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I.

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВМРО-ДПМНЕ
Почитувани граѓани,
Изборите се врвно демократско право. Тие се празник за
демократијата, можност граѓаните давајќи го својот глас
да ја креираат својата иднина. Секој од вас ја има можноста за избор. Иако некој сака да ги потцени овие локални избори, тоа не е така, таквиот пристап не е правилен ниту, пак, има оправдување. Токму од вашата одлука
ќе зависи за каква иднина ќе се решите и во какво место
сакате да живеете. Изборот не е никогаш едноставен,
ниту лесен, но тој е препознатлив и е секогаш резултат на
промислено и мудро однесување. Во изминатите четири
години максимално се вложивме за изградба на современи општини. Нашата цел беше да ги придвижиме работите, да почне да се решаваат
напластените проблеми со кои се соочуваа граѓаните преку вложување во инфраструктурата, изградба на патишта, водоводна и канализациска мрежа, решавање на
сообраќајниот хаос. Нашата цел беше облагородување на просторот со нови паркови, шеталишта, спортски терени, забавни паркови за најмладите, со содржини за
народот и за неговите потреби, за секој дел од населението. Создаваме повеќе простор каде што нашите деца безгрижно ќе растат и ќе се развиваат, ќе напредуваат и
ќе остваруваат успеси во својот живот. Јас, искрено, верувам дека секој од вас го
препознава тој чесен и одговорен пристап кон работата. Знам дека има и уште многу
да се работи, но работите се придвижија и ние го вложуваме секој атом од својата
сила за да овозможиме натамошен прогрес. Секој од вас е одговорен пред самиот
себе и пред своето семејство. И знам дека го посакувате најдоброто. На локалните
избори што ни претстојат ја имате можноста за избор, да ги поддржите напредокот
и развојот. Директно да донесете одлука за тоа во какво место сакате да живеете.
Ние не ветуваме дека преку ноќ ќе направиме чуда, но тоа што го ветуваме го исполнуваме, со напорна и посветена работа, со беспоштедно вложување во решавањето
на проблемите на граѓаните. Ние не говориме за измислени работи, туку за конкретни проекти, голем дел од нив предложени од самите граѓани, видливи, со прецизна
динамика на нивна реализација, со рокови кон кои се обврзуваме. Така ќе биде и овој
пат. Тоа е тоа што нè прави поинакви од другите. Оценувајте нè според тоа што го
имаме во нашите програми, кои се реален одраз на потребите на граѓаните. Дадениот збор за нас е закон. Нашата вредност, во која јас цврсто и непоколебливо верувам,
е ветеното. Од овој принцип нема отстапување ниту милиметар. Ние сè што ветуваме
го има во нашите програми. Програмите што ви ги нудиме се такви какви што им се
потребни на граѓаните. Вие може да ги видите и оцените и, тоа што е најбитно, да
знаете дека тоа што го има во нив ќе се оствари затоа што сме докажале дека ние
реализираме. Тие се нашата визија за развој на местото во кое живеете. Таа визија
е гаранцијата за развој, визија што е преточена во стотици конкретни проекти, кои
треба да се реализираат.
Јас не сум човек што ветува сè и сешто. Дадениот збор е голема работа. Од него нема
отстапки ниту колебања. Тоа е тоа што јас го барам и од моите соработници, тоа е
тоа што ќе го барам и од кандидатот за градоначалник, за кој при одлуката за избор
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беше пресудно тој да биде чесен и одговорен човек, да ги споделува вредностите
на нашата работа и да си стои не ветеното. Тие личности што се кандидати на овие
избори, а кои и досега беа градоначалници, направија конкретни работи што го подобрија секојдневието, а тие што се кандидираат за првпат имаат богато професионално и лично искуство и сработени проекти во нивната кариера што е гаранција
за нови резултати и токму овој личен кредибилитет на кандидатите беше значаен
услов за да се здобијат со партиската поддршка затоа што тие мора да постапуваат
во согласност со нашите вредности, кои по секоја цена ги браниме и од кои не отстапуваме, а тоа се искреноста, чесноста, работливоста, посветеноста и блискоста
со народот. Можам да ви ветам дека нивната главна задача ќе биде да го реализираат тоа што е во програмите, а моја главна цел ќе биде постојано и постојано да ги
потсетувам на обврските што ги преземале спрема граѓаните и да обезбедам да ги
исполнат ветувањата што ги дале.
Во оваа програма ќе видите многу проекти што ќе го разубават вашето место, од
секоја сфера на општественото живеење, а што е во рамките на финансиските можности. Разгледајте ги внимателно и увидете што сè ќе се подобри и унапреди во вашата општина. Тоа ќе биде направено. Сакам да нагласам дека во идниот период
стратегиски ќе се фокусираме на отворање нови работни места со учество на општината, на отворање нови општински развојни зони во кои ќе може да се отвораат нови
фабрики и капацитети, кои ќе носат нови вработувања, на можности за искористување на природните ресурси за отворање капацитети во кои ќе се вработуваат луѓе,
на поддршка на приватната иницијатива и развој на бизнисот, за што Владата, како ѝ
досега, ќе дава огромна поддршка. Ќе се осврнеме и на инфраструктурните проекти
од секој вид, кои ќе ги модернизираат општините и ќе го променат ликот на местото
во кое живеете градејќи го во модерно европско населено место, а посебно ќе се
фокусираме на новите можности и мерки за обезбедување домови за населението,
за нови населби во кои земјиштето ќе може да се откупува по поволна цена и да се
градат домови за семејствата, таму каде што е тоа изводливо и каде што има потреба, односно побарувачка.

Драги пријатели,
Во изминатите четири години покажавме дека успесите се достижни, понекогаш
за нив треба труд и време, но кога се работи се постигнуваат резултати и, дополнително, успесите се поголеми кога се заслужени. Покажавме дека со заеднички
сили, Владата, општините и, пред сè, граѓаните знаат како, и знаат да имаат успех.
Во период кога треба да продолжиме уште посилно, соочени со предизвиците на
новото време, со европската должничка криза и предизвиците во евроинтеграциите, ние треба обединети и сплотени да ги збиеме своите редови и да продолжиме
со создавањето нови дела и вредности, кои се трајни и се за народот и кои се наш
најдобар одговор. Да продолжиме да чекориме по патот на успехот и да постигнеме
нови достигнувања за нас и за нашите семејства, за нашата држава Република Македонија. Тоа е влогот на нашата генерација за кој сум сигурен дека ќе го исполниме.
Со мудрост, со чесност и со работа.

Со почит,
Никола Груевски
претседател на ВМРО-ДПМНЕ

II.

ОБРАЌАЊЕ НА КАНДИДАТОТ
ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК
Почитувани сограѓани,
Во изминатите четири години имавме многу предизвици
при реализацијата на програмата со која ја добив вашата
доверба на изминатите локални избори. Слободно можам да кажам дека најголем дел од предвидените проекти се веќе реализирани, а за останатите реализацијата
е во тек.
Во овие четири години е подобрен квалитетот на животот во Кратово, подобрен е и квалитетот на услугите што
ги добиваат граѓаните. Реализиравме проекти од областа на патната инфраструктура, проекти во областа на
образованието, културата, спортот, туризмот, социјалната заштита, земјоделството и комуналната инфраструктура.
Меѓутоа, има уште многу работа. Направено е малку во однос на тоа што го имамe
како идеја и замисла како треба да изгледа Кратово. Затоа продолжуваме натаму.
Во периодот што следува планираме да продолжиме со уште поголем елан и со уште
посилно темпо во реализацијата на уште поголем број проекти кои значително ќе го
подобрат животот на луѓето во општина Кратово. Особено ќе се подобрува животот
во селските средини, ќе им се овозможи нормална комуникација со градовите во
соседните општини преку новоизградени патишта - дел од нив е завршен, дел останува да се заврши во иднина. Решен е еден од основите егзистенцијални проблеми
- снабдување на домовите со чиста вода за пиење.
Предвидено е и натамошно подобрување на условите за образование на нашите
најмили - дечињата. Ќе им се овозможи поквалитетна настава и поквалитетен наставнички кадар. Ќе се посвети поголемо внимание на спортот и на младите, како и на
социјално ранливите категории.
Во Кратово се реконструирани улиците, културните објекти, а во тек се и други зафати, со што темелно се менува сликата за градот. Тоа е во насока на промоција
на најстариот град на Балканот како туристичка дестинација преку истакнување на
културните и на историските вредности. Кратово има огромен потенцијал за туризам, но потребно е и натаму да се работи на комплетирање на туристичката понуда
и да го отвориме градот за љубителите на историјата, традицијата, архитектурата и,
секако, храната.
Особено внимание ќе посветам на решавање на проблемот со невработеноста. Максимално ќе се вложам за општинската администрација да создава услови за привлекување инвеститори, ќе му излезам во пресрет на секој што е заинтересиран за
отворање мали и средни претпријатија и активно ќе работам на подобрување на односите со бизнис-секторот. Заеднички ќе ги лоцираме недостатоците и заеднички ќе
работиме на нивно надминување.
Општина Кратово ќе стане јавна, транспарентна и отчетна општина. Во процесот на
одлучување ќе бидат вклучени сите заинтересирани страни, а секој заинтересиран
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граѓанин ќе може да учествува во креирањето на политиката на локалната самоуправа. За својата работа Општината постојано ќе дава отчет за сработеното и за
реализацијата на сите проекти.
Се надевам дека досега ја имам оправдано вашата доверба.
Се надевам дека заеднички ќе продолжиме да ја градиме нашата општина и ќе го
постигнеме она што го имаме замислено - да го направиме Кратово пријатно место
за живеење и привлечна дестинација за домашни и за странски посетители.
Со почит,
Мите Андоновски,
кандидат за градоначалник на општина Кратово

