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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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за уредување на градежно
земјиште во Општина Крива Паланка за 2010 година
1. Се прогласува Програмата за уредување на градежно земјиште во
Општина Крива Паланка за 2010 година, што Советот ја донесе на 9-та
седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/20
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________

Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te ~len 45,46,47 и 48 ("Slu`ben
vesnik na RM" br.82/08) i Pravilnikot za stepenot na uredenost na grade`noto
zemji{te i na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto
zemji{te spored stepenot na uredenost ("Slu`ben vesnik na RM" br. 80/01i
Pravilnikot za dopolnuvawe na stepenot na uredenost ("Sl.vesnik na RM"
br.68/02) i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina
Kriva Palanka na sednicata, odr`ana na 04.12 .2009 godina, donese
P R O G R A M A
Za ureduvawe na grade`no zemji{te vo Општина
Kriva Palanka za 2010 godina
VOVED:
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te vo Op{tina Kriva Palanka
za 2010 godina vo osnova gi konkretizira zada~ite koi vo izminatiot period ne se
zavr{eni, onie za koi se prevzemeni po~etni aktivnosti vo tekot na 2009 godina, a
}e bidat realizirani vo naredniot period i se neophodni za realizacija na
urbanisti~kiot plan na grad Kriva Palanka kako i za realizacija na urbanisti~ka
dokumentacija za naseleno mesto i op{tite akti usvoeni za naselenite mesta (za
naselenite mesta za koi imame usvoeno op{ti akti ) i aktivnosti koi imaat iten i
neodlo`en karakter.
Imaj}i gi vo predvid prose~no finansiskite sredstva so koi {to
raspolaga{e Op{tinata vo izminatite godini, a pogotovo finansiskite sreдstva
dobieni od dr`avnite ministerstva i fondovi vo izminatata 2009 godina koi se
minimalni za grad kako Kriva Palanka, toa naveduva vo narednata godina
Op{tinata treba da obezbedi pogolemi finansiski sredstva za da mo`e da se
realizira programata za 2010 godina.
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Programite koi {to bea usvojuvani vo izminatite godini bea nerealni i
nesrazmerni so finansiskite sredstva so koi raspolaga{e Op{tinata {to
uslovuva minimalno realizirawe na Programata. Podgotvuvaweto i opremuvaweto
na grade`noto zemji{teto so komunalni objekti i instalacii }e se vr{i vo
ramkite na raspolo`ivite sredstva, soobrazno tehni~kite uslovi i mo`nosti.
Pritoa }e se vodi smetka da se obezbedi normalno funkcionirawe na izgradenite
objekti, a celosno ureduvawe }e se vr{i podocna koga za toa }e se sozdadat
materijalni i tehni~ki uslovi. Ova e poradi toa {to nadomestokot za ureduvawe
na grade`noto zemji{te vo prethodniot period ne obezbeduva{e pokrivawe na
realnite tro{oci za ureduvaweto na grade`noto zemji{te zatoa
{to
konfiguracijata i reljefot na koja {to e rasprostranet gradot Kriva Palanka
uslovuva mnogu povisoka cena na izgradba na bilo koj od komunalni
infrastrukturni objekti. Иmaj}i ja vo predvid ekonomskata i finansiskata mo}
na naselenieto od grad Kriva Palanka koja se nema promeneto vo poslednite 10 -15
godini, tuku naprotiv istata se ima drasti~no vlo{eno nema uslovi za
zgolemuvawe na visinata na sretstvata za ureduvawe na grade`no zemji{te. Ako
kon ova se ima vo predvid deka i problemot so Деталниот урбанистички план za
desnata strana od gradot ne e re{en odnosno ne se vr{eni izmeni na DUP i zaтoa
nemo`at da se legalizirat golem broj na bespravni gradbi vo ovoj del na gradot so
{to bi se ubrale zna~itelni sretstva za ureduvawe na grade`noto zemji{te, koi
}e se iskoristat za re{avawe na nekoi od komunalnite problemi.
Programata za 2010 godina }e gi opfati slednite aktivnosti:
1. Prostorot koj e predmet na ureduvawe.
2. Obemot na rabotite za podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto
zemji{te.
3. Obemot i stepenot na opremuvawe na grade`noto zemji{te so objekti na
osnovnata i sekundarnata komunalna infrastruktura.
4. Izvori na finansirawe na Programata.
5. Presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`no zemji{te.
6. Visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te i negovata
raspredelba.
7. Na~in na raspredelba na sredstvata za finansirawe za izgradba i
odr`uvawe na infrastrukturata.
8. Sredstva nameneti za izrabotka na urbanisti~ki planovi i sredstva za
izrabotka na tehni~ka dokumentacija za gradewe na infrastrukturni
objekti.
9. Dinamika na izvr{uvawe na programata.
10. Objekti na infrastrukturata od javen interes na Republikata so ocena na
nivnoto vlijanie vrz `ivotnata sredina i prirodata.

1.

PROSTOROT 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 utvrdeno so
Generalen i Detalen urbanisti~ki plan go vr{at Oп{tinite.
Ureduvawe na grade`no zemji{te utvrdeno so urbanisti~ka dokumentacija za
naseleno mesto i so op{tite akti {to gi zamenuvaat planovite vr{i Op{tinata.
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.
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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 vo korist na dr`avata, a na tro{ok na Op{tinata, se do
donesuvawe na poinakva zakonska regulativa.
Pod ureduvawe na grade`no zemji{te se podrazbira izgrdaba na objekti
odkomunalnata infrastruktura poradi:
-Obezbeduvawe nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat,
- Obezbeduvawe na priklu~ok na vodovodna mre`a
-Obezbeduvawe na priklu~ok vo kanalizacija (fekalna i atmosferska),
-Obezbeduvawe priklu~ok na elektri~na, i druga instalacija so priklu~oci do
grade`nata parcela,
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te mo`e da bide izvr{eno celosno ili
delumno.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te za izgradba na objekti nadvor od
granicata na urbaniot opfat na naseleno mesto, kako i vo slu~aite koga
ureduvaweto ne e predvideno so Пrogramata go vr{i invastitorot na sopstven
tro{ok.
2. OBEMOT NA RABOTITE ZA PODGOTVUVAWE I
RAS^ISTUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE

