Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te и измените и дополните на истиот
("Slu`ben vesnik na RM" br.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16 ) i ~len 1,2,3,4 и
5 од Pravilnikot za stepenot na ureduvaweto na grade`noto zemji{te so objekti na
komunalna infrastruktura i na~inot na utvrduvawe na visinata na tro{ocite za
ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na uredenost ("Slужбен vesnik na RM"br.193/16)
i ~lен 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka,
Sovetot na Op{tina Kriva Palanka na sednicata,odr`ana na ден 30-11-2017g,
donese:

PROGRAMA
Za ureduvawe na grade`no zemji{te vo Op{tina
Kriva Palanka za 2018 godina
VOVED:
Изготвувањето и донесувањето на Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te
vo Op{tina Kriva Palanka претставува законска обврска на Општината.
Спроведувањето na програмата за уредување на градежно земјиште односно
планирањето, проектирањето и изведувањето на инфраструктурните објекти i drugite
grade`ni aktivnosti povrzani so ureduvawe na grade`noto zemji{te ќе се врши
согласно на донесените urbanisti~kitе planови na grad Kriva Palanka, како и према
донесените општи акти за населените места.
Градежните работи koi vo izminatiot period ne беа zavr{eni и onie za koi se
prevzemeni po~etni aktivnosti vo tekot na 2017 godina, ке bidat realizirani vo
naredniot period т.е во текот на 2018 година.
Programata za 2018 godina ги опфаќа slednite aktivnosti:
- Prostorot koj e predmet na ureduvawe.
- Obemot na rabotite za podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te.
- Obemot i stepenot na opremuvawe na grade`noto zemji{te so objekti na osnovnata
i sekundarnata komunalna infrastruktura.
- Izvori na finansirawe na Programata.
- Presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`no zemji{te.
- Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te i negovata
raspredelba.
- Na~in na raspredelba na sredstvata za finansirawe za izgradba i odr`uvawe na
infrastrukturata.
- Dinamika na izvr{uvawe na programata.
Кога уредувањето на земјиштето се врши преку учество на приватен партнер spored
Zakonot za ureduvawe na grade`no zemji{te и други законски прописи меѓусебните
права и обврски меѓу правното или физичко лице и oпштината ќе бидат уредени согласно со
одредбите кои произлегуваат од тие закони.

1. PROSTOR KOJ E PREDMET NA UREDUVAWE

Gradewe na objekt se vr{i na uredeno grade`no zemji{te.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te vo ramkite na podra~jeto утвrdeno so
generalen i detalen urbanisti~ki plan go vr{at oп{tinite.

Dokolku op{tinata ne go ureduva zemji{teto, istoto go vr{i investitorot na
sopstven tro{ok za {to investitorot ne go pla}a celiot nadomestok za ureduvawe na
grade`no zemji{te.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te }e se vr{i vrz osnova na ovaa Programa.
Eksproprijacija na sopstvenosta i pravata koi proizleguvaat od nea, na zemji{te,
zgradi , drugi objekti (nedvi`nosti) и rаstenija zaradi izgradba na objekti od
komunalnata infrastruktura predvideni so Пrogramata za ureduvawe na grade`no
zemji{te se vr{i како јавен интерес na tro{ok na op{tinata.
Pod ureduvawe na grade`no zemji{te se podrazbira izgrаdba na objekti od
komunalnata infrastruktura poradi:
- Obezbeduvawe nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat.
- Obezbeduvawe na priklu~ok na vodovodna mre`a.
- Obezbeduvawe na priklu~ok vo kanalizacija (fekalna i atmosferska).
- Obezbeduvawe priklu~ok na elektri~na, i druga instalacija so
priklu~oci do
grade`nata parcela.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te mo`e da bide izvr{eno celosno ili
delumno.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te za izgradba na objekti nadvor od
granicata na urbaniot opfat na naseleno mesto, kako i vo slu~aite koga ureduvaweto
ne e predvideno so Пrogramata go vr{i invastitorot na sopstven tro{ok.
2. OBEM NA RABOTITE ZA PODGOTVUVAWE I RAS^ISTUVAWE NA
GRADE@NOTO ZEMJI[TE

2.1. Podgotvitelni raboti za ureduvawe i opremuvawe na grade`noto zemji{te
se smetaat slednite raboti:
- Izgotvuvawe na Generalen urbanisti~ki plan,
- Izgotvuvawe na Detalen urbanisti~ki plan,
- Oformuvawe na tehni~ka dokumentacija na nivo na Osnoven proekt,
- Izvr{uvawe na osnovni geomehani~ki ispituvawa,
- Re{avawe na imotno-pravnite odnosi so porane{nite sopstvenici.
2.2. Ras~istuvawe na grade`no zemji{te }e se vr{i при изградба на:
-Osnovna infrastruktura, osnovni gradski soobra}ajnici i обjekti од
vodovodna, kanalizaciona i elektri~na mre`a.
2.3. Opremuvawe na grade`noto zemji{te
Pod opremuvawe na grade`noto zemji{te so komunalni objekti i instalacii
od kolektivno i individualno zna~ewe nadvor od lokacijata }e se smetaat slednite
raboti:
- Proektirawe i izgradba na ulici nadvor od lokacii, odnosno prisposobuvawe
na postojniot pristapen pat i obezbeduvawe pe{a~ki pristap do objektot;
- Koga se re{ava pristap samo za edna семејна куќа, sopstvenikot sam го gradi
пристапот a dobiva samo pomoш за следните работи:
* Proektirawe i izvedba na vodovodna mre`a 30 m од границата на градежната
парцела do mestoto na priklu~uvawe.
* Proektirawe i izvedba na fekalna kanalizacija 30 м од границата на
градежната парцела do mestoto na priklu~uvawe.
* Proektirawe i izvedba na nisko naponska elektri~na mre`a 30m од границата
на градежната парцела do objektot.
2.4.Tro{ocite za dvorno ureduvawe, potporni i ogradni zidovi, pristapni
pateki, dvorni zelenila, priklu~ni i drugi vidovi taksi se na teret na investitorot.
2.5. Tro{oci za izgradba na objekti koi se od zaedni~ki interes na op{tinata i
investitorot, go za{tituva individualniot stanben objekt a se vo delot na izgradbata