Во изминатите четири години бевме исправени пред многу предизвици за модернизација на општините. Во четиригодишниот период, Владата на Република Македонија спроведе амбициозна реформска агенда и доследно и посветено ги реализираше ветените проекти во сите области значајни за локалната самоуправа.
Заложбите на ВМРО-ДПМНЕ во изминатите години резултираа со напредок во
развојот на локалната самоуправа, што придонесе 99 проценти од општините да
влезат во втората фаза од фискалната децентрализација.
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, не стои само на
ветувања за финансиска поддршка на општините. Општините добија повеќе средства, кои ги управуваат на поприспособлив начин. Зголемен е обемот на трансфери и на дотации во областа на образованието, културата, социјалната заштита и
противпрожарната заштита. Покрај издвојувањето три проценти од средствата од
персоналниот данок на доход, како ниту една друга влада досега, ВМРО-ДПМНЕ
одвои 50 проценти повеќе средства од ДДВ за општините, односно од три птоценти на 4,5 проценти од собраните приходи од данокот на додадена вредност.
Со тоа голем дел од данокот платен од граѓаните повторно се враќа директно во
буџетот на локалната самоуправа за да се користи за локални проекти и потреби.
На полето на образованието, основните и средните училишта веќе целосно се наоѓаат во комплетна надлежност на локалните власти. Денес граѓаните самостојно
донесуваат одлуки за образованието на своите деца водејќи се од сопствените
потреби и приоритети. Навременото исполнување на финансиските обврски ја
прави Владата на Република Македонија партнер во остварувањето на заедничките цели – современо и квалитетно образование. Покрај основните образовни потреби, Владата се грижи за секој ученик поединечно, со обезбедување бесплатни
учебници најдоцна до 1 септември, бесплатен пристап до интернет, компјутери во
образованието, се грижи градејќи спортски сали и терени... Како никогаш досега,
учениците имаат можност за високо образование на некој од новоотворените факултети или дисперзирани студии, по завршувањето на средното училиште.
Во сферата на социјалната грижа и заштита, успешно е совладана првата фаза од
децентрализацијата: грижата за најмладите и за највозрасните членови на нашата
заедница сега е целосно во надлежност на општините.
Детските градинки, домовите за стари и изнемоштени лица, домовите за згрижување деца без родители... ги финансира општината со поддршка на трансфери од
централната власт. Локалната власт најдобро знае кои се нивните главни потреби
и желби.
Со крупни чекори, во изминатите четири години, се спроведе децентрализација и
во областа на културата. Не дозволивме да се препуштат на заборавот нашата традиција и славно минато. Владата на Република Македонија, предводена од ВМРОДПМНЕ, се погрижи да има доволно средства за финансирање на многубројни
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културни манифестации, проекти за зачувување на фолклорот и на народното
паметење... Нашите новоизградени плоштади станаа места за културни настани,
собиралишта за споделување значајни моменти од секојдневниот живот, места за
одмор и за дружење, места каде што секој граѓанин наоѓа свое катче...
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО- ДПМНЕ, континуирано ги поддржува напорите на општините за поттикнување на локалниот развој.
Проектот за модернизација на локалните и на регионалните патишта е само еден
од нив. Во многу блиска иднина, сообраќајот ќе се одвива побрзо и побезбедно,
што ќе ги олесни нашите секојдневни потреби, а особено потребите на локалниот
бизнис. Подобрувањето на инфраструктурата во многу општини беше и останува
еден од главните приоритети. Со изградба на инфраструктурата, општината непосредно му помага на деловниот сектор имајќи предвид колку е тој важен дел од
развојната стратегија.
Во иднина продолжуваме со работа и понатаму посветени на развојот на локалната самоуправа преку заокружување на процесот на децентрализација и на политиката на рамномерен регионален развој низ целата држава со цел надминување
на развојниот диспаритет. Тоа значи поголема самостојност и одговорност на локалните власти и поголема вклученост на граѓаните во донесувањето одлуки за
прашања што за нив се од суштинско значење.
Фискалната децентрализација бележи напредок во последните пет години, од аспект на зголемување на капацитетите на општините за собирање и за менаџирање
на локалните даноци и такси, на грантовите од централната власт, како и зголемување на изворите на финансирање по основа на концесии, продажба на државно
градежно земјиште и др. Така, успеавме да ја подобриме наплатата на даноците
од имот за повеќе од 50 проценти на ниво на Република Македонија, со што сега
можеме да финансираме идни проекти од локално значење.
Општините денес, по четиригодишното успешно засилување на фискалната автономија, се самостојни во донесувањето одлуки и во распределбата на општинските финансиски средства. Секоја општина сама донесува одлуки за финансирање
на локалните приоритети, според желбите и искажаните сугестии од вас, граѓаните.
Владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, од 1 јули 2011 година им го даде правото
на управување на државното градежно земјиште на општините. За нас, управувањето на градежното земјиште е одговорност кон идните генерации, со што се
отвора патот за реализација на нови инвестиции и за подобрување на економската благосостојба.
Искрениот и партнерски однос на Владата на Република Македонија, предводена
од ВМРО-ДПМНЕ, при пренесувањето надлежности и финансиското засилување
на општините е препознатлив во низа други чекори што ги презеде.
Во согласност со економската програма на ВМРО-ДПМНЕ за следните четири години, ќе се реализира проектот „поволни заеми за општините“. Со него ќе се обезбедат поволни кредити за општините наменети за подобрување на општинските
услуги и услови за спроведување дополнително финансирање со општински обврзници. Ќе се обезбедат финансиски средства за низа капитални проекти за кои
граѓаните и локалната деловна заедница имаат голема потреба.

ВМРО-ДПМНЕ продолжува со иницирање дополнителни мерки за унапредување
на развојот на локалната самоуправа што, несомнено, ќе придонесе кон создавање услови за економски, културен и за социјален напредок на општините, како
и за зацврстување на демократијата воопшто.
ВМРО-ДПМНЕ ќе остане посветена на соработката меѓу централната и локалната
власт и на соработката меѓу општините како услов за обезбедување поквалитетни
и поекономични услуги за граѓаните, но и на соработката за подготовка на заеднички проекти, кои ќе бидат конкурентни во обезбедувањето средства од фондовите на Европската унија.
ВМРО-ДПМНЕ ќе се посвети на спроведување конкретни мерки за поттикнување
на локалниот економски развој преку кој би се подобрил квалитетот на живеење
во општините. Со тоа ќе се обезбеди поголема финансиска стабилност на општините, намалување на диспаритетот во планските региони, поттикнување на учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво и воспоставување партнерства како меѓу општините така и меѓу општините и граѓанскиот
сектор.
Како и досега, ВМРО- ДПМНЕ во остварувањето на својата програма на локално
ниво целосно и недвосмислено ќе се води од принципите на одговорност, чесност
и на транспарентност во работата. Транспарентноста и отчетот на органите на
општините се препознаени како основни начела во работењето.
Бевме, сме и ќе бидеме во постојана комуникација со вас. Вложен е огромен напор за да им се излезе в пресрет на приоритетните општински потреби. Но, не
застануваме тука, сакаме да внесеме што поголема демократија и свежина во локалното донесување одлуки.
Денес во нашата општина е отфрлен стереотипниот начин на донесување одлуки во канцеларии и во кабинети. Локалните претставници се секојдневно на
терен, меѓу вас, граѓаните, спроведувајќи една од најдобрите светски практики
за подобрување на распределбата на локалните буџетски средства. Тоа е партиципативното буџетирање. Со него СИТЕ граѓани имаат еднакви можности да
бидат вклучени во донесувањето одлуки за намената на општинските финансии.
Преку партиципативното донесување одлуки, граѓанинот го добива местото што
го заслужувал отсекогаш: тој е централна клетка, од која поаѓаат и се разменуваат
информации меѓу креаторите на локалната политика и корисниците на услугите.
За сето тоа што е ветено, остварено, потрошено, општините полагаат и ќе полагаат отчет, но не само пред централната власт, туку, многу поважно, пред ВАС,
граѓаните. Тоа се врши на најтранспарентен начин, при што секој може бесплатно
да пристапи кон информациите за донесените одлуки, акти и буџет.
Општините во Република Македонија, предводени од градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, покажаа дека со ентузијазам и со посветеност се постигнуваат резултати, кои граѓаните високо ги ценат и вреднуваат.
Горди сме на постигнатото, но имаме уште многу идеи и иницијативи, кои ќе ги
оствариме со ваша помош.
Ни претставува чест и задоволство во продолжение да ви ги претставиме нашите
поединечни проекти и програми.

НОВИ ДЕЛА ЗА НОВ НАПРЕДОК, НОВИ ДЕЛА ЗА ПОДОБРО КРАТОВО!