I Podgotvitelni raboti za ureduvawe i opremuvawe na grade`noto
zemji{te se smetaat slednite raboti:
1. Izgotvuvawe na Generalen urbanisti~ki plan,
2. Izgotvuvawe na Detalen urbanisti~ki plan,
3. Oformuvawe na tehni~ka dokumentacija na nivo na Osnoven proekt,
4. Izvr{uvawe na osnovni geomehani~ki ispituvawa,
5. Re{avawe na imotno-pravnite odnosi so porane{nite
sopstvenici.
II. Ras~istuvawe na grade`no zemji{te }e se vr{i za:
- Osnovna infrastruktura, osnovni gradski soobra}ajnici i
objekti ,vodovodna, kanalizaciona i elektri~na mre`a.
III .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 individualna stanbena zgrada,
sopstvenikot sam gradi, a dobiva samo pomo{;
-Proektirawe i izvedba na vodovodna mre`a
30 m do mestoto na
priklu~uvawe.
- Proektirawe i izvedba na fekalna kanalizacija 30 m do mestoto na
priklu~uvawe.
- Proektirawe i izvedba na nisko naponska elektri~na mre`a 30m do
objektot.
IV.Tro{ocite za dvorno ureduvawe, potporni i oblo`ni zidovi, pristapni
pateki, dvorni zelenila, priklu~ni i drugi vidovi taksi se na teret na
investitorot.
V. 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
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delot na izgradbata na osnovnata komunalna infrastruktura ulici, pati{ta,
vodovod, kanalizacija i drugo }e bidat gradeni vo soodnos 50:50.
Za naselenite mesta za koi ima usvoeno op{ti akti izgradba na osnovna
komunalna ifrastruktura podrazbira,
- Izgradba i odr`uvawe na patna mr`a,
- Izgradba i odr`uvawe na ulici i pe{a~ki pristapi,
- Izgradba i odr`uvawe na vodovodna mre`a,
- I zgradba i odr`uvawe na kanalizaciona mre`a,
- Izgradba i odr`uvawe na uli~no osvetluvawe,
VI.Prevzemenite obvrski vo ureduvaweto na grade`noto zemji{te se do
donesuvawe na ovaa Programa }e se izvr{uvaat spored Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te za prethodnata godina,odnosno spored dogovorenite obvrski, a
}e se finansiraat od sredstvata na ovaa Programa.
3. OBEM I STEPEN NA OPREMUVAWE NA GRADE@NOTO
ZEMJI[TE SO OBJEKTI NA OSNOVNATA I SEKUNDRANATA
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.
Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te mo`e da bide osnoven,
povisok ili ponizok od osnovniot.
Osnoven stepen na uredenost pretstavuva opremenost na zemji{teto so
nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat, elektri~na mre`a ,
vodovodna mre`a i kanalizaciona mre`a.
Povisok stepen na opremenost na zemji{teto e dopolnitelna opremenost na
zemji{teto so eden od ostanatite objekti na komunalnata infrastruktura (
asfalten pat, trotoari ,parking prostor i dr.).
Ponizok stepen na opremenos na grade`noto zemji{te e dokolku zemji{teto
e opremeno so pomalku objekti od komunalnata infrastruktura od Osnovniot.
Stepenuvaweto na uredenosta na grade`noto zemji{te do granicite na
grade`nata parcela se vr{i spored izgradenosta na slednite objekti od
komunalnata infrastruktura:
- Izgradba na nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat.
- Izgradba na elektri~na mre`a.
- Izgradba na vodovodna mre`a.
- Izgradba na fekalna kanalizacija.
Vo 2009 godina ureduvawe }e se vr{i spored ovaa Programa, a }e bidat
tretirani pove}e lokaliteti vo gradot.
I.Izrabotka na urbanisti~ki planovi i druga urb. dokumentacija
Istata }e se raboti vrz osnova na posebna programa donesena od strana na
Sovetot.
Soglasno zakonskite odredbi, za izrabotkata na Generalnite i Detalnite
urbanisti~ki planovi, investitor e Op{tinata.
Posebna programa za izrabotka na DUP }e bide podnesena pred Sovetot na
Op{tina Kriva Palanka, a }e bide izrabotena od Odelenieto za urbanizam,
soobra}aj i za{tita na `ivotnata sredina.
II. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija
A. Tehni~ka dokumentacija za kanalizacija:
1. Izvedben proekt za fekalna pro~istitelna stanica;
2. Proekt za kanalizacija ulica "8-mi Oktomvri" i "Manevci";
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3. Proekt za kanalizacija naselba "Mo`divwak":
4. Proekt za kanalizacija naselba "Grama|e";
5. Proekt za kanalizacija za selo Konopnica.
6. Proekt za kanalizacija za Begovi Bav~i.
7. Proekt za kanalizacija za selo @idilovo.
8. Proekt za kanalizacija za selo Uzem.
9. Proekt za kanalizacija za selo Gradec (Krstata Padina).
B. Tehni~ka dokumentacija za vodosnabduvawe:
1. Proekt za vodovod za nselba "Mezovski livadi" i "Krstata Padina";
2. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za izgradba na brana na
selska reka vo selo Konopnica.
3. Proekt za vodosnabduvawe na nas.Pa{ina vodenica
4. Proekt za vodosnabduvawe na naselba Samokov s. Trnovo
5. Проект за изградба на брана на Станечка Река
6. Проект за изградба на брана на Киселичка Река
V. Tehni~ka dokumentacija za ulici:
1. Izvedben proekt za ul. "Aco [opov".
2. Izvedben proekt za ul. "Svir~ev Dol";
3. Изведбен проект за улица „Пере Тошев“;
4. Изведбен проект за улица „Глигор Прличев“;
5. Proekt za ureduvawe na centralno gradsko podрачје
6. Проект за улица „Никола Тесла“;
7. Техничка документација ул.„Гоце Делчев“.
8. Изработка на проектна документација за улици на Дурачка река од
Домот на култура до Маневски мост (лева страна).
G. Tehni~ka dokumentacija za atmosferska kanalizacija
1. Proekt za atmosferska kanalizacija ul. Пиринска,Маршал Тито
(ulicata kon Lova~ki Dom)
2. Proekt za atmosferska kanalizacija ул. Партизанска и 8-ми Септември
3. Proekt za atmosferska kanalizacija ul. Гоце Делчев
4. Proekt za atmosferska kanalizacija ul. Единство
5. Proekt za atmosferska kanalizacija ул. Партизанска и 8-ми Септември
6. Proekt za atmosverska kanalizacija za naselba Begovi Бav~i
Д. Изработка на техничка документација за регулација на Реки
1. Изработка на главен проект за регулација на Дурачка река (од Домот на
култура до Маневски мост).
Ѓ. Техничка документација за брани
1. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija za izgradba na brana na
selska reka vo selo Konopnica.
2. Проект за изградба на брана на Станечка Река
3. Проект за изградба на брана на Киселичка Река
Е. Физибилити студија за развој на спортско рекреативен центар
Калин Камен
III. Ulici na koi }e ima grade`ni aktivnosti
A. Asfaltirawe na ulici:
1. Asvaltirawe na del od ul.„Goce Del~ev“ – krak od trafostanica do spoj
so ul. „Osogovska“;
2. Asvaltirawe na ul. "Nikola Tesla" goren krak;
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3.Zamena na bazaltnite kocki so asvalt na Ul. „Mar{al Tito“ od stara
~ar{ija do zgradata na porane{na „Malina “
4. Nagradba na ul. „Partizanska“od Osi~ki most do doma~ki Dol
5. Krpewe na udarnite dupki na site o{teteni ulici vo gardot
6. Asvaltirawe na Ul. „Pere To{ev“ nas. Begova Bav~a;
7. Асвалтирање на улици „Климент Охридски“ од спој со Ул.„Маршал Тито“до
ул.„29-ти Ноември“ и Улица „Вера Јоциќ“;
8. Asvaltirawe na Ul. „Ристена Гоговска “ - спој со ул.Македонска
9. Изградба на локален пат од Маала Деловодци до Црква во с.Конопница.
10.Asvaltirawe na ul. Nikola Karev
11. Rekonstrukcija na ul. Pirinska;
12. Асвалтирање или крпење на дупки на ул„Димитар Влахов“;
13. Асвалтирање или крпење на дупки на ул. „4-ти Јули“;
14. Асвалтирање на дел од ул. „Единство“;
15. Асвалтирање или крпење на дупки на ул.„Чупино Брдо“;
16. Асвалатирање или крпење на дупки на ул.„Ацо Шопов“;
17. Асвалтирање на ул. „Наско Тамбурков“ крак 2 изнад медицински центар.
B. Poplo~uvawe на улици со базалтни коцки и камени плочи.
1. Улица „Моша Пијаде“ – спротивска маала
2. Krak od ulica "Goce Del~ev";
3. Крак од улица „Иво Рибар Лола“;
4. Доизградба на Ulica pokraj Doma~ki dol so granitni kocki ,
5. Ulica Grigor Prli~ev,
6. Поплочување на крак од Ул.„Климент Охридски„према с.Мартиница со
тампонирање Л = 150 метра
7. Поплочување на кракови од ул„Партизанска“
8. Поплочување на дел од Ул.„Клилмент Охридски“
9. Поплочување на Ул. „29-ти Ноември“
10.Поплочување на дел од ул. „Борис Кидрич“.
V. Tamponirawe na ulici:
1. Улици во Цонев Рид
2. Ulica Makedonska prodol`uvawe od zavr{etok na asvalt do dolot vo
nas. Baglak-3
3. Ulica 8-mi Septemvri горен крак
4. Улица „Вера Јоциќ“
5. Пробивање на улици и делови од улици во град Крива Паланка ул.„Панче
Пешев и др.
G. Drugi aktivnosti na ulici:
1. ^istewe na {ahti i slivnici od zemja i nanosi,
2. Metewe i miewe na ulici i trotoari,
3.Opremuvawe na ulicite so vertikalna i horizontalna
signalizacija.
4. Obele`uvawe na ulicite, taksi stanicite i avtobuskite
postojki so horizontalna soobra}ajna signalizacija
5. Изградба на детски забавни игралишта.
Д. Изградба на пристапни патеки во Општина Крива Паланлка
IV. Izgradba и реконструкција na potporni steni - zidovi
1. Ulica "Nasko Tamburkov" 2( dvekampadi);
2. Ulica"Bagla~ka";
3. Улица „ 4 ти Јули “;
4. Улица „ Никола Карев“;
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5. Улица Калин Камен;
6. Улица 8 ми Октомври;спореден крак
7. На подрачјето меѓу маала Деловодци и Стамболиици.
8. Улица „8-ми Октомври“
9. Улица „Наско Тамбурков“
10. Доизградба на потпорен ѕид врска ул. „Македонска “и ул. „Херој Карпош“
V.Izgradba na vodovodna mre`a
-Изградба на водоводна мрежа за висока зона лев брег.
- Изградба на водовод за висока зона нас.Лозаново
- Изградба на водоводен систем во с. Дрење
- Изградба на водовод во с. Луке за маалите Просарци, Мачорци и Камењарци
- Изградба и реконструкција на водовод во с. Кркља
- Замена на азбестно цементните водоводни цевки во градот (приоритет)
VI. Izgradba na kanalizaciona mre`a
1. Доизградба на главен колетор и спојување на десен со лев колетор до
локалитет на пречистителна станица за фекални води
2. Prodol`uvawe na kanalizaciona mre`a vo naselba
"Belevo" i "Me~kovska maala".
3. Prodol`uvawe na kanalizacija на Улица „Осоговска“; Л= 50,00 м
4. Izgradba na kanalizaciona mre`a vo selo Konopnica slivno
podra~je na Selska reka, секундарна мрежа
5. Изградба на кanalizaciона мрежа vo Bojanov Дol
6. Kanalizacija - доизградба vo Mezovski livadi
7. Изградба на канализација во мала Трнци – село Конопница
8. Изградба на канализациона мрежа во с. Мождивњак (главна мрежа)
VII. ^istewe i odr`uvawe na regulirani vodoteci
- ^istewe i odr`uvawe na regulirani vodoteci.
VIII. Drugi grade`ni aktivnosti
1. Postavuvawe na propusti ("Kliment Ohridski," naselba
"Skrqava" i ulica "Goce Del~ev"; .
2. Izgradba na skali na ul. "Nikola Tesla";
3. Odvodnuvawe na ul. "Heroj Karpo{"pome|u "
Tre{ten Dol" i "Kukov Dol;
4. Изградба на заштитна ограда на дел од Ул.„Моша Пијаде“-спрот.маала.
IX. Изградба на регулација, порои и буици
1. Мини дол – населба „Белево“
2. Скрљавски дол
3. Куков дол
4. Спортивска маала од Ристена Гогова до М2
X. Sproveduvawe na eksproprijacija
Eksproprijacija na zemji{te }e se vr{i samo za realizacija na DUP i toa na
slednite ulici i lokaliteti:
1. Delovi na ulici na koi }e ima grade`ni aktivnosti, a dosega ne
se celosno eksproprirani.
2.Eksproprijacija na imot za probivawe na ulica „Пере Тошев“od "Kukov
Dol"kon naselbata "Begovi Bav~i" (pozadi novata benzinska pumpa).
3. Eksprpoprijacija na zemji{te za izgradba na ulica vo Tre{ten Dol.
4. Експропријација на Ул. „Гоце Делчев“
5. Експропријација на Улица покрај Домачки дол
6. Експропријација на Ул. „Климент Охридски“.
XI. Izgradba na teniski igrali{ta br. 2 i detski zabavni igrali{ta
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ХII. Zapo~natite infrastrukturni objekti da imaat prioritet za nivno
dovr{uvawe vo tekot na 2010 godina.
4. IZVORI NA FINANSIRAWE NA PROGRAMATA
I. ПРИХОДИ

1.Sredstva od nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te (komunalii) od gra|ani od drugi fizi~ki i
3.000.000,00
pravni lica..........................................................................
2. Sreдstva od tekovni transveri od drugi nivoa na vlast...6.000.000,00
3. Средства од трансверите од буџетите на фондовите .............. 7.200.000,00
4.Средства од донации на Амбасади на европски држави........... 3.900.000,00
5.Средства од Министерствата на РМ
....................... 8.700.000,00
6. Средства од ЕАР………………………………………….......... 4.110.000,00
7. Sredstva od Agencijata za mladi i sport -odobreni
Sredstva ………………………………………………………….5.000.000,00
8. Sredstva od Agencijata za mladi i sport vo o;ekuvawe….4.000.000,00
9. Sredstva od buxet na op{tina Kriva Palanka ............
300.000,00
________________
Вкупно =
42.210.000 ,00 денари
5. PRESMETUVAWE NA TRO[OCITE ZA UREDUVAWE
NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE

I-va ekstra zona koja gi opfa}a:
- Ul. "Mar{al Tito" od Solarski most - do most na Nimulija kaj стара
Avtobuska stanica.
II-ra zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "Mar{al Tito" 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."Mar{al Tito" oд долот во населба
„Единство“do Klanica, vklu~vajki go i prostorot pome|u ul.„Mar{al Tito“
i KrivaReka od stara avtobuska stanica do Kasarna.
IV-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "8-mi Oktomvri"
- Ul. "Partizanska";
- Ul. "Mo{a Pijade" asfaltiran del;
- Ul. "Nikola Tesla" bez noviot krak;
- Ul. "Ilindenska", bez prostorot kaj star zelen pazar
- Ul. "3-ta Makedonska Udarna Brigada";
- Ul. "Jane Sandanski;
- Ul. "Heroj Karpo{"
- Ul. "Makedonska";
- Ul. "Goce Del~ev" - asfaltiran del;
- Ul. "17-ta Makedonska Udarna Brigada";
- Ul. "D-r. Nasko Tamburkov";
- Ul. "Dimitar Arsov";
- Ul. "^upino Brdo";
- Nas."Gorni Bav~alk";
- Ul. "Bagla~ka" asfaltiran del;
- Ul. "Boris Kidri~";
- Ul. „Orce Nikolov";
- Ul. "Ivo Ribar Lola";
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- Ul. "\or~e Petrov";
- Ul. "Ratko Minev" asвaltiran del;
- Ul. "Joakim Kr~ovski:
- Ul. "Prohor P~inski"
- Ул „ 11ти Октомври “
- Ул„ Пиринска “ асвалтиран дел
- Сите други асваслтирани улици
V- ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "Nikola Tesla" - nov krak
- Ul. "Bagla~ka" neasfaltiran del;
- Ul. "Goce Del~ev" - neasвaltiran del;
- Ul. " 4-ti Juli";
- Nas. "Begovi Bav~i";
- 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. "Skrqava";
- Nas. "Conev Rid";
- Ul. "Koce Metalec";
- Naselba "Grama|e";
- Nasелба "Lozanovo";
- Ulica "Edinstvo"; i
- Site drugi neasfaltirani ulici;
- Mezovski livadi kaj nov most катастарска општина Крива Паланка
Vo tekot na 2010 godina }e se ureduva grade`no zemji{te na lokalitetite
kade {to e delumno uredeno grade`noto zemji{te spored ovaa Programa }e
iznesuva:
I-va Ekstra zona...................................................
3.000,00 den/m2
2.500,00 den/m2
II-ra zona...............................................................
III-ta zona и тоа:
A Pripremni raboti
-geomehani~ki raboti...................................................
30,00 den/m2
- geodetski raboti...........................................................
40,00
"
- imotno-pravni raboti.................................................
440,00
"
- probivawe na soobra}ajnici......................................
230,00
"
- izrabotka na tehni~ka dokumentacija......................
50,00
"
Б. Трошоци за определување на градежно земјиште
- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi(bez asfalt)..... 550,00
- izrabotka na vodovodna instalacija..........................
40,00
- izrabotka na elektri~na instalacija........................
40,00
300,00
- izrabotka na kanalizaciona mre`a............................

