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ПРОФИЛ НА ОПШТИНА КРАТОВО
1.ОПШТИ ПОДАТОЦИ
______________________
Општината Кратово е сместена во Североисточниот дел на
Република Македонија помеѓу општините Крива Паланка,
Пробиштип, Свети Николе, Куманово и Кочани, и низ нејзината
територија протекуваат две поголеми реки: Злетовска и Крива Река.
Градот Кратово е еден од најстарите градови во Р.Македонија и на
Балканот сместен во грлото на еден изгаснат вулкан во Осоговските
планини,распространет на бреговите од три мали реки. Општината е
сместена помеѓу 42 степени и 42степен и 1 минута северна
географска ширина, и 22 степени и 22 степени и 27 минути источна
географска должина, со средна надморска висина од 1000 м.
Целокупната општина е со мошне разнолична конфигурација на
теренот: од најниски полиња и рамнини до високи планини што го
условува и целокупното живеење како и стопанската активност на
населението.
Општината Кратово граничи со општините: Куманово,Крива
Паланка, Свети Николе, Пробиштип и Кочани и спаѓа во помалите
општини во Република Македонија со околу 10.500 жители, а по
територија зафаќа 376 километри квадратни.
Општината Кратово ја сочинуваат градот и 31 населено место:
Шлегово, Приковци, Железница, Туралево, Живалево, Филиповци,
Сакулица, Вакаф, Шопско Рудари, Татомир, Коњух, Пендаќ, Страцин,
Трновац, Крилатица, Талашманци, Куклица, Кетеново, Тополовиќ,
Горно Кратово, Не-жилово, Каврак, Кнежево, Емирица, Којково,
Мушково, Куново, Луково и Близанци.
Од Вкупната површина 37.623 ха, земјоделско земјиште е
22.227 ха од кое обработливо земјиште е 8986 ха и тоа во
ридско-планинското подрачје структурата на земјиштето е:

- под шуми околу 1 065 хектари
- под пасишта околу 3034 хектари
- под обработлива површина околу 1734 хектари.
Структурата на земјиштето во полското подрачје е следната:
- обработлива површина околу 9066 хектари
- необработлива површина околу 920 хектари.
Процентуална застапеност на земјиштето во општината:
Структура на земјиштето
Процентуална застапеност
Под шуми
12000 хектари
Под пасишта
12200 хектари
Обработливи површини
10800 хектари
Необработливи површини
2600 хектари

%
34
35
30
1

Процентуална застапеност на сопственоста на земјиштето во
општината:
Структура на земјиште
Државна сопственост % Приватна сопственост %
Шуми
52
48
Пасишта
48
52
Обработливи површини
8
92
Подрачјето на општината Кратово се одликува со умерено
континентална до планинска клима со умерено топли лета и умерено
студени и влажни зими.Средната годишна температура е околу
11,3°С степени, со максимална температура од 38°С а минимална од
-16,5°С.

Кратово

2.
ИСТОРИЈА
______________
Кратово е една од најстарите населби на Балканот.
Иако мало по своите размери и по бројот на жителите, со векови
претставувало привлечно место за живеење и стопанисување.
Податоците укажуваат на постоење на населби уште од
праисторијата и од самите зачетоци на цивилизацијата. Податоците
укажуваат на постоење на цивилизација и рударство на овие
простори уште од 6 век пред нашата ера во времето на
Пеонците.Тие во овие краеви етнички и политички се одржале се до
доаѓањето на Римјаните. Тие имале
развиено рударство,
металургија и ковање на монети. Во 4 век пред нашата ера, со овие
краеви завладуваат македонските кралеви кои ќе владеат се до 162
год.пред н.е. кога Македонија ќе потпадне под римска власт.
Римјаните кои владееле се до 476 год. ја обновиле експлоатацијата
на рудниците, отворале нови, произведувале метали со топење на
рудите а имале во Кратово и ковачници за пари. Од тој период
откриени се материјални докази како: керамика, метални орудија и
монети на римски цареви.
Кратово од 476 до 986 година е во состав на Византија, а од
986 до 1014 година во состав на Првата држава на Македонските
Словени- Самоиловата држава. Од 1014 до 1282 гд. потпаѓа
повторно под Византија а од 1282 до 1394 год. во состав на Српската
феудална држава. Во овие периоди значајно е и доаѓањето на
рударуте Саси кои уште повеќе го развиле рударството.Потоа се
развила трговијата со Дубровник, отпочнал развој на занаетчиството,
градењето на верски објекти, ширењето на писменоста од кој период
е и познатата Кратовска препишувачка школа,
значајна како
средновековен книжевен центар.
Од 1394 год.Кратово потпаѓа под власта на Отоманската
империја.Во 1389 год.пред Косовската битка Кратово било посетено
од турскиот султан Мурат 1 за да ја види убавината и развојот на
градот, кој претставувал турска нахија. За време на турското

владеење
градот
доживува
процвет
на
рударството,металургијата,ковањето
на
пари,развојот
на
занаетчиството,трговијата посебно во 15,16 и 17 век.
Во 1689 год.градот учествува во познатото Карпошово
востание, а за време на Илинденското востание било значаен
револуционерен реон и активно учествувал во востанието.Во тоа
време, Кратово го дало и познатиот гемиџија Павел Шатев, кој
активно учествува во познатите Солунски атентати.Исто така,
населението од Кратовско активно учествувало и во Балканските,
Првата и Втората светска војна .
Од сите овие периоди на историјата, во градот останале
значајни споменици на културата, иако добар дел од нив не се
сочувани.Самото име потекнува од вулкан - кратер,така што се
нарекувало Кратер,Кратис,Кратискара,Коритос и Коритон во
зависност од властодршците. Кратово е единствен град познат по
старата архитектура на кули и мостови. Тие најверојатно настанале
во турскиот период.Имало повеќе кули од кои до денес се сочувани
шест:Саат кулата,Симиќева кула,Емин-бегова кула,Хаџи-Костова
кула,Златкова кула и Крстева кула.
Симиќева Кула
Саат Кула

Од старите 12 мостови кои се градени кога и кулите најпознат е
Радин Мост подигнат 1833 год. кој е целосно ревитализиран.Потоа
Грофчанскиот мост кој е исто така реконструиран, а од поголемо
значење се и Чаршискиот,Јоркшенскиот,Свинскиот и други,додека од
некои останале само урнатини. Од многубројните џамии и текиња за
жал не се сочувани ниту една, а познати биле: Султан-Муратовата
џамија,Фетис џамија,Мустафова џамија идр. Од старата архитектура
попзнати се и старите индивидуални куќи со типична
старомакедонска архитектура(Сарај куќата,куќата на Бидикови
идр.)потоа старата Ајдучка чаршија,стариот турски амам,турскиот
затвор итн.