13

ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА ВМРО-ДПМНЕ 2013-2017

I.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ
НОВИ ИНВЕСТИТОРИ ЗА ОТВОРАЊЕ МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ
ЗОНА НА ЗАНАЕТЧИСКА ИНДУСТРИЈА
ГАСИФИКАЦИЈА НА ОПШТИНА КРАТОВО
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ОТВОРАЊЕ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР - БРАНАТА ЗЛЕТОВИЦА - КНЕЖЕВО
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА „ЛИСЕЦ“ - ИЗГРАДБА НА СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР
ИЗГРАДБА НА РЕЗЕРВОАР И НА ТАЛОЖНИК ВО С. ПРИКОВЦИ, ВО ЛОКАЛИТЕТОТ ЦРНИ ВРВ
ИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА РЕЧНО КОРИТО
НА КРАТОВСКА РЕКА
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I.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Локалниот економски развој значи потреба од директна работа за економско зајакнување на локалните области за да се подобри квалитетот на живот
на граѓаните. Успехот на општествата денес зависи од способноста на локалните средини да се приспособат на брзите промени во светот и од способноста да ја зајакнат сопствената конкурентност.
За подобрување на конкурентноста, главниот импулс за економски раст
мора да произлезе од приватниот сектор затоа што само тој може да создаде
на долг рок економска благосостојба и нови работни места.
Но, секако, приватните субјекти зависат од поволностите за водење бизнис,
односно од условите што власта ќе ги обезбеди за нив. Затоа, локалната
власт на Општина Кратово, во соработка со Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во наредниот период ќе биде силно
фокусирана на локалниот економски развој и на градењето партнерство со
бизнисот за остварување на интересите на граѓаните.
Во наредните четири години, со обнова и зголемување на производниот
капацитет на веќе постојните индустриски објекти, како и со поттикнување
на отворање нови мали бизниси, Општина Кратово ќе обезбеди стабилната
локална економија, која ќе генерира нови работни места, што претставува
особен акцент во нашата визија за економски развој на градот.
Најважни проекти кои локалната власт на ВМРО-ДПМНЕ ќе ги спроведе во
функција на остварување локален економски развој во следниот четиригодишен период се следниве:
Проект: Нови инвеститори за отворање мали и средни бизниси
Опис на проектот: Преку преземање активности за привлекување и наоѓање
инвеститори што ќе придонесат за отворање мали и средни бизниси ќе се
обезбеди стабилен и одржлив економски развој, како и благосостојба за
граѓаните на општина Кратово. Проектот ќе опфаќа олеснување на условите
за почнување и водење бизнис во смисла на олеснети постапки за добивање
одобренија/дозволи, поволности во насока на ослободување од плаќање комунални такси и сл.
Средства: 6.100.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината и донатори
Рок: 2013 година
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Проект: Индустриски зони во с. Живалево и во с. Туралево
Опис на проектот: Општина Кратово дава приоритет кога станува збор за
домашни и странски инвестиции во општината бидејќи тие имаат голем придонес за локалниот економски развој и за отворањето нови работни места.
Во таа насока ќе изградиме две нови индустриски зони во село Живалево и
во село Туралево. До овие локации веќе постои инфраструктура со патен
пристап, електрична енергија и гас. Ќе се доизгради останатата потребна
инфраструктура, со што целосно ќе се оформат овие индустриски зони и ќе
се овозможи отворање нови капацитети и стотици работни места.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2016 година

Проект: Зона на занаетчиска индустрија
Опис на проектот: Заради поддршка на занаетчиската индустрија, ќе се
пристапи кон отворање зона на занаетчиска индустрија. Посебен акцент ќе
биде ставен на промоција на сувенирска работилница. Зоната ќе биде лоцирана во близина на централното градско подрачје за да биде поблиску
за туристите и посетителите. На овој начин ќе се даде поддршка на малиот
број останати занаетчии, а воедно ќе се создадат услови за промоција и за
заживување на оваа дејност.
Средства: 3.100.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Гасификација на општина Кратово
Опис на проектот: Проектот предвидува поврзување на градот, правните
и физичките лица со постојниот гасификациски систем, кој е изграден до
фабриката „Иднина змеј“. Постојниот систем е на оддалеченост од околу
4-5 километри од градското подрачје. Преку овој проект ќе се обезбеди
потребната инфраструктура за поврзување на градот на овој систем, кој ќе
овозможи голем број придобивки, како за населението така и за бизнисот во
Кратово.
Средства: 20.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и/или ЈПП
Рок: 2017 година

Проект: Рестартирање стари индустриски капацитети
Опис на проектот: Во соработка со комбинатот „Силекс“, сите стари индустриски капацитети, како магацинот кај поранешната пекарница, поранешниот погон во фабриката за сунѓер, кој не се користи, поранешниот погон за
производство на дрикери и поранешниот погон за производство на метални
буриња, ќе ги понудиме на домашни и на странски инвеститори под многу
поволни услови заради нивно економско активирање и обезбедување нови
работни места..
Рок: континуирано

Проект: Винарска визба во с. Трновац
Опис на проектот: Преку продажба на земјиште ќе овозможиме заинтересирани инвеститори да изградат винарска визба во село Трновац, што ќе овозможи дополнителни вработувања и посета на туристи.
Рок: 2013-2015 година
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II.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ВМРО-ДПМНЕ докажа дека грижата за развојот на образованието на целата
територија на Македонија претставува особен приоритет. За 60 проценти е
зголемен буџетот за образование во Македонија, при што трипати повеќе
средства се издвојуваат за реализација на капитални инвестиции. Како резултат на инвестициите во образованието, значително се подобрија условите за учење и работење во голем број основни и средни училишта. Така,
учениците во општината добија можност уште од најрана возраст да работат
со компјутери, при што тие се користат како алатка во наставните програми.
Подигнувањето на информатичката писменост гарантира дека младите ќе
ја зголемат својата конкурентност и полесно ќе го реализираат своето прво
вработување.
Со средства од централната власт континуирано ќе обезбедуваме бесплатни учебници за сите ученици од основно и од средно образование, ќе продолжиме со обезбедување бесплатен интернет во сите основни и средни
училишта и студентски домови, а во насока на обезбедување квалитетна
практична настава и поттикнување на претприемачкиот дух и конкуренција,
која создава нов квалитет, ќе продолжиме со опремување на училиштата и
на училишните кабинети.
Следејќи ја политиката на централната власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ,
локалната власт во општина Кратово ќе продолжи со спроведување на истата политика на општинско ниво. Проектите што ќе ги реализираме ќе придонесат за обнова на училиштата и на училишниот инвентар, модернизација и
компјутеризација на училиштата, како и доедукација на граѓаните.
Најважни проекти што ќе ги реализираме во образованието во следниот четиригодишен период во согласност со образовната политика и принципите
на Владата на Република Македонија, а во функција на остварување на споменатите цели ќе бидат:
Проект: Изградба на спортска сала во ОУ „Кочо Рацин“
Опис на проектот: Заради поттикнување правилен психофизички развој и
поттикнување на спортскиот и на натпреварувачкиот дух кај младите и кај
возрасните, во соработка со Владата на Република Македонија ќе изградиме
спортска сала во ОУ „Кочо Рацин“.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: декември 2016 година
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Проект: Реконструкција на ОУ „Кочо Рацин“
Опис на проектот: Со реализација на проектот ќе се обезбедат просторни услови за одвивање квалитетна настава во основните и во средните училишта
на територијата на Република Македонија. Во општина Кратово ќе биде извршена реконструкција во ОУ „Кочо Рацин“. Проектот опфаќа реконструкција на прозорци, врати и замена на старите азбестни табли со нов покрив.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2015-2016 година

Проект: Реконструкција на основни училишта во Туралево, Живалево, Железница и во Шопско Рудари
Опис на проектот: Проектот вклучува реконструкција на основни училишта
во овие места. Приоритет ќе биде ставен на целосна реконструкција на основното училиште во Туралево, а воедно ќе биде разгледана и можноста за
изградба на монтажно училиште за децата во ова село. Во Шопско Рудари
преку овој проект ќе се обезбеди целосна реконструкција на градбата и на
внатрешноста на училишната зграда. Исто така, ќе се реконструираат и подрачните основни училишта во село Живалево и во село Железница. Преку
реализација на овој проект ќе обезбедиме поквалитетно образование за
учениците што живеат во овие села.
Средства: 2.400.000 денари
Извори на финансирање: Меѓународни финансиски институции
Рок: 2013-2015 година

Проект: Обновување на училишниот инвентар во ОУ „Кочо Рацин“ и во СОУ
„Митко Пенџуклиски“
Опис на проектот: Обновување на училишниот инвентар преку набавка на
нови клупи и столчиња, како и набавка на нов училиштен прибор и училишни
помагала со цел подигање на квалитетот на наставата и обезбедување подобри услови за учениците во овие училишта.
Средства: 500.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: „Општината ги стипендира најдобрите“
Опис на проектот: За да ги поттикнеме најдобрите ученици, средношколци
и спортисти, општинската администрација, предводена од ВМРО-ДПМНЕ,
во согласност со капацитетите и можностите на единиците на локалната
самоуправа, а во соработка со приватниот сектор и со странски донатори,
и натаму ќе обезбедува средства за стипендирање на најдобрите ученици,
средношколци и спортисти. Со овој проект ќе го поттикнеме јакнењето на
свеста кај граѓаните на локално ниво за значењето на образованието.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Отворање паралелка за туризам во СОУ „Митко Пенџуклиски“
Опис на проектот: Во соработка со Министерство за образование и наука и
Факултетот за туризам и угостителство ќе се пристапи кон отворање паралелка за туризам. Овој проект е од интерес на граѓаните на општина Кратово
и ќе овозможи услови за задржување на младата популација.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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III.