"
"
"

V. Ostanati tro{oci
- nadzor, revizija, bankarski tro{oci.........................
30,00 "
________________________
Vkupno: 1.750,00 den.
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IV-ta zona
A.Pripremni raboti
- geomehani~ki raboti.............................................................. 30,00 den/m2
- geodetski raboti...................................................................... 40,00
"
- imotno-pravni raboti............................................................ 430,00
"
- probivawe na soobra}ajnici................................................. 230,00
"
- izrabotka na tehni~ka dokumentacija................................ 40,00
"
B.Tro{oci za opredeluvawe na grade`no zemji{te
- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi bez asfalt ....... 530,00
"
- izrabotka na vodovodna instalacija...................................
40,00
"
- Izrabotka na elektri~na instalacija................................
40,00
"
- izrabotka na kanalizaciona mre`a..................................... 180,00
"
V. Ostanati tro{oci
- nadzor, revizija, bankarski tro{oci..................................
30,00
"
_____________________
Vkupno:
1.400,00 "
V-ta zona
A. Pripremni raboti
- geomehani~ki raboti.............................................................. 30,00 den/m2
- geodetski raboti..................................................................... 40,00
"
- tro{oci za imotno-pravni raboti..................................... 200,00
"
- probivawe na soobra}anici................................................. 230,00
"
- izrabotka na tehni~ka dokumentacija............................... 30,00
"
B. Tro{oci za opremuvawe na grade`no zemji{te
- izrabotka na soobra}ajnici i parkinzi bez asfalt...... 280,00
- izrabotka na vodovodna instalacija.................................. 30,00
- izrabotka na elektri~na instalacija................................ 30,00
- izrabotka na kanalizaciona mre`a.................................... 160,00

"
"
"
"

V. Ostanati tro{oci
- nadzor, revizija, bankarski tro{oci, taksi i dr............ 20,00
"
___________________
Vkupno:
1.050,00
"
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.......................................................................... 3.000,00 den/m2
II-ra zona........................................................................ 2.500,00
,,
III-ta zona...................................................................... 1.750,00
"
IV-ta zona..................................................................... 1.400,00
"
V-ta zona.....................................................................
1.050,00
"
Visinata na sredstvata za komunalno ureduvawe za izgradba na deloven
prostor prema odredenite zoni vo gradot Kriva Palanka }e iznesuva:
I-va zona........................................................................ 4.000,00 den/m2
II-ra zona...................................................................... 3.000,00
"
III-ta zona..................................................................... 2.000,00
"
IV-ta zona..................................................................... 1.700,00
"
V-ta zona ..................................................................... 1.500,00
"
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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 до 50 m2......
2. Za industriski proizvodni objekti до 100 m2.
3. Za industriski proizvodni objekti nad 100 m2
Б. 2-ра зона
1. Za industriski proizvodni objekti до 50 m2......
2. Za indu striski proizvodni objekti до 100 m2.
3. Za industriski proizvodni objekti nad 100 m2
В. 3-та зона
1. Za industriski proizvodni objekti до 50 m2......
2. Za indu striski proizvodni objekti до 100 m2.
3. Za industriski proizvodni objekti nad 100 m2

1.300,00 den
1.200,00 deн
950,00 den
1.000,00 den
900,00 deн
800,00 den

1. Za objekti za prodavawe na nafta i nafteneni
derivati po m2.................................................................

700,00 den
600,00 deн
500,00 den

9.000,00 den.

Во прва зона за производни објекти спаѓаат улиците наведени во прва и втора
зона од уредувањето на градежното земјиште за станбен простор.
Во втора зона спаѓаат улиците наведени во трета и четврта зона за станбен
простор.
Во трета зона спаѓаат улиците наведени во пета зона за станбен простор.
Visinata na sredstvata za priklu~ok vo kanalizaciona mre`a }e iznesuva
7.500,00 den. За колективни станбени згради за еден стан и за семејна куќа a }e se
koristat soglasno Odlukata za nadomestok za priklu~ok vo kanalizacionata mre`a.
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.
6. VISINA NA NADOMESTOKOT ZA UREDUVAWENA GRADE@NOTO
ZEMJI[TE I NEGOVATA RASPREDELBA

1. Stanbeni objekti
- investitorot koj }e gradi nov objekt 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 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 prenamenata;
- za podrumski prostorii, pomo{ni prostorii, ostava za gorivo, kotlara,
trafostanica vo objekt investitorot }e pla}a sredstva za ureduvawe na grade`no
zemji{te vo visina od 30 % od nadomestokot utvrden so ovaa Пrograma;
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- za suterenski prostor vo objektot }e se napla}a 75% od utvrdeniot iznos
na nadomestokot za komunalno ureduvawe;
- za potkrovje investitorot }e pla}a sredstva za ureduvawe na grade`no
zemji{te vo visina od 10% od nadomestokot utvrden po ovaa Programa, dokolku
nadzidokot на надворешните зидови има висина до 1,5 м., а висината на просториите да
изнесува до 2,5 м., а за просториите со висина над 2,5 м. инвеститорот ќе плаќа
надоместок во висина од 100% од надоместокот утврден по оваа Програма.
- za dogradbaна објекти nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te
iznesuva 100% od pogore utvrdenite iznosi po m2 po neto povr{ina;
za nadgradba na postojnite objekti nadomestokot za ureduvawe na
grade`no zemji{te iznesuva 100% od pogore utvrdenite iznosi po m2 po neto
povr{ina;
- za gara`i koi se vo sklop na stanbeniot objekt investitorite }e pla}aat
sredstva vo visina od 10% od utvrdeniot nadomestok so ova Programa;
- za gara`i koi ne se vo sklop na stanbeniot objekt investitorite }e pla}aat
sredstva vo visina oд 30% od utvrdeniot nadomestok so ovaa Programa;
- za balkoni - vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo visina od 20%
po m2 od utvrdeniot nadomestok od ovaa Programa;
- tеrasi - за отворени тераси не се плаќа надоместок за уредување по
Правилникот бр. 80/01.
- za logii vo objektot investitorot }e pla}a sredstva vo visina od 20% po
m2 od utvrdeniot nadomestok od ovaa Programa;
za stanben prostor: sobi, kujni, trpezarii,,salon,{pajzovi,hodnici,
sanitarni ~vorovi i sl. }e se naplatuva 100%;
- za izgradeni semejni ku}i za koi investitorot go uredil основниот степен на
grade`noto zemji{te и висината на надоместок за уредување на градежно земјиште ќе
изнесува 30% од утврдениот надоместок во зоната во која се наоѓа локалитетот по оваа
Програма.
- za individualni stanbeni objekti za koi investitorot ima uplateno
sredtva za ureduvawe na grade`no zemji{te za celokupnata grade`na parcela, a
objektot e vo sklop na potvrdenata zna~ka investitorot nema da pla}a sredstva za
ureduvawe na grade`no zemji{te, a dokolku se potrebni dopolnitelni vlo`uvawa
za izgradba na komunalnata infrastruktura ja pla}a presmetanata vrednost po
Programata za tie komunalni infrastrukturni objekti.
2. Delovni javni i proizvodni objekti
- za korisen deloven prostor investitorot }e pla}a sredstva za ureduvawe
na grade`no zemji{te 100 % od nadomestokot utvrden od ovaa Пrograma.;
- за корисен деловен простор во поткровје инвеститорот ќе плаќа 100% од
надоместокот утврден со оваа Програма.
- za magacini, prostorii vo vizba investitorot }e pla}a vo visina od 40 % od
nadomestokot utvrden so ovaa Пrograma;
-za gara`i koi se vo sklop na delovniot t.e. proizvodniot objekt
investitorite }e pla}aat sredstva za ureduvawe vo visina od 10% od utvrdeniot
nadomestok so ova Programa;
3. Drugi objekti
- za katna gara`a investitorot }e pla}a sredstva za ureduvawe na grade`no
zemji{te vo visina od 20 % od nadomestokot utvrden so ovaa Programa.
- za sportski pokrieni objekti investitorot }e pla}a sredstva za ureduvawe
na grade`no zemji{te vo visina od 50 % od nadomestokot utvrden po ovaa
Programa.
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- za otvoreni pazari{ta investitorot }e pla}a sredstva za ureduvawe na
grade`no zemji{te 20% od izgradenata povr{ina.
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 do 2,50 m.
|) SKALI: se vertikalna komunikacija vo objektot, и за истите не се плаќа
надоместок за уредување на градежно земјиште по Правилникот бр. 80/01.
Vo kolku investitorot izgradi pogolema neto povr{ina od onaa po заверен
основен проект од Одделението за урбанизам , investitorot e dol`en da ja plati
dopolnitelno утврдената razlika на корисен станбен и деловен лпростор po cena {to
}e va`i na denot na prijavuvawe, odnosno na denot na otkrivawe na vi{okot od
надлежен Organot.
7. VISINATA NA NADOMESTOKOT ZA NASELENITE MESTA
ZA KOI IMA URBANISTI^KA DOKUMENTACIJA
ZA NASELENI MESTA I USVOENO OP[TI AKTI

