Врз основа на член 21-б од Законот за Буџети („Службен весник на РМ“ бр.
04/2008, член 36 став (1) точка (2) од законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка бр.8/10,
Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 10.12. 2013 год.
донесе
ПЛАН
На програми за развој на Општината Крива Паланка за
периодот 2014 - 2016 година
1. Развојна Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Крива Паланка за период 2014-2016 година.
Оваа Програма претставува континуитет на превземените активности за
уредување на градежното земјиште од претходните години и се базира на
досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите
за планско уредување на градот Крива Паланка и поширокото подрачје во
општината.
Со Програмата посебно се утврдуваат :
1. Просторот кој е предмет на уредување во 2014, 2015 и 2016 година;
2. Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
3. Обемот и степенот на определување на градежното земјиште со објекти на
основната и секундарната инфраструктура;
4. Извори на средства за финансирање на Програмата ;
5. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
6. Одредби за утврдување на висината на надоместокот за уредување на
градежното земјиште и негова распределба;
7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и
одржување на инфраструктурата;
8. Динамика на извршување на Програмата

А: Развојна подпрограма за изградба и доизградба на водоснабдителни системи-лев
брег на Крива Река ( висока зона) и водоснабдителен систем Станечка река
Ознака на развојна
програма
Лице за контакт
Функција
Адреса и телефон
e-mail

ЈДО
Никола Граматиков
Раководител на Одделението за изградба и одржување на
комунална инфраструктура
Крива Паланка ул.„Св.Јоаким Осговски“бр.175 моб. Тел.
075-250-374

ngramatikov@krivapalanka.gov.mk
Целите на развојната програма

Целта на оваа програма е подобрување на комуналната инфраструктура со што ќе се
обезбеди доволна количина на здрава и исправна вода за пиење на населението што
живее во повисокиот локалитет висока зона на град Крива Паланка.

Планирани активности и проекти

1. Доизградба на систем за водоснабдување Станечка река и опремување на
пречистителна (филтер) станица за вода за пиење во Општина Крива Паланка
2. Доизградба на водоводна мрежа – лев брег на Крива Река (висока зона)
Очекувани резултати
Ризик и претпоставки
Датум на започнување со
имплементација на
проектот
Датум на завршување на
проектот

Подобрена водоводна мрежа, а со тоа подобрен квалитет
на водата за пиење и повисок стандард на живеење
Средства да обезезбеден од ЕИБанка
Ред. бр. 1 од 01.04.2014 година
Ред.бр. 2 од 01.07.2014 година
Ред. бр. 1
Ред.бр. 2

до
до

31.12.2014 година
31.12.2015 година

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ

. Активности и
проекти
Подпрограма
(ЈДО )

.

Доизградба на
системот за
Станечка река и
доопремување на
пречистителна
(филтер) станица за
вода за пиење и
поврзување на
водоводен систем на
водоводна станица
Доизградба
на
водоводна мрежа –
лев брег на Крива
Река ( висока зона)и
изградба
на
водоводен систем во
Н.Маневци
и
м.в.Змаевац Дурачка
река
Вкупно

Буџет

2014 год.
E.ИБан

1.000.000

6.000.000,

500.000

20.000.000,

Друг

Буџет

2015 год.
E.ИБанка

Д
р
.

Буџ
ет

2016 год.
E.ИБа Др.
н.

Стат. на
фин.

С

500.000,

15.000.000
С

43.000.000

Б: Развојна Подпрограма за доизградба на главен колектор за фекална
канализација L=4,80 км (спој на десен колектор со лев колектор) до
пречистителна станица за отпадните води
Ознака на развојна
програма
Лице за контакт
Функција

ЈДО

Адреса
e-mail

Ул. „Св Јоаким Осоговски“ бр. 175
ngramatikov@t-home.mk
Целите на развојната програма

Никола Граматиков
Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална
инфраструктура

