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Врз основа на член член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 14 став 1 точка 40 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
бр.08/2010), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
30.11.2017 година
ОДЛУКА
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
за реализирани приходи и трошоци за спроведување на локални избори 2017
година преку општинските изборни комисии за месец август –септември
Член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Крива Паланка, го усвојува финансискиот
извештај за реализирани приходи и трошоци за спроведување на локални избори 2017
година преку општинските изборни комисии за месец август –септември
бр.10-237/1 од 27.11.2017 година .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2528/3
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател
Изабела Павловска,с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за усвојување на финансиски извештај за
реализирани приходи и трошоци за спроведување на локални избори 2017
година преку општинските изборни комисии за месец август-септември
1.Се објавува Одлука за усвојување на финансиски извештај за реализирани
приходи и трошоци за спроведување на локални избори 2017 година преку
општинските изборни комисии за месец август-септември, што Советот на
Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017
година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/4
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски,с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување на членови на Училишен одбор на
СОУ –„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка
1. Се разрешуват членовите на Управниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“–
Крива Паланка, и тоа :
- Миле Милковски
- Сашко Додевски
- Бобан Јакимовски
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/5
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на
СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на
СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/6
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување членови на Училишен одбор на
ООУ „Јоаким Крчовски “ - Крива Паланка
1.Се разрешуват членовите
Крчовски“ –Крива Паланка и тоа :
- Ненад Стојановски
- Кристијан Јовановски

на Училишниот

одбор на ООУ „Јоаким
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2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09 -2528/7
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на
ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ОУ
„Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/8
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување членови на Училишен одбор на
ООУ „Илинден“ - Крива Паланка
1.Се разрешуват членовите во Училишниот одбор на ООУ „Илинден “–
Крива Паланка:
-Сања Милчевска
- Оливера Спасовска
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/9
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ОУ
„Илинден“ – Крива Паланка

1.Се објавува Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ОУ
„Илинден“ – Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го донесе на
4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/10
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување членови на Управниот одбор на
Дом за ученици–„Боро Менков“ - Крива Паланка
1.Се разрешуват членовите на Управниот одбор на Дом за ученици „Боро
Менков “–Крива Паланка, и тоа :
- Aнгелчо Петровски од Крива Паланка;
- Мaрјана Тодоровска од Крива Паланка; и
- Оливер Ѓорѓиевски од Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/11
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
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ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
Општинскиот ученички дом „Боро Менков“– Крива Паланка
1.Се објавува Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
Општинскиот ученички дом „Боро Менков“– Крива Паланка, што Советот на
Општина Крива Паланка го донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017
година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/12
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување членови на Управниот одбор на
ЈП „Комуналец““ - Крива Паланка
1.Се разрешуват членовите на Управниот одбор на ЈП „Комуналец“–Крива
Паланка, и тоа :
- Ивица Давидовски од Крива Паланка;
- Драгана Стојановска од Крива Паланка;
- Анета М. Васева од Крива Паланка;
- Жаклина Наунова од Крива Паланка; и
- Елена Стојчевска од Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/13
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
ЈП „Комуналец“– Крива Паланка
1.Се објавува Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈП
„Комуналец“– Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го донесе
на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
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2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/14
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе

За именување

Р Е Ш Е Н И Е
членови во Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка

1. За членови во Одборот за контрола на материјално-финансово работење на
ЈП „Комуналец“- Крива Паланка се именуваат:
-Елпида Младеновска
-Мијалче Стојановски
-Михаил Дејановски
-Љубен Стојков
-Биљана Крстевска
2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09 -2528/15
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Одборот за контрола
на материјално-финансово работење на
ЈП „Комуналец“– Крива Паланка
1.Се објавува Решение за разрешување членови на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“– Крива Паланка, што
Советот на Општина Крива Паланка го донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/16
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување членови на Управниот одбор на
Јавната установа за деца-Детска градинка
„Детелинка“- Крива Паланка
1.Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на Јавната установа за деца
– Детска градинка „Детелинка“–Крива Паланка, :
-Зорица Станковска од Крива Паланка;
- Никола Величковски од Крива Паланка; и
- Сашка Додевска од Крива Паланка
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/17
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
Јавната установа за деца Детска градинка „Детелинка“– Крива Паланка
1.Се објавува Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
Јавната установа за деца Детска градинка „Детелинка“– Крива Паланка, што
Советот на Општина Крива Паланка го донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/18
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување членови на Управниот одбор на
ЛУ Градски Музеј - Крива Паланка
1.Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на ЛУ Градски Музеј –
Крива Паланка, и тоа:
- Мартин Митровски Крива Паланка;
Сунчица Ивановска-Спасовска од Крива Паланка; и
- Глигор Цветковски од Крива Паланка.
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09 -2528/19
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претс едател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
ЛУ „Градски Музеј“– Крива Паланка
1.Се објавува Решение за разрешување членови на Управниот одбор на „Градски
Музеј“– Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го донесе на 4-та
седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/20
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување член на Управниот одбор на
Меѓуопштински центар за социјална работа - Крива Паланка
1. Се разрешува членот на Управниот одбор на Меѓуопштински центар за
социјална работа –Крива Паланка, :
- Жаклина Ѓорѓиевска од Крива Паланка;
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2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/21
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за разрешување членови на Управниот одбор на
Меѓуопштински центар“ – Крива Паланка, што Советот на Општина Крива
Паланка го донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/22
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови на Училшен одбор на
СОУ –„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка
1. За членови на Управниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“–Крива Паланка,
се именуваат:
-Маја Ивановска
- Валентина Димитрова
- Игор Павловски
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/23
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
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Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

бр.8/10),

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Училишниот одбор на
СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Училишниот Одбор на СОУ
„Ѓорче Петров“ – Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/24
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови на Училишен одбор на
ООУ „Јоаким Крчовски “ - Крива Паланка
1. За членови во Училишниот одбор на ООУ „Јоаким Крчовски“–Крива
Паланка, : се именуваат
-Снежана Златковска
- Марина Станојковска
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09 -2528/25
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Училишниот одбор на
ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Училишниот Одбор на ОУ
„Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
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2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/26
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови на Училишен одбор на
ООУ „Илинден“ - Крива Паланка
1. За членови во Училишниот одбор на ООУ „Илинден “–Крива Паланка, : се
именуваат
-Ивана Младеновска
- Билјана Димитриевска
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/27
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Училишниот одбор на
ОУ „Илинден“ – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Училишниот Одбор на ОУ
„Илинден“ – Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го донесе на
4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/28
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови на Управниот одбор на
Дом за ученици–„Боро Менков“ - Крива Паланка
1. За членови на Управниот одбор на Дом за ученици „Боро Менков “–
Крива Паланка, се именуват :
- Татјана Савова
- Мирослав Јовановски
- Станојко Додевски
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09 -2528/29
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Управниот одбор на
Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Управниот одбор на
Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка, што Советот на
Општина Крива Паланка го донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017
година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/30
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови на Управниот одбор на
ЈП „Комуналец““ - Крива Паланка
1. За членови на Управниот одбор на ЈП „Комуналец“–Крива Паланка, се
именуваат:
-Андреј Станојковски
-Анета Стоилковска
-Слаѓана Јовановска-Беќарова
-Игор Ѓорѓиевски
-Стоица Илиевски
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/31
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Управниот одбор на
ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП
„Комуналец “ – Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го донесе
на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/32
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник
на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови во Одборот за контрола на материјално-финансово
работење на ЈП„Комуналец“- Крива Паланка
1. За членови во Одборот за контрола на материјално-финансово работење на
ЈП „Комуналец“- Крива Паланка се именуваат:
-Елпида Младеновска
-Мијалче Стојановски
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-Михаил Дејановски
-Љубен Стојков
-Биљана Крстевска
2. Ова Решение влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09 -2528/33
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Одборот за контрола на
материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец “ – Крива Паланка, што
Советот на Општина Крива Паланка го донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/34
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови на Управниот одбор на
Јавната установа за деца-Детска градинка
„Детелинка“- Крива Паланка
1.За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца – Детска
градинка „Детелинка“–Крива Паланка, се именуваат:
-Биљана Симонова
-Виолета Јакимовска
-Јасна Ѓорѓиевска
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/35
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Управниот одбор на
Детска градинка „Детелинка“– Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Управниот одбор на Детска
градинка „Детелинка“– Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка
го донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/36
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување членови на Управниот одбор на
ЛУ „Градски музеј “ - Крива Паланка
1. За членови на Управниот одбор на ЛУ „Градски музеј “–Крива Паланка,:
се именуваат;
- Цоне Крстевски
-Антони Стојановски
-Христијан Гоговски
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/37
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
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ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Управниот одбор на ЛУ
„Градски Музеј“– Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Управниот одбор на ЛУ
„Градски Музеј“– Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/38
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 14, став 1, точка 26 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка„ бр. 8/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата, одржана на 30.11.2017 година, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За именување член на Управниот одбор на
Меѓуопштински центар за социјална работа - Крива Паланка
1. За член на Управниот одбор на Меѓуопштински центар за социјална
работа –Крива Паланка, се именува:
-Ранко Ангеловски
2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.09-2528/39
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Решение за именување членови на Управниот одбор на
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа– Крива Паланка
1.Се објавува Решение за именување членови на Управниот одбор на
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа– Крива Паланка, што Советот на
Општина Крива Паланка го донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017
година;
2.Решението да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
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3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 2528/40
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 14, став 1, точка 11, од Статутот на Општина Крива
Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10) ,член 162 став 3 од
Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и
67/2017) Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
30.11.2017 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДЕНИ СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД
БЛОК ДОТАЦИЈА ЗА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА

Член 1
Со овој правилник се утврдуваат стандардите и нормативите за
распределба на средства од блок дотација за основни училишта на територија на
општина Крива Паланка.
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 2
За утврдување на стандардите и нормативите за распределба на средства од
блок дотација е формирана Комисија од страна на градоначалникот со бр. 082498/1 од 21.11.2017 година .
Член 3
Општината средствата од блок дотација ги распределува на две основни
училишта, ООУ Илинден и ООУ Јоаким Крчовски за обезбедување на реализација
на воспитно-образовниот процес во согласност со утврдени стандарди и
нормативи.
Дел од средствата се и за ученици од основно образование сместени во ОУД
Боро Менков од Крива Паланка.
УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ
Член 4
Условите и критериумите за утврдување на стандардите и нормативите се
изведуват основно од број на ученици во основните училишта
Врз изведувањето на распределба на средства влијание имат и други
дополнитекни показатели и тоа:
Број на паралелки во основните училишта
Сменското работење во основните училишта
Бројот на подрачни училишта во основните училишта
Број на вработени во основните училишта
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Број на ученици кои користат превоз во согласност со законот за основно
образование
Член 5
Врз основа на овој правилник ќе се донесе одлука за распределба на
средствата.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 6
Правилникот стапува на сила со денот на неговото донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на Општина Крива Паланка.
Бр.09-2528/41
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Правилник за утврдени стандарди и нормативи за
распределба на средства од блок дотација за основни училишта на
територијата на Општина Крива Паланка
1.Се објавува Правилник за утврдени стандарди и нормативи за
распределба на средства од блок дотација за основни училишта на територијата на
Општина Крива Паланка, што Советот на Општина Крива Паланка го донесе на 4та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Правилникот да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/42
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 162 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.
бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012,100/2012,
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,127/2016 и
67/2017) , член 101 од Законот за средно образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003,
67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017 ) член 22,
став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 14,
став 1, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина
Крива Паланка бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на
ден 30.11. 2017 година донесе
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ОДЛУКА
За распределба на средства од блок дотација за 2018 година
Член 1
Блок дотацијата за основно образование за Општина Крива Паланка за 2018
година е 99. 207. 000, 00 денари.
Член 2
Овие средства се распределуваат на двете основни училишта „Илинден“ и
„Јоаким Крчовски“ според Правилник за утврдени стандарди и нормативи за
распределба на средства донесен од страна на Совет на Општина Крива Паланка.
Член3
Основни критериуми за распределба се вкупен број на ученици во училиштата,
бројот на паралелки, сменското работење на училиштата, бројот на подрачни
училишта, број на вработени во училиштата, број на ученици кои користат превоз,.
Член 4
Според критериумите за ООУ „Јоаким Крчовски“ припаѓат 61,88% од блок
дотацијата односно 61.389 291,00 денари, а на ООУ „Илинден“ припаѓаат 38,12% од
блок дотацијата односно 37.817 709,00 денари.
Член 5
Во средствата на ООУ „Јоаким Крчовски“ спаѓаат и средствата за ОУД “Боро
Менков” во износ од 1. 055 934,00 денари.
Член 6
Распределбата на средства за ОУД „Боро Менков“ е бидејки во домот
престојуваат единаесет ученика кои учат во ООУ „Јоаким Крчовски“, а се сместени во
домот за ученици.
Член 7
За средното образование блок дотацијата изнесува 42. 366 000,00 денари и
целокупниот износ припаѓа на СОУ „Ѓорче Петров“.
Член 8
Блог дотацијата за детска заштита изнесува 14. 879 000,00 денари и
целокупниот износ припаѓа на ОЈУДГ „Детелинка“.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 2528/43
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 13 страна 316 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за распределба на средства од блок дотација
за 2018 година
1.Се објавува Одлука за распределба на средства од блок дотација за 2018
година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница
одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/44
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 14, став 1, точка 11, од Статутот на Општина Крива
Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10) , Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година донесе
ПРОГРАМА
За активности на Општина Крива Паланка во
областа на образование за 2018 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
-Обезбедување активен однос на Советот на Општина Крива Паланка кон
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието,
-Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес,
-Планирање на развојот на образованието,
-Подобрување на условите за обавување на образовниот процес,
-Стимулирање на учениците за унапредување на нивните знаења
II.АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Крива Паланка во областа на образованието во 2018
година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување
на целите на оваа Програма и тоа:
- Подигање на образовното ниво на младите и возрасните кои се надвор од
образовниот систем и зајакнување на нивните стручни и социјални компетенции.
-Елиминирање на можноста од создавање на нови генерации на образовнохендикипирани лица.
-Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на економскиот
процес со реализирање на наредните фази на образование.
III.ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средства на Министерство за образование и наука, од донации и од
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година.
При реализирање на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги
поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од
областа на образованието финансирани од други инвеститори-заентересирани
партнери, фондации, бизнис сектор и др.
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ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА
Министерство за
образование

Ре
д.
бр
.
1.

Активности

Рок

Носител

Стипендии за талентирани
ученици и студенти

септември

Општина Крива
Паланка

648.000

648.000

2.

Субвенциониран превоз на
студенти
Прием на првачиња во
основните училишта
Осигурување за одговорност
од предизвикана штета на
училишни објекти
Поддршка на талентирани
ученици за учество на
државни и меѓународни
натпревари
Реконструкција и уредување
на отворени спортски терени
и дворни места во
училиштата
Манифестации организирани
од основните и средните
училишта по разни поводи
Организирана посета на
културно-историски настани
во градот
Учество на општината во
партнерски проекти

октомври

Општина Крива
Паланка
Општина Крива
Паланка
Општина Крива
Паланка

150.000

150.000

50.000

50.000

100.000

100.000

тековно

Општина Крива
Паланка и
училиштата

20.000

20.000

По утврдени
приоритети

Општина Крива
Паланка

70.000

70.000

тековно

Училишта

20.000

20.000

тековно

Училишта

20.000

20.000

тековно

Општина Крива
Паланка

50.000

50.000

Обезбедување на училишни
објекти
СЕ ВКУПНО
денари

јануари

Општина Крива
Паланка

1.800 000

1.800 000

2.928.000

2.928. 000

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

септември
тековно

Сопствени
приходи

Општина
Крива
Паланка

Др.извори и
донации

Вкупно

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
-обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која
располага општината,
-создавање услови за воведување нови образовни профили во образовниот
процес,
-зголемување на можностите за професионална ориентација,
-истражување поврзани со пороците на денешнината (дрога, алкохол и сл) и
застапеноста меѓу учениците,
-анализа на податоците на ученици кои завршиле основно образование за
задолжителноста за упис во средно образование.
V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 09-2528/45
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.11.2017 год.
Претседател,
Крива Паланка
Изабела Павловска, с.р.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
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ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во
областа на образование за 2018 година
1.Се објавува Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа
на образование за 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе
на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата
да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/46
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/02 ) и член 14, став 1, точка 11 од Статутот на Општина Крива
Паланка, (Сл.гласник на Општина Крива Паланка 8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седница одржана на ден 30.11.2017 година донесе
ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во
областа на спорт и млади за 2018 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на спорт и млади во 2018 година се:
-Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортскорекреативниот живот во градот.
-Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
-Афирмација на Општина Крива Паланка во која особено внимание се
посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање
на нивните слободни активности.
II.AКТИВНОСТИ
При креирање на Програмата активностите ќе се насочуваат кон
-Изнаоѓање и имплементација на законски решенија кои имплицитно ќе влијаат
врз дејноста спорт и физичка култура
-Сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации,
-Поттикнување и поддршка на програмите на спортските клубови и формирање
на општински сојуз на спортови;
-Унапредување на училишниот спорт преку мотивиран стручен кадар
-Обезбедување на расположливост на објектите за спорт во училиштата
-Развивање на масовниот спорт,
-Подржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати
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III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа програма е од Буџетот на
Општина Крива Паланка, Агенцијата за млади и спорт, спонзорства, донации и
спортски сојузи.
За активностите од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата
актуелност и интерес ќе се појават во текот на 2018 година ќе бидат ангажирани
дополнителни средства од Буџетот на Општина Крива Паланка.

