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Асфалтирање на пристапот и просторот околу мини
трговскиот центар
Петок, 18 jули 2014

Во тек е уредувањето на просторот околу автобуската станица во рамките на кое се врши
асфалтирање на поголем дел од платото околу трговскиот центар на ЈП ,,Комуналец“. Со ова
ќе се добијат повеќе од 1000 м2 корисен асфалтиран простор од кој дел ќе биде уреден и
искористен за паркирање, со што се очекува да се намали гужвата на главната улица
„Св.Јоаким Осоговски“ за паркирање.

Проектот е заедничка инвестиција на Општина Крива Паланка и приватното
претпријатие Пакет Маркет, а изведувач на градежните работи е фирмата Лабино Трејд од
Гостивар.
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Се асфалтира локален пат во с.Конопница
Четврток, 17 jули 2014

Во тек е реализацијата на проектот „Создавање на предуслови за рурален развој, развој на
туризмот и мобилност во регионот преку реконструкција на патната инфраструктура во
с.Конопница, општина Крива Паланка“. Проектот опфаќа асфалтирање на локален пат во село
Конопница во должина од 1 км, а се реализира преку Центарот за развој на североисточниот
плански регион согласно Програмата за регионален развој на Министерството за локална
самоуправа за 2014 година.
Вредноста на инвестицијата е 2.357.640 денари од кои 1.262.646 денари се обезбедени од
Бирото за регионален развој, а остатокот од 1.094.994 денари се обезбедени од буџетот на
Општина Крива Паланка.
Изведувач на градежните работи е фирмата „Стоименов“ ДООЕЛ од Кочани.



3Неделен Билтен

Работен состанок за олеснување на пристапот на
микропретпријатијата до јавните набавка
Четврток, 17 jули 2014

Денеска во Општина Крива Паланка се одржа работен состанок со претставниците на
договорните органи од општините Крива Паланка, Кратово и Ранковце во однос на примената
на Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните
набавки. Состанокот го водеше Герман Филков, раководител на проектот на УСАИД за
пристап на микропретпријатијата до јавните набавки.

Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните
набавки се дел од активностите во рамките на проектот на УСАИД чија цел е да обезбеди
поголемо учество на овие претпријатија на пазарот на јавни набавки, придонесувајќи кон
нивниот поодржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање на
работни места, раст и иновации.

Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните
набавки, кои се изработени во 2013 година, можете да ги најдете на следниов линк:
http://zanabavki.mk/wp-content/uploads/2013/05/preporaki-za-mikropretprijatija-web.pdf

http://zanabavki.mk/wp-
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Се одржа трилатералната средба „Краиште 2014“
Понеделник, 14 jули 2014

Во кривопаланечкото село Голема Црцорија, на месноста Голеш, на тримеѓето помеѓу
Македонија, Србија и Бугарија се одржа јубилејната 10. трилатерална меѓународна средба
„Краиште 2014“.

Традиционално средбата се одржува на големиот христијански празник Петровден, во
организација на општините Крива Паланка, Босилеград и Ќустендил.
На средбата присуствуваа градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски,
градоначалникот на општина Босилеград Владимир Захариев, претставник на општина
Ќустендил, како и голем број жители на овие градови, локално население и иселеници кои
потекнуваат од овие краишта.
Средбата секоја година е збогатена со настапите на голем број фолклорни ансамбли и
културно уметнички друштва од трите општини кои ги презентираат богатата традиција,
фолклорот и културата на овие погранични региони преку сплетот на народните игри и ора.
Жителите на Крива Паланка, Ќустендил и Босилеград на овој ден можат да ја минуваат
државната граница само со лични карти или патни исправи од 8 до 20 часот.
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Продолжува реализација на проектот „Дополнителни
работи на зафат и довод на вода на водоснабдителен
систем Станечка Река и доопремување на филтер
станица за вода за пиење“
Четврток, 10 jули 2014

Во тек е реализацијата на проектот „Дополнителни работи на зафат и довод на вода на
водоснабдителен систем Станечка Река и доопремување на филтер станица за вода за
пиење“ во рамките на кој е предвидена санација и доградба на зафатот и цевководот и
целосно опремување на фабриката за вода.

Градежните работи, опремата за филтрите и за лабораторијата, како и поврзувањето на
електро мрежата е со вредност од околу 120 000,00 евра. Изведувач на работите е фирмата
„Конструктор“ Скопје, надзор на работите е ЗИМ-Скопје, а инвестицијата се реализира во
рамките на проектот за „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ на Владата на РМ и
Општина Крива Паланка.
Досега е извршена целосна реконструкција на зафатот на Станечка Река и тоа:
-Изградени се габиони од камен во челична мрежа за усмерување на водата во зафатот;
-Изграден е нов армирано –бетонски ѕид како составен дел на тиролскиот зафат;
-Извршена е санација на порано изведени објекти од самиот зафат и тоа: базени, преливни
шахти и други елементи;
На локалитетот каде е фабриката за вода извршена е доградба, санација и поврзување на
постоечки резервоар во системот за водоснабдување со потребните фасонски елементи.
Овде изградбата продолжува со понатамошно градење на потребните шахти и други објекти
за поврзување на фабриката за вода во водоснабдителниот систем, а потоа ќе се започне и со
полнење на филтрите и опремување на лабораторијата за испитување на водата.



6Неделен Билтен

Бесплатен курс по англиски јазик за таксистите
Вторник, 08 jули 2014

Градоначалникот на Општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски одржа состанок со такси
возачите од општината за бесплатната обука што локалната самоуправа на општината ја
организира согласно измената и дополнувањето на Законот за превоз во патниот сообраќај.

- Согласно новите законски измени Општина Крива Паланка со цел да им помогне на такси
возачите организира посетување обука за полагање на испитот за добивање меѓународен
сертификат за познавање англиски јазик на ниво А1, за кандидатите кои работат како такси
возачи во правни лица лиценцирани од Општина Крива Паланка за оваа дејност, при што
трошоците за оваа обука ќе ги сноси Општината, односно за нивните вработени, информира
градоначалникот Алексовски.

Обуката ќе содржи 80 часови или 40 блок – часови. Во соработка со основните училишта од
градот ќе ја спроведуваат професори по англиски јазик. – Право на учество на јавниот повик
имаат сите кандидати кои не се постари од 62 години и се во редовен работен однос во такси-
компаниите. Пријавувањето се врши во Oпштината, со доказ за личниот идентитет и потврда
за заснован работен однос, рече Алексовски.

Рокот за пријавување трае до крајот на август годинава, а наставата ќе се
реализира од почетокот на учебната година.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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