Мотив од старо Кратово

Од многубројните цркви во Кратово кои во време на турското
владеење ги имало преку 20 од кои се пронајдени остатоци, а до
денес останале само три:
-црквата “Св. Никола-чудотворец” во Царина маала, обновена
1848год.
-црквата “Св.Јован Претеча” - во средна маала, обновена 1836
год.
- црквата “Св.Ѓорѓи Кратовски” сместена во старите гробишта.
Таа била посветена на единствениот маченик, прогласен за светец
од Кратово од 16 век “Св.Ѓорѓи Кратовски” кој поради својата вера
во христијанството бил спален 1515 год. во Софија.
Во негова чест и слава и во чест на зачекорувањето во
третиот сехристијански Милениум, Советот на општината Кратово го
прогласи празникот “Свети Ѓорѓи Кратовски” за патронен празник на
градот кој се слави на 24 фебруари, а светецот “Свети Ѓорѓи
Кратовски” стана симбол и заштитник на градот и општината.

Црква Св. Ѓорѓи Кратовски

Св. Ѓорѓи Кратовски

Црква Св. Јован Претеча

3. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
________________________
Позначајни природни ресурси со кои располага општина
Кратово се: рудни богатства,земјоделско земјиште,шуми,воден
потенцијал идр.
РУДНИ БОГАТСТВА
Општината Кратово од иторијата позната како рударски град
располага
со рудници за неметали,познатите кварцни руди
силексот, од кој се смета дека има резерви од 5 милиони тони, а
годишната експлоатација е околу 100.000 тони, потоа природен
кварц,наоѓалишта на туфови (се смета дека има резерви од 3
милиони тони, а годишната експлоатација изнесува 200 тони,)
гранити и други неметални руди. Од металите располага со дел на
олово- цинкови и бакарни руди (Плавица), и недоиспитани
наоѓалишта на злато (Плавица - Златица), делумно испитани
наоѓалишта на ураниум (Луково) и др.

ПОЧВИ
Кратовската општина располага со земјиште со среден
производен потенцијал, по течението на Крива река со висок роден
потенцијал, а во планинскиот крај со висок роден потенцијасл за
производство дури и на
еколошки компир,грав исл. Благите
нерамнини и котлини и по течението на Крива Река се погодни за
полјоделски и градинарски култури,овошни насади,винова лоза и др .
Планинскиот дел покрај за производство на здрави полјоделски и
градинарски производи, изобилува со високопродуктивни пасишта
за одгледување на крупен и ситен добиток.
На територијата на општина Кратово се застапени следните
почвени типови и тоа смолница , деградирана смолница , алувијални
и делувијални почви со среден процент на хумус кој се движи во
границите од 1 - 3 % и доста сиромашни со фосфор, но погодни за
одгледување на сите земјоделски, градинарски култури како и за
овоштарство и лозарство.
ШУМИ
Нашата општина располага со добар шумски фонд во кој
преовладуваат дабот и буката,додека
борот,елата и другите
зимзелени шуми се од поново време настанати воглавно со
пошумување. За жал шумите во минатото недомаќински се
експлоатирале и искористувале така што шумскиот фонд е намален
и тој изнесува 9.064 ха.

Преглед на шуми по видови:
- Букови шуми
- Дабови шуми
- дабови - букови шуми

3.700 ха
2.000 ха
400 ха.

Вкупно уредени шуми

6.100 ха.

Пошумени шумски култури
- Бел бор
- смрча, ела и бел бор

454 ха.
120 ха.
334 ха
Пензионерски дом

ХИДРОГРАФИЈА
Низ градот Кратово протекуваат три мали реки: Кратовска,Баб
Карина и Манцева Река кои се со многу мали водотеци, со вкупна
должина од 15 км. и со среден годишен проток од 0,42 метри кубни
во секунда, и не се со некое поголемо економско значење ,освен за
наводнување на бавчи и градини. Позначајни по својот воден
потенцијал се Злетовска и Крива Река. Злетовска Река тече во
планинскиот дел и е со добар воден потенцијал со среден годишен
проток од 1,98 м3/сек. и со должина од 48 км. За искористување
на нејзиниот воден потенцијал
во тек е изградбата
на
хидроенергетскиот систем “Злетовица”, значаен и од аспект за
развој на туризмот. Крива Река која тече во рамнинскиот дел
условува развој на интензивно земјоделско производство.Таа
располага со среден годишен проток од 5,72 метри кубни во секунда
и е со должина од 22 км. За искористување на нејзиниот потенцијал
исто така во план е и изградба на поголема акумулација која би се
ползувала за наводнување. Досегашното искористување на овие
водни потенцијали е многу мало одвај 5% а многу би се зголемило
нивното ползување со изградбата на наведените акумулации.
Од водниот потанцијал значајни се да се спомнат и
геотермалните извори (10 л/сек и 50°С) кои ги има поради
вулканското подрачје на нашата општина. Тие треба значително да
се истражуваат од аспект на бањско климатскиот туризам, како и
раноградинарско производство .

Злетовска Река

4. КЛИМА
__________
КЛИМА
Климата во Кратовска општина варира од умерено континентална
до планинска бидејќи и надморската висина во нашата општина варира
од 300 до 2000 метри. Така по течението на Крива Река се осеќа
влијанието на Вардарската долина и Средоземјето,што условува многу

блага клима, во повисоките предели
планинскиот дел планинска.