Ред
Бр.

СПОРТСКИ
МАНИФЕСТАЦИИ

Рок

1.

Формирање на
општински сојуз на
спортови
Првомајски крос
натпревар

2018 година

3.

Турнир во Пинг-Понг

4.

Турнир во Кошарка

5.

Турнир во тенис

6.

Турнир во мал фудбал

7.

Турнир во карате

8.

Спортски натпревари
за патрон празници на
училишта

По утврден
календар
По утврден
календар
По утврден
календар
По утврден
календар
По утврден
календар
По утврден
календар

9.

Подршка на училишен
спорт –училишни
спортски клубови

10.

Набавка на спортска
опрема и реквизити
СЕ ВКУПНО
Денари

2.

ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА
Носител
Агенција за Сопствени
спорт и
приходи
млади
Општина
КриваПаланка

Општина
Кр.Паланка

Др.извор
и
донации

Вкупно

50.000,00

50.000,00

Општина Крива
Паланка и сите
училишта
Понпонгарски
клуб
Кошаркарски клуб

30.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Тениски
Клуб
Фудбалски клуб

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Карате клуб

40.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

По утврден
календар

Училиштата во
соработка со
Општина Крива
Паланка
Општина Крива
Паланка

50.000,00

50. 000,00

По утврден
календар

Општина Крива
Паланка

25.000,00

25 000,00

385.000,00

385.000,00

1.мај

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Крива Паланка спортските
манифестации ќе ги помага и со:
-доделување награди и признанија;
-обезбедување стручна, техничка и други видови помош.
На младите ќе им помага преку:
-организирање трибини, форуми, дебати на теми што се од нивен интерес,
-организирање кампањи за здрав начин на живот.
V.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Ова Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен
гласник на Општина Крива Паланка.
Бр. 09–2528/47
30.11.2017 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10),
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на спорт и млади за 2018 година
1.Се објавува Програма за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на спорт и млади за 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка
ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата
да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/48
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
Самоуправа ( Сл. весник на РМ бр. 5/02), и член 14 точка 41 од Статутот на
Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10),
,Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 30.11.2017 г.
донесе

ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во областа на
еднаквите можности за 2018 година
Вовед
Програмата за активности од областа на еднаквите можности на жените и
мажите во Општина Крива Паланка за 2018 година, има за цел да ја промовира и
унапреди родовата еднаквост согласно Законот за еднакви можности на жените и
мажите („Службен весник на РМ“ бр. 6/2012, 166/2014 и 150/2015) со кој се забранува и
казнува секаков вид дискриминација врз основа на пол во јавниот и приватниот сектор
во областа на вработувањето и трудот, образованието, социјалната сигурност,
културата, спортот, односно во сите сфери на човековото живеење.
Воедно, со Програмата е предвидено организирање на различни активности
кои се од големо значење за граѓаните и за Општината со цел да се промовира и
унапреди родовата еднаквост, граѓаните да се информираат и едуцираат за своите
права и за тоа како да реагираат доколку се дискриминирани по основ на пол и други
основи.
Програмата за еднакви можности на Општина Крива Паланка за 2018 година е
изработена врз основа на Законот за еднакви можности на жените и мажите, во
согласност со Акцискиот План за родова рамноправност на Општина Крива Паланка
2017 – 2020 кој пак е изработен во согласност со Стратегијата за родова еднаквост
2013- 2020 донесена на 20 февруари од страна Собранието на Р. Македонија и
Националниот план за акција за родова рамноправност на Владата на Р.Македонија.
Општина Крива Паланка оваа Програма ќе ја реализира во рамките на своите
можности и расположливите средства во Буџетот на Општината за 2018 година за
конкретните намени, во соработка со различни здруженија на граѓани и невладини
организации кои работат во областа на родовата еднаквост. Оваа Програма ќе се
спроведува во текот на 2018 година.
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Клучните
области во општината
согласно Акцискиот план за родова
рамноправност на Општина Крива Паланка 2017 – 2020 на кои ќе ги насочиме
активностите и интензивираме работата во 2018 година за унапредување на
состојбата со родовата рамноправност се:
1. Човекови права – недискриминација
2. Промовирање родова еднаквост и родово одговорно буџетирање во ЕЛС
3. Жената и одлучувачките процеси во локалната заедница

I ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во
рамки на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година се:
1. Подобрување на информираноста за човековите права, механизмите за заштита и
родовата рамноправност. Препознавање на дискримнацијата врз основа на пол (во
согласнст со законските одредби), како и информирање за системите за заштита и
казнување на кршењето на тоа право;
2. Интегрирање на родовата перспектива при креирање на буџетските политики,
согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите и Стратегијата за
родово одговорно буџетирање на Владата на Р.Македонија;
3. Јакнење на капацитетите на Комисијата за еднакви можности и општинската
администрација со цел постигање на повисоко ниво на родова рамноправност во
локалната заедница;

4. Редовна публикација на активности и материјали за родова
рамноправност;
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II АКТИВНОСТИ 2018
Во контекст на дефинираните цели, активностите најмногу ќе се насочуваат кон едукација, обука и информирање на
граѓаните и сите чинители во доменот на еднаквите можности.
Во текот на 2018 година во Општина Крива Паланка се планира да се реализираат следните активности од доменот на
еднаквите можности.
1

ЦЕЛ: Подобрување на информираноста за човековите права, механизмите за заштита и родовата рамноправност.Препознавање на дискримнацијата врз основа на пол (во
согласнст со законските одредби), како и информирање за системите за заштита и казнување на кршењето на тоа право;
Задача
Активности
Временски период
Резултати
Носител на
Буџет мкд
активноста
Едуцирани граѓани во насока
-Комисијата за
1.1 30000,00
1.1 Општина Крива Паланка во
Јануари-Декември
да станат посензитивни и да
еднакви можности
-Подобрување на информираноста и
1.2. 6000,00
рамки на своите можности и во
2018
ги препознаваат различните
едукација на граѓаните со цел да ја
1.2
4000,00
соработка со здруженија на
видови на дискриминација со
-Општина Крива
препознаваат дискриминацијата врз
граѓани и поединци-експерти,
особен акцент на
Паланка
основа на пол
ќе организира едукативни
дискриминацијата врз основа
работилници,предавања ( 2
на полот, како и за законските
-Здруженија на
настани) за граѓаните на кои
можности за поднесување
граѓани
би се дискутирало за различни
претставки до релевантните
теми од областа на:
институции во случаи на
законската регулатива за
дискриминација по различни
еднакви можности на мажите и
основи.
жените, фундаменталните
човекови права, како и за
механизмите кои ги штитат
тие права.

1.2 Подготовка на печатен
материјал, покани, флаери и сл. за
потребите на настаните
1.3 Промоција
и
медиумска
промоција на активностите.
Вкупно
2

40000,00
ЦЕЛ: Промовирање родова еднаквост и родово одговорно буџетирање во ЕЛС
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Активности

Временски
период

Резултати

2.1 Анализа на 2 буџетски програми на ЕЛС (за
култура и за реконструкција, орджување и
заштита на локална патна мрежа)

ЈануариДекември
2018

Изготвени вкупно 2 анализи на
2 буџетски програми и
развиени препоркаи за
буџетски измени за поголема
родова рамноправност

Задача

Воведување на родово одговорно
буџетирање на локално ниво за
сензитивно планирање на
расходите во оперативните
годишни буџетски програми на
општината

Носител на
активноста
-Комисијата за
еднакви можности
-Координаторка за
ЕМ
-Ментор од UN
Women

30000,00

ЦЕЛ: Јакнење на капацитетите на Комисијата за еднакви можности и општинската администрација со цел постигање на повисоко ниво на родова рамноправност во локалната
заедница
Задача

Активности
3.1 Еднодневна обука за членовите на КЕМ

Градење капацитети на членовите
на КЕМ за нивните права и
обврски во однос на
промовирање и унапредување на
еднаквите можности на жените и
мажите

Вкупно

2.1 30.000
(обезбедени од
UN Women)

-Градоначалник

Вкупно

3

Буџет мкд

3.2 Поттик за рагзледување од страна на КЕМ на
сите развојни планови и други акти и предлогодлуки пред да бидат усвоени од Советот на
Општината и доставување мислење и препораки
за истите, а воедно и учествуво во креирањето на
стратешките документи за Општината согласно
Законот

Временски
период
Јануари
2018

ЈануариДекември 2018

Резултати
Зајакнати и оспособени
капацитетите и знаењата на
КЕМ што ќе резултира со
повисоко ниво на родова
сензитивни одлуки во Советот
на општината.
12 мислења/препораки за
одлуките на Советот поднесени
од КЕМ

Носител на
активноста
-Координаторка за
еднакви можности
во општината
-Ментор од UN
Women
КЕМ со помош од
Координаторка за
еднакви можности
во општината

Буџет мкд
3.1 12.000
(обезбедени од
UN Women)

Нема буџетски
импликации

12000,00
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4

ЦЕЛ: Редовна публикација на активности и материјали за родова рамноправност
Задача

Собирање на родово-разделени
податоци за положбата на жените во
одлучувачките структури во општина
Крива Паланка

Активности
4.1 Собирање на родово-разделени податоци

4.2 Изготувување и печатење на инфо-график со
анализа од собраните податоци со преораки за
подобрување

Вкупно
СЕ ВКУПНО

Временски
период
јануарифевруари 2018

март 2018

Резултати
Собрани родово-разделени
податоци од ЕЛС, училишта,
јавни претпријатија, деловни
субјекти, итн. и обработени

Изготвен и испечатен
инфографик и споделен со
јавноста

Носител на
активноста
- Координаторка
за еднакви
можности во
општината со
поддршка од: КЕМ
-Ментор од UN
Women
-Градоначалник
Координаторка за
еднакви можности
во општината со
поддршка од: КЕМ
и Градоначалник

Буџет мкд
30.000
(обезбедени од
UN Women)

20.000 МКД

50000,00
132000,00
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За реализација на целите на Програмата, Општина Крива Паланка ќе ги
превземе сите потребни активности и ќе ги стави на раполагање техничките и
човечките ресурси. Ќе соработува со сите чинители (организации, институции и
поединци) и засегнати страни за унапредување на родовата рамноправност на
локално ниво, вклучително граѓанските организации кои и ќе бидат еден од
главните партнери во реализацијата на активностите.
Во контекст на дефинираните цели активностите најмногу ќе се насочуваат кон
едукација и обука на населението и сите чинители во доменот на еднаквите
можности.
III МЕТОДИ НА РАБОТА
Основни методи кои ќе бидат користени во реализација на активностите се:
-

-

-

-

-

Работни средби –Организирани за координација помеѓу КЕМ , Градоначалникот
(општинската администрација) и другите партнери во реализација на активностите
(експерти од одредени области, НВО-и, целни групи на граѓани и др.) кои ќе
учествуваат во имплементацијата на активностите;
Дискусионо обучувачки методи – ќе бидат користени во рамките на спроведување
на обуките, предавањата, советувањата и сл. согласно активностите. Во формата на
обуките, предавањата, советувањата и сл. ќе се користат современи образовни
технологии, аудио визуелни и мултимедијални образовни продукти. Евалуативни
прашалници пополнети од страна на учесниците во активностите;
Истражувачко аналитички методи- ќе се користат при и анализа на постигање на
целите. Приоритетно ќе се применуваат методите на анализа, собирање, анализирање
и систематизирање на информацијата (интервјуа и анкети со целните групи);
Информативно промотивни – oвој тип на метод ќе се користи при дистрибуцијата и
презентирањето на рекламните и пропагандните материјали, организацијата на
обуките, предавањата, советувањата и други потреби согласно содржината на
активностите;
Правни – ќе се користат при спроведувањето на процедурите за избор на понудувачи
за реализација на активностите согласно Законот за јавни набавки во Р. Македонија;
Финансиско сметководствени методи – ќе се користат во процесот на подготовка на
буџетите за секоја активност поединечно, периодичните и финалните финансиски
извештаи за реализација на активностите;

IV ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите ќе се реализира со:
1. 60.000 мкд средства од Буџетот на Општина Крива Паланка и
2. 72.000 мкд средства од проектот UN Women

V. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина
Крива Паланка и координаторот за еднакви можности кои го изработуваа овој документ ќе
го следат текот и динамиката на спроведување на Програмата и ќе даваат свои оценки
како и предлози за неопходни промени се со цел постигнување на утврдените цели.
До Советот на Општината, Градоначалникот и Секторот за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика од страна на координаторот за еднакви
можности на мажите и жените ќе се доставува годишен извештаи за имплементација на
активностите и реализацијата на целите.
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Во делот на евалуацијата ќе се вклучи и Секторот за еднакви можности при
Министерството за труд и социјална политика.
Координатор за еднакви можности
Лидија Митовска
Комисија за еднакви можности на жените и мажите
1. Катерина Митовска Наковска
2. Изабела Павловска
3. Славчо Тодоровски
4. Елена Митовска Давидовска
5. Марија Трајкова Стефановска
Бр. 09–2528/49
30.11.2017 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на еднаквите можности за 2018 година
1.Се објавува Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа
на еднаквите можности за 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/50
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/02) и член 14, став 1, точка 11, од Статутот на Општина Крива Паланка
(Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10) , Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на ден 30.11.2017 година донесе
ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка
во областа на социјалната заштита за 2018 година
Социјалната заштита е систем на мерки, активности и политика за спречување и
надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на
животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на
неговиот капацитет за сопствена заштита. Всушност во член 1 од Уставот на Република
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Македонија помеѓу другото е наведено дека Р.М е социјална држава со што на системот на
социјална сигурност и е дадено високо место во системот на државните вредности. Од тука
произлегува дека основни носители на социјалната заштита е државата преку МТСП,
Локалната Самоуправа, невладиниот сектор и приватниот сектор.
Надлежноста на Општината да ги врши работите од Социјалната заштита е определена во
член 11 во Законот за Социјална заштита каде општините се задолжени да обезбедат
спроведување на социјалната заштита, донесување на програма за потребите на граѓаните,
а со Законот за Локална Самоуправа(Сл.весник на РМ БР.5 ОД 20.01.2002 година) во член
22 став 1 точка 7 Социјалната заштита и детска заштита од Стаутот на општина Крива
Паланка став 1 точка 11 службен гласник бр.08 од 2011 година .
Во реализацијата на Програмските активности се земаат во предвид и другите законски
прописи со кои се регулира областа на социјална заштита, програмите, националните
стратегии што ги донесува Владата на РМ и МТСП.
Секако дека се земаат во предвид и програмите за работа на ЈУ МЦСР Крива Паланка,
Здраствениот на дом Крива Паланка, НВО и други во кој Локалната Самоуправа
партиципира во извршувањето на зацртаните цели и активности.
Основните ризици подразбираат:
-ризици по здравјето (болест,повреди и инвалидност)
-ризици од стареење(старост и преживување)
-ризици од мајчинство и семејство
-ризици од невработеност и професионална неадаптираност
-ризици од неадаптираност кон социјалната средина
Согласно со горенаведените ризици општината обезбедува социјална заштита на
следните категории на лица:
-лица со телесна попреченост
-деца без родители и родителска грижа
-деца и лица со пречки во менталниот развој
-деца на улица
-деца со воспитно социјални проблеми
-деца од еднородителски семејства
-лица изложени на социјален ризик
-лица засегнати со дрога,алхохол
-лица жртви на семејно насилство
-лица жртви на трговија со луѓе
-стари лица без семејна грижа
На наведените категории на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка материјална и
друга состојба, ќе им бидат обезбедени материјални услуги, услуги од вонинституционални
облици на социјална заштита
и спроведување на кампањи за подигнување на свеста кај населението за потребите од
обезбедување на социјална заштита на одредена популација на луѓе.
А) Лица-семејства материјално необезбедени
Во оваа категорија ќе бидат опфатени лица,семејства кои се материјално не
обезбедени,лица кои се за работа неспособни,лица кои имаат потреба за задоволување на
основните животни потреби(здраство,облека,обувки,смртен на член од семејството ако тоа
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право неможе да се оствари по друг основ,подобрување на условите за живеење,помош во
случај на елементарни непогоди(пожар,поплава,градобијност,))
Висината на надоместокот зависно од потребата ја определува комисијата,а надоместокот е
во парични средства или помош во натура.
Б) Остварување на социјална заштита на деца-лица со посебни потреби:
Во оваа категорија на лица ќе се работи на:
-утврдување на регистрирани лица со интелектуална и телесна попреченост и изготвување
на социјална карта за видот, потребата и локалитетот на алтернативната мерка на социјална
заштита.
-вклучување на лицата со интелектуална и телесна попреченост во предучилишнита
установа, во основното и средното образование
-обезнедување на превоз на лицата со посебни потреби
-олеснување на движењето и физичка комуникација за лицата со телесна попреченострушење на бариери.
-подобрување на условите на живеење
-изготвување на локален акционен план за унапредување на положбата на лицата со
попреченост во општина Крива Паланка
-Формирање на координативно тело за ефективно имплементирање на локален акционен
план
В) Општината вклучува услуги на ранливите групи:
-Поддршка на Дневниот Центар за лица со посебни потреби со интелектуална и телесна
попреченост,
-згрижување на бездомни лица
-формирање на дневни центри за душевно болни лица во ремисија
,-промовирање на волонтерство во извршување на хумани активности
-формирање на мали групни домови за лица со интелектуална и телесна попреченост
-мал групен дом за стари и изнемоштени лица без семејна грижа во рурални средини
-Опфат на група граѓани кои се под социјален ризик за користење на народна кујна
-формирање и функционирање на сервисни служби за домашна нега и помош на стари и
изнемоштени лица во градски и рурални средини
-малолтничка деликвенција во ризик за прекршочни или кривични дела со цел за
активирање на малолетничката деликвенција во согласност со Законот за малолетничка
правда ќе се организираат трибини во основните и средните училишта,трибини за
функционирањето на семејството бидејќи во последно време семејството ја губи својата
функција
Социјално партнерство
Во извршувањето на зацртаните цели и активности во Програмата ќе бидат вклучени
институции кои третираат иста или слична проблематика, со што ќе се исклучи
парцијалното делување,а ќе се постигне целосно третирање на проблематиката, групирање
на средствата. Општината ќе биде главен носител на програмата, како координатор на
активностите за исполнување на поставените цели.
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Финансирање
Средствата потребни за реализирање на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на
Општина Крива Паланка, средствата од Министерството за труд и социјална политика,
заинтересираните партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство, грантови од
организации, здруженија, амбасади и други, а учеството на партнерите ќе биде
определувано при изготвувањето на проектите.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на Општина Крива Паланка се грижи за обезбедување на оваа Програма
за Социјална заштита.
Општина Крива Паланка, Одделение за Јавни дејности, економски развој и ИТ, односно
вработениот со звање Помлад соработник за здраствена, социјална и детска заштита ќе
спроведува и ќе го следи спроведувањето на програмата, покренува иницијатива, дава
мислење и дава предлози во врска со остварување на предвидените активности и
зацртаните цели.
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Финанскиски план за реализација на Програмата за социјална заштита за 2018
година.
755.000 денари
Р.бр

Активност

Носител

1.

Помош на ранливи групи

Општина

Обезбедување на средства
МТСП
Општина Донац.

-ЕПП

Вкупно

100.000
30.000

100.000
30.000

60.000
60.000

60.000
60.000

-елементарни непогоди
-подобрување на условите за
живеење
2.

-Лица со посебни потреби

Општина

10.000

-Пакетчиња за нова година за
лицата во Дневен Центар
-социјална карта
-бариери

15.000

Подобрување наусловите за
живот
посета на семејства и установи
3.

20.000

20.000

20.000

30.000

30.000

20.000

20.000

Услуги на ранливи групи
Општина
-Дневен центар за душевно болни
ремисија
-мал групен дом
Помош на самохрани родители и
други ранливи категории
-сервисни служби за домашна
нега и помош на стари лица и
изнемоштени лица
-Помош и соработка со
пензионерите
-трибини и обуки од областа за
социјална заштита и подигање на
јавната свест за инклузија на
лицата со посебни потреби

4.

20.000

Новогодишни пакетчиња за
деца во Детска Градинка
Детелинка
-Новогодишни пакетчиња
за деца на самохрани
родители

Бр. 09–2528/51
30.11.2017 год.
Крива Палнака

100.000

50.000
50.000

50.000

200.000
50.000

100.000

200.000

558.000

858.000

50.000

50.000

10.000

10.000

20.000

10.000

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловскa, с.р.
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ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во
областа на социјалната заштита за 2018 година
1.Се објавува Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа
на социјалната заштита за 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/52
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа ( Сл.
весник на РМ бр. 5/02), и член 14 точка 40 од Статутот на Општина Крива Паланка
(Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10), Советот на Општина Крива Паланка на
седницата одржана на 30.11.2017 г. донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка
за поддршка на граѓанските здруженија во 2018 год.
Вo областа соработка со невладиниот сектор, Општина Крива Паланка ќе се насочи
кон активности за продлабочување и унапредување на соработката со граѓанските
организации во насока на крирање активен граѓански сектор, кој активно ќе учествува во
креирањето на локалната политика и кој ќе придонесува во развојот на современото
општество втемелено на социјална правда и еднакви можности за сите граѓани.
I. ЦЕЛИ:
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка за поддршка
на граѓанскиот секторот во 2018 година се:
1. Преку партиципативен демократски процес да се обезбеди средина која поттикнува
ефективност и придонес на локалните граѓански организации во имплементацијата на
локалните политики и стратегии.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на
граѓани.
3. Афирмација на Општина Крива Паланка како општина со развиена мрежа на НВО.
II. АКТИВНОСТИ
За реализирање на целите на оваа Програма, Општина Крива Паланка ќе ги преземе
сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки
ресурси. Активностите ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти
од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области
на делување на локалната самоуправа.
Во контекст на ова, активностите најмногу ќе се насочуваат кон:
o Идентификација на сегашните потреби на граѓанскиот сектор,
o Јавен конкурс за доделување на срeдства од Буџетот на Општина Крива
Паланка,
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o Изготвување на Правилник за начинот на доделување на средства на проекти
и
проектни идеи кои се од поширок општествен интерес,
o Обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
o Унапредување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
o Логистичка потпора во остварувањето на акции и иницијативи,
вмрежувања, лобирања, остварување на партнерства и подготовка на
заеднички проекти и стратегии за решавање на проблемите во заедницата.
o Воспоставување соработка со здруженијата на граѓани од различни
интересни групи на делување, здруженија што ја афирмираат Крива Паланка
во државата и надвор од неа.
o Потикнување на моделите за партнерсво и заеничко подготвување и
спроведување на проекти и активности кои се во интерес на општината.
Временска рамка на активности
Месец

Ред
бр.
1.

активности

2.

Учество во
реализација на
проекти со
здруженија на
граѓани (по
доставени
предлози)
Одржување на
објектите
сопственост на
општината во
кои се сместени
ГО
Отворени денови
за идеи на
граѓанските
организации
(најмалку
двапати во
годината)
Изработка на
стратегија за
соработка со ГО

3.

4.

5.

6.

Поддршка на
програмски
активности на
здруженија на
граѓани

Непредвидени
трошоци

јануар
и

февруар
и

март

Апри
л

мај

јуни

јули

авгу
ст

септе
мври

окто
мври

ноемвр
и

декемвр
и
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III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на Општина Крива
Паланка од спонзорства и донации. За активности од областите што ги опфаќа оваа
Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во
текот на 2018 година, ќе бидат издвоени дополнителни средства од Буџетот на
општината во програмите од соодветната област.
Финансирањето на активностите ќе се реализира со:
Вкупно: 800.000,00 мкд. - средства од Буџетот на Општина Крива Паланка, ставка 463190
основни транфери до невладини организации.
IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Крива Паланка активностите на граѓанскиот
сектор ќе ги помага и со:
•
покровителство;
•
доделување награди и признанија,
•
обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
•
учество на промотивни и протоколарни средби.
•
организирање трибини, форуми, дебати, кампањи и сл. на теми што се од јавен
интерес,
•
организирање анкети за утврдување на интересот и насоките кон сферите на
делување на општината.
За реализација на целите на Програмата, Општина Крива Паланка ќе ги превземе сите
потребни активности и ќе ги стави на раполагање техничките и човечките ресурси. Ќе
соработува со сите чинители (организации, институции и поединци) и засегнати страни за
унапредување на соработката со граѓанските организации кои и ќе бидат еден од
главните партнери во реализацијата на активностите.
Бр. 2528/53
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка
за подршка на граѓанските здруженија во 2018 година
1.Се објавува Програма за активностите на Општина Крива Паланка за подршка
на граѓанските здруженија во 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/54
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 22, став 1 , точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/02), член 7 точка 3 од Законот за култура пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.66/03) и
член 14, точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл. гласник на Општина Крива
Паланка бр.7/06) , Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден
30.11.2017 година ја донесе следната
ПРОГРАМА
За активностите на Општина Крива Паланка во
областа на културата во 2018 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
-Обезбедување на активен однос на Општина Крива Паланка кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
-Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на
Крива Паланка,
-Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Крива Паланка,
-Создавање услови за развој на културата,
-Воведување нови форми на културно изразување.
II.АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата ќе бидат
насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
-Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културноуметнички манифестации;
-Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и дават посебно обележје
на Општина Крива Паланка;
-Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија
и странство во Општина Крива Паланка;
-Унапредување на меѓународна културна комуникација врз реципрочна основа со
збратимени градови на Општина Крива Паланка
-Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и
фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници,
-Мотивирање за активно учество на локалните културни установи во реализирање
на Програмата.
III.ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се финансираат
од средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка предвидени за 2018 година , средства
од Буџетот на Република Македонија, спонзорстава и донации.
При реализација на Програмата, Советот на Општина Крива Паланка ќе ги подржи
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување на
финансиски средства и друга помош од :
-Министерство за култура на Република Македонија;
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
-Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
-Други извори.
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IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА
Содржините предвидени со оваа програма се финансираат со посебни ставки во
Буџетот на општината.
По потреба програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во
согласност со целите на Програмата.
V. МАНИФЕСТАЦИИ ПОДРЖУВАНИ СО
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
ДЕН НА ОПШТИНАТА
За 8-ми Октомври, Денот на Општина Крива Паланка се подготвува специјална
програма проследена со содржини од областа на спортот, културата, свечена седница на
Советот на Општина Крива Паланка и оддавање почит на значајни личности, настани и
борци учесници во ослободувањето на градот.
VI.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми и активности со кои ќе се помагаат културни манифестации, приредби
и проекти се следните:
-обезбедување стручна, техничка и друга подршка со кадар и опрема со која
располага општината,
-обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделени манифестации,
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина
Крива Паланка.
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Крива Паланка“.

ПРОГРАМА
За одбележување на празници,манифестации и настани во општина Крива Паланка за 2018 година
Р.Б

Празници,манифестации
настани

Планирани активности

1.

7 Јануари-Божиќ (5 Јануари
Бадниково гранче)
Приклучување кон
активноститен на црквата за
берење на бадниково гранче и
палење на коледарски оган.
Место на настанот:плоштад
во Крива Паланка
19 Јануари-Водици
Во соработка со црквата
Св.Димитрија во Крива
Паланка , организирање на
настан-осветување на водите
во Крива Паланка и фрлање
на крст.
Културен настан на градскиот
плоштад
1-ви Април-ден на шегата
Кривопаланечки маскенбал
со учество на деца од
детската градинка Детелинка

-Обезбедување на чај и топла
ракија
-Обезбедување на златник и
сребреник за Кумовите на
настанот

25.000

10.000

35.000

-Поклони за лицата кои ќе го
фатат крстот
-Обезбедување на чај и топла
ракија

30.000

5.000

35.000

2.

3.

Ангажирање на музичка група на
градскиот плоштад за пречек на
маскотите

Минис
култура

Соп.
прих.

Општина
Кр.Паланка

5.000

Др.извор
и донаци

Вкупно

5.000

5.

6.

7.

и ученици од основните
училишта Илинден и Јоаким
Крчовски
Место на настан: градски
плоштад
7-ми април Одбележување
На меѓународен ден на
ромите и ден на
здравството
Велигден
Одбележување на
најголемиот празник на
православните христијани
Верски празник-Тодорица
По 34 години во црквата
„Св. Теодор Тирон“ во
кривопаланечкото село
Конопница, се
поклонуваа невести за
патрониот празник
Тодорица, чие име го носи
селската црква. Овој
ритуал, кој се
практикувал од
изградбата на црквата во
19 век, бил прекинат во
1977 година, а месното
население и општината
од 2010 година повторно
го обновија заборавениот
обичај.

Прием од страна на
градоначалникот по повод денот
на ромите

20.000

20.000

Организирање на изложба во
Дома на култура во Крива
Паланка и избор на најубаво
украсено велигденско јајце
Културна манифестација во
с.Конопница
враќање
на
старите обичаи

50.000

50.000

150.000

150.000

- Обичај било невестите што
се омажиле помеѓу двете
Тодорици, да ја облечат
својата венчална носија и со
своите свекрви да се поклонат
пред храмот на светецот и да
бидат благословени од
свештенослужителите. Тој
претставува дел од
автентичното прославување
на Тодорица, која е празник
на селото, а уште
поинтересно е што името на
светецот Теодор Тирон,
заштитник на младите и
породот, го носат многу мал
број цркви. Во 50-тите години
од минатиот век имало и по
стотина невести од целиот
крај, кои доаѓале на
поклонение.

Бр. 2528/55
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка
во областа на културата во 2018 година
1.Се објавува Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа
на културата во 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та
седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/56
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22,став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на
РМ“бр.5/02) и член 14, став1, точка 11 од Статутот на општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Кр.Паланка бр.8/010),Советот на Општина Крива Паланка на
седница одржана на 30.11.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка во областа на
Локалниот економски развој за 2018 година
Со оваа Програма се утврдуваат развојните приоритети на Општина Крива Паланка
во областа на Локалниот економски развој во текот на 2018 година.Развојните приоритети
ќе бидат насочени кон:
- поддршка на локалниот економски развој
- продлабочување на меѓуопштинската соработка
- продлабочување на меѓународната соработка
-потикнување на развојот на туризмот
Основна цел на Програмата е реализација на приоритети согласно постојните
стратешки документи.
Проектните активности дефинирани во оваа програма ќе бидат насочени кон
локален развој на општината.
1.Поддршката на Локалниот економски развој на општина Крива Паланка
планира да се реализира преку следните активности :
-Подготовка на проекти согласно стратешките документи и годишните програми на
општината за користење на средства од државни фондови и институции, ЕУ фондови и
други донатори.
Предвиден буџет: 500.000 ден.
- Имплементација на проекти
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Според утврдените правила за апликацијата за одредени проекти во зависност од
донаторот се наметнува потреба од обезбедување на финансиски средства за сопствено
учество на општината како услов при аплицирањето на одреден проект. Секој донатор како
составен дел од апликацијата на соодветниот проект определува посебни услови кои
општината треба да ги обезбеди.
Во контекст на ова се предвидуваат средства за сопствено учество на општината за
следните активности:
- Партиципација односно сопствено учество на општина Крива Паланка при
аплицирање и реализација на проекти од ЕУ фондови, државни фондови,
институции, и други донатори;
-

Партиципација односно сопствено учество на Општина Крива Паланка при
аплицирање и реализација на регионални проекти во рамките на Центарот за
регионален развој на Североисточниот плански регион согласно Законот за
Рамномерен Регионален Развој и Годишната програма за финансирање на
регионални проекти на Бирото за регионален развој.

