства, а имавме и заеднички настап на саемите за туризам во Белград и 

Софија. Воспоставивме и отворена соработка со еден од најреномираните институти за 

овоштарство од Ќустедил, од  каде нашите овоштари имаа и ќе имаат  можност да добиваат 

вредни и стручни совети од врвни експерти. 

Како општина со автентична култура и традиција, посебен акцент дадовме и на 

реализација на повеќе проекти од културата и туризмот. 

 По пауза од 30 години, го обновивме староградскиот  состав „Распеани паланчани“, кој 

побуди голем интерес во јавноста и во него сега членуваат се поголем број кривопаланчани, 

кои ја презентираат староградската песна, обичаите и културата на градот. 

 За прв пат го востановивме Меѓународниот театарски фестивал „Свети Јоаким 

Осоговски“, на кој настапија истакнати театри од Бугарија и Србија, а специјални гости беа 

доајенот на македонскиот театар Милица Стојанова и Амбасадорот на македонската култура 

во Србија Зафир Хаџиманов. Фестивалот наиде на извонреден прием кај граЃаните кои за 

првпат имаа можност да го почувствуваат еднонеделното славење на театарската уметност во 

нашиот град. 

 По повеќегодишна пауза, успеавме да го зачуваме и одново да го популаризираме 

изворниот фолклор и богатото народно творештво, преку повторно реализирање на 

Меѓународниот фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски“. 

 За првпат беше организирано и квалитетно кривопаланечко културно лето, со бројни 

уметнички содржини и гостувања на истакнати уметници, што Ќе прерасне во традиција, која 

ќе се реализира секоја година. 



 Избравме и препознатлив кривопаланечки сувенир, кој претставува стилизирана 

претстава на наделеку прочуениот кривопаланечки симит. Веќе изработуваме и концепт за 

подршка на неговото традиционално производство и производителите  и негово брендирање 

како автентичен и уникатен кривопаланечки специјалитет. 

 Под мотото  „Да се запознаат убавините на осоговските планини“, а во чест на 

големите просветители „Свети Кирил и Методиј“, востановивме и ревијално џип рели, кое 

годинава Ќе се одржи по вторпат. Целта е да се искористат прекрасните предели на 

Осоговието за еден ваков вид спорт  и да се привлечат што е можно поголем број туристи, 

преку најразновидни форми на туристички активности и атракции. 

 Го збогативме и славењето на христијанскиот празник Водици со организирање на 

„Кривопаланечка пивтијада“, која исто така станува традиционална и ќе се одржува секоја 

година. 

 Во изминатиот период беше финализиран и стратешкиот план за локален развој на 

општината, за периодот 2009-2014 година, кој претставува координирана рамка  за 

приоритетните цели врз кои ќе се фокусира локалната самоуправа во наредните 6 години. 

 Покрај успешно реализираните проекти, во тек се и повеЌе други проекти кои се 

спроведуваат во моментов. 

 Како стратешки и капитален проект, кој Ќе биде благодет за идните генерации, се 

зафативме со изградба на минихидроцентрали на  цевководите од Калин Камен и Станечка 

Река. Ова е една од најисплатливите инвестиции, која ќе обезбеди приход од околу 500 000 

евра на годишно ниво, кои пак наменски ќе се искористуваат за најприоритетните потреби на 

граѓаните. Идејниот проект веќе е изготвен, а изградбата ќе чини околу 1,175 000 евра, кои 

општината ќе ги обезбеди преку долгорочен кредит. За да нема никакви дилеми за овој проект 

и да бидат отфрлени сите сомневања, одржавме и јавни презентации на кои беше 

апсолвирана и потврдена неговата голема економска исплатливост.  

 Во тек е и решавањето на водоснабдувањето за жителите од левиот брег - 

таканаречената висока зона  на градот. Започнато  е со изградба на нов резервоар и ќе 

продолжи нов цевковод. Со ова ќе се отстрани тесното грло и ќе се обезбеди квалитетно и 

континуирано водоснабдување на околу 2000 жители. 

