
Почитуван претседател на општинскиот Совет 

Почитувани членови на општинскиот Совет,  

Почитувани претставници на општинската администрација, 

претставници на здруженија и медиуми, 

Почитувани сограѓани 

Зад нас е една година која можеме да ја оквалификуваме како година исполента со многу 

предизвици, активности, напорна и попосветена работа, година исполнета со убави 

моменти и многу реализирани проекти и активности за доброто на целокупната локална 

заедница. 

Проблемите се составен дел на секоја работа, и ние сме тука не да кажуваме колку ни е 

тешко и напорно, туку да изнајдеме решенија, да понудиме можности и солуции и да го 

оправдаме она за што сме платени или изберени. Горди сме на тоа што во текот на оваа 

година вонсудски ги надминавме проблемите со степенот на кариера за речиси 50% од 

вработените, за спорот и обештетувањето на вработените во ТППЕ, но и за сите 

заостанати  долгови, блокирани попстапки и процеси со реализација на определени 

проектни активности како што впрочем беше и реализацијата на проектот за 

реконструкција на оваа сала со активна позајмица од 1.000.000 денари. Надминувањето 

на проблемот со наталожените постапки и предмети во делот на урбанизмот, 

зајакнувањето со човечки ресурси, техничката и материјалната опременост, 

софистицираниот начин на решавањето на определени постапки, менаџирањето во 

услови со ограничени ресурси и финасии се само дел од предизвиците со кои се 

соочивме и слободно можам да кажам успешно справивме. 

Заедно со општиската администрација, со упорност и ентузијазам,  преку принципот на 

отворено, транспарентно и пред се одговорно работење, со чесен и домаќински пристап,  

добро менаџирање и користење на сите расположливи потенцијали, искуства, знаења и 

капацитети и заедничка напорна работа, а сето тоа во насока на реализација на 

предвидените проекти и програми, и обезбедување на оддржлив развој и перспективна 

иднина на жителите на Крива Паланка, дадовме максимум од себе. 

Знам дека некој ќе каже дека можеше и многу повеќе, и многу подобро, но само тимот кој 

што реално беше вклучен во секојдневните активности, знае со какви предизвици беше 

соочен. 

Сакам да изразам јавна благодарност до Владата на Р. Македонија за помошта за она 

што отпочна во текот на 2018 и ќе се случува во текот на следните неколку години, на 

планот на инвестициските активности. Од осамостојувањето на Р.Македонија, а можеби 

и пред тоа во регионот на Крива Паланка не се случиле инвестиции во висина од 



220.000.000 евра. Само како потсетување изградбата на железничката пруга во висина 

од 145 милиони евра, експресен пар во висина од 58,5 милиони евра, рехабилитација на 

постоечкиот патен правец кон Деве Баир 13,5 милиони евра, на постоечкиот од Ранковце 

кон Крива Паланка и низа други активности во областа на земјоделието, руралниот 

развој, рамномерниот регионален развој се само дел од она што може да придонесе кон 

социо-економско зајакнување и заживување на Крива Паланка и на регионот како 

атрактивна дестинација на паневропскиот коридор 8. 

Благодарејќи на оптималното искористување на ресурсите и можностите во 2018 г. во 

општина Крива Паланка, поволните тендери кои ги спроведовме, општината интензивно 

работеше на подобрување на локалната патна инфраструктура, со изградба, санација, 

реконструкција и рахабилитација на општинските улици и патишат. Асфалтиравме вкупно 

околу 13 километри на територија на целата општина, и саниравме патни правци во 

речиси сите населени рурални подрачја со делумно тампонирање. Извршена е санација 

на свлечиштата во с.Дурачка Река и изградени се над 10 потпорни  ѕидови во урбаниот 

дел кои овозможија безбеден и сигурен пристап. Работевме на подобрување на урбаната 

слика на општината и за таа цел поставени се првите 8 автобуски стојалишта, а 

поставена е и првата станица за полнење на електромобили. Во соработка со 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, после 40 години 

извршена е реконструкција на метереолошката станица.  Извршивме и реновирање на  

дворовите на  детската градинка Детелинка и ОУ Илинден, а реализиравме и проект за 

модернизација на уличното осветлување, со што имаме значителна заштеда во 

потрошувачката на електрична енергија. 

Изведена е и регулација на долови, како и  чистење, нивелирање и оддржување на 

отворените канали. Променети се над 2800 метри азбестни цевки во водоводната мрежа, 

извршена е рехабилитација на водоводи во неколку села, а изграден е и примарниот 

цевковод на нов водовод во с.Луке. Ја завршивме и изградбата на новата пешачко-

рекреативна  патека во должина од 870 метри за експресни 3 месеци, извршено е 

уредување на спортскиот комплекс во градот. Интензивно се работи на регулација на 

Скрљавски Дол, како и асфалтирање на патни правци во с.Конопница и с.Трново. 