СПОРТ И МЛАДИ
Младите се движечката сила во општеството. Спортот и физичката култура
како цивилизациски придобивки претставуваат моќно средство за човечкиот развој. Физичкото образование и практикувањето спорт во развојниот
период на човекот се природна потреба за нормален психофизички развој
и за спречувањето на појавата на телесни деформитети. ВМРО-ДПМНЕ е силно фокусирана на развој на услови за спортување на целата територија на
земјава.
Општина Кратово има потреба од стратегиски пристап кој ќе обезбеди задржување на младите во општината. Тоа подразбира спроведување сеопфатен
пакет-мерки заради создавање подобри услови за живеење и вклучување во
сферата на општествено- економското живеење, како и изградба на спортски објекти за правилен развој и искористување на слободното време на
младите во нашата општина.
Проектите што локалната власт на ВМРО-ДПМНЕ ќе ги спроведе во функција
на остварување на споменатите цели во овој мандат се следниве:
Проект: Изградба на едно повеќенаменски спортско игралиште
Опис на проектот: Повеќенаменското игралиште ќе биде ставено на располагање на сите граѓани за спортување, рекреирање и за натпреварување.
Игралиштето ќе може да се користи деноноќно и ќе биде место за собирање
и дружење на младите генерации, како и основа за создавање здрава младина и одлична превентива од пороците на модерното живеење.
Средства: 6.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2013-2015 година

Проект: Расчистување и реконструкција на старото фудбалско игралиште
„Мусала“
Опис на проектот: Постојниот терен на старото фудбалско игралиште е руиниран и е неопходно да се реконструира за да се обезбеди негова функционалност. Овој проект предвидува расчистување на отпадот од теренот
и негова реконструкција, како и поставување соодветни фудбалски реквизити. На тој начин ќе придонесеме да се врати традицијата на одржување
натпревари на овој фудбалски терен.
Средства: 12.500.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2015 година
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Проект: Отворање младински културно-рекреативен центар преку реконструкција на спортскиот објект „Соколана“
Опис на проектот: Спортско-рекреативниот објект „Соколана“ ќе се реконструира за да се формира модерен функционален младински културно- рекреативен центар. Проектот предвидува префрлање на објектот во
сопственост на Општина Кратово, а потоа пристапување кон целосна реконструкција на објектот „Соколана“, кој се протега на површина од околу
130 квадратни метри. Реконструкцијата опфаќа обнова на внатрешниот и на
надворешниот простор заради соодветно функционирање и ставање на располагање на граѓаните за организирање и спроведување спортски настани.
Средства: 3.100.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

Проект: Реконструкција на спортски терени во Шлегово и во Туралево
Опис на проектот: Реконструкцијата опфаќа поставање нова асфалтна подлога и поставување соодветни модерни спортски реквизити. Со тоа ќе овозможиме употреба на овие два терени и одвивање на спортски активности.
Средства: 250.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Изградба на спортски терен во Кетеново
Опис на проектот: Во Кетеново не постои спортски терен за реализирање на
спортскиот живот на младите од ова населено место. Поради тоа, ќе пристапиме кон изградба на спортски терен за да се задоволат потребите на граѓаните за спортување и за рекреација.
Средства: 200.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015-2016 година

Проект: Вклучување на младите во процесите на донесување одлуки и младинско информирање
Опис на проектот: Овој проект ќе го спроведеме преку воспоставување:
Локален младински совет - За да се обезбеди институционално учество
на младите во донесувањето одлуки, во локалната самоуправа ќе се формира локален совет на млади. Преку локалниот младински совет ќе се
обезбеди активно учество на младите во процесот на донесување одлуки
во општествениот јавен живот. На тој начин ќе создадеме партнерство
преку кое младите и Општината заеднички ќе го подобруваат квалитетот
на живеење.
Локална младинска стратегија - Целта на локалната младинска стратегија е сеопфатно третирање на проблемите на младите и наоѓање решенија за нив.
Младински информативни и советодавни центри - Формирање младински информативни и советодавни центри во кои младите ќе имаат

пристап до сеопфатни, разбирливи, точни, навремени и употребливи информации, дизајнирани според нивните потреби, како и нивно директно
учество во процесот на младинско информирање на неформален начин,
во пријателска атмосфера, со што ќе се обезбеди можност за размена
на најдобрите практики и искуства, проблеми и можности за соодветна
обука.
Средства: 120.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Основање училишни спортски клубови
Опис на проектот: Во насока на унапредување на системот на натпревари во
училишниот спорт, предвидено е основање училишни спортски клубови во
повеќе спортови, кои треба да претставуваат основа за остварување на огромните општествени придобивки кои ги претполага развојот и негувањето
на училишниот спорт како национална определба.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Возобновување на практикувањето т.н. маалски фудбал и баскет
Опис на проектот: Тргнувајќи од стратегиските приоритети изложени во националната програма за развој на спортот, во делот на спортската рекреација, односно „Спорт за сите“, во соработка со националните спортски
федерации е предвидено креирање концепт и воспоставување систем на
натпревари во т.н. маалски фудбал и баскет за маалски тимови, кои подоцна би се вклучиле во систем на општински, зонски, регионални и државни
натпревари.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Училишни лиги во фудбал, футсал, кошарка, ракомет, шах, тенис,
карате и во други спортови
Опис на проектот: Во соработка со федерацијата за училиштен спорт и единиците на локалната самоуправа, низ координиран систематски пристап ќе
се унапреди развојот на училишниот спорт преку одигрување општински,
зонски и регионални натпревари меѓу училишни екипи во повеќе спортови.
Извори на финансирање: Буџет на Општината и буџет на Република Македонија
Рок: континуирано
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Проект: СПОРТСКО ЛЕТО – „Спорт за сите“
Опис на проектот: Тргнувајќи од стратегиските приоритети изложени во националната програма за развој на спортот, во делот на спортската рекреација, односно „Спорт за сите“, во соработка со националните спортски федерации е предвидена реализација на проект за популаризација на повеќе
спортови, каде што на едно место, во период од неколку дена во летниот
период, ќе се врши презентација, вклучувајќи и бесплатни часови за обука.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: континуиран

Проект: Промена на под во постојната спортска сала во ОУ „Кочо Рацин“
Средства: 400.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година
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IV.

ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ
Континуираниот процес на развој на информатичкиот сектор, кој доведе до
модернизација на секој сегмент од човековиот живот, е тренд кој го наметнува и следи целиот свет и кој, се разбира, ќе претставува неминовен предизвик за нашата општина.
Со поедноставен и брз пристап до информации, дигитализација и брза и
квалитетна услуга за граѓаните ќе се придонесе за поефикасно функционирање на локалните институции, бизнисот и граѓанскиот сектор. Заради
транспарентно, навремено и ефикасно информирање на населението, ќе
пристапиме кон зголемување на функционалноста на веб-страницата на
Општина Кратово.
ВМРО-ДПМНЕ инвестираше во информатичкиот развој, во развојот на образованието и на науката за да се следат трендовите што го окупираат секој
млад човек. Наш приоритет ќе биде високиот степен на информатичка образованост на жителите на општината, кој овозможува перспектива за понатамошен забрзан развој на ова поле.
Наши најважни проекти во функција на остварување на споменатите цели во
следниот четиригодишен период ќе биде:
Проект: Субвенционирање курсеви по информатика за возрасни за посебни
категории
Опис на проектот: Проектот обезбедува надградба на знаењата од областа
на информатиката за граѓаните на општина Кратово, нивно полесно вклучување во општествените процеси и олеснување на пристапот при комуникација. Исто така, преку овој проект ќе се овозможи постигнување повисок
степен на информатичка подготвеност на населението и нивна поголема
мобилност во извршувањето на работните задачи и на секојдневните активности. Во согласност со потребите на граѓаните, ваков тип обуки ќе се организира континуирано повеќе пати годишно. Целна група за реализација на
овој проект се лица постари од 45 години, подолго невработени лица, лица
со посебни потреби и лица со ниски примања.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Промоција преку „Гугл мапс“ (Google Maps)
Опис на проектот: Со овој проект ќе се претстават најубавите делови од градот на „Гугл мапс стрит вју“ (Google Maps Street View), со што ќе се овозможи
поголема посетеност на интернет-услугата од целиот свет, а воедно ќе послужи и како туристичка презентација.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година
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V.

УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА
СРЕДИНА
Принципите врз кои работи Општината во делот на урбанизмот и животната средина се пропишани и дефинирани во законските одредби. Нивното
спроведување ги обврзува граѓаните и бизнис-секторот да ги почитуваат
законите,а Општината да ги спроведува и да се грижи за редот во општествената заедница.
Уредувањето на просторот и негово планирање од страна на службите во
општината, во консултација со граѓаните, го дооформува ликот на општината и овозможува негово рационално и правилно искористување.
ВМРО-ДПМНЕ секогаш ја препознава нужноста од навремено и флексибилно приспособување на планските документи на она што е тековна потреба,
а воедно навремено ги препознава и потенцијалните можности за инвестиции, со што општина Кратово секогаш ќе биде подготвена да ги прифати
расположливите средства на инвеститорите и да одговори на потребите на
заедницата.
Во согласност со потребите за одржлива урбана средина, предвидуваме
комплетно покривање на општината со детални урбанистички планови, во
кои се поставува рамномерен однос на потребите на населението и на можностите на просторот. Во општина Кратово особено внимание ќе се посвети
на оваа дејност. Посебен осврт ќе се има во однос на уредувањето на локациите за економски зони, локации за изградба на излетнички места, викенднаселби покрај браната „Кнежево“ на Злетовица, планината Лисец и друго.
Наши најважни проекти во функција на остварување на споменатите цели во
следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Изработка на урбанистичка документација за општина Кратово
Опис на проектот: Изработката и донесувањето на урбанистичката документација за територијата на општина Кратово ќе се спроведе со цел вклучување на реалната ситуација на терен во ГУП и во ДУП. Особено внимание
ќе се посвети на уредувањето на локациите за економски зони, локации за
изградба на излетнички места, викенд-населби и сл. Со тоа ќе се создадат
услови за развој на економијата и за привлекување инвестиции.
Средства: 3.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2016 година
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Проект: Урбанистички план за отворање туристички центар - браната „Злетовица- Кнежево“
Опис на проектот: Урбанистичкиот план за отворање туристички центар на
браната „Злетовица-Кнежево“ ќе овозможи реализација на изградбата на
викенд-населби на оваа локација. По донесувањето на предвидениот урбанистички план, вклучените локации ќе бидат понудени на продажба. На тој
начин ќе се креира место за рекреација и одмор на населението, а воедно ќе
се обезбедат услови за развој на туризмот.
Средства: 500.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2016 година

Проект: Урбанистички план за „Лисец“ - изградба на спортско-рекреативен
центар
Опис на проектот: Со донесување на урбанистичкиот план за „Лисец“ ќе се
овозможи изградба на спортско-рекреативен центар. Со тоа ќе се создадат
услови за промоција на оваа локација на инвеститори, заживување и привлекување туристи и збогатување на туристичката понуда на нашиот град.
Средства: 300.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2016 година

