
Почитуван  Pретседател na Sovetot na op{tina Kriva Palanka, почитувани 
советници, ценети гости, драги пријатели, дами и господа!  
 
Sо особена чест и задоволство  Vе поздравувам и Ви посакувам  добредојде на 
нашата свеченост, по повод Денот на ослободувањето на Крива Паланка ,,8-ми 
Октомври”.  
 
Дозволете ми да упатам особена благодарност и да го изразам огромното    
задоволство што  денеска со нас се и нашите драги и почитувани пријатели,  
ценети гости и соработници.  
 
Денеска мојот град ги слави слободата, независноста и сувереноста. Највисоките 
идеали на секој народ, секоја нација. Денеска се потсетуваме на  далечниот 8-ми 
октомври 1944 година. Kонечно вечниот идеал за слободата на Крива Паланка е 
остварен, а не можеме ако не го поврземе со 1991 година кога  се изборивме и за 
самостојноста на нашата држава, со што започна и новиот реформски процес, на кој  
се приклучи и нашата општина, трасирајќи го патот кон европските стандарди и 
достигнувања.  
 
Нашата генеза на опстојување  има длабоки корени во кои се втемелени упорноста и 
храброста, желбата и пожртвуваноста да истраеме пред сите предизвици и тоа треба 
да не води и во овие транзициски времиња. Дека земјата може да опстане само со 
храбрите е запишано уште во 1634 година  при основањето на градот,  како           
Eгри Дере,  од страна на Бајрам паша, на тогашната мермерна плоча , која како редок 
документ со кој можат да се пофалат многу малку градови на Балканот,  денес се 
чува во Музејот на Македонија, а ние почнавме со активност да копија од оваа плоча 
донесеме и поставиме во нашиот град.  
 
Како  значаен економски, трговски и културен центар во минатото, за Крива Паланка 
пишувале бројни патеписци и добронамерници, а Кривопаланчани биле познати до 
Солун, Софија, Белград и Истанбул. Патот низ кривопаланечката клисура, пак, не 
бил само  значаен стратешки пат низ кој минувале бројните карвани, трговци и 
патници, туку и дел од големите походи на нашите познати и славни ајдути, војводи 
и револуционери, кои ги дале своите животи за македонската кауза. 
Во кривопаланечката, но истовремено и во македонската историја, е запишано и 
името на една од ретките и најпознатите жени војводи, Румена Војвода од 
кривопаланечко, позната како планинска царица на Осоговието,  која одиграла 
огромна улога во македонското ајдутство. Посебна гордост за нас е и големиот 
Карпош Војвода и неговото востание во Североисточна Македонија, при што Крива 
Паланка била едно од главните упоришта на големиот востаник. Карпошовото 
востание, како прв организиран обид да се отфрли ропскиот јарем во Македонија,  го 
посеало семето на слободарската епопеја и на кривопаланката почва. Затоа оваа 
славна личност заслужува да добие посебно место во нашата општина.   Не смееме 
да ги забораваме лугето  и нивните дела, посебно кога тие нешто направиле за нас, 
односно нашата општина. Кога може да се слави Крушевската република, со 12 дена 
слобода, треба да се оддаде почит и на Карпошовата република, чија слободна 



територија опстојувала цели 3 месеци и тоа во времето кога турската империја била 
нај јака. Затоа сметам дека  е  повеќе од чест одлуката, што неодамна ја донесовме,  
новиот плоштад пред општинската зграда да го носи  името „Карпошово востание“,а 
воедно да биде изградено и посебно спомен    обележје на славниот херој.  
 
Кривопаланчани во историјата претрпеле многу прогони,  загуби и дале многу 
жртви, но никогаш не се откажале од својата слободарска идеја. Нивното 
револуционерно дело продолжило  низ годините на балканските и двете светски 
војни, а кривопаланечкиот партизански одред го дал завршниот удар против 
окупаторите, остварувајќи ја вековната желба за слобода. Неми сведоци за нивната 
пожртвуваност, посветеност на татковината и општината, за кои ги дале своите 
животи, се бројните спомен обелжја, кои ја слават нивната борба и вечноста во 
меморијата на Крива Паланка. 
 

 Почитувани! 
 