na osnovnata komunalna infrastruktura ulici, pati{ta, vodovod, kanalizacija i drugo
}e bidat gradeni vo soodnos 50:50%.
За населени места за кои se уште нема урбанистички планови oпштината нема обврска
да го уредува градежното земјиште.
2.6.Prevzemenite obvrski vo ureduvaweto na grade`noto zemji{te se do
donesuvawe na ovaa Programa }e se izvr{uvaat spored programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te za prethodnata godina,odnosno spored dogovorenite obvrski, a }e
se finansiraat od sredstvata na ovaa Programa.

3. OBEM I STEPEN NA OPREMUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE SO OBJEKTI
NA OSNOVNATA I SEKUNDАРNATA INFRASTRUKTURA

Pod stepen na uredenost na grade`noto zemji{te se podrazbira obemot na
opremenost na zemji{teto so objekti od komunalna infrastruktura so zadovoluvawe
na zaedni~kata i individualnata komunalna potreba do granicite na grade`nata
parcela.
2. 1 Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te mo`e da bide:
Osnoven, povisok ili ponizok od osnovniot.
- Osnoven stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so
komunalna infrastruktura opfa}a:
- nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat (ulica sо
trotoari), pe{a~ki pateki i dr. povr{ini soglasno urbanisti~ki planovi,
- podzemna elektri~na mre`a ,
- uli~no osvetluvawe,
- vodovodna mre`a,
- fekalna kanalizaciona mre`a, i
- атмосферска канализација.
- Povisok stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so komunalna
infrastruktura gi opfa}a objektite od stav (2) na ovoj ~len, kako i:
- PTT (opti~ka - telekomunikaciска) mre`a,
- toplifikaciска mre`a,
- parking prostori,
- gasovodna mre`a,
- pre~estitelna stanica za otpadni vodi.
- Ponizok stepen na uredenost na grade`noto zemji{te so komunalna
infrastruktura opfa}a:
- neprе~en pristap do grade`nata parcela od nekategoriziran javen pat,
- sopstveno vodosnabduvawe(nema prikluo~ok na vodovodna mre`a),
- septi~ka jama (nema priklu~ok na fekalna kanalizacija);
-sopstven odvod na atmosverski vodи (nema priklu~ok na atmosverska
kanalizacija);
- nestandardno uli~no osvetluvawe;
- nadzemna nestandardna elektri~na mre`a.
Vo 2018 godina ureduvawe }e se vr{i spored ovaa Programa, a }e bidat
tretirani pove}e lokaliteti vo gradot.

I. ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А. Техничка документација за атмосферска канализација

1. Проект за атмосферска канализација за делови од населба „Баглак 2 и 3“.
2. Проект за атмосферска канализација за населба „Грамаѓе“.
3. Проекти за атмосферска канализација на делови од порано асфалтирани улици.
Б. Изработка на техничка документација за регулација на буици и водотеци
1.Докомплетирање на техничка документација за регулација на дел од Дурачка Река
2.Доработка на техничка документација за регулација на дел од „Скрљавски дол“,
3.Доработка на техничка документација за регулација на дел од „Куков дол“,
4.Изработка на основен проект за дел од „Домачки дол“,
5. Изработка на основен проект за дел од „Трештен Дол“ и
6.Изработка на техничка документација за други помали делови од постоечки долови
В. Изработка на техничка документација за централно градско подрачје-плоштад.
Г. Изработка на техничка документација за потпорни зидови
Д.Изработка на техн.документација за спортско-рекреативни и детски игралишта.
Ѓ. Изработка на техничка документација за пристапни рампи.
Е. Изработка на техничка документација за пристапни пешачки патеки.
Ж.Изработка на техничка документација за скали.
З. Изработка на техничка документација за санација на свлечишта.
Ѕ. Изработка на техничка документација за изградба, реконструкција и санација
на мостови и пропусти.