умерено континентална а во

РАСТИТЕЛЕН СВЕТ
Растителниот свет во Кратово и општината е
умерено континентален во најголем дел
листопаден, а во планините и дел зимзелен. Во
најниските делови по течението на реките луѓето
ги ползуваат почвите за одгледување на
градинарски и полјоделски култури.Ритчестите
терени и нерамнини се ползуваат за овошни и
лозови насади, како и за житни и други култури.
Ридовите и планините се покриени со грмушки и
ниско стеблести шуми кои немаат некое
поголемо
економско
значење
освен
за
одгледување на ситен добиток. На п0оголема
надморска висина доаѓаат најпрвин дабовите и
мешаните шуми со габер,јасен ,леска идр.Над
нив се буковите шуми кои се доста застапени во
нашата општина. Над нив се протегаат дел од зимзелените шуми од
поново време:бор,ела,смрка и сл. а најголем дел се покриени со
високопродуктивни пасишта кои изобилуваат и со доста водии извори,со
извонредни услови за сточарско производство.
ТЕМПЕРАТУРА
Температурата на воздухот во општината варира доста во летниот
период во однос на зимскиот период, во зависност од самата надморска
висина на теренот, бидејки во општината надморската висина варира и
тоа од 350 - 2000 метри надморска висина.
Максималната температура во летниот период е 38,5°С . а
минималната
во зима е -16,5°С. средно годишната температура
изнесува 11,3 °С.
ВРНЕЖИ И ВЕТРОВИ
Кратовската општина е средно богата со врнежи и тие се движат
од 550 мм до 750 мм воден талог на 1м2, во зависност од апсолутната
височина. Најизразени врнежи има во април , мај, октомври и ноември,
а најсушни се месеците - август , септември и феврури. Кратовската
општина воглавно е под влијание на југозападни ветрови кои доаѓаат по
долините на реките и ведуваат до топло и врнежливо време, а
североисточните ветрови дуваат од планинските делови и условуваат
суво и ладно време.

5. НАСЕЛЕНИЕ
Вкупно население, домаќинства , станови и земјоделски
стопанства во општина Кратово
Вкупно

домаќинства

станови

10.441

3.304

4.951

земјоделски
стопанства
1.797

Вкупно население по места
вкупно
Близанци
Вакув
Горно Кратово

Вкупно
10.441
6
122
27

мажи
5.327
4
60
17

жени
5.114
2
62
10

Димонце
Емирица
Железница
Живалево
Каврак
Кетеново
Кнежево
Којково
Коњух
Кратово
Крилатица
Куклица
Куново
Луково
Мушково
Нежилово
Пендаќ
Приковци
Сакулица
Страцин
Талашманци
Татомир
Тополовиќ
Трновац
Туралево
Филиповци
Шлегово
Ш. Рударе

51
18
220
155
62
216
64
36
150
6924
141
97
3
4
51
23
45
114
177
185
150
84
32
330
326
112
373
143

26
9
108
82
38
112
37
20
80
3505
76
51
2
1
25
10
23
58
94
93
79
45
16
170
166
62
174
84

25
9
112
73
24
104
27
16
70
3419
65
46
1
3
26
13
22
56
83
92
71
39
16
160
160
52
199
59

НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
Националност
Македонци
Турци
Роми
Власи
Срби
Други

Процент
97.99
0,08
1.45
0.01
0.16
0,32

СТРУКТУРА ПО ОБРАЗОВАНИЕ
Вид на образование
Више и високо образование

Вкупно
10231
8
151
1
33
17

Вкупно
542

Средно образование
Основно образование
Непотполно основно образование
Без школска подготовка

2994
2460
1937
728

6. ВРАБОТУВАЊЕ
Преглед на евидентирани невработени лица
Центар за

Вкупно

место на живеење
Град
Село
до15км
над15км

2.482

1.899

вработување
Кратово

583

0

првпат
евидентирани
невработени лица
се
жени стечај тхе.
вишок
105
35
8
3

Преглед по основ на образование
Центар за
вработување
Кратово

НКВ
се

ПКВ
НСО
жени

се

и

КВ

жени

се

ССО
жени

се

жени

ВИШЕ СО

ВИСОКО
СО

ВКУПНО

се

се

се

жени

жени

жени

1117

470

188

97

250

56

843

439

50

19

93

59

2482

Преглед според старосна структура
Центар за
вработување
Кратово

до 30 год.
се
жени
720 367

30-40 год.
се
жени
615
288

40-50 год.
се
жени
624
286

над 50 год
се
жени
523
200

ВКУПНО
се
жени
2482
1141

Преглед на вкупно остварени вработувања во 2005година

ВКУПНО

382

определено време

113

на неопределено
време

269

Од тоа жени

ВКУПНО

на
определено
време сезонски

Центар за
вработување
Кратово

на неопределено
време

вкупно остварени вработувања

144

79

223

*Податоците се добиени од АВРМ Центар за вработување Кратово со состојба на
31.10.2006 година

7. ОБРАЗОВАНИЕ

Мала
група

Средна
група

Голема
група

забавишна група

Комбинирана
група

Школска
група

ВКУПНО

Групи
Деца

2
150

2
16

2
26

1
11

1
20

2
50

1
15

1
12

10
150

Воспитувачи

16

2

2

2

2

4

2

2

16

Градинки

Јасли

Претшколско образование

1141

Основно образование
Основни училишта

Паралелки

Ученици

Наставници

1+10 подрачни

56

955

81

Средношколско образование
Средни училишта

Паралелки

Ученици

Наставници

1

18

488

38

Забелешка:
Во општината постои интернат за сместување ученици од другите
општини и селски населби. Тој располага со 100 легла и можност за
пансионска исхрана.
Во општината има приватна школа за странски јазици, за обука на
компјутери, а преквалификацијата на работната сила спрема барањата
на пазарот се врши прку бирото за вработување.
* Податоци за состојби во 2006 год.

Основно училиште ʺКочо Рацинʺ и спортска сала

8. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Општо за здравство
Во опшина Кратово постои ЈЗО здравствен дом со истурени
амбуланти во селата: Шлегово, Мушково, Крилатица, Страцин, Сакулица
и Шопско Рударе. Тој располага со следниве оддели :
- Општа медицина со брза помош; Педијатрија; Интерно; Школска
медицина; Стоматологија; Психијатрија; Офтомологија; Гинекологија;
РТГ служба и Лабараторија.
Вработен персона во ЈЗО Здравен дом - Кратово
ВКУПНО

Висока стручна спрема

55

фармацеути
1

Виша стручна
спрема

Стоматолози
4
(1специјалист)

Лекари
3

Специјалисти
14

3

Средна стручна
спрема
мед. персон.
30

Исто така во градот постојат 4 приватни ординации кој пружаат
примарната здравствена заштита од областа на Општа медицина,
Педијатрија, Гинекологија и Стоматологија.
Социјална заштита
Корисници
на
социјална помош
(материјално
необезбедени
лица способни за
работа)

Корисници
на
постојана пари;на
помош
(лица
неспособни
за
работа)

Помош
И
нега од друго
лице

Сместени
лица
во
друго
семејство

386

47

230

4

Детски додаток
Деца
семејства

Посебен додаток
деца
семејства

420

35

254

34

Вкупно

667
Додато
за
опремување
новороденче
2 во Октомври 2006

Во 2005 год.