Животната средина е местото каде што работиме, домот каде што го градиме семејството, околината што ја опкружува нашата општина. Затоа една
од целите на локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во наредните
четири години ќе биде грижата за животната средина. Во однос на животната средина, Општина Кратово ќе се залага за мерки со кои ќе се заштити,
унапреди и развива животната средина, како и за рационално искористување на природните ресурси и обнова на шумскиот фонд.
Наши најважни проекти во функција на остварување на споменатите цели во
следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Подготовка на техничка документација за управување со отпад во
североисточниот регион
Опис на проектот: Проектот вклучува изработка на студии (студија за изводливост, студија за оцена на влијанието врз животната средина, анализа на
трошоци и добивки) и тендерско досие за проектна документација за воспоставување систем за интегрирано управување со отпад во североисточниот плански регион.
Средства: 154.000.000 денари
Извори на финансирање: 85 проценти од средствата ќе бидат обезбедени
преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА), а 15 проценти преку
буџетот на Република Македонија
Рок: 2014-2015 година

Проект: Изработка на ДУП за изградба на колективна зграда за социјални
станови во Царина маало
Средства: 300.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година

Проект: Изработка на урбанистички план во с. Вакав за изградба на спортско- рекреативен и бањски комплекс
Извор на средства: Буџет на РМ
Рок: 2013-2015 година

Проект: Набавка на канти и на контејнери за отпад
Опис на проектот: Преку овој проект ќе извршиме набавка на канти за селектиран отпад, стакло, хартија и сл. На тој начин ќе придонесеме за заштита
на животната средина а воедно ќе ја подигнеме и свеста кај населението за
значењето и придобивките кои ги има селекцијата на отпад.
Средства:1.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината или буџет на РМ
Рок: 2013-2014 година
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VI.

КОМУНАЛНИ РАБОТИ И
ИНФРАСТРУКТУРА
Со унапредувањето на квалитетот на комуналните дејности во општината се
придонесува за подигнување на квалитетот на животот на сите граѓани во
општината. Состојбата на комуналната инфраструктура најјасно ја претставува комплетната слика за развиеноста и модернизацијата на една општина. На планот за развој на комуналните дејности во општина Кратово ќе се
довршат веќе почнати проекти кои се во завршна фаза. Истовремено, ќе се
реализираат нови проекти во делот на водоснабдувањето, канализациските
системи, асфалтирањето улици и нивно осветлување.
ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ
За подобрување на квалитетот на водата од постојниот градски водовод, кој
е составен дел од хидросистемот „Злетовица“, потребно е негово доопремување заради задоволување на потребите од чиста вода за пиење, вода за
наводнување и индустриска вода. Наши најважни проекти во функција на
остварување на споменатите цели во следниот четиригодишен период ќе
бидат:
Проект: Подобрување на искористеноста на водите од сливот на реката
Злетовица
Опис на проектот: Првата фаза од хидросистемот „Злетовица“ овозможи
вода за пиење за околу 100.000 жители за наредните 30 години. Втората
фаза од проектот треба да обезбеди изградба на систем за наводнување на
4.100 хектари, додека третата фаза предвидува изградба на 8 мини-хидроелектрани од по 15 мегават-часови. Инвестицискиот циклус треба да почне
од март 2013 година. Во тек е изработка на студија за оправданост за втората и за третата фаза со рок на изработка до април-мај 2013 година, по што
ќе следува реализација. Со проектот се опфатени општините Кратово, Пробиштип, Лозово, Карбинци, Штип и Свети Николе, пред сè за обезбедување
вода за пиење, но и за проширување на површините за наводнување.
Извори на финансирање: Буџет на РМ и меѓународни финансиски институции
Рок: 2015-2017 година

Проект: Изградба на резервоар и на таложник во с. Приковци, во локалитетот Црни Врв
Опис на проектот: Ќе овозможиме подобрување на квалитетот на водата за
пиење во селата Туралево, Филиповци, Тополвик, Саколица, Вакав и Шопско
Рударе.
Средства: 5.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на РМ и буџет на Општината
Рок: 2013-2016 година
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Проект: Изградба на мини-акумулации во селата Туралево, Сакулица и
Коњухци
Опис на проектот: Општините што немаат доволно финансиски средства за
реализација на поголеми инфраструктури проекти, на овој начин ќе бидат
поддржани од Владата на Република Македонија. Мини-акумулациите во селата Туралево, Сакулица и Коњухци се вклучени во третата фаза од хидросистемот „Злетовица“. Со обезбедување елементарни услови за живот во овие
села ќе се спречи иселувањето од овие населени места и ќе се зачува популацијата, а ќе се овозможат и услови за враќање на иселеното население.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и меѓународни
финансиски институции
Рок: 2013-2017 година

Проект: Изградба на резервоар за висока зона
Опис на проектот: Покрај постојните резервоари за средна и за ниска зона,
ќе се изгради и резервоар за висока зона. Со овој резервоар ќе се обезбедат
услови доколку во одредени периоди има недостиг од вода за пиење, тој да
биде отстранет со навремено задоволување на потребите на населението за
вода за пиење.
Средства: 7.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: Реконструкција на резервоарите за вода во селата Шлегово и Приковци
Опис на проектот: Поради тековните проблеми со кои се соочуваат овие два
резервоари, пукнатини и истекување на водата, преку овој проект ќе пристапиме кон реконструкција и санирање на проблемите.
Средства: 7.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината и меѓународни финансиски
институции
Рок: 2016 година

Проект: Секундарно поврзување на водоводната мрежа во град Кратово
Средства: 15.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината, меѓународни финансиски
институции и буџет на РМ
Рок: 2013-2017 година

КАНАЛИЗАЦИСКИ СИСТЕМ
За да развиеме квалитетно земјоделство и туризам, пред сè мора да имаме чисти реки и езера. Главен проблем во општина Кратово се отпадните и
фекални води кои се спроведени и слободно течат во самото речно корито.
Решавање на овој проблем ќе биде приоритет за новата локална власт во
општина Кратово, за што веќе е изработена комплетна техничка документација и студија за изводливост. Покрај ова, ќе се градат и помали канализациски системи во с. Кетеново, Трновац, Железница и Приковци. Наши
најважни проекти во функција на остварување на споменатите цели во следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Изградба на колекторски систем за речно корито на Кратовска Река
Опис на проектот: Со овој проект, кој опфаќа 6.924 жители, се предвидува
да се изгради колекторски цевковод од 1.843 метри, продолжение на првата
фаза од веќе изградените 1.500 метри. Со тоа целосно ќе се надмине проблемот на куќите од ниската зона во градот, кои се под нивото на постојниот
канализациски систем. Овие куќи ќе бидат вклучени во новиот колекторски
цевковод. Со завршувањето на овој колекторски систем ќе се опфатат отпадните води и од постојните краци и целосно ќе се реши проблемот со испуштањето отпадни води во речното корито.
Вредност: 55.000.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок:2013 - 2014 година

УРЕДУВАЊЕ ПАРКОВИ И НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
Поради малиот простор, општина Кратово има ограничени можности за
проширување и за создавање паркови и нови зелени површини. Единствена
локација е заштитно-шумскиот појас „Карши бавча“. На оваа локација во иднина ќе ù посветиме особено внимание и значителни инвестиции.
Наши најважни проекти во функција на остварување на споменатите цели во
следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Уредување на заштитениот зелен шумски појас „Карши бавча“
Опис на проектот: Проектот опфаќа активности за поставување и уредување патеки за движење на граѓаните, поставување клупи и соодветно осветлување во овој реон, како и уредување на просторот со цветен аранжман.
На тој начин ќе создадеме идеално место за одмор и за рекреација на населението.
Средства: 300.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година
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Проект: Уредување на платото во близина на автобуската станица со зелена
површина
Опис на проектот: Проектот предвидува хортикултурно уредување на два
кружни тека во градот. Хортикултурно уредување на кружниот тек на крстосницата во близина на детската градинка во Кратово и хортикултурно
уредување на кружниот тек кај автобуската станица. И двата кружни тека е
потребно да се уредат соодветно преку засадување цветни задници и нивно
континуирано одржување.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Во однос на уличното осветлување во градот и во селските населби остварени се значителни резултати. И во иднина ќе продолжиме со спроведување
интензивни активности во насока на задржување и подигнување на квалитетот на уличното осветлување. Во оваа сфера ќе ги реализираме следниве
проекти:
Проект: Улично осветлување во градскиот парк „Карши бавча“
Опис на проектот: Градскиот парк „Карши бавча“ преку овој проект ќе добие
осветлување со канделабри. Заедно со хортикултурното уредување, овој
парк ќе го направиме атрактивна дестинација за одмор и на младите и на
старите во нашиот град.
Средства: 300.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Проширување на мрежите за улично осветлување во селата Шлегово, Приковци, Туралево, Живалево, Железница, Кетеново, Трновац, Сакулица и Страцин
Опис на проектот: Преку овој проект ќе пристапиме кон осветлување на неосветлените улици во наведените села, со што ќе се подобри квалитетот на
живеењето во овие населени места.
Средства: 200.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Замена на обичните со енергетски ефикасни светилки за улично
осветлување
Опис на проектот: Заменување на светилките во градот со енергетски ефикасни светилки за да се заштеди енергија и да се намали потрошувачката на
енергија.
Средства: 2.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2015 година
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VII.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Крупните промени и значајната политика во земјоделство кои владата на
ВМРО-ДПМНЕ ги постави првпат во изминатиот мандат и кои веќе придонесуваат за развој и поголема конкурентност на македонското земјоделство
ќе продолжиме да ги спроведуваме и во иднина на локално ниво во нашата
општина преку практичен придонес при спроведувањето на мерките за поддршка на земјоделството. Ќе понудиме можност секој земјоделец посветен
на својата работа да развива квалитетен и одржлив агробизнис.
Придонесот што го дава земјоделството во секојдневниот живот на граѓаните е огромен и поради тоа оваа област продолжува да биде меѓу приоритетните за развој на општината. Земјоделството претставува клучен фактор
за зголемување на економскиот раст и на вработеноста во нашата општина,
како и за обезбедување поквалитетен и посигурен живот на нашите граѓани.
Како Општина ќе овозможиме максимална поддршка на нашите земјоделци за да им помогнеме во практичното реализирање и во промовирањето
на мерките за финансиска поддршка и субвенционирање на земјоделското
стопанство во насока на структурно приспособување од традиционално кон
модерно конкурентно земјоделство.
Општина Кратово, пред сè, е планински регион кој е погоден за производство на чиста и здрава еколошка храна. Истовремено, општината располага и со потенцијал за развој на сточарството и за производство на млечни
производи. На земјоделците од општина Кратово им е потребна земјоделска
механизација за обработка на напуштените земјоделски површини, во таа
насока ќе ги реализираме следниве проекти:
Проект: Поддршка на инвеститори за отворање погон за преработка и за
откуп на млеко и млечни производи
Опис на проектот: На барање на граѓаните од селските населени места кои
се занимаваат со производство на млечни производи и кои се соочуваат со
проблем во пласманот и откупот на произведените млечни производи, преку овој проект Општината ќе пристапи кон интензивирање на напорите за
наоѓање инвеститори за отворање погон за преработка и откуп на млечни
производи.
Средства: 150.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година
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Проект: Формирање земјоделски задруги
Опис на проектот: Општината преку овој проект ќе обезбеди поддршка за
формирањето земјоделски задруги заради подобрување на статусот на ситните земјоделци на пазарот и подобрување на пласманот на нивните производи во насока на обезбедување основни услови за работа и функционирање (простории, помош за патувања и др.).
Извор на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2013 година