II. Изградба и реконструкција
А. Изградба и реконструкција на атмосферски канализации
- Зафаќање на атмосферски води од ул.„Лозановска“ и спроведување во Куков Дол
- Зафаќање и одведување на атмосферски води на делови од постоечки улици.
Б. Изградба на регулации на буици и водотеци, одржување и чистење
- Доизградба на минор корито на дел од Крива Река.
- Изградба на дел од регулација на корито на Дурачка Река
- Изградба на регулација на дел од Бабин дол.
- Изградба на регулација на дел од Домачки Дол.
- Изградба на регулација на дел од Дол Г.Делчев (Житни магацин до Крива Река).
- Доизградба на Скрљавски дол.
- Чистење и одржување на регулирани и нерегулирани водотеци.
В. Изградба и реконструкција на потпорни ѕидови
- Изградба на потпорен ѕид на улица „Баглачка“,
- Изградба на потпорен ѕид на улица „Калин Камен“ ,
- Доизградба на потпорен зид помеѓу ул. „Македонска“ и ул. „Херој Карпош“,
- Изградба на потпорен ѕид на улица „Никола Тесла“-лев крак- Други потпорни ѕидови на постоечки локални улици и патишта , чија изградба е
неопходна заради заштита на патот.
Г. Изградба на спортско -рекреативни и детски игралишта
- Изградба и реконструкција на маалски спортски ,детски и забавни игралишта.
- Партерно уредување на спортски комплекс во Крива Паланка, (по фази)

Д. Изградба на пристапни рампи
- Изградба на пристапни рампи кон јавни објекти.
Ѓ. Изградба на пристапни пешачки патеки
- Изградба на пешачка патека помеѓу улица Македонска и магистрален пат А-2
(локалитет стар Градечки мост на Крива Река).
- Изградба и реконструкција на пешачка патека покрај крак од ул.„11-ти Октомври“.
- Доизградба на пешачки патеки во Спротивска маала ( улици: „Македонска , Херој
Карпош и Моша Пијаде“ )
- Уредување на делови од мајор коритото на Крива Река (согласно одлука од совет бр.
09-1485/37 од 30-05-2016 година.)
- Изградба и реконструкција на други-неспомнати пешачки патеки во делови од
градски и приградски населби.
Е. Изградба на скали предвидени по урбанистички план
- Изградба на скали на ул.„Никола Тесла“ ;
- Изградба на скали на ул.„ Чупино Брдо“(спој со Осоговска).
Ж. Изградба на рекреативни патеки
- Изградба на патека мотел Македонија- Света вода - Манастир
- Изградба на пешачка патека по дел од трасата на главниот цевковод,Висока зона-лев
брег.
З. Санација на свлечишта
- Санација на свлечиште кај ул.„Ристена Гоговска“.
- Санација на други свлечишта од итен карактер.
Y. Изградба, реконструкција и санација на мостови и пропусти
- Санација на постоечки оштетени пешачки мостови
- Изградба на армирано-бетонски пропуст на Скрљавски дол-Нас.Скрљава
Напомена:Zapo~natite infrastrukturni objekti од порано ќе imaat prioritet
za нivno dovr{uvawe vo tekot na 2017 godina.
Со оваа Програма се планира Општина Крива Паланка преку лица времено
ангажирани од страна на Општината и во соработка со ЈП Комуналец-Крива Паланка да ги
врши следните градежни работи: изградба и реконструкција на помали потпорни и обложни
зидови, изградба и реконструкција на мали должини на фекална и атмосферска канализациона
мрежа, чистење и одржување на водотеци, изградба на пристапни пешачки патеки и скали,
поплочување на улици и тротоари, уредување на паркови и зеленила, како и дрugi градежни
работи наведени погоре во Програмата, а кои се од итен карактер.

III. Sproveduvawe na eksproprijacija
-Eksproprijacija се предвидува да се врши на delovi od privaten imot za
realizacija na objekti ко се pogore navedeni.
-Кога заради уредување на градежно земјиште е потребно да се постави
инфраструктура на туѓо земјиште или друга недвижност Општината Крива Паланка со
Решение воспоставува комунална службеност заради изградба и поставување на објектот.
4. PRESMETUVAWE NA TRO[OCITE ZA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO
ZEMJI[TE

I-va ekstra zona koja gi opfa}a:
- Ul. "Sv. Joakim Osogovski" od Solarski most - do most na Nimulija kaj стара
Avtobuska stanica.

II-ra zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "Sv. Joakim Osogovski" nov krak, od Osi~ki most do Solarski most i od
dolot Nimulija do dolot vo nas. Edinstvo.
- Prostorot kaj star zelen pazar.

III-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
Ul."Sv. Joakim Osogovski" oд долот во населба Единство do Klanica, vklu~vajki
go i prostorot pome|u ul.Sv.Joakim Osogovski i KrivaReka od stara avtobuska stanica
do Kasarna.