9. ИНФРАСТРУКТУРА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Градот Кратово се снабдува со вода за пиење од извориште на
реката -Злетовица.
Од реката Злетовица изведени се објекти кои можат да зафатат
водно количество од 180 -литри во /секунда.
Зафаќањето на водното количество се врши со објект од
типот”ТИРОЛСКИ”.Висинската поставеност на зафатот овозможува
доводот на водата до градот да се врши по гравитационен пат преку
гравитационен цевковод.На тој начин зафетената вода се доведува
до фабриката за преработка на вода.

Гравитациониот цевковод е изведен од челични цевки со Д=457,2 мм.
Должината на примарна водоводна мрежа - цевковод од Кнежево до
Кратово во должина од 26-км.
Близанци до Црни Врв во должина од 10 км. и секундарна
водоводна мрежа во должина од 80 км.

Зафатената површинска вода од реката Злетовица за да го добие
потребниот квалитет за пиење се преработува во фабриката за
преработка(филтер станица).
Фабриката за преработка на на вода е составена од објекти каде
водата
се
меша
со
флокулантите,базени
за
коагулација,таложница,филтри од типот-самоиспирачки,резервоар за
чиста вода,магацински простории за потребните хемикалии,простор
за подготовка и дозирање на хемикалиите,како и хлоринаторска
станица за дезинфекција на водата.
Фабриката за вода е изведена за капацитет од 60/литри во /секунда и
е лоцирана на кота која овозможува водата по гравитационен пат да
се доведува до резервоарите за вода.
За диструбуција на водата од резервоарите до потрошувачите
изградена е дистрибутивна водоводна мрежа од комбиниран тип
“гранкаста”и “прстенаста”
За снабдување на селските населби изградена е филтер станица за
пречистување на водата меѓу селата Шлегово и Приковци.
Од оваа пречистителна станица по гравитационен цевковод со вода
за
пиење
се
снабдуваат
следниве
села:Шлегово,Приковци,Туралево,Филиповци,Сакулица,Вакув.
Од Филтер станицата во градот покрај градот Кратово изградени се
цевководи
кои
ги
снабдуваат
следниве
села:Железница,Живалево,Талашманце,Крилатица,Трновац.
Должина на главни цевоводи во системот:
Ред.бр.
1.
2.
3.

Профил
мм
100
150
323

ПВЦ
8300
45000
/

Салонит
7800
5000
/

Челик
/
3200
41000

Должина на разводна мрежа во градот
Ред. број
Профил мм
ПВЦ
Салонит
1.
50
1700
/
2.
80
1300
800
3.
100
3300
1600
4.
150
/
1200
Разводна мрежа за селските населби во системот
Ред.број
Профил мм
ПВЦ
Салонит
1.
50
4800
/
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Вкупно м 1
16100
53200
41000

Вкупно м1
1700
2100
4900
/
Вкупно м1
4800

Кратова со својата природна и вертикална конфигурација на теренот
се издвојува како многу карактеристичен град во Р.Македонија.
Тој изобилува со природно издлабени речни корита со стрмни
карпести брегови на кои е формирано старото градско јадро.
Поради тоа голем дел од градската населба фекалните и
санитарните води ги испушта директно или индиректно во
најблиските рецепциенти-речните корита или долови.Ова од причина
што фекалните испусти за поедини делови од градот се пониски од
постојните изведени колектори,така што не можат да бидат вклучени
во нив.Постојната фекална канализациона мрежа се состои од главен
колектор со пречник од 400/мм, и канализациона мрежа во должина
од 5 км. која е сместена под асфалтираната ул.”Гоце Делчев”,како и
одредени кратки потези од улиците од постарото централно градско
јадро.
Главен недостаток на градскиот канализационен систем е тоа што и
онаа отпадна санитарна и индустриска вода што зе зафаќа со
постојниот недовршен систем,се испушта директно во Кратовска Река
без посебно пречистување.
Општината Кратово има локација за депонија на сметот во близина
на с.Железница оддалечена 5-км.од градот.Сметот се исфрла секој
ден со специјално возило ,додека од потесните улици се собира со
трактор.
Со одлука на Советот на општината снабдувањето со вода,одводот
на отпадните води и изнесување на сметот е дадено на концесија на
Друштво за комунални услуги”СИЛКОМ”ДООЕЛ-Кратово ,кое е
основано од АД -РИК СИЛЕКС-Кратово.
Ова комунално претпријатие покрај горенаведените работи
стопанисува и со градскиот пазар.
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА
Подружницата на Електро Кратово-Кратово се грижи за
дистрибуцијата на електричната енергија на нашата општина.
Таа го снабдува населението и индустријата во општина Кратово.
Располага со нови високонапонски и нисконапонски трафостаници во
градот и надвор од него за уредно снабдување со електрична
енергија.
Со дистрибутивната нисконапонска мрежа се опфатени сите
населени места во општината а со улично осветлување градот и
поголемите селски населби.

Електро Кратово располага со две трафостаници и тоа во Кратово
и Крива Река 35/10 КВ и моќност од од 2,5 МВА во Крива Река и 4
МВА во Кратово , и има еден резервен трансформатор.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ОПШТИНАТА
Ред.број
Далеководи
1.
110 кВ
2.
35 кВ
3.
10 кВ
Ред. бр.
1.
2.

МРЕЖА

НА

ТЕРИТОРИЈАТА

НА

Сопствени км Туѓи км.
/
/
30,9
/
124,4
/

Вкупно км.
/
30.9
124,4

Далеководи
Сопствени км Туѓи км
Нисконапонска
249
/
мрежа
0,4
кВ 4673
/
прикључоци

Вкупно км.
249
/

ТРАФОСТАНИЦИ
Ред.
бр.
1.