Проект: Едукација на земјоделците за аплицирање на проекти преку ИПАРД
и помош при изработката на проектите
Опис на проектот: За средствата на оваа програма да се направат подостапни за земјоделците од кратовскиот регион, ќе се пристапи кон формирање
тим што ќе нуди стручна помош и ќе врши обука за аплицирање на проекти
од програмата на ИПАРД.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Донесување програма за локален рурален развој
Опис на проектот: Заради поддршка на руралниот развој, ќе пристапиме кон
изработка и донесување програма за локален рурален развој, која ќе вклучува соодветни мерки и насоки во оваа област.
Средства: 300.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината и буџет на Република Македонија
Рок: 2014-2015 година
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VIII.

ТУРИЗАМ
Република Македонија располага со богат фонд на автентични, природни,
традиционални и културни ресурси, кои се значаен предуслов за развој на
туризмот. Имајќи ја предвид големата улога што ја игра туризмот за локалниот економски развој, нашата економска предноста сè повеќе ја препознаваме преку збогатувањето на туристичката понуда и подигнувањето на стандардите за квалитет во овој сектор. Во наредниот период општина Кратово
ќе биде посветена што повеќе да ги искористува своите конкурентски предности и максимално ќе се залага да ги развие и промовира најразличните видови туризам, особено планинскиот, спортскиот, рекреативниот, здравствениот, културниот, руралниот и други алтернативни форми на туризам. Со тоа
ќе ги задоволиме очекувањата и вкусовите на туристите, а нашата општина
ќе настојуваме да ја направиме погодна и препознатлива дестинација на туристичката мапа на Македонија.
Фокусот ќе биде ставен на отворање туристичко-информативно биро, изработка на пропагандни материјали за презентација и запознавање со богатствата со кои располага општина Кратово. Исто така, ќе реализираме
кампања за промоција на Кратово како стар и древен град, која ќе вклучува
и мерки за заштита на старата архитектура на градот. Во насока на остварување на овие цели, ќе ги реализираме следниве проекти:
Проект: Отворање туристичко-информативно биро
Опис на проектот: Основна цел на туристичко-информативното биро ќе
биде насочување на активностите за промоција на Кратово како значајна
туристичка и културна дестинација на мапата на Македонија, за домашни и
за странски посетители. Со ова ќе придонесеме за зголемување на бројот на
туристи во Кратово, соодветна промоција на градот и на неговите туристички можности.
Средства: 600.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: Студија за оправданост за проекти со кои ќе се развива туризмот
Опис на проектот: Потенцијалите од областа на туризмот се позитивно
прифатени во процесот на привлекување инвеститори. Со овој проект ќе
се почнат подготвителни активности за привлекување инвеститори во туризмот. Освен тоа, студијата за оправданост ќе определи пристап за развој на
овој сектор и насоки за креирање услови за туристите да остануваат подолго
во нашиот град.
Средства: 150.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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IX.

КУЛТУРА
Културата е неодвоив сегмент од изградбата на европскиот модел на соработка на земјите и сила која спојува бидејќи со насочувањето на културата
против дискриминацијата и заштитата на националните културни вредности
се допира до глобалните вредности на Европа. Културата сама не може да
ги реши проблемите, но може да биде одличен начин на комуникација, особено во разбирањето, толеранцијата и почитувањето на различните верски
и етнички разлики на граѓаните.
Општината ќе настојува да биде препознатлива пошироко како позната културна дестинација, во која ќе може да се види и доживее духот на македонското многувековно културно и идентитетско опстојување.
Територијата на општина Кратово изобилува со многубројни културно-историски споменици кои треба да бидат заштитени и ставени во функција на
развојот на културниот туризам. Проектите што ќе ги реализираме во оваа
област се следниве:
Проект: Реконструкција на мултимедијалниот објект - киносалата што е во
склоп на Центарот за култура „Лазар Софијанов“
Опис на проектот: Изградба на еден повеќенаменски објект во кој ќе се одржуваат разни културни манифестации и каде што ќе работат секции од Домот на културата „Лазар Софијанов“.
Средства: 11.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината и меѓународни финансиски
институции
Рок: 2013 година

Проект: Реконструкција на Домот на културата „Лазар Софијанов“
Опис на проектот: Преку подобрување на условите на Домот на културата
„Лазар Софијанов“ во општина Кратово ќе создадеме услови за зголемување
на културната понуда за сите генерации во нашиот град, со што ќе придонесеме за заживување на уметноста и на културата, а ќе се овозможи и поквалитетно културно ангажирање на културните секции и меѓународна активност на ова поле.
Средства: 200.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2015 година

Проект: Изградба на споменик на Павел Шатев
Опис на проектот: Општината ќе даде максимална поддршка за реализација
на иницијативата за поставување споменик на Павел Шатев. Проектот ќе се
реализира со помош на Владата на Република Македонија. Павел Шатев е
значаен кратовец, кој бил првиот министер за правда во времето на АСНОМ,
а воедно е еден од преживеаните солунски атентатори и борец за афирми-
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рање на македонската нација. Со поставувањето споменик на Павел Шатев
ќе се оддаде посебна почит кон неговото дело.
Средства: 2.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината/Буџет на РМ
Рок: 2014-2015 година

Проект: Опремување на библиотеката при Домот на културата „Лазар Софијанов“
Опис на проектот: Проектот предвидува набавка на нови книги и зголемување на фондот на книги во библиотеката при Домот на култура „Лазар Софијанов“. Исто така, ќе биде извршено и обновување на фондот на книги.
Дополнително, заради модернизација на начинот на работа, ќе пристапиме
кон дигитализација на евиденцијата во работата на библиотеката.
Средства: 100.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: Обнова и конзервација на повеќе фасади на објекти што се заштитени и прогласени за културно наследство во Кратово
Опис на проектот: Со обновата и конзервацијата на повеќе фасади на
објекти што се заштитени и прогласени за културно наследство во Кратово
ќе се зачува автентичноста на старата градска архитектура. Носител на овој
проект е НУ Национален конзерваторски центар - Скопје.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2013-2017година

Проект: Целосна реализација на проектот за конзервација и реставрација
на Златкова кула, како и нејзино ентериерно уредување
Опис на проектот: Проектот предвидува да се реставрира кулата, со што ќе
се спречи нејзино распаѓање и таа ќе биде ставена во функција за развој на
туризмот.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и меѓународни
финансиски институции
Рок: 2013-2014 година

Проект: „Археолошко-архитектонски проект“
Опис на проектот: Преку овој проект ќе извршиме археолошки истражувања, заштита, конзервација, реставрација и презентација на тунелите во
Кратово, односно на сите кули во градот кои меѓусебно се поврзани со подземни ходници. Проектот ќе вклучи изработка на проект за адаптација на
местото на подземните ходници, нивно пробивање и санација за да се стават
во функција на соодветни места за посета од туристи.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија, буџет на Општината и меѓународни финансиски институции
Рок: 2015-2017 година

Проект: Литературна манифестација „Лесновски ѕвона“
Опис на проектот: Манифестација со многубројни поетски читања и беседи
во чест на поети, во која ќе бидат вклучени ученици од основното и од средното училиште во општината.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Меѓународна детска ликовна колонија „Лазар Софијанов“
Средства: 100.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: Закон за прогласување на старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење
Опис на проектот: Ќе иницираме постапка за донесување на овој закон и
ќе учествуваме во подготвувањето на предлог-законот. Причина за поднесување на предлог-законот претставува потребата за официјализирање на
протекторскиот статус на старото градско јадро на Кратово, изразен преку неговата категоризација заради вредностите што ги има, со што се определува степенот на значење на културното наследство од јавен интерес
во функција на пропишување соодветен режим на заштита, утврдување на
приоритетите во заштитата, разграничување на надлежностите и примена
на ратификуваните меѓународни договори.
Со законот ќе се создадат услови за активно вклучување на предметното
добро во современиот развој на локалните заедници и на државата и ќе се
создадат услови за негова ефективна заштита и функционално користење
во научно основани граници.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година