IV-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "8-mi Oktomvri"
- Ul. "Partizanska";
- Ul. "8-mi Септеmvri"
- Ul. "Mo{a Pijade" asfaltiran del;
- Ul. "Nikola Tesla"

- Ul. "Ilindenska", bez prostorot kaj star zelen pazar
- Ul. "3-ta Makedonska Udarna Brigada";
- Ul. "Jane Sandanski;
- Ul. "Heroj Karpo{"
- Ul. "Makedonska"и нов крак ;
- Ul. "Goce Del~ev" - asfaltiran del;
- Населба Лозаново - асфалтирани улици;
- Ul. "17-ta Makedonska Udarna Brigada";
- Ul. "D-r. Nasko Tamburkov"- сите асфалтирани кракови;
- Ul. "Dimitar Arsov";
- Ul. "^upino Brdo";
- Nas."Gorni Bav~alk";
- Ul. "Bagla~ka" asfaltiran del;
- Ul. "Boris Trajkovski";
- Ul. "Orce Nikolov";
- Ul. "Jane Jakimovski";
- Ul. "\or~e Petrov";
- Ul. "Ratko Minev" asфaltiran del;
- Ul. "Joakim Kr~ovski":
- Ul. "Prohor P~inski";
- Ул "11-ти Октомври" ;
- Ул " Пиринска" асвалтиран дел;
- Ул. "Ристена Гогова" - асвалтиран дел;
- Ул. " Кочо Рацин" - асфалтиран дел;
- Ул. "Коце Металец" - асфалтиран дел;
- Н.Бегови бавчи - асфалтиран дел ;
- Ул. "Вера Јоцик";
- Ул. "Свети Климент Охридски" , асфалтиран дел;
- Ул. "Горан Стојановски";
- Ул. "Осоговска-асфалтиран дел;
- Ul. "Goce Del~ev" - asфaltiran del;
- Ulicи во Населба "Edinstvo";
- Ul. ,,Goran Stojanovski";
- Сите поплочени улици и сите други асфалтирани улици;

V- ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "Bagla~ka" neasfaltiran del;
- Ul. "Goce Del~ev" - neasфaltiran del;
- Nas. "Begovi Bav~i" неасфалтиран дел;
- Nas. "Ko{ari";
- Ul. "Mo{a Pijade" od asfaltiran del do ul. "Heroj Karpo{";
- Ul. "Heroj Karpo{" od mostot do ul. "Mo{a Pijade";
- Ostanatite ulici vo naselba "Baglak";
- Nas. "Tre{ten Dol";
- Nas. "Conev Rid";
- Ul. " Momir Stojanovski";
- Ul. "Koce Metalec"- неасфалтиран дел;
- Naselba "Grama|e";
- Nasелба "Lozanovo"- неасфалтирани улици;
- Site drugi neasfaltirani ulici;
- Mezovski livadi kaj nov most катастарска општина Крива Паланка.
Vo tekot na 2018 godina }e se ureduva grade`no zemji{te na lokalitetite
kade {to e delumno uredeno grade`noto zemji{te spored ovaa Programa.
Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште по зони }e iznesuva:
2.700,00 den/m2
2.250,00 den/m2

I-va zona............................................................................
II-ra zona............................................................................

III-ta zona и тоа:
A Pripremni raboti
-geomehani~ki raboti...........................................................................
- geodetski raboti..................................................................................
- imotno-pravni raboti........................................................................
- probivawe na soobra}ajnici.............................................................
- izrabotka na tehni~ka dokumentacija............................................

27,00 den/m2
36,00 den/m2
396,00den/m2
207,00den/m2
45,00den/m2

__________________________________________________________________________________________________________________________

711,00 den/m2

Вкупно припремни работи.........................................................................
B. Tro{oci za opremuvawe na grade`no zemji{te

495,00 den/m2
36,00 den/m2
36,00 den/m2
270,00 den/m2

- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi(bez asfalt)..............
- izrabotka na vodovodna instalacija.........................................
- izrabotka na elektri~na instalacija.......................................
- izrabotka na kanalizaciona mre`a.............................................

__________________________________________________________________________________________________________________________

Вкупно Tro{oci za opremuvawe na grade`no zemji{te.......

837,00 ден/м2
27,00 den/m2

V. Ostanati tro{oci..........................................................

_________________________

Vkupno А+Б+В:

IV-ta zona

1.575,00 den/m2

A.Pripremni raboti
- geomehani~ki raboti..............................................................
- geodetski raboti......................................................................
- imotno-pravni raboti............................................................
- probivawe na soobra}ajnici.................................................
- izrabotka na tehni~ka dokumentacija................................

27,00 den/m2
36,00 den/m2
342,00 den/m2
189,00 den/m2
36,00 den/m2

_________________________________________________________________________________________________

Вкупно пripremni raboti.............................................

630,00 den/m2

B.Tro{oci za opremuvawe na grade`no zemji{te
-izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi(bez asfalt)..........
- izrabotka na vodovodna instalacija.......................................
- izrabotka na elektri~na instalacija.....................................
- izrabotka na kanalizaciona mre`a........................................

432,00 den/m2
27,00 den/m2
27,00 den/m2
117,00 den/m2

__________________________________________________________________________________________

Вкупно трошоци za opremuvawe na grade`no zemji{te .......

603,00 den/m2

V. Ostanati tro{oci
- nadzor, revizija, bankarski tro{oci..............................................
27,00 den/m2
__________________________________
Vkupno А+Б+В:
1.260,00 den/m2

V-ta zona
A. Pripremni raboti
- geomehani~ki raboti..............................................................
- geodetski raboti.......................................................................
- tro{oci za imotno-pravni raboti.......................................
- probivawe na soobra}anici..................................................
- izrabotka na tehni~ka dokumentacija.................................

27,00 den/m2
36,00 den/m2
180,00 den/m2
207,00 den/m2
27,00 den/m2

__________________________________________________________________________________________________________________________

Вкупно пripremni raboti........................................................
B. Tro{oci za opremuvawe na grade`no zemji{te
- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi bez asfalt......
- izrabotka na vodovodna instalacija..................................
- izrabotka na elektri~na instalacija................................
- izrabotka na kanalizaciona mre`a....................................