Како кривопаланчани, можеме да бидеме горди на нашето минато, историја и 
традиција, која во континуитет го потврдува стратешкото значење на нашата 
општина за регионот, а ние сме тие кои треба да се вложиме себеси за да го 
обезбедиме понатамошниот наш развој, да ги реафирмираме повеќевековните и 
повеќедецениски вредности и да обезбедиме достојно и пристојно место за живеење 
на секој наш граѓанин. 
 
Изминатите  години, Крива Паланка ги градеше општествено-политичките, 
економските и  културните капацитети и се залагаше за афирмација на оваа мала, но 
значајна општина, единствена и најубава за своите граѓани. Денес, нам ни е доверена 
должноста и одговорноста да го потврдиме заслуженото место на оваа стратешка 
крстосница од Коридорот Исток-Запад, која ја поврзува Македонија со Балканот и 
Европа.  Наша задача е и понатаму достоинствено да се бориме за мирот и 
демократските процеси, да обезбедиме квалитетен живот за секој наш граѓанин. 
Денешна Крива Паланка е современ град , кој активно работи на својата преобразба  
и прави напори да се доближи до европските начела за достоинствена и 
функционална локална заедница. Патот кон овие достигнувања не е ни малку лесен. 
Соочени сме со глобална економска криза, која најмногу ги погодува најмалите и 
најкревките заедници,меѓу кои е и нашата општина. Затоа, пак, и нашата локална 
политика мора да биде многу посуптилна, со јасно изградена стратегија и строго 
определени приоритети, кон кои мора сите зеднички и здружено да се придржуваме. 
Како никогаш досега неопходна ни е  одговорна и ефикасна локална власт, која ќе 
работи врз принципите на усогласена партиципативност, отчетност, организираност  
и самоодговорност. Креирањето на транспарентна, финансиски моќна, независна  и 
децентрализирана локална самоуправа  во која граѓанинот и неговите потреби се на 
прво место е нашата единствена и највисока цел. 
 
Мораме да потенцираме и тоа  дека имавме еден многу лош период во во развојот на 
овој град. Имено имавме период на пропагање на големите индустриски капацитети 
во општината кое нешто предизвика и големо економско и социјално назадување на 



нашата општина.  Огромен дел од луѓето останаа без работа, нивната економска 
состојба се влоши, а со самото тоа  не само како луѓе туку и како како општина, 
односно како организирана заедница имаме проблем кој навистина не е едноставен и 
лесно решлив. Ние сме генерации кои треба да го ублажат овој негативен процес и 
да создадеме услови на континуиран развој на нашата општина. Ова е тежок процес, 
ова е процес во кој треба да ги отвориме вратите за инвестирање во нашата општина 
за секој оној кој има чесни намери да инвестира во економскиот развој на нашата 
општина, без разлика на тоа дали станува збор за стран или домашен инвеститор, а 
јас како градоначалник  и вработените во општинската администрација тоа ќе го 
подржиме.   
 
Иако нашите капацитети се ограничени, сепак настојуваме да го држиме чекорот со 
реформите и градењето на општинските структури  и институции, за да ги 
искористиме сите расположиви капацитети и ресурси. Економскиот развој  го 
темелиме на нашите најголеми потенцијали- природните богатства, малото 
стопанство,традиционалното наследство, развојот на туризмот и пограничната 
соработка, како наши најголеми адути и репрезенти, со кои можеме да се етаблираме 
во развиениот свет и да се носиме со развиените општини. Ги првиме првите 
успешни чекори на овој план и веќе можеме да кажеме дека Крива Паланка излегува 
од својата анонимност, ставајќи ги во погон капацитетите, кои почнуваат се повеќе 
да се искористуваат и да  добиваат на квалитет. 
 