-

Учество на општината во аплицирање и реализација на проекти со општини од
регионот и други општини од Р.Македонија во рамките на Програмите на различни
донатори.
Предвиден буџет: 4.000.000 ден.
-Поддршка за развој на МСП и претприемаштво
Малите и средни претпријатија претставуваат движечка сила на економскиот развој.
Поддршката и развој на МСП и претприемаштво е планирано да се реализира преку
следните активности:
- Обуки на бизнис секторот
-

Поддршка на МСП за усовршување и сертифицирање

- Поддршка на МСП за учество на саеми и промоција
Предвиден буџет: 100.000 ден.
2.Меѓуопштинска соработка
Во областа на меѓуопштинската соработка Општина Крива Паланка во 2018 година
ќе продолжи да соработува со општините од регионот и со општините од Р.Македонија ,
со кои ќе учествува во подготовка и реализација на заеднички проекти и активности .
-Подготовка и реализација на заеднички проекти и активности
Предвиден буџет: 300.000 ден.
3.Меѓународна соработка
Во областа на меѓународната соработка Општина Крива Паланка во 2018 година ќе
се насочи кон продлабочување на воспоставената соработката со збратимените градови
како и проширување на соработката со нови партнери. За таа цел се предвидуваат следните
активности:
- Организирани посети на претставници од општина Крива Паланка во збратимени
градови а со цел размена на искуства и заедничка подготовка на апликации.
- Организирање на меѓународни средби и престој на делегации во Општина Крива
Паланка
Предвиден буџет: 300.000 ден.
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4.Потикнување на развој на туризмот во општина Крива Паланка
Општина Крива Паланка во делот за поттикнување на развојот на туризмот ќе се
насочи кон активности во различни подрачја на делување, а со цел создавање на соодветни
услови за искористување на конкурентните предности и дефинирање на туристичката
понуда и производи идентификувани согласно стратешките документи и усвоените
приоритети.
Се предвидуваат средства за следните активности:
- Претставување на општина Крива Паланка на домашни и меѓународни саеми.
-

Изготвување на печатен и електронски, промотивен материјал на македонски и
странски јазик

-

Продлабочување на соработката со збратимените градови и градовите пријатели на
Крива Паланка со фокус на можностите за развој на разните видови туризам и
економијата воопшто.

-

Креирањето и збогатувањето на туристичкиот потенцијал и понудата со
организирање на промотивни активности од различни области, (спортско–
рекреативни, културни, традиционални и сл. настани), се со цел подобрување на
условите за понатамошен развој на туризмот.

-

Градежните и проектните активности (техничка документација) за потикнување на
туризмот кои ќе се одвиваат во 2018 год ќе бидат опфатени во другите Одделенија.
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ:
Други форми на активности со кои се помага развојот на туризмот и промоцијата на
Општина Крива Паланка се следните:
- Обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделни манифестации и
активности во организација на општината.
-

Организирање протоколарни и промотивни средби на претставници на градот при
одржување манифестации и реализирање на разни активности од областа на
промоција и развој на туризмот и други активности во општината.
Предвиден буџет:500.000 ден.
5. Изработка на стратешки документи
Изработка на студија за економски анализи
- Регистрирање на стопански субјекти
Изработка на стратегија за Рурален Развој
Се предвидува подготовка, дизајн, печатење на нови стратешки документи .
Предвиден буџет : 300.000 ден.
6.Други оперативни расходи и договорни услуги
- Учество на обуки , работилници, семинари и сл.
-Превод на стручна литература
- Консултантски услуги
-Годишна награда за најдобар стопанственик
-Општински сојуз на стопанственици
Фондација „Со љубов за Крива Паланка“
-Договори за одредени услуги со правни или физички лица или хонорари
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Предвиден буџет: 132.000 ден.
7. Чланарина на ЗЕЛС , СИПР и други здруженија и асоцијации
Предвиден буџет: 400.000 ден.
Предвидените активности во рамките на Програмата за активностите на Општина Крива
Паланка во областа на Локалниот економски развој во 2018 год ќе бидат финансирани од
средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година.
БУЏЕТ НА ПРОГРАМАТА
Бр.
Активност
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поддршката на Локалниот економски развој
Подготовка на проекти согласно стратешките документи и
годишните програми на општината
Имплементација на проекти
Подршка на развој на МСП и претприемаштво
Меѓуопштинска соработка
Меѓународна соработка
Потикнување на развој на туризмот во општина Крива
Паланка
Изработка на стратешки документи
Други оперативни расходи и диговорни услуги
Чланарина на ЗЕЛС , СИПР и други здруженија и асоцијации
Вкупно

Износ
МКД
4.600.000
500.000
4.000.000
100.000
300.000
300.000
500.000
300.000
132.000
400.000
6.532000

Организација на програмата
Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот
економски развој во 2018 година ќе ја имплементира Одделението за јавни дејности ,
економски развој и информатичка технологија во соработка со релевантните одделенија во
Општината.
Бр.09-2528/57
30.11.2017 год.

Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,

Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка
во областа на Локалниот економски развој во 2018 година
1.Се објавува Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа
на Локалниот економски развој во 2018 година, што Советот на Општина Крива
Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
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3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/58
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.
Весник на РМ“бр.5/02) и член 14, став1, точка 11 од Статутот на општина Крива Паланка
(„Сл.гласник на Општина Кр.Паланка бр.8/010), Советот на Општина Крива Паланка на
седница одржана на ден 30.11.20172017 година, донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка во областа на развојот на
информатичко-комуникациската технологија за 2018 година
Развојни приоритети и цели
Програмата за развој на ИКТ е креирана во согласност националните ИКТ
стратегии и локалната стратегија за развој и претставува продолжување на
политиката на општината во делот на ИКТ од претходните години, односно надградба
и усовршување на досегашните постигнувања во насока на ефикасна, лесно достапна и
транспарентна општина со висок квалитет на услуги за граѓаните и бизнисите.
Целта на програмата е да се подобри ефикасноста и транспарентноста во
работењето на администрацијата, да се подобри квалитетот на услугите, а вооедно да
се намалат трошоците во работењето со оптимално користење на информатичките и
комуникациските технологии.
Активностите на Општината во делот на ИКТ за 2018 ќе бидат насочени во
повеќе области и тоа:
•

Континуирано одржување на функционалноста на информатичко –
комуникацискиот систем на општината

•

Имплементација на нови ИТ решенија и нивна интеграција со постојниот
систем

•

Модернизирање на хардверската инфраструктура и примена на современи
алатки за подобрување на тековното работење

•

Континуирана обука на вработените

Проектни активности
Проектните активности се во согласност со законските норми и прописи,
националните ИКТ стратегии и локалната стратегија за развој.
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Електронско одвивање на седниците на Советот на Општина Крива

•

Паланка
Сегашниот модел на припремата на материјал и одржувањето на седниците на
Советот на Општина Крива Паланка е застарен и има потреба од надоградба со
користење на современи ИКТ решенија. Електронското одвивање на седниците на
Советот ќе овозможи подготовка и водење на седниците, пристап до сите тековни и
архивирани материјали (одлуки, решенија, записници, службени гласници) и
целокупната законска рамка која постои на располагање во електронски облик.
Имплементација на Географски информативен систем (ГИС)

•

Географскиот информациски систем (ГИС-систем) е една од главните алатки за
работа на секторот за урбанизам во општината. ГИС-системот претставува систем
којшто се користи за внесување, интегрирање, зачувување, анализа, управување и
споделување податоци поврзани со локации во просторот.
Од аспект на локалната самоуправа, ГИС системот е матица на сите информации
што треба да се поседуваат во еден современ град или општина за да бидат ефикасно
управувани. Дополнителна корист од воспоставувањето на ГИС системот е неговото
несомнено влијание врз зголемување на електронската размена на податоци меѓу
вработените во општинската администрација.
•

Подобрување на информатичко –комуникациската инфраструктура

Во текот на изминатиот период, општината направи голем исчекор во процесот
на воведување на ИКТ во работењето на општинската администрација, односно сите
вработени кои имаат потреба од користење на ИКТ се обезбедени со компјутерска
опрема и софтвер и се вклучени во информацискиот систем на Општината. Во
наредниот период се планира набавка на нов хардвер согласно потребите на
општината и замена на постојниот кој е стар и дотраен. Согласно потребите ќе се
изврши надоградба и набавка на нови апликативни решенија за непречено одвивање
на административните процеси во Општината.
•

Веб пристапност

Веб пристапноста им овозможува на лицата со попреченост да дојдат до
содржините на интернет, да ги користат и да го разберат она што е напишано.
За да се овозможи веб пристапност на официјалната веб страна на општината
потребна е имплементација на софтверско решение со примена на одредени
стандарди со цел да се обезбеди задоволителен пристап за лицата со инвалидност кои
користат помошни технологии за работа со компјутери и интернет.
•

Воведување на меѓународен стандард за системите за управување со
квалитет ISO 9001

ISO 9001 е меѓународен стандард за системите за управување со квалитет
издаден од ISO организацијата. Стандардот ќе и овозможи на Општината подобро да
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ги организира процесите, да ја зголемат ефикасноста и квалитетот на испорачаните
услуги кон граѓаните.
За стекнување на сертификатот за управување со квалитет според ISO 9001:2015
потребно е да се исполнат барањата од системот, а потоа да се изврши
сертификацијата од страна на акредитирано сертификациско тело. Со навремено и
соодветно управување на процесите на имплементираниот систем, организациите
можат постојано да го подобруваат имплементираниот систем, како и целокупното
работење на организацијата.
Слободни интернет зони

•

Воспоставување на „wi-fi“ зони со слободен пристап до безжичен интернет на
неколку фрекфрентни локации во Општината.
Со реализацијата на овој проект граѓаните ќе имаат квалитетен пристап до
повеќе информации, како и комуникација со локалната власт, при што по електронски
пат ќе можат да се информираат за тековните активности на Општината, но и
можност преку веб страната

да ги пријават проблемите со кои се соочуваат во

секојдневното живеење.
•

Обуки на вработените

Имплементацијата на нови софтверски и хардверски решенија мора да биде
следена со соодветни обуки на вработените за да се постигнат очекуваните резултати.

Р.бр. Проект

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предвидени
средства
(мкд)
3.000.000
2.000.000

Електронско одвивање на седниците на Совет
Имплементација на Географски информативен систем
(ГИС)
Подобрување на информатичко – комуникациската
инфраструктура (набавка на хардвер, софтвер и
лиценци)
Пристапност на веб страна
Воведување на меѓународен стандард за системите за
управување со квалитет ISO 9001
Слободни интернет зони
Трошоци за одржување на апликации од трети лица и
хостирање (mt.net/ marnet / edusoft / euronetcom/mbs …)
Тековно одржување на хардвер, софтвер и мрежна
инфраструктура
Обуки
ВКУПНО:

Бр. 09–2528/59
30.11.2017 год.
Крива Палнака

800.000

30.000
350.000
40.000
250.000
500.000
200.000
7.170.000

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка
во областа на развојот на информатичко-комуникациската технологија
за 2018 година
1.Се објавува Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа
на развојот на информатичко-комуникациската технологија за 2018 година, што
Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/60
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
Весник на РМ “ бр. 5/02) , член 49 и 51 од Законот за пожарникарство ( „Сл. весник на РМ“
бр. 67/04, 81/2007 и 55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016) член 2 и 5 од Законот за
управување со кризи (“Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005 и 36/2011,
41/2014, 104/2015, 39/2016 ), член 4, став 2 и чл.9 од Законот за заштита и спасување
(„Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10 18
/2011 и 41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016) и член 14, став 1 т.11 од Статутот на Општина
Крива Паланка ( „Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10), Советот на
Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017година, донесе:
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка во областа
на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и
управување со кризи во 2018 година
Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува заедничките
интереси и активности во овие области, кои претставуваат активности од јавен интерес.
Според законските одредби, Oпштина Крива Паланка во 2018 година овие активности ќе ги
остварува, насочува и координира преку :
• Општинскиот штаб за заштита и спасување
• Просторни сили за заштита и спасување,
• Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на
територијата на Општина Крива Паланка
• Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата
на Општина Крива Паланка.

•
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I. Цели:
- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и
др;
- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра,
природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од
природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на
заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање
и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и
координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и
противпожарната заштита.
II. Активности:
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на
Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за
реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и
спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни
состојби и други несреќи во мир.
Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на
услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина Крива
Паланка во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди услови потребни за
квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе
може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Крива Паланка.
создавање на услови за воспоставување, развој за зајакнување на доброволната
противпожарна организација на својата територија како и непречено функционирање на
останатите субјекти од областа на заштитата и спасувањето на територијата на општината.
III. Финансирање
Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето,
справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна
единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од:
• Средства од Буџетот на Општина Крива Паланка;
• Средства од Буџетот на РМ;
• Наплатени премии за осигурување на моторни возила (КАСКО) и осигурување од
одговорност од употреба на моторни возила;
• Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната
противпожарна единица
IV. Распоредување на финансиските средства:
Приходи за противпожарна заштита, заштита и спасување и управување со кризи:
Приходи
1. Наменска дотација
5.560.000,00
2. Наплатени премии од каско осигурување
349.000
3. Буџет на Општина Крива Паланка
1.141.000,00
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4. Приходи од сопствени извори на ТППЕ
5. Вкупно

/
7.050.000,00 денари

А.) Расходи за противпожарна заштита:
1. Плати,наемнини и надоместоци за вработените
2. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
3. Поправки и тековно одржување на возила
4. Набавка на гуми и резервни делови за ПП возила
5. Набавка на техничка и заштитна опрема
6. Регистрација на возила
7. Обука- договорни услуги (трибини, обуки)
8. Контролни лекарски прегледи на пожарникарите
9. Учество во проекти и програми
10. Вкупно

5.560.000,00
400.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
6.550.000,00 денари

Б). Расходи за заштита и спасување:
1. Трансфер на средства
2. Набавка на опрема и средства
3. Вкупно:

50.000,00
250.000,00
300.000,00 денари

В). Расходи за управување со кризи:
1. Трансфер на средства
2. Набавка на опрема и средства
3. Вкупно:

50.000,00
150.000,00
200.000,00 денари

Вкупно расходи А, Б + В:

