
         Почитуван Претседател на Советот на Општина Крива Паланка, 
 Почитувани Членови на Советот, 
   

 Почитувани Раководители на локални и национални институции и установи, 
 Почитувани претставници на Општинската администрација, претставници на   
 Граѓанскиот сектор, медиуми и останати присутни 

 
 Дозволете ми првин од мое лично име и од име на општинската 
администрација, до сите граѓани на Општина Крива Паланка, да упатам честитка 
по повод 8-ми ОКТОМВРИ – ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА КРИВА ПАЛАНКА. 
 
  Велат дека најдолговечни се оние кои најдобро си ја познаваат и почитуваат 
историјата. 
  Оваа година за нас е значајна поради тоа што навршуваат 75 години од 
ослободувањето на Крива Паланка, ден од кога градот почна да чекори по патот 
на просперитет, стабилност, развој и подем. Значајно е тоа што на прославата на 
овој ден, кој што го величаме како победа над фашизмот и треба да оддадеме 
почит кон сите паднати борци за слобода, во нашата колективна меморија треба 
да ги задржиме и 1991 и 2001   година кои исто така беа некаква пресвртница во 
нашата понова историја. Во текот на овие 75 години општина Крива Паланка 
растеше и се развиваше во она што е денес град со современа и модернизирана 
инфраструктура, урбанизиран и адаптиран на она што се нарекува современи 
стандарди и прилики за општествен напредок и развој. Ова не значи дека во 
подалечната историја Крива Паланка немала значајни датуми и личност, но ова е 
само дел и во контекс со  она што денес го чествуваме. Во оваа прилика сакам да 
се заблагодарам на сите претходни генерации кои оставија траен белег за својот 
град и својата општина. 
  
Почитувани, 
 Денес, заедно со Општинската администрација, Советот на Општина  Крива 
Паланка и јас, како Градоначалник, вложуваме енергија и сериозни напори, за да 
целокупниот потенцијал, капацитети и ресурси ги ставиме во функција на раст, 
развиток и прогрес на нашата Општина на сите полиња на делување. Она што 
минатата година го најавивме, оваа реално почнавме да го преточуваме во тековни 
активности и можеби една инфраструктурна револуција во регионот на Крива 
Паланка и околината каква до сега немало. 
 
 Во оваа прилика сакам да упатам јавна благодарност до Владата која има 
чувство за долгогодишните проблеми на овој регион на инфраструктурен план. 
Имено покрај најавата за отпочнување за изградба на втората делница на 
железничката пруга од Куманово до Крива Паланка за која се обезбедени 145 
милиони евра, интензивно се работи на експресниот пат од Крива Паланка до 



Ранковце во висина од околу 58 милиони евра и за кој се очекува завршување до 
2021 година. 
  
 Напоредно на тоа во тек е рехабилитација на постоечкиот патен правец А2 
на истата делница од Ранковце до Крива Паланка во должина од 21 км и висина 
од околу 12 милиони евра. Тендерската постапка за делницата од Крива Паланка 
до граничен премин Деве Баир е завршена и на овој потег од 14км ќе се инвестира 
во трета лента, санација на постечките и изградба на нови мостови во висина од 
околу 10 милиони евра. Во моментот распишан е тендер за рехабилиотација на 
целата делница од Куманово до Страцин во висина од околу 20 милиони евра. Со 
ова Крива Паланка ќе добие централна улога на Паневропскиот Коридор 8. 
  
 Општината заедно со ЈП ДП и МТВ посветено работи на решавање на 
локалната патна инфраструктура. Така оваа година на патниот правец кон  с.Луке 
за прв пат после 38 години се инвестирани во нов асфалтен слој од 11км во висина 
од околу 460.000 евра. Вредноста на оваа делница заедно со она што е план и 
тековна работа на локални патни правци во реоните на с.Трново и с.Голема 
Црцорија само за една година ќе надмине  заедно над 700.000 евра. Во следниот 
период ќе се инвестира и на локалниот патен правец во с.Конопница, и изградба 
на крак од нова канализација што заедно ќе биде инвестиција од околу  300.000 
евра. Обезбедени се околу 500.000 евра од МТВ за промена на сегашните со 
дигитални водомери, но и околу 1.300.000 евра за изградба на два нови патни 
правци во општината. Еден од тие ќе биде пристапниот пат до новите градски 
гробишта, за кој во меѓувреме беше подготвена целокупна техничка документација. 
Исто така оваа година градот за прв пат добива и Градска капела. 
  