 Успеавме да обезбедиме и 7,5 милиони денари од Владата како помош  за санација на 

свлечиштето кое се појави во населбата „Илинден“, бидејЌи  претставува опасност од 

потрупување и уривање на околните куЌи и другата инфраструктура. Проектот за санација веќе 

е направен  и по изборот на изведувач и решавање на имотно-правните работи ќе започне 

изведбата. 

 Во моментов се работи и на регулација на долот и изградба на пристапен пат во 

населбата „Скрљава“ , со што конечно ќе се стави крај на долгогодишните маки на жителите од 

овој реон.  



         Почнавме и со изградба на првото тениско игралиште во градот. Моментално се 

расчистува локацијата, а наскоро ќе започне и изградбата, со што конечно ќе обезбедиме 

услови за афирмација и на овој спорт.  

          Во очекување сме да пристигне и противпожарно возило, донирано од британска 

организација „Операција флорион“, која едновремено ќе изврши и обука и специјализиран 

тренинг за пожарникарите. 

 Оваа година ќе се инвестираат и околу 546 000 евра во училиштата, преку  ИПА 

проектот компонента 1 за развој на општинска инфракструктура. Комплетно ќе бидат заменети 

кровната конструкција и  столаријата, во Јоаким Крчовски. Во основното училиште Илинден  се 

менува кровот столаријата и изолација на училиштето односно ќе има нова фасада. Во 

училиштето во село Конопница се менува кровот, таваните, патосот, столаријата и електрична 

инсталација. Во училишната зграда „Партизан“ ќе биде сменета  кровната конструкција, 

столаријата, подот, плафоните, електрична инсталација и  ќе биде воведено и парно греење за 

учениците, а воедно ќе биде и реновирана салата Партизан. 

 До  средината на месец мај ќе се асфалтира уште еден километар од патниот правец 

кон Калин Камен, а во подготовка е и изготвување на техничка документација за патните 

правци село Дренак до Каврак, кратовско, во должина од 6 км,  и Градец-Габар, во должина од 

5 км. Истовремено,се изработува и техничка документација за преадаптација на стар простор 

во дом за стари лица во селото Добровница и за пренамена на задружниот дом во село 

Жидилово во повеќенаменски центар за локалната заедница. Овие проекти  се непобитен факт 

дека локалната власт се грижи, не само за градот, туку  и за селските средини и нивниот 

инфраструктурен развој. 

 Во тек е и изработка на планови и проекти за управување со цврст отпад во рамките на 

Североисточниот плански регион и јакнење на локалните капацитети. Општината  започна и со 

спроведување на  бесплатни курсеви по информатика во кои се вклуЧени разни возрасни 

структури, а се реализира и обуката „Чекор поблиску до Европската унија“,- која има за цел да 

ги зајакне механизмите за искористување на можностите од инструментот за предпристапна 

помош и програмите за финансирање на локалните самоуправи. Општината подготвува и нова 

веб страница, која ќе им овозможи на граѓаните брз пристап до потребните информации, а ќе 

има и посебна страница на која сите граЃани и правни субјекти ќе можат да ги пријават 

проблемите  поврзани со обезбедувањето на општинските услуги. Седум дена во неделата 

граѓаните ќе можат да ги пријавуваат и комуналните  и другите проблеми поврзани со 

функционирањето на општината,  а општинските служби ќе се обидат да ги решат во најкус 

можен рок. Со ова очекуваме значително подобрување на ефикасноста на услугите и 

зголемување на задоволството кај граЃаните. 

 Конечно годинава ќе профункционира и музејската дејност во општината. Со 

финансиска подршка на Министерството за култура ќе се реализира првата историска 

поставка, првата староградска етно поставка и проектот староградската архитектура-некогаш и 

денес, преку кои Ќе бидат документирани историјата, развојот и културното наследство на 

Крива Паланка. 



 Локалната самоуправа годинава аплицираше  со повеЌе проекти и за финансиска 

подршка  од ИПА програмата за прекугранична соработка и  се надеваме дека добар дел од 

нив ќе бидат одобрени од надлежните фондови. Во партнерство со Општините Ќустендил и 

Дупница очекуваме одобрување на прекуграничните проекти за формирање на Центар за 

културно и историско наследство во Крива Паланка, изградба на локален пат и партерно 

уредување на испосницата на „Свети Јоаким Осоговски“, истражување и промоција на 

сакралното наследство, електронска мрежа за промоција на туристичките, историски, културни 

и природни потенцијали во пограничниот регион, инсталирање на видео систем за рано 

откривање и превенција од пожари, развој на Осогово како зона за одмор, туризам и спорт и 

воведување на комуникационен информациски систем во насока на е-влада, кој ќе биде во 

функција на граѓаните 24 часа секој ден. 