477,00 den/m2
252,00 den/m2
27,00 den/m2
27,00 den/m2
144,00 den/m2

__________________________________________________________________________________________

Вкупно трошоци за опремување на градежно земјиште......
V. Ostanati tro{oci

450,00 den/m2

................................................................................18,00 den/m2
___________________________________
Vkupno А+Б+В:
945,00 den/m2

Visinata na sredstvata za komunalno ureduvawe na kolektivna станбена зграда и
семејни куќи prema opredelenite zoni vo gradot Kriva Palanka }e iznesuva:

I-va zona..........................................................................
2.700,00 den/m2
II-ra zona........................................................................ 2.250,00 den/m2

III-ta zona....................................................................... 1.575,00 den/m2
IV-ta zona....................................................................... 1.260,00 den/m2
V-ta zona........................................................................
945,00 den/m2
Visinata na sredstvata za komunalno ureduvawe za izgradba na deloven prostor
prema odredenite zoni vo gradot Kriva Palanka }e iznesuva:

I-va zona........................................................................
II-ra zona......................................................................
III-ta zona.....................................................................
IV-ta zona.....................................................................
V-ta zona ......................................................................

3.600,00 den/m2
2.700,00 den/m2
1.800,00 den/m2
1.530,00 den/m2
1.350,00 den/m2

Visinata na sredstvata za komunalno ureduvawe za izgradba na proizvodni
objekti vo industriska zona vo gradot Kriva Palanka }e iznesuva:

А. 1-ва зона
1. Za industriski proizvodni objekti
Б. 2-ра зона
1. Za industriski proizvodni objekti
В. 3-та зона
1. Za industriski proizvodni objekti
Во прва зона за производни објекти спаѓаат улиците наведени во прва и втора зона од
уредувањето на градежното земјиште за станбен простор само за просторот во кој ќе се
произведува, надоместокот за уредувае на градежно земјиште по м2 корисна површина ќе
изнесува 5% (0,05) за деловен простор а за преостанатиот корисен простор надоместокот ќе
изнесува 100% (1,0) во зоната во која се наоѓа просторот по оваа Програма, како и за селските
населби.
Во втора зона спаѓаат улиците наведени во трета и четврта зона за станбен простор,
само за просторот за кој се произведува, надоместокот за уредувае на градежно земјиште по
м2 корисна површина ќе изнесува 5% (0,05) за деловен простор, а за преостанатиот корисен
простор надоместокот ќе изнесува 100% (1,0) во зоната во која се наоѓа просторот по оваа
Програма, како и за селските населби.
Во трета зона спаѓаат улиците наведени во пета зона за станбен простор, само за
просторот во кој ќе се произведува, надоместокот за уредување на градежно земјиште по м2
корисна површина ќе изнесува 5% (0,05) од одредената сума за деловен простор, а за
преостанатиот корисен простор надоместокот ќе изнесува 100% (1,0) во зоната во која се
наоѓа просторот по оваа Програма, како и за селските населби.
* За објектите (сите видови на објекти) што ќе се градат на растојание од 100 м.надвор
од урбанизираниот дел на градот а има услови да се приклучат на водоводна, канализациона и
електрична мрежа и непречен пристап на некатегоризиран пристапен пат, инвеститорот ќе
плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште како и надоместок за хидротехнички
услови за приклучоци на објектите за оптоварување на водоводната и канализационата мрежа
према зоната во која се наоѓа објектот цитиран во оваа Програма, а во согласност со заверен
Основен проект од надлежен орган.
1. Za бензинска пумпна станица просториите за prodavawe
na nafta i nafteni derivati .................................................. 8.100,00 dен/м2
2.За простории кои се составен дел на бензинската пумпа
или посебни објекти, кафетерии и ресторани, авто сервиси,
авто полигони, авто салони и помошни простории:
висината на средствата за комунално уредување ќе изнесува

како за деловен простор во зоната во која се наоѓа
бензинската пумпа утврден по оваа програма
од 1 до 5 зона во урбанизиран дел на градот
3. За изградба на бензински пумпи или посебни објекти,
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони и
помошни простории, станици надвор од урбанизиран
дел на град Крива Паланка, надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе изнесува во просториите за
продавање на нафта и нафтени деривати......................................... 1.620,00 дeн /м2
За просториите дефинирани во точка 2 износот за уредување на градежно земјиште ќе
изнесува како за деловен простор дефиниран со оваа Програма во селските населби притоа,
општината нема надлежност да го уредува просторот во близина на градежната парцела а
уплатените средства ќесе користат наменски за одржување на локалната патна мрежа.
4.0. Изградба на објекти - полигон за автошкола, надоместокот