Odredbite od ovaa programa va`at i za site naseleni mesta vo op{tinata za
koi ima urbanisti~ka dokumentacija za naseleno mesta i usvoeno op{ti akti.
Naseleni mesta za koi ima urbanisti~ka dokumentacija :
- s. Konopnica ;
- s. Mowdivwak ;
- s. Gradec.
Vo ovie naseleni mesta sredstvata za ureduvawe na grade`no zemji{te }e
iznesuvaat 300 den/m2, a za deloven prostor 500 den/m2.
Naseleni mesta za koi ima usvoeno op{ti akti:
s.Martinica, s. Dura~ka Reka, s.Stanci, s.Varovi{te, s. Krkqa, s. @idilovo, s.
Uzem, s.Trnovo, s. Luke, s. Podr`ikow, s. Dubrovnica, s. Kiselica, s. Osи~e, s.
Drewe, s. Gradec, s. Mete`evo, s. Ogut, s. Nerav, s. Tlminci, s. Dlaboчica, s.
Borovo,delnas.Mo`divwaks.Ko{ari,s.Lozanovs.Gabar,s.G.Crcorija.s.M.Crcorija,d
elnas.Konopnica, s. Kostur,s.Ba{tevo,s.Krstov Dol i dr.
I- va zona
- Selo Tlminici,s. Drewe, selo Varovi{te, selo Trnovo (Samokov), s.Krkqa
s. @idilovo, selo Uzem po 250 m. levo i desno od magistralniot pat M-2,potoa
s. Kiselica,s. Drewe,s. Dubrovnica, s. Krstov dol,s. Osi~e,s. Gaber, s.
Gradec, s.Mete`evo, s. Ogut, s. Podr`i Kow и др. 250 m levo i desno od
Regionalen pat,
-potoa {irina 150m. levo i desno od asvaltiranite lokalni pati{ta с.
Кошари,с. Дурачка Река ,с. Станци,с. Дрење, с. Подржи коњ,с. Луке,с. Мала Црцорија,с. Г.
Црцорија,с. Градец,с. Лозаново с. Нерав, с. Варовиште,с. Кркља,с. Узем,с.Трново,с.
Киселица, с.Осиче и др.
II. zona
Site preostanati naseleni mesta za koi ima doneseno op{ti akti i delovite
od naselenite mesta koi {to ne se opfateni so prva zona.
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Sredstvata koi {to treba da bidat uplateni za neto izgradena povr{ina
stanben prostor se:
I . va zona ............................................................................. 150,00 den.
I I. ra zona .............................................................................. 100,00 den
Sredstvata koi {to treba da bidat uplateni za neto izgradena povr{ina
deloven prostor se:
I. va zona................................................................................. 200,00 den.
II. ra zona................................................................................ 150,00 den
Sredstvata {to }e bidat ubereni }e bidat namenski iskoristeni za
izgradba
na osnovnata komunalna infrastruktura vo naselenite mesta.
8. NA^IN NA RASPREDELBA NA SREDSTVATA ZA
FINANSIRAWE ZA IZGRADBA I ODR@UVAWE
NA INFRASTRUKTURATA

I. Za izrabotka na detalni urbanisti~ki planovi... 2.000.000,00
______________________________
ВКУПНО: 2.000.000.00 денари
II. Izrabotka na tehni~ka dokumentacija
1. Tehni~ka dokumentacija za kanalizacija...........
200.000,00
500.000,00
2. Tehni~ka dokumentacija za vodosnabduvawe.....
3. Tehni~ka dokumentacija za ulici.......................
300.000,00
4. Tehni~ka dokumentacija za potporni зидови.....
80.000,00
5. Tehni~ka dokumentacija za regulacija na dolovi
i buici
...............................................................
180.000,00
6. Tehni~ka dokumentacija za регулација на
Дурачка река ..............................................................
400.000,00
7. Техничка документација за атмосверска канализација .........................................................................
370.000,00
8. Техничка документација за спортски објекти .......
280.000,00
9. Tehni~ka dokumentacija za brana na Stane~ka Reka ...
10. Tehni~ka dokumentacija za hidrocentrala
na Kiseli~ka Reka...................................................
предвидени средства со
11. Tehni~ka dokumentacija za brana na Selska Reka
razvojni programi
Knopnica.......................................................................... за период 2010-2012 г.
12. Tehni~ka dokumentacija za izgradba na 9
Minihidroelektrani na postojnite vodovodni
сistemi Kalin Kamen -Kriva Palanka i село
Stanci -Kriva Palanka..................................................
_______________________
Vkupно:
2.310.000,00 денари
III. Izgradba na ulici:
1. Asfaltirawe na ulici............................................. 9.500.000,00
2. Poplo~uvawe na ulici со камена коцка и камени
плочи ............................................................................ 1.500.000,00
3. Tamponirawe na ulici............................................
500.000,00
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4. Drugi градежни aktivnosti na ulici.................. 1.000.000,00
________________________
Vkupno:
12.500.000,00
IV.Ureduvawe na gradsko zelenilo................................
80.000,00
V.Izgradba na potporni зидови...................................... 1.020.000,00
VI.Izgradba na vodovodna mre`a .................................. 1.000.000,00
VII.Tro{oci za izgradba и реконструкција на elektri~na
mre`a........ ................................................................... 100.000,00
VIII.Tro{oci za odr`uvawe na ulici и водотеци
300.000,00
IX.Izgradba на kanalizaciona mre`a ............................3.900.000,00
X. Tro{oci za ekspropijacija na zemji{te ............... 1.500.000,00
XI. Изградба на регулација на долови и буици ........... 6.200.000,00
XII Изградба на регулација на Дурачка Река .................
2.000.000,00
XIII Изградба на тениски игралишта бр. 2 и забавни
детски игралишта
.............. 9.300.000,00
ВКУПНО:
25.400.000,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I. За изработка на урбанистички планови .................2.000.000,00
I I. Изработка на техничка документација ................... 2.310.000,00
I I I. Изградба на улици ..................................................... 12.500.000,00
IV – XIII......................................................................................... 25.400.000,00
____________________
Вкупно
42.210.000,00 денари
Средствата 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 НБ на РМ.
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 Planka 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 april - mesec
oktomvri.
Vtoriot faktor e {to ubiraweto na sredstvata ima neramnomerno tempo i
dinamikata na izvr{uvawe na Programata }e zavisi od prilivot na finansiskite
sredstva.
Кога заради уредување на градежно земјиште е потребно да се постави
инфрастсруктура на туѓо земјиште или друга недвижност Општината Крива Паланка со
Решение воспоставува односи на присилна комунална службеност заради изградба и
поставување на објектот.
Rabotite za ureduvawe na grade`noto zemji{te }e gi vr{i Oddelenieto za
izgradba i odr`uvawe na komunalna infrastruktura.
Nadzor na grade`nite aktivnosti }e vr{i stru~no lice opredeleno od
Gradona~alnikot na Op{tinata.
Gradona~alnikot mo`e da sklu~i dogovor so stru~no lice da vr{i nadzor
nad izgradbata na objektite vo visina maksimum do 1% od vrednosta na
investiciite.
Br. 07- 4129/19
SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
04.12.2009 god.
Pretsedatel,
Kriva Palanka
_____________
Миле Милковски,с.р.
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Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM"
br.82/08) i Pravilnikot za stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te i
na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te
spored stepenot na uredenost (Slu`ben vesnik na RM" br. 80/01) i ~len 14 od
Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva Palanka, na
sednicata, odr`ana na 04.12.2009 godina, donese
PROGRAMA
Za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na lokalnata patna
mre`a vo Op{tina Kriva Palanka za 2010 godina
Programata za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na lokalnata
patna mre`a vo Op{tina Kriva Palanka za 2010 godina su{tinski }e se razlikuva
od Programata za 2009 godina, poradi toa {to grade`nite aktivnosti na lokalnata
patna mre`a vo 2010 }e bidat pogolemi bidej}i ve}e se obezbedeni sredstva za
rekonstrukcija i rehabilitacija na patniot pravec Kriva Palanka - s. Stanci vo
iznos od 35.500.000,00 denari,potoa op{tinata Kriva Palanka planira i ima
uslovi da obezbedi finansiski sredstva za vr{ewe nagrade`ni aktivnosti i na
drugi lokalnipatni pravci za koi ima tehni~ka dokumentacija, a grade`nite
aktivnosti na lokalnata patna mre`a vo 2009 godina se odvivaa na del od patniot
pravec Kriva Palanka - s. Drenak poto~no na lokalitet Dura~ka Reka
v.m.Stojankino se izgradi del od patot so moderniziran kolovoz od asvalt vo
dol`ina od 2,50 km. Sredstva od EU-Programa za dobrososedstvo finansirana od
EAR vo iznos od 15.600.000,00den. i sopstveno u~estvoso so finansiski sredstva na
op{tina Kriva Palanka vo iznos 1.500.000,00 den.
, potoa se vr{ea popravki i odr`uvawe na lokalnata patna mre`a koja e so zemjan
kolovoz i toa vo s. @idilovo, s. Osi~e, s. Mete`evo s. Podr`ikow, ,s. Luke,
nasipuvawe i popravka na lokalen pat od zemjan kolovoz vo s. Trnovo, probivawe
na del od lokalen paten pravec vo dol`ina od 2,00 km.sKiselica({kolo v.m. Veli
vrv) -s. Mala Crcorija , potoa se izvr{i nasipuvawe so sloj od {qunkovitpeskovit materijal i iskop na kanavki za odvod na atmosverskata voda na paten
pravec M-2 - s. Dlabo~ica ,se izvr{i pro{iruvawe na patot Kriva Palanka - s.
Dura~ka Reka i dr.
Prgramite vo izminatite godini bea mnogu obemni i nesrazmerni so
finansiskite sredstva koi {to Op{tinata gi obezbeduva{e za ovaa namena, pa
poradi novata postavenost na Lokalnata samouprava kako vo delot na
finansiraweto i ubiraweto na finansiskite sredstva, pri {to precizno se bara
to~no da se utvrdat realnite sredstva koi {to mo`at da se uberat vo Buxetot na
Op{tinata za ovaa namena i trezorskoto rabotewe koe {to ne trpi nikakvi
otstapki od predvideniot Buxet za narednata godina.
Od dosega{nite iskustva vo realiziraweto na Programite kako sredstva
koi so sigurnost mo`at da se planiraat vo Programata se sredstvata {to gi
dobivame od Dr`avnata Agencija za magistralni i regionalni pati{ta
na Republika Makedonija , od koja {to vkupna suma 50% e nameneta za lokalnata
patna mre`a vo gradot Kriva Palanka .
Isto taka Op{tinata Kriva Palanka aplicira{e so 5 proekti
do
Ministerstvoto za lokalna samouprava, Dr`avnata Agencija za magistralni и
regionalni pati{ta ,Ministerstvo za transport i vrski i dr. pri {to prifaten e
eden proekt za Rehabilitacija i rekonstrukcija na patniot pravec Kriva Palnka
(Manevski most na Dura~ka Reka) - s.Stanci vo dol`ina od 5,00 km. pri {to se
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odobreni finansiski sredstva za realizacija proektot vo iznos od 35.500.000,00
denari
Preostanatite sredstva koi {to }e bidat sostaven del na ovaa Programa
sredstva odvoeni od Op{tinata, sredstva od donacii od razni fondacii, kako i
sredstva ubereni od mesnoto naselenie se relativno nesigurni i za ovie sredstva
mo`e da se zboruva samo so pribli`na to~nost.
P R I H O D I:
1. Sredstva od Dr`avnata Agencija za magistralni i regionalni pati{ta i se
odobreni sredstva vo iznos od _____________________________________35.500.000,00
2. Sredstva od Biro za stopansko-nedovolno razvieni podra~ja ________3.000.000,00
3. Sredstva od Dr`avnata Agencija za pati{tan a RM
se planira so gotov Proekt e aplicirano i se o~ekuva iznos od ___ 25.300.000,00
4. Sredstva od mesno naselenie (mesen samodoprinos)________________ 200.000,00
5. Sredstva od Op{tina Kriva Palanka ___________________________ 2.600.000,00
6. Sredstva od EU-Programa za dobrososedstvo finansirana od
EAR-aplicirano so Proekt i se vo o~ekuvawe vo iznos od _______ 14.186.793,00
7. Sredstva od Ministerstvo za transport i vrski __________________ 10.000.000,00
8. Sredstva od Ministerstvo za lokalna samouprava _________________10.000.000,00
9. Sredstva od Dr`avnata Agencija za Pati{ta na RM ,
redovno odobruvawe za odr`uvawe na lokalna patna mre`a_______ 4.500.000,00?
_____________________________
V K U P N O: 105.286.793,00den.
A. Izgradba i rekonstrukcija na lokalni patni pravci vo
Op{tina Kriva Palanka
1. Rrekonstrukcija i rehabilitacija na lokalen paten pravec Kriva Palanka (manevski most) do selo Stanci L=5,00 km
2. Rekonstrukcija i rehabilitacija na lokalen paten pravec Kriva Palanka - selo Konopnica - selo Mo`divwak - selo
Borovo 7,00km.
B. Na slednava patna mre`a - patni pravci }e se izvr{i doteruvawe na
niveleta, tamponirawe, odvodnuvawe i asfaltirawe so BNHS-16 so D-7 sm i
{iro~ina na kolovozot od 3,50 m.
B1. Patni pravci vo ridsko-planinski, pograni~ni i
kompaktno zaostanati podra~ja
1. Doizgradba na paten prave s.Varovi{te - Kalin Kamen
L = 2,2 km
2. Paten pravec s. Dlabo~ica - s. Ba{tevo
3. Paten pravec s. Dura~ka Reka (Metov) - s.Drenak
4. Izgradba i rekinstrukcija na lokalen pat selo Krkqa
5. Izgradba na lokalen paten pravec M-2 -selo Dlabo~ica
B2. Patni pravci vo ruralni podra~ja
1. Paten pravec s.Konopnica (Школо- Crkva)
2. Paten pravec s.Konopnica (Grama|e-Spas)
3. Патен правец с. Конопница (Деловоци-Кула-Црква)