ТС
110/35/10
кВ
2.
ТС 35/10
кВ
3.
ТС35/6,3
кВ
4.
ТС 35/0,4
кВ
5.
ТС
3,15/35
кВ
6.
ТС 10/0,4
кВ
СЕ ВКУПНО:

Сопствени
Бр.
кВА

Туѓи
Бр.

кВА

Вкупно
Бр.
кВА

/
2

6500

6500

/
/

/

2

2000

76

14.890

30

9.500

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
На територијата на општина Кратово последниве 5 пет години се
направени многу зафати за проширување на фиксната телефонија во
селските населби,така десетина села се здобија со телефонски
приклучоци.
Градот и општината е покриен и со мобилната телефонија и од двата
оператори.Не постои интернет провајдер, а има неколку интернеткафиња.

АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ
Автобускиот сообраќај е организиран од превозници од соседните
општини:Куманово;Крива Паланка и Пробиштип.
Тој значително е подобрен со појавата на приватни автопревозници и
тахси превозот.Во градот Кратово се утврдени две локации за тахси
станици, а превозот го вршат повеќе тахси компании.
Во населените места во кои нема организиран автобуски приградски
превоз се врши вон линиски превоз со приватни комби возила.
Низ територијата на оштина Кратово поминува новата железничка
пруга (во изградба) Бељаковце-Бугарска граница,каде во месноста
Крива Река е предвидена железничка станица за општина Кратово.
Исто така со постојниот план ГУП-за град Кратово изработена е
студија за дистрибутивна мража за природен гас од гасоводот.
Со изработка на ГУП-за Кратово планирано е до 2012 год.мрежата за
дистрибуција на природен гас да биде прилагодена за потребите на
градот и планираниот ГУП,а досега природниот гас е доведен и се
ползува во фабрика-”Иднина” Кратово.
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА
Општината Кратово е поврзана со регионалниот пат Р-206 кој
овозможува поврзување на општината и градот со другите
магистрални правци:
-Патот М-2 ,кој ја поврзува со Кр.Паланка и Република Бугарија во
едниот правец ,а со Куманово и Скопје во другиот правец.
-Патот М-5 ја поврзува општината преку Пробиштип,Кочани ,Делчево
и Р.Бугарија во еден правец,а во другиот правец со Штип,Велес
,Гевгелија и Р.Грција.
На напред наведените магистрални и регионални патишта се
надоврзува мрежата на локални патишта што ја обезбедува
меѓусебната комуникација меѓу населбите и градот и заедно
претставуваат интегрален систем на патната мрежа.
Во општината се изградени и асфалтирани сообраќајници со над 50км со тенденција за нивно проширување.Исто така пробиени се
земјени патишта до повеќе селски населби кои треба во догледно
време да бидат доградени и асфалтирани.
Со локални асфалтни патишта се поврзани селата на потегот:
Туралево-Тополовиќ во должина од 7км.,Туралево-Живалево во
должина од 3,5 км.,потоа Туралево- Филиповци-Сакулица,во должина
од 10 км.Сакулица -Татомир во должина од 5 км.
Сакулица-Вакув-Ш.Рударе-Коњух.со должина од 14 км.потоа патниот
правец Кратово-Близанци -Мушково-Нежилово -Каврак, во должина
од 23,6 км.кој треба да се доврши до с.Кнежево и с.Емирица во
должина од 11 км.
Има пробиено земјени патишта од Страцин,Пендаќ,Димонци до
Коњух,потоа Близанци ,Луково,Којково ,Кнежево ,Емирица,до
Пониква.

Исто така во план е иизградба на локален пат Кратово-Горно Кратово
,Мушково.
Со доизградба на овие патишта и нивно асфалтирање многу би се
подобрила сообраќајната
комуникација на градот со селските
населби и соседните општини.
ПАТИШТА И УЛИЦИ
АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ:
Мерка
Единична мерка
должина
м1
површина
м2
ТАМПОНИРАНИ УЛИЦИ:
Мерка
Единична мерка
должина
м1
површина
м2
УЛИЦИ СО ГРАНИТНИ КОЦКИ:
Мерка
Единична мерка
должина
м1
површина
м2
ПАТИШТА:
Категорија
Единична мерка
Регионални патишта
м1
Магистрални паташта
м1
Локални патишта
м1
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА АСФАЛТИРАНИ :
Мерка
Единична мерка
должина
м1
површина
м2
ТАМПОНИРАНИ ПАТИШТА:
Мерка
Единична мерка
должина
м1
површина
м1
ПРОБИЕНИ ПАТИШТА:
Мерка
Единична мерка
должина
м1
површина
м1

Вкупно
11490
47490
Вкупно
840
3360
Вкупно
1894
6630
Вкупно
49000
/
106000
Вкупно
45100
180400
Вкупно:
8000
40000
Вкупно
50400
252000

12.ДАНОЦИ И ТАКСИ
ДАНОЦИ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ
Данокот на додадена вредност изнесува 18% а повластената
стапка за храна и лекови изнесува 5%.
Данокот на промет од продажба на имот изнесува 0,5% од
пазарната вредност на имотот.
Данокот од продажба на недвижности е 3%.
Комуналната такса за истакната фирма изнесува 6.000,00
денари за трговските друштва а 2.000,00 денари за трговци поединци
и самостојни вршители на дејност.
Персоналниот данок изнесува 15% до две просечни

нетто

плати а 18% над две просечни нетто плати.
Данокот на приходи од имот изнесува 15%.
Цените на комуналните услуги се следниве:
Вид на услуга
Вода

за

фирми

Единична мерка
и

Единична мерка

м3

20,00

м3

12,00

и

м2

1,30

и

м2

0,70

м2

0,80

м2

0,50

установи
Вода за приватни лица
Смет

за

фирми

установи за згради
Смет

за

фирми

установи за дворно мес
Смет за приватни лица
за стан.згради
Смет за приватни лица
за дворно место

Со одлука донесена на Советот на општина Кратово определена е
висината на цената за уредување на градежно земјиште и одржување
на комунална инфраструктура и таа изнесува;
цена во денари за м2
За

индивидуални

цена во Евра за м2

600,00

9,75

1.300,00

21,13

станбени згради(нови и
доградба)
За деловен простор
За

доградба

на

900,00

14,6

од

700,00

11,38

деловен простор
За

пренамена

станбен во деловен пр.

-

за изградба на гаражи и други простории за прифат и складирање
кои не служат за обавување на стопанска или друга дејност се
плаќа по 500,00 ден.по метар квадратен.