за уредување на градежно земјиште во урбанизиран дел
за корисна површина во објектот, ќе изнесува ....................................... 1.620,00 ден/м2
4.1. надвор од урбанизиран дел за корисна површина во објектот,
надоместокот ќе изнесува............................................................................. 450,00 ден/м2
4.2.За уредената површина на полигонот ќе се плаќа надоместок од 10% од погоре
наведените цени.
4.3.приклучокот на локален пат за уредениот простор на полигонот.........5.400,00 ден.
Плаќање на рати за надоместок за уредување на градежно земјиште:
- За утврден надоместок за уредување на градежно земјиште за пресметан износ до
100.000,00 денари се дозволува на инвеститорот надоместокот да го плати на 3 (три) еднакви
месечни рати по потпишување на Договор за уредување на градежно земјиште за кое
инвеститорот е должен да достави банковна гаранција.
- од 100.000,00 до 200.000,00 денари инвеститорот може да склучи Договор да го плаќа
износот на 6 (шест) еднакви месечни рати со доставување на банковна гаранција, и
- За износ над 200.000,00 денари инвеститорот може да склучи Договор за плаќање на
12 (дванаесет) еднакви месечни рати со доставување на банковна гаранција.
Составен дел на оваа Програма се и следните одлуки:
- Одлука бр.07-1799/9 од 22.06.2012 година (Сл.гласник бр. 6 од 25.06.2012 година;
- Одлуката бр.07-681/23 од 14.03.2011 година, излезена во Службен гласник бр. 3/11
година за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште
за над 25 вработени лица.
- Одлука бр.07-4106/17 од 15.11.2010 г. е составен дел на оваа Програма и Одлука
бр.07-2324/37 од 20.08.2013 година за измени и дополнувања на Програмата.
- Одлука за постапка за прекопување на јавни површини и начинот на доведување на
јавните површини во првобитна сотојба излезена во Слu`ben гласник бр. 11/10
(улици, тротоари, уредени зелени површини и др.)
- Одлука за измени и дополнувања на програмата за уредување на градежно земјиште
бр.08-660/57 од 14-03-2016година).
- Одлука од Совет бр. 09-2687/59 од 21-09-2016 година.
- Одлука од Совет бр. 09-1485/37 од 30-05-2016 година.
Visinata na sredstvata za priklu~ok vo kanalizaciona mre`a за стан во
заеднички станбени згради и за семејна куќа }e iznesuva....................................7.500,00 den.

Visinata na sredstvata za priklu~ok vo kanalizaciona mre`a за деловни објекти
поединечно за секој деловен простор кој преставува целина ќе изнесува.............7.500,00 ден.
Visinata na sredstvata za priklu~ok vo kanalizaciona mre`a за индустриски
објекти ќе се пресметува поединечно према површината што преставува посебна целина, и ќе
изнесува.........................................................................................................................7.500,00 ден.
Висината на средствата за времен приклучок на водоводната мрежа ќе изнесува
10.000,00 денари za neizgradeno grade`no zemji{te ili по добивање на Одобрение за
припремни градежни работи и истите средства ќе се прифатат како дел од надоместокот за
уредување на градежното земјиште во зоната во која се наоѓа локацијата za gradba na
objektot по оваа Програма.
5. VISINA NA NADOMESTOKOT ZA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE I
NEGOVATA RASPREDELBA
Visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te, vo zavisnost od stepenot
na uredenost na grade`noto zemji{te soglasno ~len 2 na Pravilnikot se presmetuvaat vrz
osnova na novata korisna povr{ina {to }e se gradi, {to pretstavuva zbir na neto povr{inite
po metar kvadraten na podovite na site prostorii vo objektot, soglasno zavereniot Osnoven
proekt i Aneks na Osnovniot proekt pomno`eni so slednite koeficienti i procenti:
1. Stanbeni objekti
Stanbeni prostorii
- за изградба на nov objekt investitorot koj }e gradi vo gradskoto podra~je i toa na
lokacija na koja celosno go ru{i postojniot star objekt za koj objekt investitorot poseduva
odobrenie za gradba od ista namena investitorot }e bide osloboden od pla}awe nadomestok za
ureduvawe na grade`no zemji{te za povr{ina kolku {to iznesuvala povr{inata na sru{eniot
objekt, a za novodobienata povr{ina }e plati 1,0 koficient - 100% od visinata na
nadomestokot utvrdena po Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te.
- za site vidovi na prenamena investitorot }e ja pla}a razlikata od cenata utvrdena po
m2 neto povr{ina za korisen prostor za prostorot koj {to se dobiva и за видот на prenamenеta;
-за станбен простор во поткровјето со висина од 2,5м. и повеќе под рамна плоча,
инвеститорот ќе плаќа надоместок во висина 1,00 - 100% од надоместокот утврден по оваа Програма.
- za proсtor во potkrovje so visina do 2,5 м. investitorot }e pla}a sredstva za
ureduvawe na grade`no zemji{te vo visina od 0,2 за потпокривен кос простор ili 20% od
nadomestokot utvrden po ovaa Programa
- за suteren investitorot }e pla}a sredstva vo visna od 1,0 odnosno 100% od utvrdenata
visina za nadomestokot за корисен станбен простор vo zonata vo koja se nao|a objektot;
- za loѓii zatvoreni od tri strani vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo visina
od 0,4 ili 40% po m2 od utvrdeniot nadomestok za stanben prostor od ovaa Programa;
- za podloѓii zatvoreni od dve strani vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo
visina od 0,3 ili 30% po m2 od utvrdeniot nadomestok za stanben корисен prostor od ovaa
Programa;
- za balkoni, terasi - vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo visina od 0,2 ili
20% po m2 od utvrdeniot nadomestok od ovaa Programa;
- zaedni~ki proodni terasi, pasa`i 0,2 ili 20% od korisen stanben prostor koj
iznesuva 100%;
- pomo{ni prostorii, podrumi, ostava za gorivo, kotlara, vizba 0,3 ili 30% vo zonata
vo koja se nao|a obejktot;
- trafostanica od 35 KV vo objektot i nadvor od objektot 0,3 ili 30% vo zonata vo koja
se nao|a trafostanicata definirana so ovaa Programa;
- skladi{en prostor i zaedniчki komunikacii 0,3 ili 30% od korisen stanben prostor
vo zonata vo koja se nao|a;