L = 3,0 km
L = 2,5 km
L = 3,0 km.
L = 3,0 km.
L = 1,0 km
L = 1,5 км.
L = 1,5 км.
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В. Na slednive patni pravci se planira rekonstrukcija, sanacija,
delumno probivawe, odvodnuvawe i doteruvawe na niveleta
1. Paten pravec Arbana{ki Dol - s.@idilovo
L = 2,0 km
2. Paten pravec Manastir - spomenik vo s. Krkqa
L = 2,0 km
3. s..Gradec - (Krstata padina),
L = 1.0 km
4. Probivawe na lokalen pat s.Uzem маала (Страовица)
L = 1.2 km
5. Paten pravec zavr{etok na asvalt s.Trnovo-Karaula Kopriva
L = 3.0 km
6. Odr`uvawe na lokalenата patна мрежа во Општината
G. Na slednive patni pravci se planira izrabotka
na tehni~ka dokumentacija
1. Paten pravec
M2-Kr.Palanka-s.Konopnica s.Mo`divwak-s.Borovo
Л = 7,0 км.
2. Paten pravec
M2- s.Krkqa - do Spomenik
L = 2,0 km
3. Paten pravec
s.@idilovo - Grobi{ta
L = 1,0 km
4. Paten pravec
Belevo - s.Konopnica
L = 4,0 km
5. Paten pravec
Trnska maala - Borovski pat
L = 1,0 km
6. Paten pravec
s. Kiselica prema Repetitor
L = 2,0 km
7. Paten pravec
Lova~ka ku}a - Ezero Kalin Kamen
L = 2,0 km
8. Paten pravec
Stambolici-Dalovodci-Kula s.Konopnica L = 2,0 km
L = 2,0 км.
9. Selo Kiselica
(Kiseli~ko {kolo-Veli vrv
10. Selo Luke
(Zli dol-Zlo brdo-^upino brdo)
L = 2,0 км.
L = 2,0 км.
11.M2 - Selo Tlminci
12.M2 Selo Martinica
L = 2,0 км.
13. Paten pravec od s. Dubrovnica maala Srbinovci do {irina
14. Paten pravec Dolni gradec (od izbira~ko mesto)
L = 2,0 км.
15. Paten pravec s.Drewe (regionalen pat s.Ogut do maala
\or|inci.
16. Gradec-Crkva=Petkovci-Ggabar
L= 4,00 km.
17. Lova~ka ku}a-Mandra–Carev vrv
L= 16,00km.
18.Mo`divwak -Ku~e{kipreslap
L= 7,00km
19. Varovi{te - Krkqa Spoenik
L= 2,00km
20. Nerav- German
L= 20,00km
21. Drenak-Bari -Ku~e{ki preslap
L= 8,00km
22. Konopnica -v,m. Krst
L= 4.500km
D. Za{tita na izgradenata patna mre`a od uzurpacija,
sanacija na propusti i objekti i krpewe na dupki.
Poradi razbieniot tip na naselbite vo Kriva Palanka lokalnata patna
mre`a e dosta golema. Intenzitetot na izgradba i rekonstrukcija na patnata
mre`a vo poslednite nekolku godini e dosta mala i skoro nezna~itelna.
Sredstvata {to se izdvojuvaat za odr`uvawe na ve}e izgradenata patna mre`a se
minimalni taka da op{ta konstatcija e deka lokalnata patna mre`a se nao|a vo
mnogu lo{a sostojba. Dokolku vo naredniot period ne se iznajdat sredstva za
krpewe na o{tetenata kolovozna lenta dobar del od kolovozot nema da bide vo
funkcija i u{te pove}e }e go ote`ne i onaka ve}e ote`natiot soobra}aj.
R A S H O D I:
A. Izgradba, rekonstrukcija i rehabilitacija na lokalni patni
pravci vo Op{tina Kriva Palanka ..............................................
80.800.000,00
Б1. Patni pravci vo ridsko-planinski, pograni~ni i
kompaktno zaostanati podra~ja..........................................
18.186.793,00
Б2. Patni pravci vo ruralni podra~ja.............................................
3.500.000,00
В. Na slednive patni pravci se planira rekonstrukcija,
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sanacija, delumno probivawe, odvodnuvawe i doteruvawe
na niveleta.......................................................................................
1.200.000,00
Г. Na slednive patni pravci se planira izrabotka na
tehni~ka dokumentacija................................................................
1.500.000,00
Д. Za{tita na izgradenata patna mre`a od uzurpacija,
sanacija na propusti i objekti i krpewe na dupki..................
1. 600.000,00
_______________________
V K U P N O:
105. 286.793,00
Zabele{ka:
Programata za 2010 godina vo odnos na finansiskite sredstva so koi {to
raspolaga Op{tinataKriva Palanka i koi {to planira da gi dobie ovaa godina i
pokraj zna~itelnata restrikcija vo sporedba so Programata za 2009 godina, kako i
vo prethodnite godini e obemna, dosta golema i nerelna, od pri~ina {to sakame da
ostavime po{irok manevarski prostor na mesnoto naselenie koe i dosega se samo
organizira{e vo sobiraweto na sopstveni sredstva, vo iznao|aweto na
investitori i lobirawe kaj najra~li~ni institucii i fondovi za iznao|awe na
na~ini vo ostvaruvaweto na svoite potrebi. Sepak nesporno e deka potrebite na
mesnoto naselenie se daleku pogolemi od mo`nostite i sredstvata {to se na
Op{tinata, pa poradi toa vo naredniot period e neophodna maksimalna
anga`iranost na Lokalnata samouprava za iznao|awe na pove}e sredstva za
re{avawe na problemite na naselenieto vo Op{tina Kriva Palanka od oblasta na
lokalnata patna mre`a.
Br. 07- 4129/11
0412.2009 god.
Kriva Palanka

SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
Pretsedatel,
Mile Milkovski,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалнлата патна мрежа
во Општина Крива Паланка за 2010 година

1. Се прогласува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалнлата патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2010
година, што Советот ја донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/12
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na RM"
br.82/08) i Pravilnikot za zimsko, periodi~no i interventno odr`uvawe na
javnite pati{ta ("Slu`ben vesnik na RM" br.152/08) i ~len 14 od Statutot na
Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva Palanka, na sednicata,
odr`ana na 04.12.2009 godina, donese
PROGRAM A
Za zimsko odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite
pati{ta vo Op{tina Kriva Palanka za 2010 godina
Programata za zimskoto odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite
pati{ta vo tekot na zimskata sezona 2009-2010 godina }e bide prilagodena na
klimatskite i reljefnite uslovi koi {to vladeat vo Op{tina Kriva Palanka.
Na{ata Op{tina e ridsko-planinsko podra~je od razbien tip na naselenite mesta
koi se dosta oddale~eni od samiot grad, so umerena kontinentalna klima i so
nedovolno razviena patna mre`a, posebno asfaltiraniot del. Od tie pri~ini na
pove}e patni pravci poradi ostrite i tesni krivini ne e mo`no da se vr{i
~istewe na patot, a toa se patnite pravci Kriva Palanka - s. Gradec , Manastir Gorno Varovi{te kon Kalin Kamen, Kriva Palanka -Drewe- s. Kiselica dva patni
pravca vo selo Podr`ikow i kon selata Golema Crcorija i Mala Crcorija poradi
{to na ovie patni pravci vo uslovi na poobilni vrne`i od sneg neophodno e
anga`irawe na grade`na mehanizacija. Poradi seto ova pogore navedeno za
izvr{uvawe na aktivnostite za zimsko odr`uvawe se sproveduva vrz osnova na
Godi{en akcionen plan koj gi opfati slednive segmenti:
• Organizacionata postavenost i obvrski na ovlasteniot subjekt za
zimsko odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta i na
drugite u~esnici povrzani so izvr{uvawe na rabotite okolu
otstranuvaweto na snegot i ledot, odnosno golomrazicata.
• Obem, dinamika i funkcionirawe na ovlastenata zimska slu`ba za
otstranuvawe na snegot i ledot.
• Soobra}ajnici so prioritet na otstranuvawe na snegot i golomrazicata,
kako i za posipuvawe i stavawe na soodveten abraziven materijal i
spisok na kriti~ni to~ki i vitalni objekti.
• Broj i vid na mehani~ki sredstva, nivna namena, na~in i raspored na
koristewe.
• Broj i raspored na lica koi u~estvuvaat vo izvr{uvaweto na rabotite
svrzani so otstranuvaweto na snegot i ledot.
• Obvrska, uslugi i sredstva na drugi u~esnici koi se vklu~uvaat vo slu~aj
na potreba.
• Mesta opredeleni za deponirawe na sobraniot sneg i led.
• Potrebni finansiski sredstva za sproveduvawe na Programata i sl.
Godi{niot akcionen plan za zimsko odr`uvawe se izgotvuva najdocna 45
dena pred po~etkot na zimskata sezona koja trae od 15.11.2009 do
15.03.2010 godina.
ORGANIZACIONA POSTAVENOST

