
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
декември 2014

Студиска посета во Словенија на енергетско ефикасни
институции
Понеделник, 10 ноември 2014

Во рамки на активностите од проектот „Јавните институции енергетски ефикасни“
Бр.2007CB16IPO007-2012-3-002, партнерите од проектот, Општинското основно училиште
„Илинден“ од Крива Паланка и Центарот за општествена поддршка од Дупница, Р.
Бугарија, во периодот од 2 до 6 ноември 2014 година, реализираа студиска посета во
Словенија.

Тимот, кој покрај претставниците на партнерите од проектот, го сочинуваа и градоначалникот
на Општина Крива Паланка г.Арсенчо Алексовски, претставници на општинската
администрација и раководители на јавни институции имаше можност да ги посети енергетски
ефикасните системи во Р.Словенија - гасни и кондензациски котли, фотоволтаици, сончеви
колекторски системи, топлотни пумпи како и примери за спалување на отпад за добивање на
енергија.
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Беа посетени фирмата Weishaupt, Здружението на словенечки фотоволтаици, топланата во
Цеље, основно училиште Лава, кои се значајни во делот на користењето на обновливи извори
на енергија во Република Словенија.

Градежни активности на улицата Наско Тамбурков
Понеделник, 10 ноември 2014

Во тек се градежни активности што ги спроведува Општина Крива Паланка за асфалтирање на
делот од улицата „НаскоТамбурков“. Во текот на минатата недела беа извршени земјани
работи како и поставување на ивичњаци заради прифаќање на површинските води.
Во наредниот период останува уште да се изврши нивелацијата на шахтите како и
асфалтирање на улицата. Делот од улицата, опфатен со градежните активности, е со
должина од 200 метри и ширина од 4 метри.
Изведувач на градежните работи е градежната фирма „Лабино –Трејд“ од Гостивар.

Се одржа манифестацијата „Паланечка компиријада
2014“
Понеделник, 10 ноември 2014

Во сабота на градскиот плоштад во Крива Паланка по вторпат се одржа
манифестацијата „Паланечка компиријада 2014“. Манифестацијата ја отвори
градоначалникот г.Арсенчо Алексовски, по што следуваше осветување со желба за поубав род
од страна на свештени лица при МПЦ-Крива Паланка.
- Осоговскиот компир е меѓу највкусните и најбараните во земјава, еден од препознатливите
брендови на Крива Паланка и со оваа манифестација сакаме уште повеќе да го афирмираме и
достојно да ги презентираме неговите квалитети, истакна градоначалникот на Крива Паланка
Арсенчо Алексовски.
На градскиот плоштад беа поставени штандови со компир произведен во Осоговието, беа
изложени специјалитети од компир, се читаа текстови за компирот како амбасадор на Крива
Паланка и се одржаа натпревари во брзо лупење компир и лупење најдолга лушпа од компир.
Посетителите имаа можност да ги дегустираат разновидните јадења подготвени од компир со
посебна декорација, направени од вештите раце на домаќинките и да слушнат за
благотворните дејства на компирот, неговото користење како лек и кулинарски трикови за
приготвување јадења од компир.
Иницијатор за востановување на „Паланечка компиријада“ е паланчанката Весна Чурчиќ-
Величковска која се погрижи за интегрирање на што поинтересни содржини, а ја изработи и
маскотата „Паланечко компирче“.
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Манифестацијата која се организира под покровителство на општина Крива Паланка, во
соработка со Градскиот музеј, беше проследена со богата културно- уметничка програма.
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Oдржана првата форумска сесија од буџетскиот
форум
Среда, 12 ноември 2014

Во организација на локалната самоуправа, а со финансиска поддршка од Швајцарската
агенција за развој и соработка и во соработка со Единицата за координација на форумите, во
Крива Паланка, на 11 ноември 2014 година, се одржа првата форумска сесија од буџетскиот
форум, кој е дел од програмата „Форуми во заедницата“.
Целта на буџетскиот форум е граѓаните да добијат целосен увид во приходите и расходите на
општината и со свои предлози да учествуваат во креирањето на општинскиот буџет за 2015
година, во рамките на стратешкиот развоен план и приоритетите за развој на општината за
наредната година.