- stra`arnici, upravitel, prostorii za domar 0,5 ili 50% od korisen stanben prostor
vo zonata vo koja se nao|a;
- parkirali{ta i gara`i vo sklop или naдвор од objektot 0,1 ili 10% od korisen
stanben prostor vo zonata vo koja se nao|a objektot.
-Надстрешници до objektot i nadvor od objektot 0,3 ili 30%.

3.

Za delovni објекти

- деловни prostorii 1,0 odnosno 100%;
- magacini 0,5 odnosno 50%;
- pom{ni prostorii, ostava za gorivo, kotlara 0,3 odnosno 30%;
- trafostanica do 35 KV vo objektot i nadvor od objektot
0,4 odnosno 40% vo zonata vo koja se nao|a objektot;
- skali{en prostor i zaedni~ki komunikacii 0,5 odnosno 50%;
- parkirali{ta i gara`i 0,1 odnosno10%;
- loѓija zatvorena od tri strani 0,5 odnosno 50%;
- pod loѓija zatvorena od dve strani 0,4 odnosno 40%;
- balkoni i terasi 0,3 odnosno 30%;
- otvoren natkrien proсtor и надстрешници 0,3 odnosno 30%;
4. Za drugi objekti:
- katni gara`i 0,05 odnosno 5%;
- sportski pokrieni objekti 0,5 odnosno 50%;
- sportski otkrieni objekti 0,3 odnosno 30%;
- gasni stanici i bazni stanici za 50% od povr{inata na lokacijata 1,0 ili 100%;
- otvoreni pazari{ta za 30% od povr{inata na lokacijata 1,0 odnosno 100% vo zonata
vo koja se nao|aat;
- bazeni 0,2 odnosno 20%; i
- trafostanici nad 35 KV 1,00 , odnosno100%.
4. За објекти од група на класи со намена Г- производство, дистрибуција и сервиси:
- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05 , односно 5%
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија 0,05 , односно 5%
- Г3 сервиси 0,05 односно , 5%
- Г4 стоваришта 0,05 , односно 5%
5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини: (продавници, кафетерии
и ресторани, авто-сервиси, авто-салони, помошни простории):
- продажни простории на бензинските пумпни станици 1,0 односно 100%
- услужни простории на бензиснките станици 1,0 односно 100%.
6. За објектите од група на класи на намени од Б5 - угостителски и туристички
комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта и за објекти од група на класи на намена А4 хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом: сите простории
0,05 односно 5%.
7. За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица сите простории 0,05
односно 5%.
8. За објекти за високо образование za сите простории 5%.
* Po isklu~ok od gorenavedenoto vo novata korisna povr{ina {to ќe se gradi soglasno
zaverenata proektna dokumentacija ne se presmetuvaat povr{inite na:
- yidovite i drugite konstruktivni elementi;
- instalacioni kanali;
- oknata za liftovi;
- oknata za vrati i otvoreni parkirali{ta
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство

* За објектите од став 1 на овој член со височина над 32 ката, висината на трошоците за
уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се
пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член, висината на
трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното
земјиште се пресметува над 27% од вкупно пресметаната површина согласно став 1 и 2 од овој член и
за други објекти од став 1 на овој член, без оглед на нивната височина кои се наоѓаат на истата
градежна парцела на која е предвидена изградба на објект со височина над 32 ката.
* За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за
уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се
пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член (член 4 од
Правилникот).
* Отстранување на постоечки објект запишани во имотен лист.
- трошоците за уредување на градежно земјиште се пресметуваат од новата корисна површина
се одбива површината утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат во
изградбата на новите објекти.