13.БАНКИ,ШТЕДИЛНИЦИ,ОСИГУРУВАЊЕ И ПОШТИ
------------------------------------------------------------------------------Во градот Кратово има деловни единици и експозитури на
следниве банки:
-Деловна единица на Комерцијално Инвестициона
Банка Куманово;
- експозитури на : Силекс Банка-Скопје;
- Македонска Банка и
- Тутунска Банка
Тие работат со сметки на граѓаните и стопанските субјекти.Истите
банки работат и како менувачници за девизни средства.
Осигурувањето се врши преку една осигурителна компанија
со можност за осигурување на имоти и лица.
Единицата на Македонски пошти ги врши сите работи околу
испорака на поштенски пратки, и забрзана испорака во
Р.Македонија,како и услуги по однос на плаќање на сметки од
граѓаните.

14. СТОПАНСКИ СУБЈЕКТИ
----------------------------------------На територијата на општина Кратово егзистираат два
поголеми стопански субјекти, иако последниве години и тие
значително го имаат намалено својот обем на производство.Тоа се:
АД РИК “Силекс” -Кратово,кој во својот состав има повеќе профитни
центри : рудници за неметали,фобрика за полиуретански
пени,фабрика за патент затворачи,метални дрикери и позамантерија,
трговија,земјоделие идр.
и АД “Иднина” -Кратово која се бави со производство на вештачки
брусеви,брусно платни и хартија.
Од областа на текстилната индустија постојат 4 капацитети
кои работаТ по системот ЛОН за странски купувачи.
Од областа на прометот, угостителството и производството
егзистираат и
преку 100 трговски друштва, околу 50 трговци
поединци,
и десетина самостојни вршители на дејност.
Сегашнава состојба на стопанските субјекти придонесува
општината од индустриско аграрна да
премине во аграрно
индустриска , бидејќи стопанските субјекти одвај егзистираат. Во
индустриското производство преовладуват хемиските ,текстилните
произвводи и абразивните производи, Во рударството преовладува
производството на неметални руди и тоа : силексот(кварц), туфовите
идр.
Во земјоделството со поголеми површини е застапен РИК
“Силекс” Кратово со околу 1000 ха , а остатокот е во мали приватни
земјоделски стопанства.
Најзастапенаи земјоделски култури се;
a) Пченица 890 хектари
b) Јачмен 720 хектари
Структурата на земјоделското производство е следна:
а) земјоделски култури 2300 хектари
б) Градинарски култури 180 хектари
в) Сточарство - број на грла 26900
- овчарство 19000 грла
-краварство 2150 грла
- козарство 3500 грла
- свињарство 2250 грла
- живинарство 70000 броја.

15.

МЕДИУМИ
Во градот Кратово постои локална радио станица Радио
Кратово,која ја обавува информативната дејност во општината.
Градот е покриен со два државни и два приватни ТВ
канала
кои работат на територијата на целата држава. Постои и една
кабловска ТВ станица “Крателсат”-која го покрива градот Кратово.

16. СПОРТ И КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ
__________________________-_____________
На територијата на
градот Кратово постои природно
градско зеленило, а во општината постојат и многу убави излетнички
места кои се во непосредна близина на градот: планината
Лисец,Буковец,долината на реката Злетовица и Крива Река.
На територијата на општината постои еден уреден паркинг
простор,хотелот “Кратис” и повеќе угостителски објекти кои им
пружаат угостителски услуги на граѓаните. Постои и градски
олимписки базен со кој стопанисува АД РИК “Силекс”-Кратово.

Олимписки базен

Од спортски терени постојат неколку асфалтирани спортски
терени , една спортска сала и модерен фудбалски стадион на
фудбалскиот клуб “Силекс”, кој успешно се натпреварува во Првата
Македонска
фудбалска лига. Тој
три пати ја освојуваше
шампионската титула и двапати Купот на
Р.Македонија по
осамостојувањето на нашата држава, и со успех се натпреваруваше
во
Европските фудбалски
купови: Купот на шампиони и
УЕФА купот.

Градски стадион

Во
градот
егзистираат и два
женски
ракометни клуба:
РК “Кратово” и РК”Добра вода”, кои се натпреваруваат во Првата
Македонска ракометна лига.Постои карате клуб,како и шаховски
клуб “Кратово”.

Ракометсн клуб ʺКратовоʺ

17.КУЛТУРНО ЖИВЕЕЊЕ

Објекти од културно историско и туристичко значење во
Кратово и околината има повеќе. Тука пред с е треба да ги
споменеме
старите кули, старите мостови,старите Кратовски куќи со типична
македонска архитектура,Ајдучката чаршија,Турскиот затвор и амам, а
од природните реткости
треба да се спомене единствениот
локалитет на камени кукли во селото Куклица,потоа резерватот на
карпеста уметност во селото Трновац.
Во градот постојат и три
стари
цркви
:
Св.
Никола, Св. Јован и Св.
Ѓорѓи Кратовски кои се
привлечни со својата
архитектура и иконопис.
Во рамките на Домот на
културата
“Лазар
Софијанов”
се
организираат
изложби од Кратовската
ликовна колонија која успешно се организира 1о години, и други
уметници и ликовни коллонии од нашата земја. Во Домот е сместен и
Музејот за богатата историја на градот. Постои и кино сала и
народна библиотека.
Во непосредна близина на градот се и познатите манастири “Св.
Јаќим Осоговски”, и Св. Гаврил Лесновски кои ја надополнуваат
туристичката понуда на градот.