Планирани активности и проекти

1. Изработка на изведбен проект за изградба на пречистителна станица за
отпадни води
2. Експропријација на имот за изградба на колектор
3. Изградба на главен колектор за фекална канализација во должина L=4,80 км и
спој на десен со лев колектор до пречистителна станица
Очекувани резултати
Подобрена животна средина на подрачјето на општините
Крива Паланка и Ранковце, поквалитетно производство
(храна) од земјоделски производи, повисок и поздрав
живот на населението и др.
Ризик и претпоставки
Датум на започнување со
имплементација на
проектот

Дали е сигурен изворот на средства да обезбедени од ЕИ Банка

Ред. бр. 1
Ред. бр. 2
Ред.бр. 3

од
од
од

Датум на завршување на
проектот за пречистителна
станца

Ред. бр. 1
Ред. бр. 2
Ред.бр. 3

до
до
до

01.10.2014 година
01.01.2014 година
01.07.2014 година
31.12.2014 година
31.12.2014 година
31.12.2016 година и продолжува

Р. Активности и проекти
б. Подпрограма (
Доизградба на главен
колектор и спој на десен
со лев колектор за
фекална канализација

Изработка на изведбен
1 проект за изградба на
пречистителна
станица за отпадни
води
2. Експропријација
имот

Динамика на финансирање

2014 год.
Буџет Влада на Друг.
на
РМ
Општин

500.000,00

Буџет

2015год.
Влада на Друго
РМ

КС

2.500.000,00

на
20.000.000,00

10.000.000,00

9.000.000,00

3.000,000,00

Стату
Друго с на
фина
нсира
ње

2.500.000,00

3. Доизградба на главен
–колектор за фекална
канализација
во
должина L=1,20 км и
спој на десен со лев
колектор
Вкупно

Буџет

2016 год.
Влада на
РМ

22.500.000,00

10.000.000,00

9.000.000,00

В:Подпрограма: Реконструкција на дел од водоводен систем со замена
на азбестно-цементни цевки

Ознака на
развојнапрограма
Лице за контакт
Функција

ЈДО

Адреса
e-mail

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175
ngramatikov@t-home.mk
Целите на развојната програма

Никола Граматиков
Раководител на
инфраструктура

Одделение

за

изградба

и

одржување

на

комунална

Целта на оваа развојна подпрограма е подобрување на комуналната инфраструктура во
град Крива Паланка,односно обезбедување на квалитетна и здрава вода за пиење на
населението во градот каде што не се заменети азбестно-цементните цевки.
Изработен е проект кој се заснова на направена анализа на локалитетот на населбите
кои се уште користат вода за пиење од водоводна мрежа изработена од азбесноцементни цевки.
По укажување од страна на повеќе стручни комисии и експерти од областа на
водоводните системи можно е азбестно-цементните цевки штетно да влијаат по
здравјето на жителите што користат вода за пиење. Спрема тоа потребно е да се
изврши замена на водоводнаа мрежа изработена од азбесно-цементни цекви во
должина од 2.720м.Бројот на домаќинства што користат вода за пиење од горе
цитираната водоводна мрежа е 890 или околу 4,4,50 жители.
Планирани активности и проекти
1.Изградба на инфраструктурни објекти – замена на азбесноцементни цевки на водоводен систем во
град Крива Паланка
Очекувани резултати
Подобрена комунална инфраструктура и здравје на населението
Ризик и претпоставки
Средства се обезбедени од ЕИБ (преку Влада на РМ)
Датум на започнување со
имплементација на
01.07.2014 година
проектот
Датум на завршување на
проектот
01.07.2015 година

Р.
б.

Активности и проекти

Динамика на финансирање

Буџет
1.

2.
3.

Изработка на проект за
замена на азбестно
цементни цевки
Спроведување на
Експропријација
Изградба на
инфраструктурни
објекти
заменана
азбесноцементни цевки
Вкупно

2014 год.
E.ИБан
ка

Друго

Буџет

2015 год.
E.ИБан Друго
ка

Буџет

2016 год.
Донациј Друго
а

Постои
проект

2.500.000

Статус на
финансирање

ЈП
„Комуналец“

2.850.000

1.650.000

1.000.000

8.000.000 1.000.000

1.500.000

8.000.000

500.000

Влада на РМ и
Европска
инвестициона
банка

27.000.000,00

2013 год.
Буџет
1.

