Извештај
за реализирани активности по Програмата за локален економски развој
за 2021 година
Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при
Општина Крива Паланка за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година, согласно
Програмата за локален економски развој за 2021 година ги има реализирано следните
активности:
Поддршка на локалниот економски развој преку партиципативно учество на
заедницата, отчетност и транспарентност на општината
Оваа активност е реализирана во соработка со канцеларијата на ОБСЕ во
Република Северна Македонија. Активноста се состои со поставување на електронска
инфо табла во кругот на општината и истата нуди тековни и последователни информации
за текот и реализацијата на активностите/проектите и политиките на општината.
Електронската табла е поврзана со веб страницата на општината.
Аплицирани, во тек на реализација и реализирани проекти согласно
стратешките документи и годишните програми на општината и тоа:
„Изградба на локален пат Кр.Паланка-с.Варовиште-с.Кошари-с.Б’с општина Крива
Паланка“.
Проектот е аплициран преку Бирото за регионален развој на Јавниот повик за
финансирање на предлог-проекти за намалување на диспаритети меѓу и во рамките на
планските региони и зголемување на регионалната конкурентнот за 2021 година.
Со проектот е предвидено изградба на локален пат Крак К1 во должина од 2010м.
Вкупна вредност на проектот по спроведена јавна набавка изнесува : 9.500.000денари
Проектот е во тек на реализација.
„Безбеден сообраќај во зимски услови во Oпштина Крива Паланка“.
Проектот е аплициран преку Бирото за регионален развој на Јавниот повик за
финансирање на предлог-проекти за намалување на диспаритети меѓу и во рамките на
планските региони и зголемување на регионалната конкурентнот за 2021 година.
Со проектот е предвидено набавка на воизило за чистење на снег со комплетна опрема.
Вкупно одобрени средства на проектот по спроведена јавна набавка изнесува :
3.075.000 денари. Проектот е во тек на реализација.
„Санација, поправки и опремување на НУ Центар за култура Крива Паланка“.
Проектот е аплициран преку Бирото за регионален развој на Јавниот повик за
финансирање на предлог-проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан
развој за 2021 и 2022 година. Со проектот е предвидено санирање, поправки и набавка
на опрема за Центарот за култура Крива Паланка. Вкупна вредност на проектот по
спроведена јавна набавка изнесува : 4.125.460,00 денари. Проектот е во тек на
реализација.

„Безбедни граѓани и заштитени ресурси, предуслов за одржлив развој“.
Проектот е аплициран на Повикот за проекти за меѓуопштинска соработка , Проект „ПостКОВИД:општините како двигатели за одржливиот развој. Партнер во проектот е Општина
Ранковце. Со проектот е предвидено набавка на опрема за ТППЕ и мобилна апликација
за детекција на пожари, креирање на Стратегија за кризен менаџмент.
Вкупна вредност на проектот изнесува околу : 2.000.000 денари. Проектот е во тек на
реализација.
„Создавање на услови за рурален развој, развој на туризмот и развој на
земјоделието во Североисточен Плански Регион“.
Проектот е аплициран преку Бирото за регионален развој на Јавниот повик за
финансирање на предлог-проекти по Програмата за регионален развој за 2021 и 2022
година. Со проектот е предвидено подобрување на туристичка инфраструктура за
подобар пристап до туристичките локалитети во општина Крива Паланка, реконструкција
на пешачки патеки (тротоари десна страна 276,54м, тротоари лева страна 1750,46м и
пешачка патека висока зона лев брег 974,39м).
Вкупна вредност на проектот изнесува : 10.813.422 денари. Проектот е во тек на
реализација.
„ Да ги поврземе бисерите“
Проектот е аплициран преку ИПА Програ на ЕУ за прекугранична соработка помеѓу
Србија и Р.С. Македонија во партнерство со Лесковац и ЦРПЈО. Со проектот е
предвидено Изградба на пешачка патека во должина од 4300м од училиште во с. Станци
до Станечки водопади и од Станечки водопади до Локалитет Ловачка Куќа ( пробивање
на траса), работилница, поставување на QR кодови, организирање на настан „Зелен
викенд“ , изработка на туристички водич. Вкупна вредност на проектот изнесува:
236.444,50 евра , за Ко-апликант 1 општина Крива Паланка 101.070,97 евра. Проектот е
во тек на реализација.
„Одржливо искористување на културното наследство на Дупница и Крива Паланка“
Проектот е аплициран преку ИПА Програма на ЕУ за прекугранична соработка помеѓу
Бугарија и Р.С. Македонија во партнерство со општина Дупница. Со проектот е
предвидено изградба на пешачка патека во должина од околу 800м со уредување на дол
и поставување на улично осветлување и ограда на локалитетот Бабин Дол и
организирање на наста Medieval фестивал. Вкупна вредност на проектот
изнесува:459.435,02 евра за Проектен партнер 2 општина Крива Паланка 223.902,10евра.
Проектот е во тек на реализација.
„Изградба на минор корито за регулација на Крива Река во должина од 200м, -дел
3 кон Осички мост.Проектот се реализираше со средства обезбедени од Министерство
за животна средина и просторно планирање во висина од 3.990.675 денари и сопствено
учество. Проектот е реализиран.
„Изградба на минор корито за регулација на Крива Река во должина од 217м
-дел 3“. Проектот е аплициран преку МСИП-Светска Банка. Со проектот е предвидено
изградба на минор корито од Осички мост до тениско игралиште. Вкупна вредност на
проектот изнесува:6.500.000 денари. Проектот е во тек на реализација.
„Родово одговорна Стратегија за одржлив развој на општина Крива Паланка 20212025. Експертизата и услугите се обезбедуваат од страна на UN Women ,во рамки на
Проект„ Промоција на родово одговорни политики и буџети: кон транспарентно,
инклузивно и одговорно управување“, финансиски подржан од Швајцарската агенција за
развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој-Сида.