На форумската сесија присутните ги поздрави градоначалникот на Крива Паланка, Аренчо
Алексовски, кој истакна дека учеството на граѓаните во донесување на одлуките на локално
ниво е од особено значење за транспарентното и отчетно работење на општинската
администрација и за подобрување на услугите и потребите на граѓаните.
-Посакувам успешна работа на буџетскиот форум во општината, која пред неколку години
успешно спроведе проектен форум од кој произлезе изградбата на главната улица „Свети
Јоаким Осоговски“ во делот на Старата чаршија. Очекуваме дека успешно ќе го спроведеме и
форумскиот процес за партиципативно и транспарентно изготвување на буџетот за 2015
година, кој ќе биде креиран во консулстација со граѓаните. Форумот е извонреден начин
граѓаните да се запознаат со општинскиот буџет и да дават свои предлози за приоритетните
буџетски програми и проекти. Се разбира, сите нивни предлози нема да може да бидат
прифатени, со оглед на ограничените средства, но добар дел од тие приоритети, поточно оние
кои се издржани и реални, ќе влезат во општинскиот буџет за 2015 година, посочи Алексовски.
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Раководителот на Одделението за финансиски прашања, Татјана Ѓоргиевска, на присутните
граѓани им го презентираше процесот на буџетирање и структурата на буџетот на општината,
при што ги запозна со приходите и расходите кои се реализираат во една фискална година,
изворите на приходи, нивната распределба, како и намената на буџетските
трошоци.Истовремено на учесниците им беше даден и преглед на реализацијата на
стратешкиот развоен план и приоритетите за развој на општината за 2015 година.
Според правилата на форумскиот процес, учесниците на форумот одлучија да работат на 9
работни маси преку кои ќе ги презентираат своите предлози за приоритетни програми и
проекти.
На првата форумска сесија граѓаните дадоа 27 предлози за приоритети за развој на
општината за 2015 година, кои би можеле да влезат во општинскиот буџет, во зависност од
надлежностите на општината, расположивите средства и оправданоста на предлозите.
Во наредните 4 форумски сесии учесниците ќе имаат можност да се запознаат со буџетските
програми и да даваат свои предлози за нови проекти во општинскиот буџет и нивно
позиционирање според приоритет.
Следната форумска сесија, на која ќе се гласа за буџетските програми за кои ќе се дискутира
на форумот, ќе се одржи на 19 ноември, во ресторан „Облаче“, со почеток во 13 часот. Сите
заинтересирани граѓани можат да учествуваат на форумот, а за сите нив е обезбеден
организиран превоз, со поаѓање во 12,45 часот од пред општинската зграда.

Одржана работилница за административните
службеници
Четврток, 13 ноември 2014

Вчера во просториите на Општина Крива Паланка
се одржа Работилница за примена на Законот за
вработени во јавниот сектор и Законот за
административни службеници и систем на
управување темелен на компетенции.

На работилницата, која ја водеа претставник од
Министерството за информатичко општество и
администарција и претставник од Агенцијата за
администарција, присуствуваа вработени во
администарцијата од општините Крива Паланка,
Ранковце, Кратово и Пробиштип. Присутните ги
поздрави градоначалникот г.Арсенчо Алексовски
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Aсфалтирање на дел од улицата „Моша Пијаде“
Понеделник, 17 ноември 2014

Во текот на изминатите денови беше асфалтиран делот од улицата „Моша Пијаде“ со должина
од околу 100 метри и ширина од 4 метри. Вкупно беа вградени околу 400 m2 нов асфалт на
претходно тампонираниот носив слој. Истовремено беше извршено нивелирање на улицата
заради одводнување на површинските води. Градежните активности продолжуваат и во текот
на наредните денови согласно предвидената динамика и временските услови.
Изведувач на градежните работи е градежната фирма „Лабино-Трејд“ од Гостивар.