Денес општината може да се пофали дека има ефикасна и модерна локална 
администрација, отворена 24-часа за граѓаните, благодарение на современата опрема 
и технологија, како и стручниот и квалитетен кадар  со кој располагаме. 
Воспоставивме најсовремена и многу поедноставена комуникација  за брзо и 
ефикасно решавање на  проблеми  и задоволување на нивните потреби. Во тек сме и 
со најсовремените европски модели и системи за ефикасно водење на локалните 
проекти и развојни стратегии, кои се рефлектираат преку јавно- приватни 
партнерства за најзначајните инфраструктурни проекти, како што е на пример 
гасификацијата на градот и урбаното уредување на локалитеите. Со проектот за 
изградба на мини хидроцентралите на водоводите успешно навлегуваме и во 
искористувањето на природните потенцијали, а активно работиме и на 
подобрувањето на градската инфраструктура и развојот на руралните средини. Наш 
особено голем приоритет е и подршката од европските фондови за прекугранична 
соработка , од каде можеме да црпиме значајни средства за развојни и одржливи 
проекти.  Крива Паланка веќе е докажана на овој план и  има одличен тим на кој 
мора да му заблагодариме затоа  што го заслуживме местото на лидер како една  од 
најуспешните општини во трансграничната грантова шема на Европската унија. 
Вложивме и ќе вложуваме и во културата и градењето на повисока културна 
политика, неопходна за самосвесноста и повисоките дострели на градското 
јадро,што веќе почнува да ги дава своите резултати преку Меѓународниот театарски 
фестивал „Свети Јоаким Осоговски“ и другите бројни културни случувања во градот. 
Во центарот на нашите активности се и образованието и спорот, преку кои досега 
сме се стекнале со значајни дејци, интелектуалци, политичари, врвни експерти, како 
и  успешни спортисти со кои сите ние кривопаланчани се гордееме.  Притоа, многу 



важно е што ја имаме подршката од Владата,  државните и меѓународните  
институции за  да продолжиме да го градиме своето паретнерство и да ги 
зајакнуваме институционалните и економски капацитети на општината. 
 
Крива Паланка има уште многу со што да се гордее. Никако не смееме да го   
заборавиме манастирот „Свети Јоаким Осоговски“, кој веќе 10 века е  нашето 
културно и духовно светилиште околу кое се обединувале кривопаланчани во 
најпресудните моменти, во опстојувањето на христијанскиот дух,   
преродбеништвото, но и самобитноста и автохтоноста на нашиот народ.Овој духовен 
светилник е најзаслужниот за нашата презентација во светот, најголемиот бренд, кој 
ја отсликува нашата особеност и посебност, кои се предизвик за огромниот број 
туристи, воодушевени од амбиетналниот простор, сакралноста и гостопримливоста 
на кривопаланчани. Уште еден бренд на нашата препозналивост е нашиот 
кривопаланечки симит, оригиналното лепче кое ја носи приказната 
кривопаланечката историја, духот на живеењето на овие простори и спомените за 
познатата кривопаланечка чаршија. Симитот како кривопаланачки бренд успеа  и 
официјално  да стане сувенир на нашиот град, а  ние  понатаму ќе продолжиме да 
создаваме афтентични брендови, црпејќи го нашето традиционално богатство, 
народно творештво и природни ресурси. Ќе го продолжуваме и нашето партнерство 
и соработка со општините од регионот и пошироко, како голема придобивка за 
размена на заеднички искуства и побрз развој кое нешто досега го покажавме со 
примерот на збратимените општини Вршац и Дупница и блиските односи со 
пограничните општини од Бугарија и Србија. Најголем успех е што успеавме  да го 
решиме проблемот со отварањето на новиот граничен премин Голеш-Голема 
Црцорија, кој веќе се подготвува да профункционира и повторно ќе ни ги отвори 
можностите за забрзан заеднички развој и перспектива на овој пограничен регион. 

  
Почитувани присутни, 
 

Денеска е свечен ден и нема да зборуваме за различните ставови, сфаќања и  
политички спротивставени мислења, кои се  и продуктивни за прогресот и развојот 
на општината, но понекогаш, понесени од предрасудите и субјективноста тие 
можеби се најголемата пречка за иднината на нашиот град и нашите граѓани. 
Затоа, моја порака ќе биде „Сите ние имаме огромна задача и обврска кон нашите 
претходници, современици, но и идни генерации.Ни претстои уште многу работа 
што треба да ја завршиме, затоа Ве повикувам сите без разлика на политичка 
припадност да земеме активно учество во развојот на нашата општина. Да го 
сочуваме достоинството на плодотворната и макотрпна историска заслуга на нашите 
сограѓани, да обезбедиме квалитетен живот на нашите граѓани и да  им го трасираме 
патот кон европска иднина на нашите поколенија“. 
Нека не води единството, непристрасноста и упорноста, сплотени во визијата Крива 
Паланка да стане срцето на регионот, кон кој ќе се стремат и ќе го слават гордите и 
самопрегорни Кривопаланчани. 

 
Драги мои кривопаланчани, почитувани гости, 

 



Нека ни е среќен празникот „8-ми Октомври“ и нека ни е за многу години. 
 
Ви благодарам 
 

 
 

 
 
 