Транспарентноста во работењето на општината значително е подобрена и унапредена 

за што говорат високите државни признанија и награди, како  од страна на државни 

институции, така и од Центарот за граѓански комуникации и други специјализирани 

организации и фондации што аналитички ја следат и валоризираат транспарентноста на 

објавените информации, како и достапноста на  истите, како до целокупната јавност, така 

и до лицата со попреченост. Во насока на таа транспарентност, една сме од првите 

општини во државата која овозможи директен пренос на седниците на Советот на 

општинската ВЕБ страна, а за жителите од руралнте месни заедници печатиме месечен 

билтен, кој ги содржи позначајните информации и активности на локално ниво. Кога сме 

кај МЗ извршивме целосно обновување на раководствата во сите од нив, а работиме и 



на воспоставување на начини и принципи на мотивација и иницијативност кај сите нив. 

За прв пат преку јавен оглас беа доделени средсдствата за НВО и спортски здруженија 

кои продуцираа исклучително значајни активности. 

Континуирано работевме и на обезбедување поволни услови за развој и за 

унапредување на културата, и збогатување со нови манифестации, заедно со ЛУ Градски 

музеј, НУ Центар за култура,  општинските училишта од основното и средно образование, 

детската градинка, здруженијата на граѓани и поединци од градот и пошироко. 

Покрај традиционалните Џој Фест, Меѓународниот фолклорен фестивал, 

Интернационалниот театарски фестивал, Меѓународниот фестивал на староградска 

музика, Меѓународниот конкурс за карикатура оваа година за прв пат ја организиравме 

Првата иселеничка средба и  манифестацијата ,,Шопска софра’’, Иницијативата за откуп 

на авторски дела од локални автори, го возобновуваме по 9 години фестивалот на детска 

песна Распеано симитче. Финансики поддржавме и реализиравме и многу други 

збиднувања од сите сегменти  на културното богатство на нашата општина, со цел 

зачувување на веќе постоечките и збогатувње со  нови форми на културното изразување 

и создавање на поповолни услови за развој на културниот живот и културниот идентитет 

на општина Крива Паланка. 

Реализиравме и програма за одбележување на меѓународни денови, јубилејни 

годишнини, настани и личности. 

Општината за прв пат оваа година додели признание и награди на најдобриот просветен 

работник, најдобриот пожарникар и полициски службеник, ја воведовме и наградата за 

почесен граѓанин на Крива Паланка, што годинава му беше врачена на евроамбасадорот 

Самуел  Жбогар, како и наградата за посебни заслуги и промоција на Крива Паланка, која 

му беше доделена на министерот за земјоделие шумарство и водостопанство, Љупчо 

Николовски. 

Годинава имавме интензивна дипломатка офанзива, меѓународни контакти и соработка, 

како и збогатување  и унапредување на соработката со збратимените општини.  Во  

посета  на општината имавме бројни домашни министри,  и странски претставници, како 

што беше посетата на американскиот амбасадор Џејмс Бејли, евроабасадорот Жбогар, 

постојаниот преставник на ОН Лујза Винтон, амбасадорот на Кралството Шпанија, 

амасадорот на Украина, Франција, на Р.Србија, како и други видни гости од земјава и 

странство. 

Покрај потпишаниот меморандум за соработка со Стопанската комора на Македонија, 

работевме на унапредување на соработката со локалната бизнис заедница и оформивме 

Општински сојуз на стопанственици, работевме во насока на унапредување на процесот 

на децентрализација и развојот и унапредување на месната самоуправа.  



Оваа година го збогативме и унапредивме и спортско-рекреативниот живот во градот,  

преку реализација на голем број спортски активности, преку афирмацијата и директната 

поддршка на сите спортски клубови и поединци, кои постигнаа врвни успеси во држата и 

надвор од неа. Оваа година Крива Паланка за прв пат има екипи кои се натпреваруваат 

во прва или втора македонска лига, а поединци во поединечни или екипни спортови се 

закитија со медали на домашни и меѓународни натпревари. Го оформивме шаховскиот  и 

пливачкиот  клуб и ја донесовме ракоментната школа на Металург, ја возобновивме 

фудбалската школа Осогово, за прв пат годинава организиравме тениски турнир ,,Крива 

Паланка-Ранковце опен’’, а воведовме доделување на стипендии за талентирани 

спортисти. 

Воведувањето и имлементацијата на стандардот за  управување со квалитет – 

ИСО 9001 : 2015 и ГИС системот се само дел од работите кои ќе го унапредат нашето 

работење во следниот период. 

Почитувани, ова се само дел од многуте активности што ги превземавме заедно со 

општинската администрација и во соработка со другите јавни служби и установи, а се во 

насока унапредување и подобрување на локалната економија и добивање на еден 

модерен лик на Крива Паланка со јасни  евроалтланските перспективи. Во следната 

година продолжуваме заеднички да работиме врз истите принципи и со уште позабрзано 

темпо и ентузијазам. Имаме голема мотивација и започнато низа на проекти за кои имаме 

обезбедено и документација и финансиска поддршка. Во оваа прилика ќе споменам само 

дел од нив. 