Млади таленти од Крива Паланка со вредни награди
на Меѓународен натпревар за камерна музика
Понеделник, 17 ноември 2014

Ученици од нижото музичко училиште при ООУ„Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка, кои ги
изучуваат тајните на музиката под раководство на професорката Лариса Жулина-Митовски,
освоија вредни награди на Меѓународниот натпревар по камерна музика, кој се одржа по 5-ти
пат во Кавадарци.

Младите таленти Ања и Мелани Алексовски, Лора Петкова и Нина Димитровска ги освоија
првото и второто место во четирирачно свирење на пијано, во преткатегорија одредена
според нивната возраст. Ученичките од 4 и 5 одделение ги воодушевија присутните и жирито
со своето музицирање, доделувајќи им ги вредните награди.
-Пресреќна сум што настапив успешно на натпреварот и што со своето свирење го заслужив
добиеното признание. Ова беше прв мој настап пред толку бројна публика и ми дава поттик да
се усовршувам и да и се посветам уште повеќе на музиката, вели малата Лора Петкова.
Меѓународниот натпревар за камерна музика во Кавадарци се одржува во организација на
Домот на културата „Иван Мазов Климе“ и Основното музичко-балетско училиште „Лазо Мицев
Рале“, под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци и со
поддршка од Министерството за култура на РМ. Според организаторите, целта на овој
натпревар е откривање и афирмација на млади таленти и на педагози со исклучителни
резултати, како и на размена на педагошки искуства. Преку натпреварувачката и концертна
активност, учениците се стекнуваат со самодоверба и се мотивираат и понатаму да го
развиваат својот талент.
Учесниците ги оценува од меѓународно жири, составено од еминентни педагози и
активни музички уметници. Кривопаланечките музички таленти, кои биле меѓу најмладите
учесници на натпреварот, успеале да се истанат со својот труд и да ги добијат наградите во
исклучително силна конкуренција на голем број учесници од Македонија, Србија, Бугарија, БиХ
и од Хрватска.
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Учениците од нижото музичко училиште при ООУ„Јоаким Крчовски“ и нивните родители
изразуваат особена благодарност до градоначалникот Арсенчо Алексовски, општина Крива
Паланка и до директорот на ООУ„Јоаким Крчовски“, Драги Ристовски за нивната несебична
поддршка при обезбедувањето услови за развојот на музичката дејност.

Граѓаните ги избраа програмите за кои ќе
дискутираат на буџетскиот форум
Четврток, 20 ноември 2014

На втората форумска сесија, која се одржа на 19 ноември 2014 година, граѓаните ја
продолжија работата околу изготвувањето на општинскиот буџет на Крива Паланка за 2015
година, во рамките на спроведувањето на буџетскиот форум, кој е дел од програмата „Форуми
во заедницата“.
Според утврдениот распоред на форумскиот процес, на оваа сесија учесниците беа
информирани за планираните и реализирани приходи до 30.09.2014 година, како и за
планираните приходи на општината за 2015 година од страна на раководителот на
Одделението за финансиски прашања Татјана Ѓоргиевска.
Истовремено, беше презентирана и листата на приоритети за развој на општината за 2015
година, изготвена според предлозите на граѓаните, кои на општо задоволство можеа да
заклучат дека најголем дел од нив можат да бидат прифатени и вклучени во буџетот на
општината.
Учесниците, кои, според правилата на форумот, работеа по работни маси, предлагаа и нови и
дополнителни извори за зголемување на приходите на општината, како што се воведување
такси за паркирање, туристичка такса, донации од иселеници и други извори, зголемување на
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процентот од ДДВ наменет за општините и слично.
На крајот на втората форумска сесија беа детално претставени 9 буџетски програми, а според
гласањето на работните маси, учесниците одлучија на следните сесии да расправат и да
дискутираат за 5 од нив и тоа:
Програма за урбанистичко планирање
Програма за уредување на градежно земјиште
Програма за изградба, реконструкција и одржување на локална патна мрежа
Програма за култура и
Програма за социјална заштита

Асфалтиран дел од улицата Херој Карпош-
Спротивска маала
Четврток, 20 ноември 2014

Во рамки на програмата за тековно одржување на
улици на територија на општина Крива Паланка
беше извршено асфалтирање на дел од
улицата Херој Карпош- Спротивска маала, со
должина од 150 метри и ширина од 4 метри.