 Со асфалтирање на поголем број на улици во градските реони, санација и 
уредување на градскиот плоштад и парк за кој сме во преговори и пред 
потпишување на договор за грант средсатва од околу 640.000 евра, Крива Паланка 
ќе го промени во целост урбаниот изглед и ќе стане попријатно место за живеење. 
  
 Со поставувањето на фотоволтаични панели на две основни и едно средно 
училиште со финансиска помош од МФ и Светска Банка во висина од околу 40.000 
евра, ги намаливме сметките на овие институции просечно за 60% што ќе значат 
попвеќе финансии за нови наставни содржини и надгледни средства. Во ЈП 
Комуналец за само една година набавивме 5 моторни возила од кои 3 нови и две 
половни во вредност од околу 350.000 евра од кои една мулти функционална 
машина скип, како донација на МФ и СБ и едно ново моторно возило за смет во 
висина од 63.000 евра како донација од Јапонската амбасада. 
Во оваа прилика сакам да изразам јавна благодарност до владите на Јапонија, 
Норвешка, Бугарија, Германија, Франција, кои  несебично ни помагаат во 
справувањето со нашите секојдневни проблеми. 



  
 Инвестиравме околу 15.000.000 денари во објектот на ДГ Детелинка,  од 
сопствени средства, МТСП, ФООМ, УНОПС за адаптација и проширување на 
капацитетите, промена на кровна конструкција и постоечката со термоенергетски 
фасади и тоа за само неколку месеци. Инвестираме и околу 6.000.000 милиони 
денари за целосна реконструкција на 27 санитарни јазли во ОУ Јоаким Крчовски, 
условите за работа во училиштето во с.Луке, но продолжуваме и со реконструкција 
на сите ходници и пристапни скали во централното училиште со  што ќе пружиме 
подобри услови за сите ученици и вработени. 
 
 Во меѓувреме треба да напоменеме дека се проектира нов кат од ЈУДГ 
Детелинка на централниот објект и се изработува нов ГУП, кој ќе даде нови 
перспективи за градот и општината во целина. Уредувањето на мињор коритото 
кон Осички Мост со средства од Бирото за регионален развој во висина од 110.000 
евра, но и на останатиот дел од Зелен Пазар до  локалитет Карпош следната 
година ќе даде навистина поинаков изглед и слика на градот со која сите ќе се 
гордееме. 
  
 Потенцијалите кои ги нуди манастирскиот комплекс Св.Јоаким Осоговски, 
рехабилитацијата на стариот патен правец во должина од околу 3км за која се 
обезбедени средства преку Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој 
во земјоделието, за овој патен правец, но и за три други патни правци во селата 
Трново, Голема Црцорија и Конопница и набавката на опрема за зелениот пазар се 
од осбено значење и помош.  Проектирањето на нови патни правци кон 
локалитетот Калин Камен преку с.Кошари Бс, нова делница покрај течението на 
Крива Река од левата страна од Зелен Пазар до станица за технички преглед на 
моторни возила, промоцијата на Калин Камен, Станечки Водопади, археолошпкиот 
локалитет во с.Градец, се само дел од можностите за развој во симбиоза со 
природните,  традиционалните и културните ресурси кои ги имаме. 
 
 Почитувани, 
 Во годината што изминува сакам да ја истакнам и соработката и новиот начин 
на решавање на проблемите во Месните заедници. Имено заедничкото 
детектирање и решавање на проблемите даде нова димензија во поголем број 
рурални средини како Конопница, Кркља, Трново, Огут, Нерав, Добровница, Луке, 
Дурачка Река, Голема Црцорија со изградени или реконструирани водоводи, патни 
правци, згради или настрешници кои се користат за различни настани и собири во 
овие средини. 
 