7.050.000,00 денари

V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ
Активностите на Територијалната противпожарна единица – Крива Паланка, кои ги
надминуваат границите на територијата на Општина Крива Паланка, освен со финансиски
средства, Градоначалникот и Советот на Општина Крива Паланка ќе ги помагаат и
стимулираат и со:
- одбележување на Денот на пожарникарите;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани
организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави
- поддршка и учество во проектни активности
VI. Завршни одредби:
За спроведување на оваа Програма се грижи Советот, Градоначалникот на Општина
Крива Паланка и општинската администрација.
Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита
и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за заштита од
пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела, органите и
телата на Општина Крива Паланка ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и
активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи,
давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на
програмските цели и активности.
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Програмата влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на
општина Крива Паланка, а ќе се применува од 01.01.2018 година.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и
спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2018 година ги опфаќа
целите, активностите и надлежностите на Општина Крива Паланка во сферата на заштитата
и спасувањето, управувањето со кризи и противпожарната заштита. Со оглед на тоа дека
Законот за пожарникарството , Законот за заштита и спасување и Законот за управување со
кризи ги регулираат задачите, обврските и правата на субјектите во системот на заштитата
и спасувањето, Програмата за активностите на Општина Крива Паланка ги насочува
планирањата за финансиското и материјалното обезбедување на системот за заштита и
спасување.
Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и
спасувањето, управувањето со кризи и противпожарната заштита во 2018 година се движи
во рамките на реалните потреби поткрепени со историските трошоци од минатите години
и изнесува во вкупен износ 7.050.000 денари
се обезбедуваат средствата за финансирање на тековните оперативни активности,
набавка на противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно
подобрување на условите за работа, комуналните услуги, поправките и тековното
одржување на ПП возилата, набавка на ПП униформи, лекарски прегледи за вработените,
реконструкција и санација на зградите, поддршката за учество на вработените во
професионалната противпожарна единица и др.
Како што е предвидено во точка дел А расходи за ПП заштита се предвидени
средства од вкупно 6.630.000 денари.
Позитивното искуство од имплементацијата на проектот на различни проекти
односно реконструкција на зградата, набавка на нови возила, набавка на опрема,
спроведени обуки освоено високо место во спроведените натпревари, покажа дека
вработените во ТППЕ со успех можат да аплицираат и да реализираат меѓународни
проекти. Поради тоа и за наредната година се планирани средства за оваа намена.
Во согласност со Законот за заштита и спасување, кај расходите планирани се
средства за заштита и спасување во согласност со планираните потреби и искуствата од
претходните години во оваа област како резултат од потребата за набавка на средства и
опрема кои ќе бидат ставени во функција на заштитата и спасувањето на населението и
материјалните добра. Предвидени се средства за набавка на опрема
Во рамките на расположивите средства од Буџетот на Општина Крива Паланка
предвидени се и расходни трошоци во делот на управувањето со можни кризни состојби.
Предвидените средства во зависност од потребите и можностите може да претрпат
измени во вкупниот износ во текот на календарската година.
Бр. 09–2528/61
30.11.2017 год.
Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка
во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување
со кризи за 2018 година
1.Се објавува Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа
на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи за 2018
година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на
ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/62
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на Законот за градежно земјиште („Службен Весник на РМ“
бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Правилникот за степенот на уреденост на
градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на
градежното земјиште според степенот на уреденост („Службен весник на РМ“
бр.93/11) и член 14 од Статутот на Општина Kрива Паланка – пречистен текст
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“, бр.8/10), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата одржана на 30.11.2017 година, донесе

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување
во Општина Крива Паланка за 2018 година

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување
во Општина Крива Паланка за 2018 година, всушност претставува продолжение на
имплементацијата на Програмата од 2017 година. Притоа, истата е надополнета со
одредени нови активности, произлезени од работата на терен и новосоздадените
услови за изминатата година и е предвидено истата да ги опфати следните
активности:

А. Изработка на техничка документација;
Б. Изградба на јавно осветлување;
В. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување
Г. Довршување на јавното осветлување - поставување на дополнителен број
на светилки; и
Д. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција на мерниот
систем за јавно осветлување.
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А. Изработка на техничка документација
Во програмата за 2018 година покрај активностите поврзани со изградба и
одржување на постоечкото јавно осветлување, се предвидува и изработка на
проектно-техничка документација за:
- изградба на јавно осветлување за новиот т.н. „руски пат“ кон манастирот
- изградба на јавно осветлување на локација од спој на ул.„Вардарска“ со М2 место викано Тополки; (**родово сензитивна актвност бидејќи директно влијае на
мобилноста на жените)
Во делот на замена на светилките со штедливи, ќе биде направена детална
анализа и изготвена Студија на ефикасност и Студија за јавно-приватно партнерство,
кои ќе треба да го дефинираат и моделот и најефективниот модел и начин на
изведување на оваа активност.
За реализација на овие активности во 2018 година ќе бидат инвестирани
600.000,00 денари.

Б. Изградба на јавно осветлување
Во 2018 година општината ќе продолжи со изградба на јавно осветлување и
проширување на мрежата кон следните локации:
- дел од заобиколница–потег спроти перална Тоше до дел спроти Бег.Бавчи
- дел од заобиколница – потег Бегови бавчи – мост кај петља на влез во град
(**родово сензитивна актвност бидејќи директно влијае на мобилноста на
жените)
- пешачка патека Зелен пазар – Шанин мост и локалитет Зелен пазар (**родово
сензитивна активност бидејќи директно влијае на мобилноста на жените)
- од спој на ул.„Вардарска“ со М2 - место викано Тополки; (** родово
сензитивна актвност бидејќи директно влијае на мобилноста на жените,
текстилни работнички, од месноста Грамаѓе и с.Конопница)
- дел од ул. „Пиринска“ према бивш Ловачки:
- нас. „Белево“ покрај долот;
- пешачка патека од ул.„Моша Пијаде“ – Трновска маала;
- с.Конопница (повеќенаменско игралиште- м.в. рампа);
- пешачка патека – локалитет Висока зона лев брег
За реализација на овие проекти во 2018 година ќе бидат инвестирани
800.000,00 денари.

В. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување
Во 2018 година ќе се продолжи со реконструкција на постојниот систем за
јавно осветлување со замена на постојниот тип на светилки, кои се со живини
сијалици 125W со поставување на нов тип на светилки со штедливи сијалици 35 W и
неонски сијалици 55W, а во централното градско подрачје поставување на ЛЕД
светилки или светилки со ЛЕД сијалици.
Со реализација на овој проект ќе се добие поквалитетно осветлување, помала
потрошувачка на електрична енергија и со поголемо време на траење.
За реализација на овој проект во 2018 година ќе бидат инвестирани
1.600.000,00 денари.
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Г. Довршување на јавното осветлување - поставување на дополнителен
број на светилки
За довршување на веќе постојниот систем на јавно осветлување со
поставување на дополнителен број на светилки, електрични столбови и проводник ќе
бидат потребни 200.000,00 денари, а ќе има активности на улиците – нас.Мизовски
Ливади (потег Борчева кафеана – Шаров мост), нас. Цонев Рид (ул.Климент Охридски
и ул.Горан Стоановски), нас. Скрљава, ул.„Осоговска“, населба Дурачки самоков и
селата: Трнци, Жидилово, Узем, Дурачка Река, Конопница (м.в. Деловодци и м.в.
Добрава), с. Мождивњак (нас.Мождивњак, Кајсторци, Чивлк) и други населени места
каде има потреба и технички можности за поставување на светилки.

Д. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција на
мерниот систем за јавно осветлување
Во делот што се однесува на тековното одржување, во 2018 година покрај
основното одржување на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување и
замена на прегорени сијалици и оштетени делови и елементи на светилките и
столбовите, ќе се продолжи со одвојување на мерните системи во трафостаниците со
цел да се изврши комплетно осамостојување на системот за јавно осветлување и ќе се
подобри ефикасноста на самиот процес на одржување.
Во 2018 година ќе продолжи и тековната реконструкција на постојната мрежа
на разни локации со поставување/замена на постоечките со изолирани проводници и
дотраени столбови во соработка со ЕВН.
Заради подобрување на услугата за јавно осветлување, но и приклучување на
нови корисници на јавн осветлување, планирано е и поставување на нови мерни
системи за јавното осветлување и тоа:
- село Тлминци;
- село Мождивњак (м.в. Антовци);
- село Кркља – м.в.Лештарци - Назрци.
За тековно одржување на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување
и набавка на резервни делови и материјали, одвојување на мерните системи во
трафостаниците и инсталирање на нови мерни системи ќе бидат потребни 600.000.00
денари.
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

1. Приходи од наплата на такса за јавно осветлување..
.................
2. Други извори на финансирање ............................................................................
Вкупно:

12.100.000,00
1.700.000,00

13.800.000,00

РАСХОДИ
1. Потрошена електрична енергија за јавно осветлување ......................
2. Изработка на техничка документација ............................................................
3. Изградба на јавно осветлување ............................................................................
4. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за
јавно осветлување ........................................................................................................

10.000.000,00
600.000,00
800.000,00
1.600.000,00
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5. Довршување на јавно осветлување-поставување на дополнителен
број на светилки ...........................................................................................................
6. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција
на мерниот систем за јавно осветлување .......................................................
Вкупно

200.000,00

600.000,00

13.800.000,00

Контрола на спроведувањето на Програмата по однос на динамиката и

наменското користење на средствата ќе врши Општина Крива Паланка
Бр. 09-2528/63

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

30.11.2017 год.

Претседател,

Крива Паланка

Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното
осветлување во Општина Крива Паланка за 2018 година
1.Се објавува Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното
осветлување во Општина Крива Паланка за 2018 година, што Советот на Општина
Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/64
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски

Врз основа на член 34.став 1 од Законот за јавни патишта бр. 84/08 и
измените наистиот со бр. 52/09, 114/09 , 124/10,23/11 и 53/11 и др, Законот за
градежно земјиште ("Службен весникна РМ" бр.1 7/11, 53/11, 144/12, 153/12,25/13,
137/13,44/15 и др ) и Правилникот за степенот на уреденост на градежното
земјиште и начинот на пресметувањe трошоците за уредување на градежното
земјиште според степенот на уреденост („Службен весникна РМ" бр. 93/11),член
22 став 1 и точка 4, член 36 од Законот за локална самоуправа бр 5/02, и член 14
од Статутот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива
Паланка,на седницата одржана на 30-11-2017 година, донесе:
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ПРОГРАМА
За изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната
патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година

ВОВЕД:
Донесувањето на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година,
е законска обврска од Законот зајавни патишта („Сл.весникнаРМ“бр. 84/08)
член 34, став 1,како и измените на истиот. Во оваа Програма покрај
планираните нови градби на патишта се планира и
довршување на
започнатата градба на локалните патни правци по Програмата за 2018 година.
Општина Крива Паланка во текот на 2018 година планира да обезбеди
финансиски средства од Министерство за транспорт и врски, Министерство за
финансии-ИПА фондови, Министерство за локална самоуправа-Биро за
регионален развој, Агенцијата за финансиска подршка на руралниот развој, ЈП
за патишта на РМ, донации од амбасади на европски држави и други нивоа на
власт како и сопствено учество.
Составен дел на оваа Програма е и Одлука бр.07-4545/53 од 24.12.2010
година, донесена од Советотна Општина Крива Паланка за утвредување на
висината на надоместокот за користење на лакалната патна мрежа за градба
на комерцијални и други објекти при што ќе се обезбедат финансиски средства
за одржување и заштита на локалните патишта и улициво Општина Крива
Паланка.
А. Техничка документација за улици:
Покрај изработката на нова техничка документација во текот на 2018 год.
неопходно е да се изврши и доработка и комплетирање на постоечка стара
техничка документација и нејзино усогласување со важечките закони како би
можело да се обезбеди одобрение за градба и да се аплицира на повици кои се
распишуваат од државни органи и надлежни институции.
1.
Измена и докомплетирање на техничка документација за Изградба и
реконструкција на улица на локалитетот покрај Дурачка Река,потег: Дом на КултураМаневски Мост.
2. Измена и докомплетирање на техничка документација за Изградба и
реконструкција на дел од улица „Никола Карев“-мв.Мечковска Маала.
3. Докомплетирање на документација за ул.„Климент Охридски“ од спој со ул.Горан
Стојановски кон Белевски Дол до Македонски Шими.
4.Изработка на техничка документација за нас. Бегови Бавчи-краци од ул.„Пере
Тошев“.
5.Изработка на техничка документација дел од ул.„Лисец“,покрај трафостаница.
6. Изработка и доработка на техничка документација за други неспомнати улици,
делови или краци од улици.
7. Изработка на проект за санација на одрони и свлечишта на локални улици и
патишта.
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Б. Улици на кои ќе има градежни активности
Б1. Изградба и асфалтирање на улици:
1. Доизградба на ул.„Климент Охридски“ – Цонев рид - Белево

2. Асфалтирање на дел од ул.,,Ратко Минев“
3. Асфалтирање на дел од ул. ,,Лисец“
4. Асфалтирање на дел од ул.,,Херој Карпош“
5. Асфалтирање на дел од ул. ,,11-ти Октомври“
6. Асфалтирање на дел од ул. „Пере Тошев“-краци во нас. Бегови Бавчи
7. Асфалтирање на други помали делови или краци од постоечки улици во
рамките на тековно одржување и санација на оштетени коловози
8. Крпење на ударните дупки на сите оштетени улици во градот.

Б2. Поплочување на улици со камени плочи или асфалтирање
1. Крак од улица „МошаПијаде“- (КПбр.846) нас Баглак спротивска маала.
2.Крак од улица „Никола Тесла“ (КП4629)
3. Дел од улица Партизанска покрај „Домачки дол“
4. Пешачки пристап (КП379)
5. Делови од ул. „Борис Трајковски“.

6.Поплочување или асфалтирање на други помали делови или краци од
постоечки улици.
Б4. Санација на свлечишта и заштита на косини на локални улици и
патишта со изградба на потпорни зидови и поставување на габиони и
заштитна мрежа
В. Техничка документација за локални патни правци
1 Докомплетирање на техничка документација за патен правец
Мождивњак –Острец- Каврак .......................................................... ......................................
Л = 7,00км
2. Докомплетирање на техн.документација за патен правец кон с.Градец
(Мизовски Ливади ) ................................................................................................
Л= 5,00км
3.Докомплетирање на документација за изградба на локален пат
во с.Голема Црцорија делница од асфалт маала Рупје до маала
Баратлици и крак до школо.................................................................................................... Л = 3,02 км
4.Докомплетирање на документација за изградба на локален пат
од с.Т`лминци до с.Конопница............................................................................................... Л = 1,43 км
5.Докомплетирање на документација за изградба на локален пат
од с.Градец до мв.Испосница-мв.Градиште..................................................................
Л = 0,94 км
6. Докомплетирање на документација за изградба на патен правец
маала Стамболици- Крстата Падина.......................................................................................Л = 1,20 км.
7. Основен Проект за патен правец „Трнска маала – Борово“...........................
Л = 1,00 км
8. Локален пат с. Кркља, чешма дервен- с. Варовиште – Манастир................
Л = 4,50 км
9.Локален пат с.Градец – Габарско ливаѓе............................... .....................................
Л = 1,50 км
10. Патен правец Нас.Белево-м.в.Камен ,с.Конопница ............................................. Л = 3,00км
11. Изработка и доработка на техничка документација за други делови
или краци од локални патни правци
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Г. Доработка на постоечка техничка документација на локални патни
правци
1. Патен правец А-2 – с. Длабочица .....................................................................................
2. Патен правец с.Луке маала Бошковци – Соколовци гран.Р. Србија ...........
3. Патен правец с.Трново – Караула Коприва ................................................................
4. Патен правец Крива Паланка – с. Кошари ................................................................
5. Патен правец во с. Кркља врска со постоечки асвалтиран пат
до маалите( Џиковци и Тукарци) до м. в. Света Вода Калин камен.................
6. Патен правец со земјан коловоз од Метоф - с. Дренак ...................................
7.Доработка на документација за изградба на локален пат
од спој со М2(А2) кон с.Кошари…………………………...................................................... ...........
км

Л =2,63 км
Л =2,00 км
Л =2.00 км
Л = 2,50 км
Л = 5,00 км
Л= 8,00 км
Л = 2,50

Д. Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патни правци во
Општина Крива Паланка и тоа:
1. Изградба на дел од локален пат во с. Трново (према црква и школо).......... Л = 1,30 км.
(Основна траса црква –основно училиште –спој со постоечки асвалтен коловоз )
2. Локален пат во с. Конопница (Лиска-Стублица-кон.А2)............................................Л = 1,50 км
3. Пристапен пат Мезовски Ливади –с. Градец со краци (по фази)......................... Л =2,00 км
4. Патен правец Крива Паланка – с.Конопница (Мечковци) ............................... ...... Л = 0,50км
5. Патен правец Крива Паланка – с. Кошари прва фаза........................................... ... Л = 2,50 км
6. Реконструкција и рехабилитација на патен правец М-2 – с. Длабочица ........Л= 2,62 км
7. Реконструкција и рехабилитација налокален пат М-2 – с.Кркља
Маала Лештарци.....................................................................................................................................Л = 2,00 км
8. Изградба на локален пат маала Стамболици- Крстата Падина............................Л = 1,20 км.
Ѓ.Делумна санација, делумно пробивање, одводнување, насипување
и дотерување на нивелета на постоечките локални патни правци
со земјан коловоз
1. Патен правец Арбанашки Дол - с.Жидилово...............................................
2. Патен правец Манастир - споменик во с. Кркља.........................................
3. Патен правец с.Градец - (Крстата падина),......................................................
5. Патен правец завршеток на асвалт с.Трново-Караула Коприва........
6. Патен правец Киселичко основно школо м.в.Дебело брдо-Вели врв.
7. Патен правец М2- с.Кркља - до Споменик......................................................
8. Патен правец Дрење - с. Киселица према Репетитор
маали Долга Артина,Попова Чука и Рашки Рид-С.Добровница ..........
9. Патен правец спој со Регионален пат Крива Паланка - Огут
до с. Осиче преку маала Дервенџици.....................................................................
10. Локален пат с. Нерав (Црквена маала) .................................................................
11. Локален пат Крива Паланка (Ловачки дом-ресторант)
према Радевска маала с:Мартиница
......................................................
12. Локален пат Крива Паланка од Нас.Скрљава с.Мартиница

Л = 2,00 км
Л = 2,00 км
Л = 1,00 км
Л = 3,00 км
Л = 2,00 км
Л = 2,00 км
Л = 2,50 км
Л = 1,00 км
Л = 3,50 км
Л = 3,00 км
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(Калакасовска маала до с.Дренак) ..........................................................................
13. Локален пат с.Мождивњак маала Чивлик..........................................................
14. Патен правец во с. Кркља врска со постоечки асвалтиран пат
с.Жидилово до маалите Џиковци и тукарци –Калин камен ......................
15. Патен правец со земјан коловоз од м. в.Метоф с. Дурачка Река
до с. Дренак ........................................................................................................................