Odr`uvaweto na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta vo zimskiot
period. t. e. nivno ras~istvuvawe od sneg i led i pospipuvawe na istite so
abrazivni materijali go vr{i Oddelenieto za izgradba i odr`uvawe na
komunalnata infrastruktura (vo ponatamo{niot tekst Oddelenieto).
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Op{tinata raspi{uva Oglas (Tender) za pribirawe na ponudi za zimsko
odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta.
Op{tinata potpi{uva dogovor so izbraniot ponuduva~ za cenata, na~inot,
dinamikata i vremetraeweto na odr`uvaweto na ulicite, trotoarite i lokalnite
pati{ta.
Dokolku na raspi{aniot oglas (Tender) dvapati ne se prijavat dva ili
pove}e ponuduva~i Op{tinata stapuva vo neposredna spogodba so liceto koe
dostavilo svoja ponuda i sklu~uva dogovor za zimsko odr`uvawe na ulicite,
trotoarite i lokalnite pati{ta vo Op{tina Kriva Palanka.
OBEM I DINAMIKA

Obemot i dinamikata na odr`uvaweto na ulicite, trotoarite i lokalnite
pati{ta vo zimskite uslovi se opfateni vo dogovorot. Od dosega{noto iskustvo
ima proizlezeno deka potreba od zimsko odr`uvawe vo Op{tina Kriva Palanka
ima najmalku 3 meseci vo godinata i toa: Dekemvri, Januari i Fevruari so po
najmalku 40 efektni rabotni ~asovi za eden mesec ili 120 efektivni rabotni ~asa
za tri meseci. Vo slu~aevi koga zimata zapo~nuva porano, a trae do pokasno ili
imame pointenzivni vrne`i od sneg vo tekot na ovie 3 meseci so izveduva~ot na
rabotite se pravi poseben dogovor za vi{okot na rabotnite efektivni ~asovi.
Dokolku efektivnite rabotni ~asovi ne bidat iskoristeni vo obemot sklu~en vo
dogovorot Op{tiната }e gi iskoristi za svoi potrebi vo tekot na zimskata sezona
ili po zavr{uvaweto na sezonata.
ULICI VO GRAD KRIVA PALANKA KOI [TO
IMAAT POTREBA OD ZIMSKO ODR@UVAWE

1. Pristapi do: Medicinski centar, Gradinka "Ivo Lola Ribar" kaj
@itni Magacin, Gradinka "Ivo Lola Ribar" vo Centar, Gradinka"Ivo
Lola Ribar" vo "Osi~ka Maala" i seto toa vo dol`ina od L = 300 m.
2. Ulica "8-mi Oktomvri" do most vo "Manevci"
L = 1650m
3. Ulica "17-ta Makedonska Udarna Brigada",
L = 490m
so asfaltirani krakovi
4. Ulica "D-r. Nasko Tamburkov" - asfaltiran del
L = 600m
5. Ulica "Goce Del~ev"
L = 700m
6. Ulica "Heroj Karpo{ i Nas."Lozanovo"
L = 1655m
7. Ulica "Partizanska"M.Pijade".
L = 1030m
8. Ulica "Nikola Tesla" - asfaltiran del
L = 430m
9. Ulica "Boris Kidri~" i "Jane Sandanski"
L = 715m
10. Ulica "Makedonska" i "Dimitar Arsov" i "Bagla~ka"
L = 1230m
11. Ulica "Ratko Minev"
L = 930m
12. Ulica "Joakim Kr~ovski"
L = 520m
13. Ulica kon „Саат“
Л = 350м
14. Site asfaltirani ulici vo gradot
15. Ulica ,,Mar{al Tito,,
L = 3.370m
16. Ulica ,,Boris Arsov,,
L = 280 m
17. Ulica ,,Pirinska,,kon m.v.Lova~ki Dom
L = 210 m
18. Ulica ,,Dimitar Vlahov,,
L = 250 m
Na site ulici vo gradot koi {to ne se asfaltirani, a po koi {to se odviva
soobra}aj }e bide izvr{en dotur na abraziven materijal (sol i rizla), a
posipuvaweto na abrazivniot materijal po ulicata }e go izvr{i samoto mesno
naselenie.
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LOKALNI PATI[TA VO OP[TINA KRIVA PALANKA
KOI IMAAT POTREBA OD ZIMSKO ODR@UVAWE

1. M-2 - s. Konopnica (Trnska maala)
L = 8.300,00 m.
2. Manevci - s. Dura~ka Reka - s.Stanci so krak za
Drenak do Metov
L = 7.500,00 m.
3. M-2 - s. Uzem prema s.Kostur (asfaltiran del)
L = 1.000,00 m.
4. Trnovska Reka - s. Trnovo (asfaltiran del)
L = 4.100,00 m.
5. M-2 - Manastir sv.Joakim Osogovski - Gorno Varov{te L= 5.500,00 m.
6. Selo Dobrovnica - selo Mala Crcorija (asvaltiran del) i krak
do s. Golema Crcorija
L = 5.000,00 m.
7. Selo Ogut - selo Nerav
L = 2.500,00 m.
8. Selo Krstov Dol (od Spasenina ku}a) - selo Luke
L = 6.000,00 m.
9. M-2 s. - Krkqa (asvaltiran del) Le{tarci
L = 1.500,00m.
10. Kriva Palanka- s.Drewe -s. Kiselica asvaltirav del.
L = 3.500,00m.
11. Od regionalen pat na m.v. Kitka - s. Podr`i Kow - Zli dol Mi{inska maala (asvaltiran del) i kon maala Kosa~i L = 4.000,00 m.
12. Kriva Palanka - s. Gradec (asvaltiran del)
L = 4.100,00 m.
13. Magistralen pat s. Dlabo~ica do zavr{etok na asvalt L = 500,00 m.
14. Mezovski livadi - asfaltiran del
L = 3.000,00 m.
15. Stane~ka krivina - krak Metov selo Drenak
BROJ I VID NA MEHANI^KI SREDSTVA

Spored dol`inata na lokalnata patna mre`a i ulicite vo gradot, kako i
kosinata (agolot) na ulicite vo gradot zimskoto odr`uvawe na istite }e bide
izvr{eno so eden kamion opremen so no` za ~istewe na snegot i ledot i solarka za
posipuvawe so abrazivni materijal. Kaminot mo`e da bide od razli~na marka
(tip), no mora da ima dupli prenos. Voedno e potrebno da ima rezerven kamion isto
taka so dupli prenos vo slu~aj na defekt na eden od kamionite.Vo slu~aj na
pobilni vrne`i se anga`ira и dopolnitelna mehanizacija.
BROJ I RASPORED NA LICA

Kako pridru`ba na kamionot }e bide anga`irano edno lice, a po potreba i
u{te edno lice vo slu~aj koga imame nevreme i mnogu niski temperaturi.
Dopolnitelni lica }e bidat vklu~eni ako za toa ima potreba i toa za
otstranuvawe na snegot, ledot od trotoarite i ulicite i utovar na istiot vo
kamion ili traktor i transport do gradskata deponija ili drugo mesto za
deponirawe koe naknadno }e bide opredeleno.
^isteweto na trotoarite pred vlezovite na individualnit stanbeni zgradi
i vlezovite na kolektivnite stanbeni zgradi se dol`nost na stanarite od tie
objekti.
^isteweto na trotoarite pred vlezovite na delovnite objekti i rabotni
organizacii se obvrska i dol`nost na sopstvenicite na tie objekti.
Abrazivnite materijali za posipuvawe }e bidat nabavuvani i skladirani vo
sorabotka izbereniot izveduva~ затоа {to Op{tinata seu{te nema obezbedeno
prostor za skladirawe na abrazivnite materijali.
POTREBNI FINANSISKI SREDSTVA

Od dosega{noto iskustvo za realizacijata na Programata za zimsko
odr`uvawe na ulicite, trotoarite i lokalnite pati{ta potrebni se sredstva vo
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visina od 1.524.800,00 denari, koi {to }e bidat obezbedeni od Fondot za
magistralni i regionalni pati{ta i od Buxetot na Op{tinata.
REKAPITULACIJA

Prihodi:
1. Агенција za magistralni i regionalni pati{ta........
1.324.800,00 dен.
2. Буџет на Општина Крива Паланлка ..................................
200.000,00
_____________________
Vkupno: 1.524.800,00 dен.
Rashodi:
1. Anga`irawe na kamion so плуг 3 m h 40 ~/ m= 3 h 295.000,00 = 885.000,00 d.
2. Abrazivni materijali
(sol i rizla)........................................................50 t h 7.700,00 = 385.000,00 d.
3. Anga`irawe na grade`na mehanizacija dokolku
ima potreba pri obilni vrne`i...............................
=150.000,00 d..
4. Anga`irawe na rabotnici dokolku ima
potreba .................................... ......................................
=100.000,00 д.
5. За 1 ефективен работен час ...........................................
= 4.800,00 д.
___________________
Vkupno:1.524.800,00 д.
Br. 07- 4129/15
04.12.2009 god.
Kriva Palanka

SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
Pretsedatel,

Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за зимско одржување на
улиците, тротоарите и локалните патиште во Општина
Крива Паланка за 2010 година

1. Се прогласува Програмата за зимско одржување на улиците,
тротоарите и локалните патишта во Општина Крива Паланка за 2010 година,
што Советот ја донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/16
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na
RM" br.82/08) i Pravilnikot za stepenot na uredenost na grade`noto
zemji{te i na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na
grade`noto zemji{te spored stepenot na uredenost ("Slu`ben vesnik
na RM" br. 80/01) i ~len 14 od Statutot na Op{tina Kriva
Palanka(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.7/06), Sovetot
na Op{tina Kriva Palanka na sednicata, odr`ana na 04.12.2009
godina, donese
P R O G R AM A
Za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na јавното osvetluvawe
vo Op{tina Kriva Palanka za 2010 godina

Со Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното
осветлување во Општината за 2010 година се предвидуваат следните
активности:
А. Изработка на техничка документација;
Б. Изградба на јавно осветлување;
В. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно
осветлување на град Крива Паланка;
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.
А. Изработка на техничка документација
Во 2010 година за изградба и реконструкција на системот за јавно
осветлување ќе се изготви следната техничка документација:
1.Изработка на проект за реконструкција на постојниот инсталаиран
систем за јавно осветлување на град Крива Паланка; и
2.Изработка на проекти за изградба на јавно осветлување на следните
локации:
- Осички мост – Мотел „Македонија“ – (стар пат);
- Централно подрачје – плоштад Крива Паланка и нов крак –
Ул.„Маршал Тито“ ;
- од поранешна Ф-ка „Карпош“ – клучка кај технички преглед;
- клучка кај Технички преглед – место викано Тополки.
Б. Изградба на јавно осветлување
Изградба на јавно осветлување во 2010 година ќе се изврши на
следните локации:
- Осички мост – Мотел „Македонија“ – (стар пат);
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- Централно подрачје – плоштад Крива Паланка и нов крак –
Ул.„Маршал Тито“ ;
- од поранешна Ф-ка „Карпош“ – клучка кај технички преглед.
За реализација на овие проекти во 2010 година ќе бидат инвестирани
3.000.000,00 денари.
В. Реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно
осветлување на град Крива Паланка
Во 2010 година ќе се отпочне со реконструкција на постојниот систем
за јавно осветлување на град Крива Паланка со замена на постојниот тип на
светилки кои се со живини сијалици со поставување на нов тип на светилки
со натриумови сијалици.
Со реализација на овој проект ќе се добие поквалитетно осветлување на
градот, помала потрошувачка на електрична енергија и со поголемо време на
траење.
За реализација на овој проект во 2010 година ќе бидат инвестирани
3.000.00,00 денари.
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 500.000,00 денари, а ќе има активности на:
- Улица „8-ми Септември“;
- Улица „Ристена Гогова“;
- Населба „Домачки Дол“;
- Улица „Ратко Минев“;
- Населба „Лозаново“;
- Населба„Бегови Бавчи “;
- Улица „Калилн Камен“;
- Улица „Осоговска“;
- Улица „Вера Јоциќ“;
- Населба „Скрљава“,
- Населба „Цонев Рид“
- Населба „Белево“
- Ул „Коце Металец“;
- С. Дурачка Река;
- С. Станци;
- С. Конопница;
- С. Мождивњак;
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- С. Тлминци;
- С. Узем;
- и други населени места каде има потреба и можности за поставување
на светилки.
Д. Тековно одржување на јавното осветлување и реконструкција
на мерниот систем за јавно осветлување
Во текот на 2010 година покрај тековното одржување на постојниот
инсталиран систем за јавно осветлување ќе се изврши и одвојување на
мерните системи во трафостаниците со цел да се осамостали системот за
јавно осветлување а со тоа ќе се створат подобри услови за поефикасно
одржување.
Се планира и поставување на нови мерни системи за јавното
осветлување со цел да се изврши приклучување на исталираните светилки на
системот за мерење на потрошувачка на електрична енергија и тоа:
-

село Мождивњак – маала Антовци;
село Добровница – централно подрачје;
село Луке – централно подрачје; и
село Тлминци.