Оваа година беше една од можеби најплодните во сверата на спортот, 
културата и соработката со НВО. Културна програма каква немало до сега во тек 
на летниот период и тоа за сите вкусови и генерации почнувајќи од детскиот 



фолклорен фестивал Паланечка тројка, Уан Лав Тур, Џој Фест, гостувањата на 
Блатко Стефановски, Петар Грашо и други бендови, Интернационалниот 
фолклорен и театарски фестивал, ликовна колонија, Одбележувањето на делото 
на Јоаким Крчовски, Денот на музеите, или љубилеи на наши истакната дејци,  
уметници и творци, даде поинаков тон на Кривопаланечко културно лето. 
Соработката со ГИС, ТАКТ, ФООМ, Бимилк, Еуропе Рајд, Црвен Крст, Цик Цак, Егри, 
КК Крива Паланка, Осоговски акцијаши, спроведените активности на полето на 
екологијата се секако активности кои не треба да бидат занемарени. Уредувањето 
на спортскиот комплекс со финасиска помош на Амбасадата на Р. Бугарија, 
санацијата на училиштата и градинките со помош на МТСП, ФООМ, Норвешката 
Влада, уредувањето на забавни спортски содржини со помош на ТАКТ, ГИС,  
Бимилк, со уредување на спортските терени и промоција на спортските содржини, 
докажуваме дека реално инвестираме во младите и нивниот правилен раст и 
развој. Доделените грантови за здруженија на граѓани, оформувањето на 
Фондација Со срце за Крива Паланка, транспарентноста, отчетноста и одговорното 
и посветено работење несомнено даваат резултати на политички, спортски и 
културен план. Исвоен е и првиот стратешки документ како Стратегија за млади кој 
е инициран и изработен во соработка со неколку здруженија на граѓани. 

 

Соработката со невладиниот сектор и спортските здруженија се значајни што 
начинот на поделба на средства дава резултат во диверсификација на 
активностите, но и резултат на спортски план. Еден од наградените во чест на  овој 
празник е спортист, и тоа ни дава за право да кажам дека ќе продолжиме со 
стипендирање на талентирани ученици и спортисти и субвенциониран превоз за 
студентите од нашата општина, но и максимална поддршка на сите спортски 
клубови. 

 
 Почитувани присутни, 

 

Она што е од посебно значење кога ја одбележуваме оваа 75 годишнина од 
нашата поблиска историја е и фактот што токму оваа 2019 Република Северна 
Македонија е на прагот за влез во НАТО и добивање на датум за отпочнување на 
преговорите со ЕУ. Ова не само што треба да значи подобрување на 
социоекономската состојба на граѓаните туку и стабилизирање на Балканот и 
регионот во поширока смисла на зборот. Можеби непотребно беа изгубени низа на 
години, но она што ни се пружа како можност во моментот не смееме и не треба 
да го пропуштиме. Со сигурност потоа ќе следи уште понапорна и макотрпна 
работа, но ние мора да го прифатиме фактот дека со влегувањето во ЕУ, работите 
нема да се сменат преку ноќ,  туку ќе треба да продолжиме да работиме на 
менување на сопствените навики, а европските институции само да ни бидат 
патоказ и смерница за движење. 
  



 Искрено се надевам дека патот по кој чекориме кон ЕУ и НАТО, широко ќе ни 
ги отвори перспективите за подобар и поубав, а пред се модерен град, кој ќе нуди 
отворени можности за сите и каде што младите луѓе ќе ги формираат своите 
семејства, ќе ги градат и унапредуваат своите кариери и ќе останат да живеат и 
творат тука, наместо секојдневно да ја напуштаат државата, барајќи подобри 
перспективи и егзистенција во земјите од широко развиениот свет. 
 
 Нашите предци, борејќи се за она што сме денес, имаа свои идеали, идеали 
за слободна, суверена и територијално независна, но пред се и за модерна, 
перспективна и развиена држава, која што денес посветено ги следи и ги почитува 
европските вредности и која знае дека целокупниот успех и просперитет зависат 
од интегрирањето, а не од дезинтеграцијата и изолацијата. 
 

 Затоа сите ние треба заеднички да продолжиме да ја водиме Крива Паланка 
напред.  

 Крива Паланка и нејзините граѓани го заслужуваат тоа! 
 Нека е честит и вечен овој светол датум од нашата историја. 
 Нека ни е честит Денот на ослободувањето на Крива Паланка. 

Да живее Крива Паланка, да живее Република Северна Македонија. 