Л = 8,00км.
Л = 0,50 км
Л =3,00 км
Л = 8,00 км

16. Други неспомнати патни правци или пристапни патишта кон селски
населби со земјан коловоз по барање на месни заедници или локално
месно население (со делумно учество на самото население)
Е. Одржување на изградената патна мрежа , поставување
на нови и чистење на постоечки пропусти и крпење на ударни дупки

Интензитетот на изградба и реконструкција на локалната патна мрежа
во последните неколку години е зголемен поради обезбедување на поголеми
финансиски средства од повисоки нивоа на власт. Исто така се планира
зголемување на сопстсвените финансиски средства од Буџетот на Општината
со што ќе се врши и подобро одржување и заштита на локалната патна мрежа,
што ќе допринесе за побезбеден моторен сообраќај на подрачјето на Општина
Крива Паланка.
За некатегоризирани маалски патишта со земјан коловоз во селските
населби за одржување на истите, општина Крива Паланка по доставено барање
од Месните Заедници или група граѓани кое што ќе биде оправдано и одобрено
, ќе учествува со дел на финансиски средства преку ангажирање на градежна
механизација.
П Р И Х О Д И:
1. Средства од Министерства, Агенции и др. државни органи.......
2. Средства од ЈП за патишта на РМ за одржување на локална
патна мрежа....................................................................................................................
3. Средстваод буџет наОпштина Крива Паланка ....................................

25.000.000,00
4.000.000,00
15.000.000,00

_______________________________________________________________________________

ВКУП Н О:

44.000.000,00
РАСХОДИ

1.Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални
патни правци и улици во Општина Крива Паланка.......................................
2. Доработка на постоечка техничка документација....................................
3.Изработка на техничка документација .............................................................

28.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00

Бр. 13 страна 356 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
4. Делумна санација, делумно пробивање, одводнување, насипување
и дотерување на нивелета на постоечките локални патни правци ......
3.000.000,00
5. Одржување на изградената патна мрежа , поставувањена нови и
чистење на постоечки пропусти и крпење на ударни дупки....................
8.000.000,00
6. Санација на одрони и свлечишта..........................................................................
3.000.000,00

_______________________________________________________________________________
В К У П Н О:
44.000.000,00
Бр.09-2528/65
28.11.2017 год.
КриваПаланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година
1.Се објавува Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година, што Советот на
Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/66
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

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 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.
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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.

Бр. 13 страна 358 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.

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.
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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

Бр. 13 страна 360 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.

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 подрачјеплоштад.
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)
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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 зоналев 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.

Бр. 13 страна 362 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.

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 ;
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-

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

2.700,00 den/m2
2.250,00 den/m2

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

Вкупно припремни работи.........................................................................

711,00 den/m2

______________________________________________________________________________________________________________________
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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.............................................

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

______________________________________________________________________________________________________________________

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: 1.575,00 den/m2

IV-ta zona
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..................................

477,00 den/m2
252,00 den/m2
27,00 den/m2
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- izrabotka na elektri~na instalacija................................
- izrabotka na kanalizaciona mre`a....................................

27,00 den/m2
144,00 den/m2

_______________________________________________________________________________________

Вкупно трошоци за опремување на градежно земјиште......
450,00 den/m2
V. Ostanati tro{oci ..........................................................................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........................................................................ 3.600,00 den/m2
II-ra zona...................................................................... 2.700,00 den/m2
III-ta zona..................................................................... 1.800,00 den/m2
IV-ta zona..................................................................... 1.530,00 den/m2
V-ta zona ...................................................................... 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.
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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)
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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.
Согласно со Одлуката за комунален ред (Сл.гласник бр. 8 од 28.06.2013 г.) дел 2Прифаќање ,одведување,пречистување и испуштање на урбани отпадни води чл. 64,69,73 и
др., приклучокот врз основа на барање со соодветна документација и уплата на
надоместокот ќе го врши ЈП комуналец како давател на услугата, за што ќе издаде
одобрение и ќе склучи и Договор со корисникот на услугата.
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.
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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%.
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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
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* 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 67-а (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).
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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 проектно-техничка 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
комерцијално-стопанскиот 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.
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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
SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
30.11.2017 god.
Pretsedatel,
Kriva Palanka
Изабела Павловска,с.р.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за уредување на градежно земјиште во Општина
Крива Паланка за 2018 година
1.Се објавува Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива
Паланка за 2018 година, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та
седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/68
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Vrz основа на Zakonot za vodite (Slu`ben vesnik na RM br.87/08),и
измени и дополнувања на истиот (Службен. весник на РМ бр.6/2009,
161/2009,83/2010,51/2011,44/2012,23/2013,163/2013,180/2014,146/2015,52/201),
Zakonot za grade`no zemji{te и измени и дополнувања на истиот
(Службен весник на РМ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16 ), i
~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina
Kriva Palanka, na sednicata, odr`ana na 30.11.2017 god. Donese
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ПРОГРАМА
За изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и
канализациона мрежа во Општината Крива Паланка за 2018 година
1. Локална водоводна мрежа
Општи напомени
Водата е природно богатство кое мора да се цени и чува, особено во
услови кога светот се повеќе и повеќе се соочува со недостиг на здрава и
квалитетна вода за пиење, a последиците од климатските промени во иднина
ќе бидат се поизразени.
Во периодот на брз прираст на населението, економски и културен развој
на Градот Крива Паланка решаван е и проблемот со водоснабдување на градот
. Тогаш се изградени главните водоводни цевководи во централното градско
подрачје, зафат и довод на вода од извориштето Калин Камен, резервоарски
простор и други објекти на системот за водоснабдување. Меѓутоа, како
последица на материјалите употребени за цевководите, долгиот период на
употреба и недоволниот капацитет поради ширењето на градот, како и
конфигурацијата на истиот, се јавуваат чести дефекти во водоводната мрежа и
редукции во водоснабдувањето на високите зони. За надминување на оваа
состојба Општината Крива Паланка и јавното комунално претпријатие
“Комуналец“ во минатото преземале повеќе мерки за делумна реконструкција
на цевководите, доградба на системот и изградба на нови објекти за
водоснабдување (бунари).
Постоечката локална водоводна мрежа се градела преку повремено
обезбедување на финансиски средства од разни меѓународни фондови и
програми, државни институции, странски и домашни донации, средства на
локалното население, како и крајни корисници, kade Општината учествувала
со извесни средства и ја обезбедувала потребната техничка документација и
добивање на неопходните одобренија и согласности;
Покрај досега изградената мрежа за водоснабдување која е во ф-ја,
според стручните анализи за сеопфатно и долготрајно решавање на проблемот
со водоснабдување потребно беше да се направат следниве работи:
-За квалитетно водоснабдување на урбаниот дел од општината за еден
подолг временски период беше потребно да се стави во ф-ја и
водоснабдителниот систем Станачка река , односно да се реконструира
зафатот на Станачка Река, доводот, како и да се изврши доопремување и
поврзување на Филтер станицата. (завршено).
-Да се направи издвојување на високата зона на десниот брег на Крива
Река во посебна водоснабдителна зона и обезбедување на доволни количини
на вода и соодветен притисок за водоснабдување на истата. ( завршено).
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-Да се направи издвојување на високата зона на левиот брег на Крива
Река во посебна водоснабдителна зона и обезбедување на доволни количини
на вода и соодветен притисок за водоснабдување на истата. ( завршено).
Посебен проблем представува водоснабдувањето на некои приградски
населби и селата каде се изградени помали водоводи кои служат за
водоснабдување на одредени маали, а кои се градени претежно од самите
жители, без соодветна техничка документација, но кои се уште во функција и
се единствен извор за водоснабдување на месното население.
Дел од ваквите водоводи не се целосно завршени, не е обезбедена
контрола на потрошувачката и квалитетот на водата, не се поставени
водомери, а особено не се ставени во рамноправна положба сите корисници,
бидејќи тие што се на пониски нивоа имаат премногу вода, а оние кои се на
повисоки нивоа воопшто немаат вода. Дел од вака изградените водоводи, иако
и Општината и ЈП ,,Комуналец“ имаат вложено значителни финансиски
средства, се уште ги одржуваат месните заедници и локалното население, т.е.
самите корисници.
Месните заедници не може да изнајдат средства за одржување на
квалитетот на водата, како и за тековно одржување на водоводите, pa истите
иако се изградени во поново време се оставени на забот на времето, пропаѓаат
многу бргу и под голем знак прашалник е и квалитетот на водата за пиење.
Според законската регулатива предвидена во Законот за снабдување со
вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл.весник 68/2004 и
измените), како и Законот за водите (Сл. весник 87/2008 и измените),
Одлуката за комунален ред (Сл.гласник бр. 8 од 28.06.2013 г.) предвидено е со
водоснабдителните системи да управува и да ги одржува јавно претпријатие.
Јавното претпријатие е должно редовно да го контролира квалитетот на
водата, да испорачува квалитетна вода и да ги одржува водоводните системи
во исправна состојба.
Vakvite активности во врска со водоводните системи беа предвидени и
во помал del bea реализирани i со Програмите за поранешните години.
Преземањето на сите поголеми селски водоводни системи од страна на
Општината и нивно преодтстапување на стопанисување и одржување на ЈП
„Комуналец“ треба да биде приоритет и да се интензивира и усогласи со
законот што во крајна линија е за доброто на самото месно население, т.е
самите корисници. Само на таков начин водоводите можат да се спасат од
нивно рuinирање и пропаѓање, да се има контрола на потрошувачката на вода
со што ќе се задоволат потребите на сите корисници и само на тој начин ќе
имаме контролирана исправна и здрава вода за пиење.
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1.1 Проекти за водоснабдување предвидени за реализација преку грант
од Владата на РМ и ЕИБ
Преку реализацијата на
проектот на Владата на РМ и ЕИБ
,,Водоснабдување и одведување на отпадни води“ кој е долгорочен и
првобитно требаше да заврши во 2016 год. се очекува да бидат разрешени и
надминати најголем дел од проблемите во водоснабдувањето во Општина
Крива Паланка. Со Одлука на Владата на РМ крајниот рок за користење на
средствата е продолжен до 31.12.2018 год. За Општина Крива Паланка според
најновата Одлука вкупните предвидени средства се во износ од 1.238.971,оо
евра (76.196.716.оо ден). Од тие средства преку досега реализираните 3
проекти и еден кој е веќе во постапка за јавна набавка искористени се околу
760.000,оо евра, а преостануваат уште околу 478.000,оо евра.
Досега се веќе целосно реализирани два проекти за водоснабдување
преку оваа програма за грант и тоа:
1.Дополнителни работи на зафат и довод на вода на водоснабдителен систем
Станачка река и доопремување на филтер станица за вода за пиење со
поврзување на постоечки водоводен систем
2. Водоснабдителен систем за висока зона на лев брег на Крива Река –основна
и секундарна мрежа со изградба на крак за водоснабдување на населба
Маневци и населба м.в. Змаевац с.Дурачка Река; Се работи за изградба на
нова примарна и секундарна мрежа во вкупна должина од околу 6 км,
резервоар и др.потребни елементи кои и од градежен и од финансиски аспект
представуваат крупен и значаен проект за Општината.
Во тек е постапка за јавна набавка и се очекува реализација наредната
година и за следниов проект:
-Реконструкција на дел на водоводната мрежа во Крива Паланка со
замена на азбестно цементни цевки.
Со преостанатите средства предвидено е во текот на наредната година
да се реализираат и следните проекти:
-Реконструкција и доизградба на водоводен систем на дел од
водоводна мрежа кој води од поранешна кантина према с. Конопница се
до населба Трнци со крак кон населба Мезовски Ливади.
За овој значаен проект дадено е позитивно мислење од страна на МТВ,
во тек е докомплетирање на техничката документација и изготвување на
проектен прашалник-фише.
-Поврзување на високата зона од нас. Домачки Дол со резервоар и
мрежа во населба Баглак 3.
Има изработено основен проект и ревизија, во тек е докомплетирање на
техничката документација.
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Доколку после јавните набавки преостанат дел од предвидените
средства истите ќе бидат искористени и за реализација на други проекти, како
што се:
-Изградба на водоводна мрежа за дел од с. Луке
За овој проект беше подготвена и предадена техничката документација,
беа решени имотно правните односи по должината на главниот цевковод. Од
страна на консултантите при Министерството за транспорт и врски беше
вратена документацијата и беше побарано основниот проект да се доработи,
односно да се додаде и дел за секундарна мрежа. Истото е веќе направено и
според анексот на проектот должината на секундарната мрежа е 3.4 км со што
и трошоците за изградба значително се зголемуваат. Во тек е постапка за
обезбедување на соодветно одобрение за новопроектираниот дел.
-Изградба на водоводна мрежа за дел од с. Кркља и др.
Преку проектот за Јавно приватно партнерство со фирмата „Хидро
Осогово“ годинава беше пуштена во употреба и последната од предвидените
четири мали хидроелектрани, а од порано е во употреба и новиот цевковод на
дел од водоснабдителниот систем ,,Калин Камен“., кој беше сопствена
инвестиција на приватниот партнер.
1.2 Проекти за водоснабдување предвидени за реализација преку
средства од Буџетот на општината и ЈП Комуналец
-Доизградба и санација на веќе изградените водоводи во с. Конопница
од захватите на Селска река
-Поврзување на главна водоводна мрежа со постоечки селски водоводи
во с. Конопница
-Евидентирање и на други порано изградени локални водоводни
системи во Општина Крива Паланка преку кои се снабдувааат со вода за
пиење делови од населените места и нивно преземање и предавање на ЈП
„Комуналец“ – Крива Паланка на понатамошно стопанисување и одржување.
1.3 Техничка документација за водоснабдување
-Докомплетирање на техничка документација за погоре наведените
проекти
-Техничка документација за изградба и реконструкција на други
водоснабдителни системи.
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П Р И Х О Д И:
1.Влада на РМ -Проект ,,Водоснабдување и
одведување на отпадни води“
*напомена: овие средства се грант и не одат преку
буџетот на општината
2. Буџет на Општината
3. Учество на ЈП „Комуналец“

43.000.000ден.

2.000.000 ден.
2.000.000 ден.