Она што е основното, урбанистичкото планирање, во соработка со МТВ, вчера во 

Агенцијата за планирање на просторот договоривме изработка на нов ГУП за Крива 

Паланка и тоа веднаш на почетокот на 2019 година. Општината има изработено и 

поднесено неколку проектни апликации до Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој, за кои се чека  одобрување, а тоа се: Проект за 

реконструкција на стариот пат кон манастирот Свети Јоаким Осоговски, Проект за 

доизградба и реконструкија на троторите на главната улица во општината, Проект за 

изградба на локален патен правец во с. Голема Црцорија и изградба на општински 

пристапен пат во Мизовски Ливади и Крстата Падина во с.Градец. Изготвени се проекти 

за нов Градски плоштад и Градски парк, проект за затворен Зелен пазар со паркинг, 

Проект за нов патен правец до с. Дурачка Река, Проект за промоција на Станечките 

Водопади со изградба на пешачка патека и поврзување со Калин Камен, како и проект за 

изградба на пат до новите Градски гробишта и Проектна документација за доградба и 

надградба на постоечките капацитети на детската градинка Детелинка. Поднесена е и 

проектна апликација до Европската инвестициона банка –ЕИБ, преку која планираме 

комлетна замена на старите водомери со современи дигитални водомери со далечинско 

очитување, инвестиција со врдност од оклу 450 000 илјади евра. Планирана е и набавка 

на модерно возило за смет кое ќе биде Јапонска донација во вредност од 70 000 илјади 



евра. Во очекување сме на позитивни резултати од значајни проекти кои ги аплициравме 

преку ИПА Програмата за прекугранична соработка, со што имаме испланирано изградба 

на атлетска патека околу Градскиот стадион, изградба на неколку фитнес зони на 

различни локации во градот и други инфрастуктурни содржини и градежни активности. 

Со изработка на еден нов стратешки документ, План за развој на Крива Паланка на 

почетокот на следната година и со неколку постапки за ЈПП планираме започнување на 

дополнителен процес кој ќе даде инпут на  сите предвидени активности. Напоредно 

работиме на неколку локации кои се атрактивни за инвестирање од страна на приватниот 

сектор, како и обезбедување на евтин енергенс со гасификација на градот. Постапката 

за комплетирање на проектната документација е во завршна фаза, како и проектната 

документација за Градска капела и пристапен пат до градските гробишта. Работиме и на 

друга потребна и неопходна документација за водоснабдување, патна и канализациона 

инфраструктура. 

ПОЧИТУВАНИ,  

КРАЈОТ НА ГОДИНАТА Е ВРЕМЕ КОГА СЕ ПРАВИ РЕКАПИТУЛАР НА ОНА ШТО СМЕ 

ГО СРАБОТИЛЕ И НИ ЈА ИСПОЛНИЛО ДУШАТА ВО ТЕКОВНАТА, НО И ИНСПИРАЦИЈА 

И МОТИВАЦИЈА ЗА НОВ ПОЧЕТОК ВО НОВАТА ГОДИНА,  ИДЕИ И ПЛАНОВИ ШТО 

САКАМЕ ДА ГИ РЕАЛИЗИРАМ ПОНАТАКА. ЗАТОА ПОСАКУВАМ НАРЕДНАТА 2019г. 

ПОСВЕТЕНО ДА РАБОТИМЕ И ДА ОСТАНЕМЕ ФОКУСИРАНИ НА ЗАЕДНИЧКАТА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИТЕ КОИ СЕ ПРЕД НАС, ВОДЕНИ ОД ИДЕЈАТА И НАШАТА 

ЗАЕДНИЧКАТА ЦЕЛ, ИЗГРАДБА НА ПОБОГАТА, ПОПЕРСПЕКТИВНА И МОДЕРНА 

ОПШТИНА. 

Почитувани присутни, мои ценети сограѓани! 

Времето на новогодишните празници е време кога се потсетуваме на моментите од 

годината што изминува, но и време во кое размислуваме за новите предизвици што 

доаѓаат, исполнети со надеж и верба во нови успеси. 

Секој нов почеток е причина за јакнење на духот, откривање на нови хоризонти, наплив 

на големи очекувања. 

Длабоко во себе верувам дека во новата 2019 година сите ќе не води една заедничка цел 

– да градиме заедница на меѓусебно почитување, разбирање и толеранција за напредок 

и благодет на сите граѓани на општината. Само сплотеноста, трпеливоста и мудроста во 

она што го вложуваме заеднички, ќе не обединува да истраеме и да веруваме во подобар 

живот за сите. 

Затоа, од мое лично име и од името на општина Крива Паланка, во новата 2019 година 

Ви посакувам секоја минута да ви биде среќа, секој ден радост, секој миг исполнување 

на Вашиот сон. 



Посакувам Вашите домови да бидат исполнети со топлина, мир и добра мисла, секоја 

Ваша работа со нов успех, а секоја можност со иднина. 

Велат, луѓето никогаш не се поблиски отколку за празниците, кога си даруваат и примат 

со отворени срца. Затоа, со длабока почит и посветеност кон сите вас, примете ги моите 

најискрени желби и бидете храбри, успешни, исполнети со здравје, среќа и берикет. 

НЕКА ВИ СЕ ЧЕСТИТИ НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ И СРЕЌНА НОВА 2019 ГОДИНА 

ДА СМЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ! 