За тековно одржување на постојниот инсталилран систем за јавно
осветлување и набавка на резервни делови и материјали, одволување на
мерните системи во трафостаниците и инсталирање на нови мерни системи
ќе бидат потребни 1.000.000.00 денари.
FINANSISKA PROGRAMA - REKAPITULACIJA
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

1. Приходи од наплата на такса за јавно осветлување.. ...........
8.300.000,00
2. Кредит од светска банка ........................................................
5.000.000,00
_________________________
Вккупно:
13.300.000,00
РАСХОДИ

1. Потрошена електрична енергија за јавно осветлување......
2. Тековно одржување и реконструкција на мерниот систем
за јавно осветлулвање...........................................................
3. Довршување на јавно осветлување-поставување на дополнителен број на светилки ..............................................
4. Изработка на техничка документација ...............................
5. Изградба на јавно осветлување ...........................................

4.800.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
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6. Реконструкција на постојниот инсталиран систем
за јавно осветлување на град Крива Паланка...................
3.000.000,00
_________________________
Vkupno:

13.300.000,00

Контрола на спроведувањето на Програмата по однос на динамиката и
наменсото користење на средствата ќе врши Општина Крива Паланка.
Бр. 07 -4129/17
07.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за изградба, реконструкција и
одржување на јавното осветлулвање во Општина
Крива Паланка за 2010 година

1. Се прогласува Програмата за изградба, реконструкција и одржување
на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2010 година, што
Советот ја донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/18
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________

Vrz osnova na Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik
na RM" br.82/08) i Pravilnikot za stepenot na uredenost na
grade`noto zemji{te i na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za
ureduvawe na grade`noto zemji{te spored stepenot na uredenost
("Slu`ben vesnik na RM" br. 80/01) i ~len 14 od Statutot na Op{tina
Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva Palanka, na sednicata,
odr`ana na 04.12.2009 godina, donese
ПРОГРАМА
За изградба, реконструкција и одржување на локалната
водоводна мрежа во Општината Крива Паланка за 2010 година

Од 2006 година Општината започна со изготвување на Програма за
изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна мрежа во
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Општината,од причини што во претходните години Општината не
располагаше со сопствени финансиски средства со кои би ја градела
локалната водоводна мрежа.
Ваквата состојба допринесуваше да локалната водоводна мрежа биде
градена на следниот начин:
• Обезбедување на финансиски средства од реални нивоа на државната
власт, министерства и фондови потпомогнати со учество на локалното
население (самите корисници), а Општината помагаше во добивање на
неопходните одобренија и согласности;
• Обезбедување на финансиски средства од разни меѓународни фондови
и донаторски организации заедно со средства на локалното население,
како и крајни корисници, Општината повторно помагаше само во
изготвување на техничката документација и добивање на неопходните
одобренија и согласности;
На овој начин изградени се голем број на водоводни системи во
Општината и во населените места во Општината, со што сме на пат да се
реши проблемот со водоснабдувањто на градот и на населените места во
Општината.
Ваквиот начин на градба сепак не го решава крајниот проблем со
водоснабдувањето во населените места бидејќи водоводите не се целосно
завршени, односно не се поставени водомери, не е обезбедена контрола на
потрошувачката, квалитетот на водата, 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 воопште немаат вода.
Во вака изградените водоводи иако Општината има вложено значителни
финансиски средства истите се оставени на стопанисување и одржување на
месните заедници т.е. на самите корисници.
Месните пак заедници онакви какви што се крајно неорганизирани не
можат да изнајдат средства за одржување на квалитетот на водата, како и за
тековно одржување на водоводите, 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.
Поучени од ваквото лошо искуство од минатото и најновиот изграден
водовод во Конопница маала Трнци и Дедомаџова маала, веднаш по
изградбата преземени се сите неопходни мерки и истиот е преотстапен на
стопанисување и одржување на ЈП „Комуналец“ од Крива Паланка , потоа
изградениот водоводен систем во должина од 2,6 км. во с. Дурачка Река
маалите Метоф и др., а на водоводниот систем во село Варовиште ќе се
направи реконструкција при што и двата водоводи ќе се преостапат на
стопанисување и одржување на ЈП „Комуналец“ од Крива Паланка .
Корисниците се должни да си платат приклучок кон водоводната
мрежа, да изградат регуларни шахти со водомери и да си ги плаќаат редовно
сметките за потрошената вода.
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ЈП „Комуналец“ е должен редовно да го контролира квалитетот на
водата, да испорачува квалитетна вода и да ги одржува водоводните системи
во исправна состојба.
Сите овие активности во врска со водоводните системи
беа
предвидени и реализирани со Програмите за 2008 и 2009 година .
Затоа Општината во наредната 2010 година треба да се сконцентрира
на разрешување на проблемите во врска со ставање на повеќе локални
водоводи во кои има вложувано и сопствени средства или средствата кои се
обезбедени од донација, а се обезбедени со ангажирање на Општината.
И покрај одреден отпор на месните заедници, режиските одбори и од
самото население ваквата постапка на доведување во исправна состојба на
сите селски водоводи од кои што се обезбедуваат со вода за пиење повеќе од
пет домаќинства мора да продолжи во наредните години во сите населени
места во Општината во кои функционираат заеднички водоводи, бидејќи
според законската регулатива неопходно е истите да бидат во исправна
состојба и потребно е да се преостапат на одредена институција или
претпријатие на нивно стопанисување и одржување .
Преземањето на сите поголеми селски водоводни системи од страна на
Општината и нивно преотстапување на стопанисување и одржување на ЈП„Комуналец“ ќе наиде на отпор од месното население, но истата постапка
мора да продолжи за доброто на самото месно население т.е самите
корисници.
Само на таков начин водоводите можат да се спасат од нивно
ринуирање 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.
Водата е природно богатство кое мора да се цени и чува, особено во
услови кога светот се повеќе и повеќе се соочува со недостиг со здрава и
квалитетна вода за пиење.
Цената и жртвата што треба да се даде за да се постигне тоа никогаш
нема да биде поголема од тоа да се има контролирана и квалитетна вода за
пиење односно да се има доволно вода за секого.
Во делот на водоснабдувањето на градот во наредната година главен
акцент ќе се даде на следните активности:
1. Изнаоѓање на финансиски средства за замена - реконструкција и на
преостанатиот дел на водоводниот систем во Крива Паланка изграден
од азбестни водоводни цевки со полиетиленски водоводни цевки во
град Крива Паланка ,при што ќ се постигне целта, односно ќе се
снабди населението што живее во град Крива Паланка со чиста и
здрава вода за пиење.
2. Отстранување на сите дефекти на најново изградениот водовод во
Варовиште доведување на негова потполна исправност со изградба на
шахти, поставување на водомери и негово преотстапување на
стопанисување и одржување од страна на ЈП „Комуналец“.
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3. Отстранување на сите дефекти на поново изградените водоводи во с.
Конопница од захватите во селска река и водоводот Балабаница Вирови - Грамаѓе доведување на истите во потполна исправност со
изградба на шахти, поставување на водомери и нивно преотстапување
на стопанисување и одржување од страна на ЈП„Комуналец“
4. Село Конопница има изградено повеќе водоводни системи, но истите
се во многу лоша состојба, иако с. Конопница има многу природна
изворска вода поголем дел од населението поради неконтролираната
потрошувачка на водата посебно во летниот период населението е без
вода за пиење, а и квалитетот на водата е под голем знак прашање.
5. Изнаоѓање на финансиски средства за изградба на водовод за дел од
село Кркља за што постои техничка документација на ниво на Основен
проект финансиран од самите корисници.
6. Изнаоѓање на финансиски средства за изградба на водовод за дел од
село Дрење за што постои техничка документација на ниво на Основен
проект финансиран од самите корисници.
7. Изнаоѓање на финансиски средства за хидрогеолошки истражувања на
подземните води на реонот с. Трново - с. Мала Црцорија - с. Голема
Црцорија, Киселица, село Дрење и с. Мартиница, затоа што овој реон е
најсушниот и нај сиромашен со изворска вода и населението се соочува
со голем проблем со снабдување на питка вода за домашна употреба а
и за потребите на сточниот фонд кој го одгледуваат.
8. Да се изврши испитување под притисок на транспортниот цевковод од
С. Станци до пречистителна станица Крива Паланка,да се реконструира
водозахватот на Станечка Река ,да се доопреми со дел на опрема
објектот пречистителна станица во крива Паланка и да се пушти во
употреба водоводниот систем при што ќе се снабди населението што
живее во Крива Паланка и населението пошироко со чиста и здрава
вода за пиење.
9. Изнаоѓање на финансиски средства за изградба на водоводниот систем
за високата зона на левата страна од градот за населбите „Гоце
Делчев“,населба „Илинденска“ и населба „Цонев Рид“ со што целосно
ќе се заокружи системот за водоснабдување на градот Крива Паланка и
приградските населби за наредните минимум 30 години.
10.Изнаоѓање на финансиски средства за изградба на водовод за питтка
вода за маалите Просаарци, Камењарци и Мачорци во с. Луке.
11.Отстранување на сите недостатоци - доведување во исправна состојба
на порано изградени локални водоводни системи во Општина Крива
Паланкла кои снабдувааат вода за пиење на населените места.
12.По отстранувањето на сите недостатоци на изградените водоводни
системи во Општината Крива Паланка истите да се преземат и предадат
на ЈП „Комуналец“ - Крива Паланка на понатамошно одржување.
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
1. Министерство за транспорт и врски.......................