_________________
ВКУПНО. 47.000.000 ден.
Р А С Х О Д И:
1. Реконструкција на дел од водоводна мрежа во
градот (Замена на азбестно цементни цевки )
2. Реконструкција и доизградба на водоводен
систем на дел од водоводна мрежа кој води од
поранешна кантина према с. Конопница се до
населба Трнци со крак кон населба Мезовски
Ливади.
3. Поврзување на високата зона од нас. Домачки
Дол со резервоар и мрежа во населба Баглак 3.
5. Доизградба и санација на постојни водоводи кои
ќе бидат превземени од Општината, односно ЈП
Комуналец
6. Изработка и доработка на техничка
документација за водоводи
7. Експропријација

14.000.000,оо

23.000.000,оо

6.000.000,оо
2.500.000,оо

1.000.000,оо
500.000,оо

ВКУПНО 47.000.000,оо
2. Локална канализациона мрежа
Во минатото канализациона мрежа е градена главно во урбаниот дел
од градот, па поради тоа не се изготвуваше посебна Програма за
канализациони системи, туку тоа беше третирано во склоп на Програмата за
уредување на градежно земјиште. Бидејќи во поново време се започна со
изградба на канализации и во дел од селските средини, се наложи потреба
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за изготвување на посебна Програма во рамките на која ќе бидат
предвидени мерките и активностите поврзани со оваа област.
Урбаниот дел генерално е покриен со канализациона мрежа со
приклучок на главните колектори или испуст директно во речните токови.
Најголем проблем е што поради недостаток на финансиски средства во
минатото не се довршени левиот и десниот колектор по течението на Крива
Река и не е изградена предвидената пречистителна станица. Општината од
неодамна има изработено Основен проект за продолжување на лев колектор
и спојување на лев со десен колектор до Пречистителна станица. Во
натамошниот период треба да се спроведе експропријација и да се направи
проект за соодветна пречистителна станица, како и да се обезбеди другата
потребна документација во смисла на дозволи, одобренија и сл.
Во минатото, како и кај водоснабдителните системи треба да се
напомене дека надвор од градското подрачје се изградени само неколку
парцијални канализациони водови во некои приградски населби и села со
помало или поголемо учество на месното население за ограничен дел од
население. Дел од нив се преземени и со нив стопанисува и ги одржува ЈП
Комуналец , но поголем дел се уште се непредадени и има проблеми при
нивното функционирање.
Изминативе неколку години поголеми канализациони мрежи се
изградени во с. Мождивњак (околу 11 км.) и с. Длабочица (околу 800 м.)
Дурачка Река (1,4 км)
Доколку има нови повици во почетокот на наредната година од страна
на Агенцијата за финансиската подршка на земјоделието и руралниот
развој или други институции за грант средства со или без делумно учество
на општината, ќе биде аплицирано за реализација и на други проекти:
2.1 Изградба на канализациона мрежа
1. Доизградба на главен колектор и спојување на десен со лев
колектор до локалитет на пречистителна станица за фекални води
(фазно)
2. Изградба на канализација -дел од Mezovski livadi и Крстата
падина
3. Изградба на канализација во делови од село Конопница
4. Изградба и доизградба на други помали делови од канализациони
мрежи
Во меѓувреме ќе се работи на докомплетирање на
документација и обезбедување на одобренија за градба.

техничката
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2.2 Izrabotka na tehni~ka dokumentacija

1 Докомплетирање на техничка документација за Доизградба на
главен колектор и спојување на десен со лев колектор до
локалитет на пречистителна станица за фекални води
2. Подготвителни активности за изработка на техничка
документација за главна пречистителна станица за град Крива
Паланка
3. Основен пroekt za fekalna prе~istitelna stanica за град
Крива Паланка;
4. Докомплетирање на документација за Изградба на канализација дел од Mezovski livadi и Крстата падина
5. Proekt za kanalizacija naselba "Grama|e";
6. Proekt za kanalizacija za дел од selo Konopnica
7. Proekt za kanalizacija со пречистителна станица za selo
@idilovo.
8. Proekt za kanalizacija za selo Gradec - Мезовски ливади
9. Проекти за други канализации во селските населби
П Р И Х О Д И:
1.
Агенција за подршка на руралниот развој
на РМ
2. Влада на РМ и ЕИБ
3. Сопствено учество на Општината
4. Учество на ЈП „Комуналец“

15. 000.000 ден.
20.000.000 ден.
4.000.000 ден.
2.000.000 ден.

ВКУПНО. 41.000.000 ден.
Р А С Х О Д И:
1. Изградба на канализациони системи
2. Доизградба и санација на постојни канализации
кои ќе бидат превземени од Општината, односно ЈП
Комуналец

3.000.000,оо
1.000.000,оо

3. Експропријација

2.000.000,оо

4. Изработка на техничка документација
Вкупно :
Бр. 09-2528/69
30.11.2017 год.
Крива Паланка

35.000.000.оо

41.000.000 ден.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на
локалната водоводна и канализациона мрежа во Општина
Крива Паланка за 2018 година
1.Се објавува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната
водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година, што
Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/70
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02), член 52 од Законот за јавни патишта (Службен
весник на РМ бр.84/08, 52/2009; 114/2009; 124/2010; 23/2011; 53/2011; 44/2012;
168/2012; 163/2013; 187/2013; 39/2014; 42/2014; 166/2014, 44/2015, 150/2015, 31/2016,
71/2016 и 163/2016) и членот 14 од Статутот на општина Крива Паланка (Службен
гласник на општина Крива Паланка бр.8/10), Советот на општина Крива
Паланка на Седницата одржана на 30.11. 2017 година донесе
ПРОГРАМА
за реализација на Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај
на улица Св. Јоаким Осоговски за 2018 година
Заради потребите на градот и за поголема безбедност на сообраќајот, но
и поради потребите и проблемите на градот за негово сообраќајно уредување,
Општина Крива Паланка има изработено Основен сообраќаен проект за
режимот на сообраќај на улица Св. Јоаким Осоговски.
Во Програма за 2018 година се предвидува реализација на Основниот
сообраќаен проект за режим на сообраќајот поделен во фази кои би се
изведувале спрема приливот на средства и тоа:
1. Првата фаза е поставување на вертикална и хоризонтална
сигнализација на улицата Св. Јоаким Осоговски од раскрсница кај
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„Станицата

за

технички

преглед“

до

раскрсница

кај

мотел

„Македонија“;
2. Втората фаза изработка автобуска постојка кај Соларски Мост;
3. Трета фаза е уредување на паркинг простори кои се предвидени со
Основниот сообраќаен проект;
За реализација на оваа програма
предвидените работи изнесуваат:
Прва фаза
Втора фаза
Трета фаза

финансиската

вредност

на

350 000,00 ден
100 000,00 ден
500 000,00 ден
_________________
950 000,00 ден

Вкупно
Извори на финансирање:
1. Средства од Буџетот на општината Крива Паланка

450 000,00 ден

2. Средства од донации ( Агенција за државни
патишта, Републички совет за безбедност на сообраќајот
на патиштата и други донатори
500 000,00 ден
______________
Вкупно
950 000,00 ден
Бр. 09-2528/71
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Програма за реализација на Основен сообраќаен проект за
режимот на сообраќај на улица Св.Јоаким Осоговски за 2018 година
1.Се објавува Програма за реализација на Основен сообраќаен проект за
режимот на сообраќај на улица Св.Јоаким Осоговски за 2018 година, што Советот на
Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/72
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 14 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Крива Паланка
(“Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), а согласно член 3 став 2 и член
21 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост (“Службен весник на РМ“ бр 78/2015, бр.106/2015 и
153/15), и Барање од Министерството за труд и социјална политика бр.10-8280/1 од
09.11.2017 година , Советот на општина Крива Паланка на седница одржана на 30.11. 2017
година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ
НЕДВИЖНА СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Со оваа Одлука на Министерството за труд и социјална политика се дава право на
времено користење за период од четири години без надомест недвижна ствар канцеларија во зграда бр. 4 влез 2 , приземје која се наоѓа на Ул. “Св.Јоаким Осоговски“
бр. 175, со површина од 12,95м2, евидентирана на К.П. бр. 805 запишана во Имотен лист
бр 8694 за КО Крива Паланка, сопственост на Општина Крива Паланка.
Член 2
Условите и начинот на користење на недвижната ствар опишана во член 1 од оваа
одлука ќе бидат уредени со Договор за давање право на користење , склучен помеѓу
Градоначалникот на Општина Крива Паланка и Министерот на Министерството за труд и
социјална политика .
Член 3
Трошоците кои ќе настанат со користење на канцеларијата и заедничкиот простор ќе
бидат на товар на Министерството за труд и социјална политика .
Член 4
Со донесување на оваа Одлука престанува важноста на одлуката бр.09-2245/31 од
18.08.2016 година донесена на 35-та седница на совет.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот
гласник на општина Крива Паланка.

Број 09- 2528/73
30.11.2017 година
Крива Паланка

на објавувањето во Службен

СОВЕТ НАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
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ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање право на користерње недвижна ствар
без надомест
1.Се објавува Одлука за давање право на користење недвижна ствар без
надомест, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана
на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/74
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски,с.р.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13 и
42/14), а во врска со член 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16) и член 14 од Статутот на
општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/2010),
Советот на општината Крива Паланка на својата седница одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за блок 7-А во Крива
Паланка пред јавна анкета и јавна презентација по трет пат
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за блок 7-А во
Крива Паланка пред јавна анкета и јавна презентација по трет пат, со следниот опфат:
• Започнува од вливот на долот Нимулија во Крива Река и оди кон југозапад по
течението на Крива Река до вливот на долот „Единство“ во Крива Река, свртува
кон југ и оди узводно по долот и доаѓа до мостот на долот и улицата „Св. Јоаким
Осоговски“, поминува преку улицата и продолжува кон југоисток по границата
помеѓу к.п.бр.3129/1 и к.п.бр.3127 во К.О. Крива Паланка и доаѓа до границата со
к.п.бр.2961/1 во К.О. Крива Паланка, продолжува по границата и доаѓа до
улицата „Пиринска“ каде што свртува кон североисток и оди по улицата и доаѓа
до улицата „Св. Јоаким Осоговски“, продолжува по улицата кон североисток и
доаѓа до новиот крак на улицата „Св. Јоаким Осоговски“, продолжува по истиот
и доаѓа до долот „Нимулија“ каде што свртува кон северозапад и доаѓа до вливот
на долот во Крива Река, односно до почетната точка.
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Член 2
Утврдениот Нацрт-план се доставува до градоначалникот на општината Крива
Паланка заради донесување Одлука за организирање на јавна анкета и јавна
презентација по трет пат.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на општината Крива Паланка“.
Бр. 2528/77
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план
за блок 7-А во Крива Паланка пред јавна анкета и јавна презентација
по трет пат
1.Се објавува Одлука за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за
блок 7-А во Крива Паланка пред јавна анкета и јавна презентација по трет пат, што
Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/78
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 22 став 1 алинеа 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр.5/02), член 20 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16)) и член 14 од Статутот на општината Крива
Паланка („Службен гласник на општината Крива Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива
Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
За изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документациии
во општината Крива Паланка за 2018 год.
Годишната програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички
плански документации претставува своевидна рамка на приоритетите во областа на урбаното
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живеење, а пред се таа е произлезена од потребите и проблемите на локалната заедница, како и
развојната стратегија на општината Крива Паланка.
Навременото донесување на планска документација за потребите на урбаното и
руралното подрачје е неопходно и приоритетно во развојниот процес на општината Крива Паланка.
Во спротивно се иницираат и создаваат низа урбани и социјално-економски негативни последици
врз целокупниот живот на заедницата.
I.Преглед на урбанистички планови кои се во фаза на изработка и донесување:
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 1-Д;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 3-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 4-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 6-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 6-Б;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 7-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 7-Б;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 9-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 10-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 10-Д;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 11-А;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 12-Б;
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 13-А.
Горенаведените урбани блокови се со следните опфати и површини
• ДУП за урбан блок 1-Д
Границата започнува од вливот на долот во спротивска маала во Крива Река, оди кон
североисток узводно по течението на Крива Река, доаѓа до границата со К.О. Дрење, оди кон север
по границата и доаѓа до трасата на железничката пруга кон југозапад и оди покрај трасата на
железничката пруга и доаѓа до долот во спротивска маала кон југоисток и оди низводно по долот и
доаѓа до вливот на долот во Крива Река.
Површината на овој опфат изнесува 16,19 ха.
•

ДУП за урбан блок 3-А
Границата започнува од „Осички мост“ и се движи кон исток узводно по течението на
Крива Река, доаѓа до мостот на обиколниот пат (магистрална улица) низ Крива Паланка и Крива
Река и поминува по обиколниот пат и се движи до границата на К.О. Варовиште каде што свртува
кон југ и оди по границата на к.п.бр.603/2; 603/1; 611/5; 611/6; 611/7; 611/1; 611/8 и 611/9 и доаѓа до
границата меѓу к.п.бр.607/3 и 607/2 каде што свртува кон запад и доаѓа до долот „Бабин дол“
поминува преку долот и доаѓа до локалниот пат кон манастирот „Св. Јоаким Осоговски“, свртува
кон на патот кон северозапад, оди по истиот и доаѓа до улицата „Св. Јоаким Осоговски“ каде што
свртува кон запад и доаѓа до „Осички мост“.
Површината на овој опфат изнесува 10,54 ха.
•

ДУП за урбан блок 4-А
Границата започнува од вливот на Дурачка Река во Крива Река и се движи узводно по
Дурачка Река, доаѓа до к.п.бр.1759 и к.п.бр.1760 и свртува по границата на парцелата и излегува на
ул.„8-ми Октомври“, преминува преку улицата и доаѓа на кракот на ул.„8-ми Октомври“ (кај
скалите), продолжува по кракот на ул.„8-ми Октомври“ и доаѓа до ул.„Калин Камен“, продолжува
по оваа улица и излегува на ул.„Св. Јоаким Осоговски“ (пред тениското игралиште), свртува кон
запад и оди по улицата и доаѓа до „Осички мост“ каде што излегува кај Крива Река, се движи по
течението на Крива Река и доаѓа до вливот на Дурачка Река во Крива Река.
Површината на опфатот изнесува 11,67 ха.
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•

ДУП за урбан блок 6-А
Границата започнува од вливот на долот Нимулија во Крива Река и се движи узводно по
долот Нимулија и доаѓа до мостот на ул.„Св. Јоаким Осоговски“(нов крак), потоа свртува по ул.„Св.
Јоаким Осоговски“ (нов крак) кон североисток и оди по улицата до Соларски мост каде што свртува
по Дурачка Река и оди низводно по реката до вливот на Дурачка Река во Крива Река од каде што
продолжува по течението на Крива Река до вливот на долот Нимулија во Крива Река.
Површината на опфатот изнесува 3,29 ха.
•

ДУП за урбан блок 6-Б
Границата започнува од мостот на долот Нимулија и ул.„Св. Јоаким Осоговски“ (нов крак)
и се движи узводно по долот Нимулија и доаѓа до границата на опфатот на Генералниот
урбанистички план, свртува кон север и оди по границата на ГУП-от и доаѓа до ул.„11-ти
Октомври“, свртува кон северозапад и оди по ул.„11-ти Октомври“ и доаѓа до „Соларски мост“ каде
што свртува кон југ и се движи по ул.„Св. Јоаким Осоговски“ и доаѓа до мостот на долот Нимулија.
Површината на опфатот изнесува 6,49 ха.
•

ДУП за урбан блок 7-А
Границата започнува од вливот на долот „Единство“ во Крива Река и се движи узводно по
долот и доаѓа до мостот на долот и ул.„Св. Јоаким Осоговски“, поминува преку улицата и оди по
границата со нас. „Единство“ и доаѓа до ул.„Пиринска“ кај „ловечки дом“ каде што свртува кон
исток и доаѓа до ул.„Св. Јоаким Осоговски“, продолжува по улицата кон североисток и доаѓа до
новиот крак и излегува на мостот со мостот Нимулија каде што свртува низводно по долот и доаѓа
до вливот на долот Нимулија во Крива Река, свртува низводно и оди по коритото на Крива Река и
доаѓа до вливот на долот „Единство“ во крива Река.
Површината на опфатот изнесува 7,62 ха.
•

ДУП за урбан блок 7-Б
Границата започнува од крстосницата на ул.„Св. Јоаким Осоговски“ со ул.„Пиринска“ и
оди по ул.„Пиринска“ и доаѓа до границата со урбан блок 19-Б (зелен појас кај ловечки дом), се
движи кон исток по границата и доаѓа до долот „Нимулија“, свртува по долот низводно и доаѓа до
мостот со ул.„Св. Јоаким Осоговски“ (нов крак), свртува кон југозапад и оди по ул.„Св. Јоаким
Осоговски“ и доаѓа до крстосницата со ул.„Пиринска“.
Површината на опфатот изнесува 4,39 ха.
•

ДУП за урбан блок 9-А
Границата започнува од вливот на долот кај житен склад во Крива Река и се движи узводно
по долот и доаѓа до крстосницата на ул.„Осоговска“ со ул.„Гоце Делчев’, свртува кон исток и оди
по ул.„Гоце Делчев“ и доаѓа до урбан блок 8 до нас. „Единство“ и оди по границата и доаѓа до
долот „Единство“, свртува кон север и оди низводно по долот до вливот во Крива Река каде што
свртува кон запад по течението на Крива Река и доаѓа до вливот на долот кај житен склад во Крива
Река.
Површината на опфатот изнесува 8,94 ха.
•