Проект: Ревитализација на мостовите во град Кратово и реконструкција на
амамот и на стариот турски затвор
Опис на проектот: Ќе ги реставрираме повеќето стари мостови, како и стариот
амам и стариот турски затвор, кои ќе претставуваат обележје на градот и
ќе бидат привлечни објекти за туристите
Извор на средства: Буџет на РМ, буџет на Општината и меѓународни финансиски институции
Рок: 2013-2017 година
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X.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во изминатите години покажа дека етаблирањето на државата на меѓународно ниво
е клучен предуслов за успешност на многу полиња. Во таа насока, еден од
приоритетите на ВМРО-ДПМНЕ за локалната власта ќе биде унапредување,
интензивирање и продлабочување на воспоставената соработка со општините од други држави и воспоставување меѓународна соработка со нови
општини и градови. Активностите и проектите во областа на меѓународната
соработка што ќе ги реализираме во наредниот четиригодишен мандат ќе
овозможат политичка, економска и културна меѓународна афирмација на
општината. Сето тоа ќе придонесе за трансфер на позитивните меѓународни
искуства и знаења во многу сфери на работа на нашата општина и нејзино доусовршување како вистински сервис на граѓаните. Исто така, значајна
енергија ќе биде насочена кон меѓународна промоција и претставување на
општината на глобални и регионални меѓународни настани, саеми и семинари заради привлекување странски инвеститори во областа на туризмот,
индустријата, земјоделството, културата и спортот, што ќе резултира со креирање услови за подобрување на стандардот на граѓаните, отворање нови
работни места и зголемена економска активност на општината.
Во наредниот период ќе ја продолжиме воспоставената соработка со повеќе градови од Република Бугарија, меѓу кои и со новозбратимената општина Гоце Делчев, со која е аплицирано на повеќе прекугранични проекти, од
кои еден веќе е успешно реализиран. Остварено е збратимување со градот
Хардрофт од држава Вермонт, САД. Остварена е и соработка со општина
Долна Нормандија, Република Франција. Очекуваме во најскоро време да
биде активирана и прекугранична соработка со Република Србија, во кој
прекуграничен регион припаѓа и општина Кратово, и во таа насока веќе имаме остварено контакти со некои градови од Србија. Ќе продолжиме со активности во оваа насока и ќе придонесеме за зголемување на бројот општини/
градови со кои општина Кратово има воспоставено поблиски меѓународни
односи.
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XI.

БЕЗБЕДНОСТ И
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Безбедноста како императив на времето претставува предуслов за развојот
на општината. Таа е гарант на човековите вредности и чувар на редот, мирот
и поредокот во севкупниот општествен систем. Безбедноста во општината
ќе биде остварена со заемност и соработка на сите чинители во системот на
безбедноста на општинско, градско и републичко ниво.
Противпожарната заштита и во наредниот период останува на листата на
приоритети за изградба на ефикасен систем на превенција и заштита од пожари во општината. Општината како носител на противпожарната заштита
во рамките на своите надлежности ги презема сите мерки и активности насочени кон заштита на животите и на имотот на граѓаните од настанување
пожари.
Локалната самоуправа на ВМРО-ДПМНЕ во општина Кратово ќе продолжи
со своите напори за навремено и ефикасно да реагира при пожари, за што е
потребно соодветно опремување на службата со нова, современа противпожарна опрема, а за таа цел ќе ги реализираме следниве проекти:
Проект: Набавка на хидрантска опрема за поголемите населени места
Опис на проектот: Во Кратово постои потреба од поставување хидранти во
периферните делови на градот, пред сè поради специфичната структура на
градот, која го прави теренот недостапен за противпожарните возила во случај на пожар. Со овој проект ќе се постави соодветна хидрантска опрема во
поголемите населени места во периферните делови од градот, со што ќе се
овозможи противпожарната заштита да биде навремена, ефикасна и квалитетна.
Средства: 150.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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XII.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И
СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА
Социјалната заштита е организирана дејност од страна на Републиката за
спречување и надминување на основните социјални ризици на кои се изложени граѓанинот, семејството и различни групи население во текот на животот. Искуството од спроведување на социјалните политики на централно
ниво ќе се спроведе и на локално ниво, со што ќе се поттикне и спроведе
социјалната превенција, ќе се изготват програми за социјална заштита и ќе
се води евиденција за корисниците на социјална заштита.
Во соработка со приватниот сектор, невладините организации и сите засегнати страни, ќе се продолжи со активности за вклучување на социјално
најранливите и маргинализирани групи во општествените текови, како и ќе
се вложува во обезбедување услови за нивна социјална и економска интеграција и подобрување на квалитетот на живот.
Поради неповолната старосна структура и иселувањето на младите, кои се
најспособниот дел од населението, се зголемува бројот на социјално загрозени лица во нашата општина. Поради тие причини, потребно е подобрување на социјалната заштита кај сите маргинализирани групи граѓани.
Најважни проекти кои ќе ги реализираме во функција на остварување на
споменатите цели во следниот четиригодишен период се следниве:
Проект: Дневен центар за деца со посебни потреби
Опис на проектот: Овој проект ќе се овозможи соодветна грижа и заштита
на децата со посебни потреби како исклучително ранлива група, а воедно ќе
се овозможи и поддршка на семејствата што се соочуваат со овој проблем,
преку подигнување на нивните родителски потенцијали за спречување други потенцијални социјални ризици.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и буџет на Општината
Рок: 2013-2016 година

Проект: Отворање клуб за стари лица
Опис на проектот: Во склоп на „Соколана“ во Кратово ќе се обезбедат услови за отворање и почнување со работа на клуб за стари лица. Клубот ќе овозможи просторни услови за искористување на слободното време на старите
лица. Клубот ќе биде соодветно опремен за играње шах, карти и други игри
по барање на пензионерите.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година
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Проект: Отворање социјални сервиси за стари и изнемоштени лица
Опис на проектот: Сервисот би нудел поддршка за стари лица. Проектот ќе
се реализира преку ангажирање волонтери од страна на Општината, кои ќе
бидат обучени и чија задача ќе биде поддршка на старите и изнемоштени
лица во општина Кратово.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Советодавен пункт
Опис на проектот: Вработувањето претставува важна улога во животот на
секој поединец, кое овозможува социјално вклучување во општественоекономските текови. Преку трибини, лични средби и посети во домовите на
граѓаните ќе ги мотивираме да аплицираат за вработување преку активната
политика за вработување. Квалитетно и посветено ќе работиме на унапредување на положба на ранливите групи, меѓу кои невработени лица, деца без
родители, самохрани родители, лица меѓу 55 и 62 години, професионални
војници, жртви на семејно насилство и инвалидни лица, како и спречување
на ризиците од нивно маргинализирање. Вработувањето е право на секој
граѓанин на оваа држава.
Средства: 150.000 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: „Пристапни рампи - право на секое инвалидно лице“
Опис на проектот: Инвалидните лица имаат основно загарантирано право
на физички пристап до јавните институциите на локално ниво, детските градинки, училиштата, здравствените установи и другите институции што им се
неопходни за елиминирање на социјалните бариери и целосно независен и
интегриран живот во заедницата. ВМРО-ДПМНЕ се залага за политика која
обезбедува ЕДНАКВИ ПРАВА И МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ. Со изградба на пристапни рампи се премостува хендикепот и се овозможува достапна средина за
лицата со посебни потреби во сите сфери на општественото живеење. Задоволувањето на основните човекови потреби е ПРАВО на лицата со попреченост за кое се залага политиката на ВМРО-ДПМНЕ и хумана обврска на секој
граѓанин во општеството во целина. ВМРО-ДПМНЕ и натаму продолжува да
ја унапредува положбата на инвалидните лица како наши сограѓани на кои
им е неопходна помош и поддршка. ВМРО-ДПМНЕ е тука за СИТЕ.
Извори на финансирање: Буџет на РМ
Рок: 2013-2014 година
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XIII.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Владата на ВМРО-ДПМНЕ во континуитет спроведува реформи за подобрување и за унапредување на квалитетот на здравствената заштита на граѓаните на Република Македонија. Локалната самоуправа на општина Кратово, во
соработка со Владата на Република Македонија, ќе продолжи континуирано
да го унапредува системот на здравствена заштита, со што ќе овозможиме
корисниците на здравствени услуги да бидат задоволни, а нивните потреби
надминати брзо и ефикасно.
Основни приоритети за наредните четири години во изборната програма на
ВМРО-ДПМНЕ за општина Кратово ќе бидат подигнување на квалитетот на
здравствените услуги на сите нивоа на здравствена заштита.
За постигнување на оваа цел ќе инвестираме во модернизација на инфраструктурата преку реализирање проекти за реконструкција, доградба и
адаптација на јавните здравствени установи, како и обезбедување услови
за стручно усовршување на здравствените работници и на здравствените
соработници.
Наша трајна определба е секој граѓанин да добие квалитетна здравствена
заштита. Во таа насока ќе биде реализиран следниов проект:
Поради тоа, во соработка со Владата на Република Македонија континуирано ќе продолжиме со спроведување на проектите:
Поевтини лекови за подостапно здравство - Продолжуваат заложбите за дополнителни намалување на цените на лековите, како и овозможување поголема достапност на лековите кои се неопходно потребни за одржување на
здравјето, како и за превенирање или лекување на одредени заболувања.
Реформата ќе овозможи сериозна заштеда во здравствениот систем, што ќе
се почувствува во јавните здравствени установи и од граѓаните што ги набавуваат лековите во аптеките.
Бесплатно болничко лекување за пензионери доколку нивната пензија е пониска од просечната во Република Македонија.
Бесплатна вакцина против ХПВ за спречување на ракот на матката кај женската популација, скенирање, превенција на кардиоваскуларни болести.
Бесплатни здравствени превентивни прегледи - на пунктови ќе се прават
прегледи за проверка на холестерол, гликемија во крв и ќе се делат брошури
и материјали за промоција на здрав начин на исхрана и здрав начин на живеење. Прегледите ќе ги вршат медицински екипи, а целта на оваа акција е
поттикнување на свеста кај населението за потребата од навремени превентивни прегледи и редовна контрола на своето здравје.
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Национален систем за закажување - Ќе продолжиме со спроведување на новововедениот проект „Мој термин“, со кој во голема мера се придонесе кон
намалување на времето на чекање на пациентите за одредени здравствени
услуги и дијагностички процедури. Продолжуваме со негова надградба и
усовршување во национален систем за закажување интервенции и негова
интеграција во една целина и поврзување со останатите информатички системи во еден интегриран информационен систем.
Обезбедување услови за стручно усовршување на здравствените работници и на здравствените соработници - проект кој е од огромно значење, а е
во насока на стручното оспособување и усовршување на здравствените работници и здравствените соработници, кој ќе придонесе за подобрување на
квалитетот на здравствената заштита.
Реорганизирање и зајакнување на здравствените домови со зголемување на
бројот и видот на услугите со фокус на населението во руралните средини,
вклучувајќи и унапредување со опрема и доекипирање на поливалентната
(повеќефункционална) патронажна служба во рамки на здравствените домови. Овој проект во голема мера ќе придонесе за зајакнување на соработката меѓу матичните гинеколози и патронажните сестри со цел навремено
меѓусебно информирање за бремени и за породени жени, зголемување на
бројот и на видот на услугите кои ќе бидат давани од страна на патронажните сестри на населението во руралните средини, како и доекипирање на
патронажната служба, а со тоа ќе го подобриме квалитетот на услугите и
нивната достапност до населението.
На локално ниво, од областа на здравствената заштита во нашиот четиригодишен мандат ќе ги реализираме следниве проекти:
Проект: Реконструкција на Здравствен дом - Кратово
Опис на проектот: Реконструкција на фасадна столарија на Здравствен дом
- Кратово преку замена на прозорци и на врати.
Средства: 4.800.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2016 година
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XIV.