Градежните активности продолжуваат и на други
локации во општина Крива Паланка согласно
предвидената динамика и временските услови.
Изведувач на градежните работи е градежната
фирма „Лабино –Трејд“ од Гостивар.
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Општината спроведува акција за чистење на речните
корита
Вторник, 25 ноември 2014

Општина Крива Паланка согласно Акциониот план за 2013/2014 година за чистење на речните
корита, во тек на месец ноември, спроведе акција за чистење на дел од речното корито на
Станечка Река, на делница која започнува од крајот на асфалтниот пат во с. Станци до
зафатот на водата за пиење , во должина од околу 1000 м. Акцијата продолжи со чистење на
дел од речното корито на Крива Река, од градскиот базен во близина на Мотел Македонија до
место викано Самоков.

Акцијата се спроведува од страна на ЈП Комуналец од Крива Паланка под надзор на стручни
лица од Општината. Дел од нафтата за чистење на речните корита е доделена од Владата на
Република Македонија преку Министерството за заштита на животна средина и просторно
планирање.

Граѓаните дискутираа за буџетските програми
Среда, 26 ноември 2014

Граѓаните на Крива Паланка, на третата форумска сесија од буџетскиот форум, која се одржа
на 25 ноември 2014 година, дикутираа за расходите на општината и за три буџетски програми
од вкупно шест, колку што беа избрани како приоритетни од нивна страна.
Раководителот на Одделението за финансиски прашања, Татјана Ѓоргиевска, ги запозна
учесниците со расходите на општината во претходните години и во тековната 2014 година.
Таа потенцираше дека расходите за оваа година се проектирани во износ од 417. 445 465
денари од кои 416. 845 465 се за утврдени намени, а останатите 600 000 денари за резерви.
Пооделно беа претставени расходите по сметки и програми и тоа како реализираните расходи
во 2012 и 2013 година, така и планираните расходи за 2014 година и нивната реализација до
30 јуни ова година.
На третата форумска сесија главно внимание беше посветено на Програмите за уредување на
градежно земјиште, за култура и за изградба, реконструкција и одржување на локалната патна
мрежа за 2015 година, при што од страна на граѓаните беа давани предлози за приоритетни
проекти, кои заслужуваат посебно место за реализација во наредната година.
Истовремено, од страна на Работната група беше презентирана и листата со предлози на
граѓаните за дополнителни извори на приходи со кои би се зголемил буџетот на општината.
Целта на буџетскиот форум е да се донесе буџет на транспарентен начин во консултација со
граѓаните и според нивните приоритетни потреби.
На четвртата форумска сесија, која е закажана за 2 декември 2014 година, во ресторан
„Облаче“, со почеток во 13 часот, учесниците ќе дискутираат и ќе даваат предлози за проекти
и активности од Програмите за урбанистичко планирање, социјална заштита и за локален
економски развој.
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Асфалтиран дел од улицата Моша Пијаде
Среда, 26 ноември 2014

Во рамки на програмата за тековно одржување на улици на територија на општина Крива
Паланка беше извршено асфалтирање на дел од улицата „Моша Пијаде“ (позади објектот
„Вавилон“). По претходно тампониорање на носивиот слој и извршена нивелација на
шахтитите беа вградени вкупно околу 850 м2 асфалт. Асфалтираниот дел од улицата е со
просечна ширина од 4 метри и должина од околу 200 метри.
Изведувач на градежните работи е градежната фирма „Лабино-Трејд“ од Гостивар.
Градежните работи продолжуваат и во текот на наредните денови на други локации согласно
предвидената динамика и временските услови.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk
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