ДУП за урбан блок 10-А
Границата започнува од вливот на долот „Скрљавски дол“ во Крива Река и оди кон југ
узводно по долот и доаѓа до ул„Св. Јоаким Осоговски“, свртува кон исток и оди по ул.„Св. Јоаким
Осоговски“ и доаѓа до долот кај житен склад каде што свртува кон север и оди по течението на
долот до вливот на долот во Крива Река каде што свртува кон запад и оди по течението на Крива
Река и доаѓа до вливот на „Скрљавски дол“ во Крива Река.
Површината на опфатот изнесува 11,89 ха.
•

ДУП за урбан блок 10-Д
Границата започнува од улицата „Вера Јоциќ“ и оди кон североисток по границата помеѓу
к.п.бр.4321 и к.п.бр.4270 и доаѓа до границата со опфатот на постојниот опфат на ДУП во населба
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Илинден, свртува кон исток и оди по границата на опфатот на ДУП-от и доаѓа до долот на Житен
склад ( крак на ул.„Осоговска“), свртува кон југ и оди узводно по долот и доаѓа до границата со
К.О. Мартиница каде што свртува кон северозапад и доаѓа до улицата „Вера Јоциќ“, свртува кон
север и оди по улицата и доаѓа до почетната точка.
Површината на овој опфат изнесува 8,03 ха.
•

ДУП за урбан блок 11-А
Границата започнува од вливот на Скрљавски дол во Крива Река, оди кон југозапад по
течението на Крива Река, доаѓа до вливот на Мини дол (нас. Белево) во Крива Река, свртува кон
југоисток и оди узводно по долот и доаѓа до улицата „Кочо Рацин“ свртува кон исток и доаѓа до
улицата „Св. Јоаким Осоговски“ каде што продолжува кон североисток и доаѓа до „Скрљавски дол“
и свртува кон северозапад и оди низводно по долот и доаѓа до вливот на долот во Крива Река.
Површината на овој опфат изнесува 20,17 ха.
•

ДУП за урбан блок 12-Б
Границата започнува од мостот на долот „Мини дол“ и магистралната улица, оди кон
југозапад и доаѓа до крстосницата на магистралната улица со ул.„Св. Јоаким Осоговски“, поминува
преку раскрсницата и доаѓа до ул.„Кочо Рацин“ каде што свртува кон исток и доаѓа до „Мини дол“
во нас. Белево, свртува кон северозапад и оди низводно по течението на долот и доаѓа до мостот со
магистралната улица.
Површината на опфатот изнесува 6,14 ха.
•

ДУП за урбан блок 13-А
Границата започнува од вливот на долот кај фудбалското игралиште во нас. Грамаѓе и оди
кон југ узводно по долот и доаѓа до мостот кај „Малиново лојзе“ со магистралната улица, свртува
кон исток по магистралната улица и доаѓа до мостот пред кафеана „Борче“ каде што свртува на
запад и доаѓа до вливот на долот во Крива Река.
Површината на овој опфат изнесува 5,89 ха.
Покрај горенаведените Детални урбанистички планови во фаза на изработка и
донесување се следните урбанистички планови:
• Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба на место викано
„Бари“ во КО Дренак;
• Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба во КО Кркља и К.О.
Костур место викано „кај ловечка куќа“;
• Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба во КО Кркља место
викано „Мандра“;
II.Преглед на локални урбанистички плански документации кои се во фаза на изработка и
донесување:
• Изработка и донесување на ЛУПД за изградба на старски дом на дел од к.п.бр.6528 во К.О.
Конопница, Општина Крива Паланка;
• Изработка и донесување на ЛУПД со намена В5-верски институции за изградба на црква на
к.п.бр.3722 во м.в.„Гражанци“ во К.О. Конопница во општината Крива Паланка;

III.Изработка и донесување на Општи акти за начинот и условите за изградба на објекти во
населени места за кои нема урбанистичка документација
Во фаза на изработка и донесување се Општи акти за следните населени места: с. Градец, с.
Жидилово, с. Киселица, с. Кркља и с. Узем.
IV. Урбанистички планови за кои треба да започне изработка и донесување:
• Генерален урбанистички план за Крива Паланка за површина од 615,оо ха;

Бр. 13 страна 388 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
•

Детален урбанистички план за Крива Паланка (десен брег) кој ги опфаќа урбан блок 1,
урбан блок 2, урбан блок 14, урбан блок 15, урбан блок 16, урбан блок 17 и урбан блок 18.
Површината на овој опфат изнесува 234,оо ха.
Генералниот урбанистички план за Крива Паланка и Деталниот урбанистички план за Крива
Паланка (десен брег) ќе се изработуваат во колку влезат во Програма на Владата на РМ и до колку
финансирањето се обезбеди од Буџет на Владата на Република Македонија.
• Изработка и донесување на ДУП за урбан блок 13-В чија граница започнува од мостот на
долот до бензинската пумпа на „Макоил“ и магистралната улица, оди кон југ узводно по
долот и доаѓа до улицата „Пролетерска“ која всушност е граница на опфатот на ГУП-от и
оди по границата на ГУП-от и доаѓа до долот над кафеана „Борче“, свртува кон север и оди
низводно по долот и доаѓа до мостот на долот со магистралната улица, свртува кон запад и
оди по магистралната улица и доаѓа до мостот кај бензинската пумпа.
Површината на овој опфат изнесува 7,01 ха.
V. Изработка на локална урбанистичка планска документација
• Локалната урбанистичка планска документација ќе се изработува на одобрена иницијатива
на правно или физичко лице за градот Крива Паланка каде што нема ДУП и за останатите
населени места во општината Крива Паланка за кои нема урбанистички планови;
-Границата и содржината на урбанистичките планови и локалната урбанистичка планска
документација се утврдуваат со планска програма.
• За изработка на локална урбанистичка планска документација за објекти од интерес на
општината Крива Паланка ќе се донесува Одлука за утврдување на потреба од изработка на
локална урбанистичка планска документација.
VI. Финансирање на изработка и донесување на урбанистички планови
За изработка и донесување на Деталните урбанистички планови дадени во глава I на оваа
програма, потоа Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на викенд населба во К.О.
Кркља на место викано „Мандра“, Урбанистички план вон населено место на место викано „кај
ловечка куќа“, Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба на место
викано „Бари“ во К.О. „Дренак“, локална урбанистичка плански документација за изградба на
старски дом на дел од к.п.бр.6528 во К.О. Конопница и Општите акти од глава III на оваа програма
потребни се средства во износ од 3.250.000,оо денари. Средствата ќе се обезбедат од буџетот на
општината Крива Паланка.
• За изработка на ГУП за Крива Паланка за површина од 615,оо ха потребни се средства во
износ од 3.850.000,оо денари. Средствата ќе се обезбедат од буџетот на Влада на Република
Македонија.
• За изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка (десен брег) за површина од
234,оо ха и за Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на Граничен премин
„Деве Баир“ потребни се средства во износ од 6.100.000,оо денари. Средствата ќе се
обезбедат од буџетот на Владата на Република Македонија.
• За изработка на Деталните урбанистички планови за урбан блок 13-A и урбан блок 13-В
потребни се средства во износ од 350.000,оо денари. Средствата ќе ги обезбедат
заинтересираните правни и физички лица.
• За изработка на Локална урбанистичка планска документација со намена Б5-верски
институции за изградба на црква на к.п.бр.3722 во м.в. Гражанци во К.О. Конопница во
општината Крива Паланка потребни се средства во износ од 96.000,оо денари. Средствата ќе
ги обезбедат заинтересирани правни и физички лица.
Бр. 09–2528/79
30.11.2017 год.

Крива Палнака

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Изабела Павловска, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Програма за изработка на урбанистички планови и локална
урбанистичка планска документација за Општина Крива Паланка
за 2018 година
1.Се објавува Програма за изработка на урбанистички планови и локална
урбанистичка планска документација за Општина Крива Паланка за 2018 година, што
Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/80
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 1327 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на м.в. Свирчев дол на к.п.бр.1327 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Митовска Катерина.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
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Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.09-2528/81
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1327 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1327 во К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, сопственост на Митовска Катерина, што Советот на Општина
Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/82
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.7309 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр. 7309 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Зоран Атанасовски.
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Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/83
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 7309
за К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 7309 за К.О: Конопница, Општина
Крива Паланка, сопственост на Зоран Атанасовски, што Советот на Општина Крива
Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/84
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.130/3 во
К.О. Б“с, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
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Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Б“с на к.п.бр.130/3 во К.О. Б“с, Општина Крива Паланка
сопственост на Гоце Ангеловски.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Б“с.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Б“с за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.

Бр. 09-2528/85
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 103/3
за К.О. Б,с, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 103/3 за К.О Б,с, Општина Крива
Паланка, сопственост на Гоце Ангеловски, што Советот на Општина Крива Паланка ја
донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/86
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година,
донесе
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ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 840 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.840 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Георгиевски Станимир.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбена куќа А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/87
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.11.2017 год.
Претседател
Крива Паланка
Изабела Павловска, с.р.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 840
за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 840 за К.О Крива Паланка, Општина
Крива Паланка, сопственост на Георгиевски Станимир, што Советот на Општина Крива
Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/88
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.829/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.829/1 (објект бр.1) во К.О. Крива Паланка
сопственост на Крстeвски Лазо и Крстовски Орце.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена траса на железничка пруга.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе
се предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи одлуката бр.09-1850/33 од 15.09.2017
година.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.09-2528/89
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 829/1
за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 829/1 (објект бр. 1) за К.О Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, сопственост на Крстевски Лазо и Крстовски Орце ,
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што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/90
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 1226/2 к.п.бр.1227 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас.Лозаново на к.п.бр.1226/2 и к.п.бр.1227 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Бранко Бошковски, Данчо Станојков и Стоимен Станојков.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/91
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.11.2017 год.
Претседател
Крива Паланка
Изабела Павловска, с.р.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
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ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 1226/2
и к.п. бр. 1227 за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр.1226/1 и за к.п. 1227 за К.О Крива
Паланка,
Општина Крива Паланка, сопственост на Бранко Бошковски, Дончо
Станојков и Стоимен Станојков, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на
4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/92
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.465/2 и к.п.бр.465/1 во К.О.Кошари, Општина Крива
Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Кошари на к.п.бр.465/2 и к.п.бр.465/1 во К.О. Кошари, Општина
Крива Паланка сопственост на Драган Стојановски и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Кошари.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Кошари за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр.09-2528/93
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Бр. 13 страна 397 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 465/2
и 465/1 за К.О. Кошари, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 465/2 и кп. Бр. 465/1 за К.О Кошари,
Општина Крива Паланка, сопственост на Драган Стојановски и Република Македонија,
што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/94
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 550/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.550/1 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Спасовски Љупчо и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.

Бр. 13 страна 398 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/95
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 550/1
за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 550/1 за К.О Крива Паланка,
Општина Крива Паланка, сопственост Спасовски Љупчо и Република Македонија, што
Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/96
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 1608 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Македонска“ на к.п.бр.1608 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Спасковски Милојче.

Бр. 13 страна 399 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/97
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 1608
за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 1608 за К.О Крива Паланка, Општина
Крива Паланка, сопственост на Спасковскси Милојче, што Советот на Општина Крива
Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/98
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски,с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 636 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.

Бр. 13 страна 400 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.636 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.09-2528/99
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 636
за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 636 за К.О Крива Паланка, Општина
Крива Паланка, сопственост на Република Македонија, што Советот на Општина
Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/100
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе

Бр. 13 страна 401 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.9630/9 и к.п.бр.9630/1 во К.О. Градец, Општина Крива
Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Градец на к.п.бр.9630/9 и к.п.бр.9630/1 во К.О. Градец, Општина
Крива Паланка сопственост на Митровски Славев Божин и Република Македонија.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Градец.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Градец за овој локалитет ќе се предвиди намена
домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09- 2528/101
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 9630/9 и к.п. бр. 9630/1 за К.О.
Градец, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 9630/9 и к.п. бр. 9630/1 за К.О Градец,
Општина Крива Паланка, сопственост Митровски Славев Божин и на Република
Македонија, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница
одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/102
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 13 страна 402 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 214 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас. Домачки дол на к.п.бр.214 во К.О. Крива Паланка сопственост на
Трајчевски Милорад.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр.09-2528/103
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
30.11.2017 год.
Претседател
Крива Паланка
Изабела Павловска, с.р.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 214 за К.О. Крива Паланка,
Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 214 за К.О Крива Паланка, Општина
Крива Паланка, сопственост на Трајчевски Милорад, што Советот на Општина Крива
Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/104
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Бр. 13 страна 403 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 1092 и к.п.бр.1134 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас. Баглак на к.п.бр.1092 и к.п.бр.1134 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Трајановски Борче и Република Македонија
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе
се предвиди намена домување во станбени куќи А1 со помошни објекти за таа намена.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/105
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 1092 и
за к.п. бр. 1134 за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 1092 и к.п. бр. 1134 за К.О Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, сопственост на Трајановски Борче и на Република
Македонија, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница
одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.

Бр. 13 страна 404 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/106
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр. 1358 и к.п.бр.1359/1 во К.О. Крива Паланка, Општина
Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во нас. Трештен дол на к.п.бр.1358 и к.п.бр.1359/1 во К.О. Крива Паланка
сопственост на Стојковски Велко и Митровски Љупчо.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Генерален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена домување во станбени куќи А1.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/107
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе

Бр. 13 страна 405 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 1358 и
за к.п. бр. 1359/1 за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 1358 и за к.п. бр. 1359/1 за К.О Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, сопственост на Стојковски Велко и Митровски
Љупчо, што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на
ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/108
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти
(„Сл.весник на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15;
217/15 и 31/16) и член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива
Паланка“ бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017
година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.3267 во
К.О. Конопница, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа во село Конопница на к.п.бр.3267 во К.О. Конопница, Општина Крива
Паланка сопственост на Стојановски Стојанче.
Член 3
На овој локалитет нема урбанистички план за селo Конопница.
Член 4
Со изработка на урбанистички план за село Конопница за овој локалитет ќе се предвиди
намена домување во станбени куќи А1.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/109
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Бр. 13 страна 406 „СЛЖБЕН ГЛАСНИК“ 01.12.2017 год.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 3267
за К.О. Конпница, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 3267за К.О Конопница, Општина
Крива Паланка, сопственост на Стојановски Стојанче, што Советот на Општина Крива
Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден 30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/110
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправни објекти („Сл.весник
на РМ“ бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13, 44/14; 115/14; 199/14; 124/15; 129/15; 217/15 и 31/16) и
член 14 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка“
бр.8/2010), Советот на општината Крива Паланка на седницата одржана на ден 30.11.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
За утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на наменитe за к.п.бр.829/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
Член 1
Се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намените.
Член 2
Локалитетот за кој се врши утврдувањето за донесување на урбанистичко-планска
документација се наоѓа на ул.„Моша Пијаде“ на к.п.бр.829/1 (објект бр.2) во К.О. Крива Паланка
сопственост на Крстeвски Лазо и Крстовски Орце.
Член 3
На овој локалитет според постојниот Детален урбанистички план за Крива Паланка е
предвидено намена траса на железничка пруга.
Член 4
Со изработка на Детален урбанистички план за Крива Паланка за овој локалитет ќе се
предвиди намена домување во станбени куќи А1.
член 5
Со донесување на оваа Одлука престанува да важи одлуката бр.09-1850/35 од 15.09.2017
година.
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Член 6
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Крива Паланка.
Бр. 09-2528/111
30.11.2017 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател
Изабела Павловска, с.р.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка
(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10), Градоначалникот на Општина
Крива Паланка, донесе
ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за донесување на урбанистичко-планска документацвија со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр. 829/1
за К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка
1.Се објавува Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со
која се врши усогласување на намените за к.п. бр.829/1 (објект бр. 2 за К.О Крива
Паланка, Општина Крива Паланка, сопственост на Крстевски Лазо и Крстовски Орце,
што Советот на Општина Крива Паланка ја донесе на 4-та седница одржана на ден
30.11.2017 година;
2.Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08–2528/112
01.12.2017 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Борјанчо Мицевски, с.р.
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