ТРАНСПОРТ И ПАТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Важен предуслов за економскиот развој на една општина е економската
инфраструктура, која влијае врз деловните можности, но и врз вкупната
привлечност на општината за работа и инвестирање. Ефикасна и сигурна
патна инфраструктура ја олеснува и поттикнува мобилноста на луѓето и на
стоките, ја надминува ограниченоста на локалните пазари и создава претпоставки за рамномерен регионален развој.
Оттука, вложувањата во инфраструктурата се од витално значење за намалување на невработеноста и на сиромаштијата, за зголемување на конкурентноста на економијата, постигнување забрзан економски раст и порамномерен регионален развој. Во соработка со Владата на Република Македонија,
Општина Кратово ќе даде свој придонес и активно ќе се ангажира при реализација на активностите за изградба на железничката пруга кон Република
Бугарија. Во овој мандат ќе реализираме проекти кои се од големо значење
за општина Кратово:
Проект: Партерно уредување на локалитетот од едната и од другата страна
на новоизградениот мост на Крива Река во населеното место Куклица
Опис на проектот: Во 2012 година, со поддршка на Владата на Република
Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, со буџет од околу 5.700.000 денари беше изграден и пуштен во употреба мостот на Крива Река во населеното
место Куклица. Со овој проект ќе го уредиме хортикултурно локалитетот од
едната и од другата страна на мостот на Крива Река.
Средства:1.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2015 година

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦИ
Во општина Кратово се во тек активности поврзани со асфалтирање улици
во градот и во селата, но потребно е да се направи многу повеќе за да се решат сите проблеми на општината во оваа област. Наши најважни проекти во
функција на остварување на споменатите цели во следниот четиригодишен
период ќе бидат:
Проект: Реконструкција на локален пат с. Каврак – брана „Кнежево“
Опис на проектот: Реконструкцијата на регионалните и на локалните патишта во општина Кратово ќе се реализира во соработка со Република Македонија во наредниот период и ќе опфати реконструкција и асфалтирање
на локалниот пат од село Каврак до браната во село Кнежево, во должина
од 3.421 метри
Средства: 18.800.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2014 година
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Проект: Реконструкција на локален пат с. Сакулица – с. Шопско Рудари (втора фаза)
Опис на проектот: Реконструкцијата на регионалните и на локалните патишта во општина Кратово ќе се реализира во соработка со Република Македонија во наредниот период и ќе опфати реконструкција и асфалтирање
на локалниот пат од село Сакулица до село Шопско Рудари (втора фаза), во
должина од 890 метри.
Средства: 2.300.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2013 година

Проект: Асфалтирање на селските улици во Туралево, Живалево, Кетеново,
Трновац Сакулица, Страцин, Филиповци и во Вакав
Опис на проектот: Асфалтирање на селските улици во селата Туралево,
Живалево, Кетеново, Трновац,Сакулица, Страцин, Филиповци и во Вакав со
краци од 50-150 метри за да се подобрат условите за живеење, со што би се
спречила миграцијата од овие места.
Средства: 1.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Изградба на локален пат од мотел „Крива Река“ до село Трновац
Опис на проектот: Изградба на локален пат од мотел „Крива Река“ до село
Трновац во должина од 7 километри.
Средства: 35.000.000 денари
Извор на средства: Буџет на Република Македонија/ Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Асфалтирање на пат од с. Коњух до с. Бељаковце
Опис на проектот: Поврзување на општина Кратово со општина Куманово,
со што релацијата ќе биде пократка за околу 30 километри, а воедно ќе се
обезбеди и подобар пристап до земјоделските површини.
Вредност: 40.000.000 денари
Извор на средства:Буџет на Република Македонија
Рок: 2013-2017година

Проект: Пробивање локален пат од браната „Злетовица“ до село Емирица
Опис на проектот: Ќе се обезбеди и подобар пристап до земјоделските површини.
Средства: 500.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Пробивање пат од с. Татомир до с. Кокошиње (Свети Николе)
Опис на проектот: Поврзување на општина Кратово со општина Свети Николе.
Средства: 600.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Пробивање пат од с. Крилатица до Средна маало-Куковска маала
Средства: 300.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Пробивање пат од с.Тополовиќ до маало Качарци
Средства: 400.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Пробивање пат од с. Приковци до Црни Врв
Средства: 300.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: Пробивање пат од Горна Сакулица до с. Стубол
Опис на проектот: Поврзување на општина Кратово со општина Пробиштип.
Средства: 300.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општина
Рок: 2013-2017 година

Проект: Изградба на пат од с.Близанци до с. Добрево
Опис на проектот: Поврзување на општина Кратово со општина Пробиштип.
Средства: 10.000.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции.
Рок: 2013-2017година

Проект: Асфалтирање улици во Кратово
Средства: 10.000.000 денари
Извор на средства: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година
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УРЕДУВАЊЕ ТРОТОАРИ
Поради специфичната конфигурација на теренот во општина Кратово, каде
што покрај главните улици има мали површини за тротоари по кои би се
движеле пешаци и велосипедисти, ќе се посвети особено внимание на овој
сегмент. Посебен проблем е улицата Гоце Делчев, која е најдолга улица во
нашата општина, а тротоарите според нивниот квалитет и застапеност се на
најниско ниво. Сличен случај е и со улицата Михајло Апостолски (поранешна
Вељко Влаховиќ), која, исто така, нема тротоари, а ја користат околу 1.500
ученици. Поради овие причини, најважни проекти на локалната самоуправа
на ВМРО-ДПМНЕ во функција на надминување на споменатите проблеми во
следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: Изградба на нови тротоари на најфреквентните улици во општина
Кратово, како и реконструкција и уредување на постојните тротоари
Опис на проектот: На улицата Гоце Делчев, која е најдолга улица во нашата
општина, и на улицата Михајло Апостолски (поранешна Вељко Влаховиќ),
која, исто така, нема тротоари, а ја користат околу 700 ученици, ќе пристапиме кон изградба на тротоари за побезбедно движење на сите граѓани и
ученици кои секојдневно минуваат по овие улици.
Средства: 13.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016-2017 година
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XIV.

ИДЕИ ОД ГРАЃАНИ
Општинската администрација постои за да ги услужува граѓаните на нашата општина. Надминување на проблемите на граѓаните и задоволување на
нивните потреби е основа на која се темелат сите активности на локалната
самоуправа. Гласот на граѓанинот, неговата идеја, мислење, иницијатива или
предлог се секогаш добредојдени за подобрување на процесот на општински услуги. Во таа насока, ВМРО-ДПМНЕ во текот на целиот свој мандат ги
почитува добронамерните граѓани со кои гради и одржува одлична комуникација. Принципите поставени од ВМРО-ДПМНЕ за прифаќање на сите
предлози и идеи од страна на граѓаните ќе се реализираат преку различни
форми, дирекно и непосредно во комуникација со самите граѓани. Во оваа
насока општина Кочани ќе остварува организирани средби во месните и урбаните заедници, за време на денови за отворена општина, преку клубови на
невладини и други граѓански организации, за време на културни, спортски,
верски и други настани, со помош на контакти преку телефон, електронска
и редовна пошта, социјални мрежи и интернет-форуми.
1.

Реновирање на постојната сала во најмодерна спортска сала.

2.

Уредување на постојните паркинг-места.

3.

Осветлување на сите градски кули и мостови.

4.

Доизградба на патот до локалитетот „Камени кукли“.

5.

Изградба и чистење на стариот пат од бензинската „Макпетрол“ до Основното училиште „Кочо Рацин“ поради тоа што поминуваат ученици од прво до
четврто одделение.

6.

Доизградба на веќе почнатиот кеј на Кратовска Река.

7.

Реновирање и отворање на градскиот општински базен - иницијатива за ставање во функција (даден е во сопственост на „Силекс“).

8.

Реновирање и преуредување на плоштадот поради негова оштетеност (ставени се летни бавчи и загубен е изгледот на плоштадот).
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