„Развој на руралните средини од Североисточен Плански Регион со подобар
пристап до обработливите површини во подрачја со интензивна земјоделска дејност“. За
општина Крива Паланка е проектот „Рехабилитација на локален пат ,м.в. Крстата Падина
општина Крива Паланка.“
Проектот е аплициран преку Североисточен Плански Регион на Јавниот повик за
доставување на барање за користење на средства за реализација на Програмата за
капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и
руралниот развој објавен од страна на Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство. Со проектот е предвидено тампонирање на локалниот пат во должина од
499,3 м. .Вкупна вредност на проектот изнесува:1.437.554,23 денари. Проектот е
реализиран.
„Пристапен пат од поранешен Ловачки Дом до м.в. Радевска Маала и дел од
пристапна улица Пиринска„.
Средствата за реализација на овој проект се во износ од 2.000.000 денари,
обезбедени од Министерство за транспорт и врски преку Програмата за поддршка на
имплементација на декада и стратегија за ромите и од буџетот на општината.
Проектот е во тек на реализација.
Општина Крива Паланка учествуваше на Конкурс за „Избор на најеколошка
Општина за 2020 година “ распишан од страна на ПАКОМАК , во соработка со Балкан еко
институт. По извршената оценка на апликации, општина Крива Паланка беша рангирана
на 3-то место на конкурсот со награда од 30 садници на дрвца.
Успешно завршени активности за „Реконструкција на Градскиот Плоштад и
Градскиот Парк“, како дел од поголемиот проект „Крива Паланка – Источна порта на
Европа (Фестивалска туристичка атракција)“, финансиски поддржан со грант од
Инструментот за претпристапна помош на Европската Унија ИПА 2 и кофинансирање од
страна на Владата на Република Северна Македонија, администриран од страна на
Светската Банка преку доверителски фонд, и со учество на Општината. Во рамките на
проектот е изграден функционален амфитеатар и партнерно е уреден градскиот плоштад.
Комплетно е извршена санација и замена на подземната инфраструктура – електрични
кабли, телекомуникации, водоводни и канализациони цевки со цевки и елементи со
соодветни пресеци и димензии кои одговараат на постоечката состојба на лице место. Со
имплементацијата на проектот градот конечно доби функционален плоштад за сите
потреби на граѓаните.
На градскиот плоштад е поставено ново сертифицирано детско игралиште за
најмладите ченови на заедницата. Урбаната опрема е набавена со средства од
Амбасадата на Република Кина во нашата држава, а свечено во употреба го пушти лично
амбасадор во Република Кина, неговата екселенција Џанг Ѕуо.
Воведување на ИСО 9001:9015 стандардот - II фаза - Втората фаза од
воведување на стандардот ИСО 9001:9015 во функционирањето на општината
е целосно завршена, со што во општината го имплементираме системот за
управување со квалитет, согласно Законт за воведување на систем за
управување со квалитет и заедничката рамка за процена на работењето и
давањетона услуги во државната служба (Сл. весник на РМ, бр. 69/2013 г. ) и
измените и дополнувањата на законот ( Сл весник на РСМ Сл. весник на РМ,
бр. 193 /2015 и бр. 215/ 2021 ). Воведувањето на ИСО стандард во работењето
е еден подолгорочен процес и во моментот сме во третата и завршна фаза од