2.
3.

Изработка на проект за
изградба на брана на
станечка река
Спроведување на
Експропријација
Изградба на браната на
станечка река
Вкупно

Донација

1.000.000,00

7.000.000,00

200.000,00

300.000,00

2014 год.
Друго

Буџет

200.000,00

Донација

300.000,00

2015 год.
Друго

Буџет

Донација

Друго

Статус на
финансирање

Донација
Буџет на
општина

Г: Подпрограма: за Проект за изградба на улици во град Крива Паланка

Ознака на развојна
програма
Лице за контакт
Функција

ЈДО

Адреса
e-mail

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175
ngramatikov@krivapalanka.gov..mk
Целите на развојната програма

Никола Граматиков
Раководител на
инфраструктура

Одделение

за

изградба

и

одржување

на

комунална

Целта на проектот е подобрување на пешачкиот и моторниот сообраќај со
модернизирање на коловозната конструкција на улиците со асфалтен коловоз при што
ќе се обезбеди подобар пристап на месното население до своите домови, еколошки
почиста средина и подобро одржување на улиците во зимскиот период.
Планирани активности и проекти

1. Изградба на инфраструктурни објекти
Очекувани резултати
Ризик и претпоставки
Датум на започнување со
имплементација на
проектот
Датум на завршување на
проектот

Подобрена комунална инфраструктура
Дали е сигурен изворот на средства-средствата се
обезбедени со кредит од светската банка
01.01.2014 година
31.12.2014 година

Р.
б.

Динамика на финансирање

Активности и проекти

2015 год.

2014 год.
Буџет
1.

Изградба на
инфраструктурен објекти –
ул.Биљинска

2.

Изградба на улица во
населба Дивјанци

Вкупно

0

0

Свет.бан

Друго

2.828.497

0

3.734.878

0

Буџет

Свет.бан

2016 год.
Друго

Буџет

Донација Друго

Статус на
финансирање
Кредит од
Светска
банка и
Министерств
за финансии
на РМ
Кредит од
Светска
банка и
Министерств
за финансии
на РМ
6.563.375,00

Д: Подпрограма: За изработка на проект за реконструкција и реконструкција на постојниот инсталиран
систем за Јавното
осветлување на град Крива Паланка .

Ознака на развојна
програма
Лице за контакт
Функција

ЈДО

Адреса
e-mail

Ул. „Св.Јоаким Осоговски“ бр. 175
ngramatikov@t-home.mk
Целите на развојната програма

Никола Граматиков
Раководител на
инфраструктура

Одделение

за

изградба

и

одржување

на

комунална

Целта на проектот е подобрување на постојниот систем за јавно осветлување со
замена на постојниот туп на светилки кои се со живини сијалици со поствување на нов
тип на светилки со натриумови сијалици.
Со реализација на проектот ќе се добие поквалитетно осветлување на градот,помала
потрошувачка на електрична енергија и со поголемо време на траење, .
Планирани активности и проекти

1.Изработка на техничка документација
2.Спроведување на експропријација
3.Изградба на инфраструктурни објекти
Очекувани резултати
Подобрена комунална инфраструктура
Ризик и претпоставки
Дали е сигурен изворот на средства-средствата ќе се
обезбедат со кредит од светската банка да
Датум на започнување со
имплементација на
проектот
Датум на завршување на
проектот

01.03.2014 година
31.12.2016 година

Р.
б.

Динамика на финансирање

Активности и проекти
2014 год.
Буџет

1.

2.

Изработка на проект за
јавно осветлување
Реконструкција
на
објектот-јавното
осветлување на град
Крива Паланкла

кредит

2015 год.
Друго

Буџет

Донација

2016 год.
Друго

Буџет

2.500.000,00

3.500,00
3.500.000,00

1.500.000

Донација

Друго

Статус на
финансирање
Кредит од
Светската
банка
Кредит од
Светската
банка

3.
Вкупно

Бр.07-3441/13
10.12.2013 год.
Крива Паланка

7.500.000,00

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р.Борче Стојчевски