 Подршка очекуваме и за аплицираниот проект за изработка на генерален 

урбанистички план за градот и детален урбанистички план  за десниот брег, со што конечно ќе 

се реши урбанистичкиот хаос предизвикан од застојот во изградбата на железничката пруга. Се 

надеваме дека документацијата, на која се чека долги години, ќе се реализра во рационален 

рок и конечно граѓаните, а и општината, че можат да ги решат натрупаните проблеми околу 

изградбата на објекти и другата инфраструктура. 

 Очекуваме да добиеме и средства од Министерството за животна средина до кое 

аплициравме со проекти  за реконструкција на водоводот со замена на азбестните цевки, 

чистењето на диви депонии, селекција и управување со отпад, изработка на проект за фекална 

канализација во селото Мождивњак, ревизија на локалниот еколошки акционен план и 

истражување и изработка на катастар на биодиверзитетот на нашето подрачје. 

 Како локална самоуправа , која постојано е ангажирана на подобрување на развојните 

капацитети на општината, утврдени се и повеЌе приоритетни задачи, кои ќе настојуваме да ги 

реализираме во наредниот период. 

 Меѓу нив најзначаен е проектот за гасификација на градот. На овој проект му 

обрнуваме посебно внимание бидејќи цениме дека е од витално значење за развојот на 

нашиот град. Целта на овој проект е подобрување на комуналната инфраструктура, 

обезбедување здрава и чиста средина и повисок стандард за граѓаните. За таа цел формирано 

е ново јавно претпријатие „Калин Камен“, кое  меѓу другото ќе ја врши и оваа дејност.  

 Во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги за кој е склучен 

договор меѓу Министерството за финансии и Светската банка, предвидена е замена на 

азбестно-цементните цевки на градскиот водовод, на неколку делници во градот, во должина 

од 2 км. Општината планира и реконструкција на уличното осветлување преку замена на 

постојните живини со натриумови светилки. Новото решение значајно ќе ја намали 

потрошувачката на електрична енергија и ќе го зголеми квалитетот на осветлувањето. 

Предвиден е и проект за замена на старите и дотраени водомери , со што ќе се намалат 

загубите на вода, ќе се регистрираат оштетувањата и дефектите и ќе се овозможи објективно 

мерење на потрошувачката на вода.  



 Во планираните идни проекти е и изградбата на административно деловен  компекс на 

местото на малата општинска зграда, преку воспоставување на јавно приватно 

партнерство,што е во согласност со  стратешкиот план за локален развој на општината.  

 

 Почитувани советници (почитувани сограЃани) 

 

 Оваа е реалната слика за мојата работа и работата на општинската власт во изминатата 

година. Вие проценете колку сте задоволни од сработеното, а за секој ваш добронамерен 

предлог или идеја без разлика на тоа од кого потекнува, спремен сум да седнеме и да 

разговараме.  

 Свесен сум дека општината се соочува со  голем број проблеми, дека граЃаните имаат 

потреба од уште многу проекти и дека треба уште многу да направиме. Ви ветувам дека во 

идниот период  ќе продолжиме да се трудиме, напорно ќе работиме и  нема да ги изневериме 

вашите очекувања. Се надевам дека сите заедно, без оглед на политичката определеност, без 

субјективен критицизам, ќе работиме за подобра иднина на градот и единствено за доброто 

на нашите граќани, што е наша единствена цел. 

 Напорите Ќе бидат наши, резултатите ќе ги чувствуваме сите  и очекуваме дека 

објективно ќе ја цените нашата работа. 

 Ќе се трудиме да бидеме уште подобри за да ја оправдаме, а секако и понатаму да ја 

заслужиме вашата доверба. 

 Како ваш градоначалник, ќе работам чесно и вредно, домаќински и рационално, 

исклучиво во интерес на сите граЃани.  

 Ви благодарам. 