Културен дом и стар турски затвое

10.ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
СТРУКТУРА

ГРАДОНАЧАЛНИК
Шеф на кабинетот на
градоначалникот

Upravni i
adminisrativni organi
na op{tinata
- Oddelenie za
urbanizam, komunalni
dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina
- Oddelenie za pravni,
finansiski i op{ti

Glaven
gradski

Собрание на Општина Кратово

SOVET NA OP[TINATA

PRETSEDAVA^ NA SOVETOT

Sekretar na

Komisii i odbori na sovetot

- Statutarno-pravna komisija
- Odbor za finansii i buxet
- Odbor za javni i komunalni dejnosti
- Odbor za urbanizam, i za{tita na `ivotna
sredina
- Odbor za op{testveni dejnosti, mesna
samouprava
- Komisija za mandatni pra{awa, izbor i
imenuvawe
- Odbor za op{tinski priznanija i nagradi

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

За вршење на административни , општо правни сметковотствено
финансиски, технички и други работи се образуваат административни
органи на општината.
Административните органи се образуваат како служби,
канцеларии и писарници.
Тие се грижат за подготовка на седниците на советот на
општината и неговите работни тела, се грижат за спроведување и
чување на актите донесени од Советот и градоначалникот на општинат,
вршат правни, финансиски и општи работи за остварување на функциите
на органите на општината, вршат работи за остварување на
непосредните интереси на граѓаните прку облици на месна самоуправа,
како и други работи.
БУЏЕТ НА ОПШТИНА
Приходите и трошоците на општината се утврдуваат со буџетот на
општината.
Буџето на општината содржи биланс за приходите и трошоците и
се однесуваат за една фискална година од 12 месеци која почнува од 1
јануари а завршува на 31 декември секоја календарска година.
Буџетот на општината пред донесувањето се усогласува со
Министерството за финансии, во делот за потребите и можностите за
земање на заем од буџетот на Републиката за финансирање на
буџетскиот дефицит.
Предлогот на буџетот на општината го утврдува градоначалникот
и го доставува до Советот на општината за донесување во ноември или
декември во тековната за наредната година.
Буџет на општина Кратово за 2004
Буџетот на општина Кратово за 2004 година се состои од:
Вкупни приходи: 92.582.053 денари;
___________________________________
-од тоа изворни приходи 92.582.053 денари;
Вкупни трошоци: 92.582.053,00
_____________________________
-

од тоа за утврдени намени: 92.582.053,00 денари;
од тоа за резерви: 207.332,00 денари.

ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ
На територијата на опшината
егзистираат следниве подрачни
единици нба министерствата:
1.Подрачна единица за транспорт и врски
2.Подрачна единица за економија
3.Подрачна единица за земјоделство,шумарство и водостопанство
4.Подрачна единица за труд и социјална политика
5.Подрачна единица за образование и наука
6.Подрачна единица за одбрана
7.Подрачна единица за Внатрешни работи
8.Оделение за имотно правни работи
9.Управа за јавни приход
10.Одделение за премер и катастар.
Во општината постојат подружници
на следниве јавни
претпријатија:
1.Електростопанство на Македоноија
2.Македонски телекомуникации
3.Македонски пошти
4.Македонски шуми
5.Фонд за пензиско и инвалидско осигурување
6.Фонд за здравствено осигурување
7 Биро за вработување.

11. НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Во општината Кратово постои Центар за невладини организации,
које еден од повеќето центри во Р.Македонија за социјално
економски и неразвиени области. Тој се наоѓа на улца Гоце Делчев
бр. 24 со телефон 031 481-157, тел/факс 031481-542, емаил :
кратовац Ж ѕахоо. цом. Лице за контакт тоест локален кординатор е
Гоце Ангеловски.
Проектот е финансиран од Европската Унија и
управуван од Европската агенција за реконструкција.
Во општината има регистрирано повеќе здруженија на граѓани,
невладини организации и асоцијации. Невладините организации се
од областа на : екологијата,културните традиции, младината
образованието,човечките права , проблемите на специфичните групи
и етничките заедници. Во градот и општината има регистрирано
преку 50 вакви невладини организации и здруженија.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ЕКОЛОГИЈА

Облик

име
Е. Д. “БРЕЗА” с. Туралево - Кратово
тел. 031 482-015, 491-909
Лице за контакт Драган Ѓоргиевски
Риболовно друштво “КЛЕН” - Кратово
улица Планинска 40
телефон 070 530-470
Лице за контакт Ристевски Горан
З.З.П. “КРАТОВО” - Кратово
улица М. Тито бб.
тел. 031 488- 220
лице за контакт Панче Иванов
Здружение на одгледувачи на компир - Кратово
ули. М.Тито бб - Кратово
тел. 031 488-090
лице за контакт Велин Јовановски
Еколошко друштво “Лисец” 2000
улица Митко Каналиски бр. 1 Кратово
лице за контакт Марков Страше
Ејколошко друштво “ЕЛА” - Кратово
ул. Велко Влаковиќ бр.12 - Кратово
тел. 031 482-376
лице за контакт Јован Петров
Здружение Здрав живот
ул, Митко Каналиски бр.1 - Кратово
тел. 031 482-237 емаил : здравзивот 2000 Ж ѕахоо. ком
лице за контак Јакимов Зоранчо

Младина
образование,
култура и
традиција

Здружение на пчелари “МАТИЦА” - Кратово
ул. М. Тито бб. - Кратово
тел. 031 488-220
лице за контакт Панче Иванов
Здружение на Печуркари “ЕКОКРАТЕР” - Кратово
ул. Планинска бр.4 - Кратово
тел. 031 482-214 070 563-314
лице за контакт Страшко Маковски
емаил : екократер Ж фрее маил. цом. мк
Здружение на планинари “ИЛИНДЕН” - Кратово
здравствен дом - Кратово
тел.031 481- 879 070 258-385
лице за контакт Душан Јовановски
Здружение на граѓани “ИЗВОР” - Кратово
ул. Јосиф Дасалов бр. 34
тел. 031 481-280 070 537-269
лице за кпонтакт Милош Димитровски
Здружение на граѓани “РЕКА” - Кратово
ул. Планинска 40 - Кратово
тел 070 530-470
лице за контакт Горан Ристевски
Друштво на геодетски инжињери и техничари
Катастар Кратово
тел 031 481-559
лице за контакт Тодорче Закев
Центар за едукација медиумска акција и инфраструктура
ЦЕМАИС
с. Тополовиќ - Кратово
лице за контакт Иван Нацевски
Здружение на сметководители финансиери ревизори од
Кратово - Гоце Делчев бб
тел. 031 481-188
лице за контакт Савевски Власто
Центар за невависни граѓански иницијативи -Кратово
ул. Планинска бр. 4
тел. 031 481-102 070 258-187
лице за контакт Гоце Стојановски
емаил : цнгкр 2002 Ж ѕахоо. цом
Здружение младински совет - Кратово
ул. Планинска бр. 4
тел. 031 483-551 481-161
лице за контакт Златко Стаменовски
Здужение на математичари
ул. Михало Апостолски - Кратово
тел. 031 481- 483
лице за контакт Ѓорги Цветков