реализацијата. Одговорна, ефикасна, ефективна и отчетна општинска
администрација подразбира систем на организација на работни задачи,
одговорности и систем на контрола, која беспрекорно ќе ја реализира улогата
на сервис на граѓаните, согласно македонските и меѓународните барања и
стандарди.
ISO 9001:2015 е најупотребуваниот стандард за менаџирање на квалитетот, кој
востановува нови стандарди во начинот на работа, во меѓусекторскиот пристап,
испорака на услугите и пристапот кон граѓаните директно заснован на седумте принципи
на менаџирањето на квалитетот, со директен фокус кон корисниците/граѓаните,
партиципативната вклученост на заедницата во креирањето на локалните политики и
донесувањето на одлуки врз база на докази.
Според објавениот Извештај за извршената проверка на објавените документи и
информации кои општините, ЗЕЛС и Центрите за развој на плански региони во Република
Северна Македонија како иматели на информации се обврзани да ги објават на своите
веб-страници, Општина Крива Паланка со 18 поени е на петтото место и е во групата на
општини со високо ниво на транспарентност. Мониторингот на 88 иматели на
информации, односно на веб страниците на општините, Заедницата на единиците на
локална самоуправа и Центрите за развој на планските региони е спроведен од страна
на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен
карактер, во периодот од 1 до 20 јули 2021 година.
Активната транспарентност на Општина Крива Паланка во 2021 година изнесува 95,7 % (од
можни 100 %) со што општината се наоѓа во групата институции со „многу добра“ активна
транспарентност (исполнување на обврските од 80 % до 100 %). Со овие бодови, општината
се наоѓа на високата 3-та позиција од вкупно 98 рангирани институции.
Крива Паланка веќе втора година се наоѓа во најдобрата група институции со
многу добра активна транспарентност и e на првото место во Североисточниот плански
регион. Ова се резултати од истражувањето кое го спроведува Центарот за граѓански
комуникации, а годинава резултатите за активната транспарентност се претставена на
специјално изработената веб страница www.aktivnatransparentnost.mk со преглед на сите
опфатени институции. Индексот на активна транспарентност се реализира во рамки на
активноста „Јавно трошење за јавно добро“, поддржана од Проектот на УСАИД за
граѓанско учество. Целта е да се зголеми ефективноста на јавното трошење преку
намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста.
Во февруари е финализирана реконструкцијата и е ставен во функција модерен информативен
центар за младите – „Европска куќа“ (Europe House), проект што се реализираше во рамки на
програмата „ЕУ за тебе“.На свеченото отварање на „Европска куќа“ присуствуваа претседателот на
Република Северна Македонија, Стево Пендаровски, шефот на Делегацијата на Европската Унија,
амбасадорот Дејвид Гир. „Европска куќа“ е првиот ваков центар што се отвора на локално ниво, со цел
препознавање на потенцијалот на младите, нивните стремежи и амбиција да се надградуваат
професионално и поттикнување на младите луѓе да земат активно учество во обликувањето на
европската иднина на земјата. Овој нов урбан простор, концептуално е дизајниран да биде место каде
што младите луѓе може да се ангажираат, да се сретнат, да дебатираат, учат, организираат настани,
гледаат филмови, учествуваат во културни активности, да се забавуваат, вмрежуваат, да создаваат и да
ги презентираат идните идеи или проекти, но и да добијат информации за европските вредности,
функционирањето на ЕУ, интеграцискиот процес и отворените европски фондови.
.

Општина Крива Паланка е добитник на наградата „Глобал Локал“, како една
од седумте најуспешни локални заeдници во 2020 година во Средна и Југоисточна
Европа. Наградата се доделува на заедници и институции за креирање на добар амбиент
и развој на претприемништвото во Средна и Југоисточна Европа, а ја доделува
Меѓународниот економски форум „Перспективи“ со седиште во Дубровник и независниот
меѓународен комитет „Промо Глобал” кој го сочинуваат експерти од областите економија,
маркетинг, менаџмент, финансии, социологија, претприемништво, право, архитектура,
екологија, локален и регионален развој.Наградата „Глобал Локал“ на најдобрите локални
самоуправи во креирањето на добар амбиент во претприемништвото им се доделува на
успешните локални заедници кои со оригиналните решенија и креативни мерки значајно
го унапредиле амбиентот за брз и одржлив развој на претприемништвото како темел на
развојот на локалната заедница и нејзините граѓани.
На градскиот плоштад е поставено ново сертифицирано детско игралиште за
најмладите ченови на заедницата. Урбаната опрема е набавена со средства од
Амбасадата на Република Кина во нашата држава, а свечено во употреба го пушти лично
амбасадор во Република Кина, неговата екселенција Џанг Ѕуо.
Територијалната противпожарна единица од Крива Паланка доби противпожарно
возило како донација од Доброволното противпожарно друштво од општина Загорје на
Сава, Р.Словенија.
Општина Крива Паланка во соработка со ЛУ Градски музеј и НУ Центар за култура,
вчера, во прекрасниот амбиент на манстирот „Св. Јоаким Осоговски“ свечено ја
промовираше книгата „ИСТОРИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОСВЕТАТА ВО КРИВА
ПАЛАНКА“ од д-р Јордан Михајловски, истакнат културен деец и публицист од Крива
Паланка. Во ова капитално дело се собрани цели 180 години од почетокот на
образованието во Крива Паланка, па се до современите текови и образовни процеси.
Општина Крива Паланка е добитник на плакета за особен придонес во
пензионерското организирање од Здружението на пензионери од Крива Паланка и
Ранковце по повод одбележувањето на 75 години од организираното делување на
Сојузот на здруженија на пензионери.

Одделение за јавни дејности, економски развој,
информатичка технологија