*За објекти од група на класи на намени Г-производство, дистрибуција и сервиси, висината на
трошоците за уредување на градежното земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на
просечната нето плата во Република Македонија за последната година, помножена со коефициентите
утврдени во став (1) точка 4 од овој член
*За линиски инфраструктурни објекти –државни патишта, локални патишта и улици,
магистарлни улици , собирни улици, водоводи, канализации, железники пруги, гасоводи, топловоди,
далноводи со напонско ниво од и над 35 кв, како и за брани со акумулации, термоцентрали, езерски и
речни пристаништа и за доградби и надградби на објекти за ко е донесена одлука од страна на Советот
на општината, Советот на општината на градот Скопје односно Советот на град Скопје согласно со 67а (став 1) од Законот за градење, а инвеститор е општината, општината на градот Скопје, односно град
Скопје , не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште.
За сите неспомнати извадоци од Правилникот во оваа програма, ќе важат одредбите од истиот.
Definirawe na poedini nivoa vo objektot bez ogled za koja namena }e se koristat.
a) PODRUM: e eta` koj најмалку 2/3 од висината e vkopan vo zemja.
SUTEREN: e eta` кој најмногу 2/3 од висината е над површината на земјата.
VISOKO PRIZEMJE: e eta` naд suteren
g) KAT: e eta` naд prizemje ili visoko prizemje.
d) POTKROVJE: e nivo na zgradata, koe e vo celina ili delumno izgradenо vnatre vo
krovnata konstrukcija, ~ij nadzidok na kalkanskite zidovi mo`e da bide so visina od 1,5 m i
so visina na prostoriite под косиот кров do 2,50 m.
|) SKALI: se vertikalna komunikacija vo objektot.
Vo kolku investitorot izgradi pogolema neto povr{ina od onaa po заверен основен
проект од Одделението за урбанизам , investitorot e dol`en da поведе постапка за измени во текот
на изградбата и да ja plati dopolnitelno утврдената razlika на корисен станбен и деловен простор
po cena {to }e va`i na denot na prijavuvawe, odnosno na denot na otkrivawe na vi{okot od
надлежен оrganot.

6.

ИЗГРАДБА И ДОГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНО-ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ И
ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ –ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ
Изградба утврдена со закон за градење и(согласно со Одлука бр.07-2324/37 од
20.08.2013 година за измени и дополнувања на Програмата за уредување на
градежно земјиште за 2013 година која е составен дел на оваа Програма).

6.1

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за изградба и
доградбана комерцијално-стопански објекти во урбанизираниот дел на на подрачјето

на Општина Крива Паланка ќе се пресметува врз основа на висината утврдена во
зоните од I-IV м2/денари од Програмата за деловни објекти, а за линиските подземни и
надземни инсталации на инфраструктурните објекти висината на надоместокот да
изнесува 180 ден/м`(согласно одлука за измени и дополнувања на програмата за
уредување на градежно земјиште бр.08-660/57 од 2016г),а по усвоена проектнотехничка документација доставена до инвеститорот.
6.2

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за изградба и доградба
на комерцијално-стопански објекти надвор од урбанизираниот дел на подрачјето на
Општина Крива Паланка ќе изнесува 500 ден/м2 корисна површина на комерцијалностопанскиот објект, а за линиските подземни и надземни инсталации на
инфраструктурните објекти висината на надоместокот ќе изнесува 60 ден/м` (денари по
метар должен),а по усвоената проектно-техничка документација доставена од
инвеститорот.

6.3.

За изградба и користење на комерцијално-стопански објекти за кои е дозволен пристап
на општински локален пат приклучокот ќе изнесува 6000 денари.

7.

VISINA NA NADOMESTOKOT ZA NASELENI MESTA ZA KOI СЕ ДОНЕСЕНИ
ОПШТИ АКТИ ЗА ИЗГРАДБА

Odredbite od ovaa programa va`at i za site naseleni mesta vo op{tinata за кои има
донесено и usvoeno op{ti akti,каде висината на надоместокот ќе изнесува:
7.1. За нaseleni mesta со повисоко урбано уредување, za koi ima донесено општи акти:
-s.Konopnica ,с.Мождивњак , с.Жидилово и приградски дел на нас.Градец:

станбен простор 300 den/m2, a za deloven proсtor 500 den/m2.
7.2.За сите останати населени места за кои е донесен општ акт :
станбен простор 150 den/m2, a za deloven prostor 300 den/m2.
ПРИХОДИ
1. Sreдstva предвидени od Министерствата на Република Македонија,
Агенции и drugi институции ........................................................ 20.000.000
2.Sredstva od nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te (komunalii) od gra|ani od drugi fizi~ki i
pravni lica................................................................................... 2.500.000
3.Sredstva od buxeт na op{tinа Kriva Palankа......................
7.000.000
____________________
Вкупно: 29.500.000 ден.
Р А С Х О Д И:
1. Изработка на техничка документација ............................................. 2.000.000
2. Изградба и реконструкција............................................................. 26.500.000
3.Sproveduvawe na eksproprijacija............................................. 1.000.000
___________________________
Вкупно: 29.500.000
ден.
Средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште се приходи на
Општина Крива Паланка и се уплатуваат на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна
сметка 840 138 06511 и приходна шифра 717137 Народна Банка на Република Македонија.

1. DINAMIKA NA IZVR[UVAWE NA PROGRAMATA

Dinamikata na izvr{uvawe na Programata }e zavisi pred se od dva faktora:
Prviot faktor e {to Op{tina Kriva Pаlanka e ridsko-planinsko podra~je so
umereno kontinentalna klima i e propratena so dosta dolgi zimi taka da najpovolen
period za realizacija na Programata e periodot mesec mart - mesec noemvri.
Vtoriot faktor e {to sobiraweto na sredstvata ima neramnomerno tempo i
dinamikata na izvr{uvawe na Programata }e zavisi od prilivot na finansiskite
sredstva.
Rabotite za ureduvawe na grade`noto zemji{te }e се вршат преку Oddelenieto
za izgradba i odr`uvawe na komunalna infrastruktura.

Br. 09-2528/67
30.11.2017 god.
Kriva Palanka

SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
Pretsedatel,
Изабела Павловска,