Млади истражувачи на Македонија “МИМПОЕНИ”
с. Туралево - Кратово
тел. 031 491-309 и 482-015
лице за контакт Драган Ѓоргиевски
Младински совет “Вториот пат” - Кратово
тел. 070 700-237
лице за контакт Игор Мишевски
Истражувачко волонтерска асоцијација - Кратово
ул. 11ти октомври бб Кратово
тел 031 483-551 емаил : мак цом 2002. Ж ѕахоо. цом
лице за контакт Златко Стаменов
Здружение “ПРИЈАТЕЛИ НА ГРАД КРАТОВО”
ул. Гоце Делчев 50 - Кратово
тел. 031 481-028
070 650-747 емаил
пријателикрЖѕахоо. цом
лице за контакт Марјан Арсовски
Друштво за проучување и заштита на птиците
ул Гоце Делчев 22а - Кратово
тел. 031 481-580 емаил : еџелсе Ж ѕахоо. цом. ау
лице за контакт Александар Манасов

Организации на
жените

Проблеми на
специфични

:

Организација на жените од општина Кратово
Црвек крст - Кратово
тел 031 481-265
лице за контакт Нада Кузмановска
Здружение на граѓани “Женско алиби”
ул. Никола Карев 7 Кратово
тел. 031 482-381
лице за контакт Оливера Тренчевска
Здружение на трудови инвалиди - Кратово
пензионерски дом - Кратово
тел. 031 481-650
лице за контакт Ѓорги Јовановски
Здружение на ментално ретардирани лица “Порака”
Црвен крст Кратово
тел. 031 481-265
лице за контакт Томе Кузмановски
Здружение на родители и деца заболени од Церебрална
парализа
ул. Гоце Делчев 92/17 - Кратово
тел. 031 481-618 , 481-134, 070 739-006
емаил : церебралм 2000 Ж ѕахоо. цом
лице за контакт Славица Коцевска

групи

Општинска организација на Црвен крст
ул. Питу Гули бб - Кратово
тел. 031 481-265
лице за контакт Нада Кузмановска
Здружение на дијабетичари на град Кратово
ул. Бреза бр. 1 Кратово
тел. 031 481-968
лице за копнтакт Димитар Трајковски
Здружение “РОС СВЕТЛИНА” - Кратово
ул. Тошо Куковски 32 - Кратово
тел. 031 482-053 емаил : меметмустафоф 766Ж хотмаил.
цом
лице за контак Мемет Мустафов
Здужение на граѓани “Романи асвин-Ромска солза”
Кратово
лице за контакт Шефки Паиров

18. НЕОПХОДНИ ИНФОРМАЦИИ
0. Карактеристичен број за општина Кратово -031
1.Локална самоуправа
- централа
481-202
- факс
481-335
- градоначалник 481-119
2. Подрачни единици на министерствата:
- Земјоделие,шумарство
и водостопанство
482-699
- Агенција за унапредување на
индивидуално земјоделие 488-220
- Економија
481-441
- Правда
482-211
- Транспорт и врски
481-134
- Труд и социјална политика 481-492
- Образование
- Здравство
481-099
- Управа за јавни приходи 481-109
- Внатрешни работи
481-419
- Одбрана
481-090
- Култура
481-193
- Фонд за здравствено осигурување 481-994
- Фонд за пензиско осигурување 481-133
- Центар за социјална работа 481- Завод за вработување 481-105
- Катастар 481-559
- Основен суд -Кратово 481-018
3. Јавно претпријатие Македонски шуми 481-557
4.Јавно претпријатие за улици и патишта 481- 202
5. Друштво за комунални услуги “СИЛКОМ”- 481-106
6. Пошта 481-.325
7. Банки
- Комерцијално инвестициона банка -Куманово 488-090
- Силекс банка 481-667
- Македонска банка 481-659
9. ЦОУ “Кочо Рацин” - 481-118
10.ДСУ” Митко Пенџуклјиски “ 481-483
11.Здравствен дом- Кратово 481-181
12. Радио Кратово 481- 102
13.Македонски телекомуникации 481-000
14. Електро Кратово 481-101
15. Бензиска пумпа”Макпетрол” 488-080
16. Ветеринатна станица 481-116

17. Стопански субјекти
- АД РИК Силекс -Кратово 481-481
- АД”Иднина “ - Кратово 491-333

19. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
1.УСАИД-проект ПРИЗМА.
-формиран тим за Локален економски развој во кој активно се
вклучени 40 луѓе од различни области а по спроведување на
проектот доделени се 25.000 УСА долари на приватно претпријатие
“Кратотрејд”-Кратово за набавка на опрема.
2.УСАИД-ИОМ-СБИ
-Изградба на универзално спортско игралиште во с.Шлегово;
-Изградба на плато и улици во с.Приковци;
-Изградба на спортско игралиште во с.Крилатица;
-Изградба на тротоари во град Кратово;
-Набавка на контејнери за општина Кратово.
3.АЦТЕД- Хуманитарна организација
-Изградба на улици во с.Шлегово;
-Изградба на Културен дом во с.Туралево
4. ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА
-Доопремување на лабораторија на филтерница во градот
5. ЦРС-хуманитарна организација
-набавка на 50 контејнери за потребите на градот
6.Норвешка амбасада
-Набавка на возило за подигање на сметот од градот
ОБЈЕКТИ ВО ГРАДБА РЕАЛИЗИРАНИ ОД
ХУМАНИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

-

1.ЛУИС БЕРГЕР
-Филтерница “ Црни Врв”
Цевковод од филтерница “Црн Врв” до с. Шопско Рудари
2. ЅНДП
Изградба на ул.”Митко Димитров” во градот.

ОБЈЕКТИ ВО ГРАДБА РЕАЛИЗИРАНИ ОД МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
1.0-Биро за стопански недоволно развиени подрачја;
1.1 -Изградба на водовод од” Црни Врв” до до спој со транзитен
цевковод во с.Филиповци;
2.0 - Министерство за транспорт и врски;
2.1- Изградба на улици во град Кратово;
2.2- Изградба на водовод во с.Крилатица;
2.3- Реконструкција на филтер станица во с.Приковци;
2.4- Изградба на водовод од “Црни Врв” до с.Шопско Рудари;
3.0- М инистерство за животна средина и просторно планирање;
3.1- Изградба на улици во Кратово;
3.2- Изградба на фекални канализација во с.Трновац.