9.000.000,00
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2. Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство...........................................................
6.000.000,00
3. Донации од амбасади на европски Дражави.........
20.700.000,00
1.000.000,00
4. Учество на ЈП „Комуналец“.......................................
5. Влада на РМ...................................................................
5. 000.000,00
_____________________________
ВКУПНО.
41.700.000,00
Р А С Х О Д И:
1.Замена на азбестно водоводната мрежа со
полиетиленски водоводни цевки за град
Крива Паланка........................................................................
9.000.000,00
2. Санација на постојни водоводи кои ќе бидат
1.500.000,00
превземени од Општината...............................
3. Изградба на водовод во село „Дрење“.........
2.300.000,00
4. Изградба на водовод во село „Кркља“.............
4.300.000,00
5. Изградба на водоводен систем висока зона
22.000.000,00
лев брег.................................................................
6. Хидрогеолошки истражувања на подземните
води во реонот с. Трново - м. Црцорија - Г Црцорија
7. Изградба на водовод во с. Луке-м. Просарци, Камењарци и Мачорци ................................................
2.600.000,00
________________
ВКУПНО: 41.700.000,00
Бр. 07-4129/13
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за изградба, реконструкција и
одржување на локалната водоводна мрежа во Општина
Крива Паланка за 2010 година

1. Се прогласува Програмата за изградба, реконструкција и одржување
на локалната водоводна мрежа во Општина Крива Паланка за 2010 година,
што Советот ја донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/14
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________
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Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота (,,Службен весник на РМ,,
бр. 111/08) и член 14 од Статутот на Општина Крива Паланка, („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива
Паланка на седницата, одржана на 04.12.2009 година, донесе
ПРОГРАМА
За одржување на јавна чистота во град Крива Паланка
за 2010 година
Voved

Donesuvaweto na ovaa godi{na programa za odr`uvawe na javnata
~istota pretstavuva zakonska obvrska proizlezena od ~lenot 12 od
Zakonot za Javna ~istota (,, Slu`ben vesnik na RM“ br. 111/08).
i ~len 7 od Odlukata za odr`uvawe na javna ~istota („Slu`ben
гlasnik na Op{tina Kriva Palanka“ br. 10/08).
Godi{nata programa za javna ~istota sodr`i : vid i obem na
rabotite{to koi treba da se izvr{at ,potrebni finansiski sredstva
,vremenski
rokovi
odnosno
periodi
za
izvr{uvawe
na
rabotite,dinamika i na~in na vr{ewe na rabotite .
Isto taka Programata vo sebe sodr`ii obezbeduvawe na javni
sanitarni jazli i postavuvawe na soodvetni sadovi za frlawe na
otpadoci na javnite povr{ini i na otvorenite prostori pred javnite
objekti.
Odr`uvaweto na javnata ~istota na javnite povr{ini vo gradot
pretstavuva otstranuvawe na pri~inite koi ja vlo{uvaat `ivotnata i
rabotnata sredina na lu|eto.
Redovnoto i celosno ~istewe na javnite povr{ini vo gradot zaedno
so dobro uredeni parkovi, zeleni povr{ini ,~isti re~ni regulacioni
korita i drvoredi po ulicite ja podobruvaat `ivotnata i rabotnata
sredina na gra|anite, i sekako doprinesuvaat za podobruvawe na
estetskiot lik na gradot.
Uspe{nosta vo spravuvaweto i odr`uvaweto na javnata ~istota na
javnite povr{ini zavisi od stepenot na zagaduvaweto na istite, od
vidot na ulicite ( asfalt, kocka, kaldrma, zemja i sl. ) od momentnite
pre~ki pri ~istewe na istite ,potoa od od frekfencijata na
soobra}ajot, od organizacijata i opremenosta so tehni~ki sredstva
pri ~isteweto ,od brojot na vrabotenite koi ja izvr{uvaat ovaa rabota
i sekako od kulturnoto nivo na gra|anite.
Sostojbata so javnite povr{ini vo Kriva Palanka e takva {to istite
te{ko se odr`uvaat i ~istat. Pred se ovde se misli na glavnata ulica
,,Mar{al Tito,, koja e glavna soobra}ajnica za lokalen soobra}aj, za
pe{aci, tovaren dobitok a koja vo centralniot del e izrabotena od
granitna kocka koja te{ko se ~isti i odr`uva . Najgolem del od
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ulicite nemaat hidrantska mre`a koja bi slu`ela za poekonomi~no
miewe i prskawe na ulicite osobeno vo letniot period.
Glavnata pa i sporednite asfaltni ulici se nagrduvaat so otpadoci
{to sekojdnevno gi frlaat gra|anite poradi niskata ekolo{ka svest i
kultura me|u toa i poradi nedostatok na soodvetni sadovi za otpadoci
i javni toaleti.
Pri pojava na izobilni vrne`i poradi konfiguracijata na terenot se
talo`at nanosi od pesok po ulicite, ponatamu vozilata koi doa|aat od
neasfaltirani ulici isto taka vr{at naru{uvawe na ulicite so
nanesuvawe na kal i zemja .
Ovaa se samo del od pri~inite koi obvrzuvaat da se donese
programata za odr`uvawe na javnata ~istota , a se so cel i zada~a
podobruvawe na javnata ~istota vo gradot .
Godi{nata pgograma za javna ~istota za 2009 godina opfa}a
nekolku nivo na raboti i toa :
-

Metewe na javni povr{ini;
Miewe ( ra~no perewe i prskawe ) na javni povr{ini;
Zimsko odr`avawe na prioritetni otvoreni javni povr{ini;
Odr`uvawe na zeleni povr{ini ,parkovi ,skverovi i drvoredi;
Odr`uvawe na re~ni regulacioni korita ;
^istewe na nanosi na javni povr{ini
Izgradba i ureduvawe na javni sanitarni jazli
Postavuvawe i odr`uvawe na soodvetni sadovi za otpad na javni
povr{ini;

Godi{nata programa za odr`uvawe na javnata ~istota za 2009
godina soglasno ~lenot 7 stav 1 od Zakonot za Javna ~istota
( ,,
Slu`ben vesnik na RM br. 111 od 3 septemvri 2008 godina }e go vr{i
javno pretprijatie za komunalni uslugi JP. Komunalec osnovano od
Op{tinata Kriva Palanka .
Vo slu~aj na nekvalitetno vr{ewe na rabotite soglasno ~lenot 7
stav 2 od Zakonot za Javna ~istota ( ,, Slu`ben vesnik na RM br.
111 /2008 , Op{tinata mo`e so Odluka na Sovetot na op{tinata gore
navedenite raboti da gi otstapi na izvr{uvawe na pravno lice
registrirano za vr{ewe na ovie raboti ,soglasno so zakon.
Pravata i obvrskite me|u Op{tinata Kriva Palanka i javnoto
pretprijatie za komunalni uslugi soglasno ~len 8 od Zakonot za javna
~istota se ureduvaat so poseben Dogovor koj sodr`i :
- vid i obem na rabotite - ( realizacija na Programata )
- na~in i rok nap pla}awe za izvr{uvawe na rabotite;
- garancija za ispolnuvawe na obvrskite od dogovorot i drugo.
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Javnoto komunalno pretprijatie ili drugo pravno lice
registrirano za vr{ewe na rabotite od Programata dol`no e na
krajot od godinata da podnese Izve{taj za realizacija na Programata
pred Sovetot na Op{tinata .
PROGRAMA ZA RABOTA NA JP.. KOMUNALEC “ ZA 2010 GODINA
A. METEWE NA JAVNI POVR[INI
A.1 Metewe na javni povr{ini sekoj raboten den
( Prva zona )
Red.
Broj

Ime na ulica

Ulica . Mar{al
Tito- so trotoarite na
poteg od ( Osi~ki most

2.
3.

Plo{tad i park
Parkirali{ta :

m

M2

vkupna
{irina

vkupna
dol`ina

vkupna
povr{ina

[irina vo m
trotoar

1.

m
kolovoz

3.000

30.000

7.0

10.0

/

/

/

pred penzionerski dom
sproti rest. Balkan

/
/

/
/

4.0
3.50

pokraj Dom na kultura
prostorot me|u
Partizan i Op{tina

/

/
/
/

/
/

1050
300

/
/
/

/
/
/

/

350

2 H 1,50

do kasarna )

zad stara mesara
Na vlez vo avtobuska
stanica

4.

Mostovi
- Solarski most
- Osi~ki most
- Grade~ki most
- Golem most
- Most zad Dom na
Kultura
- most pred Dalfis
- Violetov most

/
20.0
15.0

/

790

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

/
/

9.0
10.0
8.0
10.0
7.0

24.0
35.0
35.0
35.0
12.0

1641
216
350
280
350
90

10.0

10.0

110

7.0

35.0

245

Vkupno:

Presmetka : 37171 m2 h 43 den/ m2 /god.= 1.598.353 den.

A.2

2350
3180
500
190

Metewe na javni povr{ini dva pati vo mesecot
( na dve nedeli )- Vtora zona

37171
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Red
Br.
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10.

Ime na ulica

[irina vo metri
kolovoz

ul. Nikola Tesla
ul. Ilindenska
ul. Mar{al Tito
( krak 2 od
Solarski most do
spoj so krak 1 )
ul. Jane
Sandanski
ul. Prohor
P~inski
ul. Boris Kidri~
ul. Partizanskaasfaltiran del
( Osi~ki most Dabo )
ul. Heroj Karpo{
ul. 8-mi
Oktomvri
ul. Mo{a Pijade

4.0
/

trotoar

/
/

Vkupna
{irina

Vkupna
dol`ina

4.0
4.0

157.0
550.0

Vkupna
povr{ina

628
2200
2280

6.0

2h 1,5

6.0

380.0

3.50

/

3.50

300.0

1050

3.50

/

3.50

250.0

875

3.50

/

3.50

100.0

350
6.0

/

6.0

200.0

5.0

/

5.0

700.0

1200

3500
6075
4.50

/

4.50

1350.0

4.50

/

4.50

300.0

1350
19508

Vkupno:
Presmetka : 19508 m2 h 3.5 den/ m2 /god.= 68.278,00 den.

A.3

Metewe na javni povr{ini eden pat vo mesecot

Red Ime na ulica
Br.
1

ul. Makedonska

2

4

ul. Dimitar
Arsov
Ul. Ratko
Minev
ul. 17 MUB

5

ul. 3-ta MUB

6

[irina vo m

m

m

m2

kolovoz

Vkupna
{irina

Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

1500
1575

Trotoari

5.0

/

5.0

300.0

4.50

/

4.50

350.0

4.0

/

4.0

200.0

6.0
5.0

/
/

6.0
5.0

480.0
90.0

450

5.0

/

5.0

500.0

2500

4.0

/

4.0

250.0

1000

8

ul. Nasko
Tamburkov
ul . Dimitar
Vlahov
ul. ^upino Brdo

4.0

/

4.0

150.0

600

9

ul. Goce Del~ev

3.0

/

3.0

500.0

1500

10

ul. Ul. Boris
Arsov
Ul. Edinstvo
ul. Ivo Lola

3.0

/

3.0

150.0

450

3.50
3.0

/
/

3.50
3.0

500.0
130.0

1750
390

3

7

11
12

800
2880

13
14.
15.

Ribar
ul. Orce
Nikolov
ul. Joakim
Kr~ovski
ul. Lozanovska

16.

ul. 11-ti
Oktomvri

17.

ul 8 mi
Septemvri asfaltiran del
Trotoar
{etali{te
pokraj
regulacija na
Kr. Reka

18.

3.0

/

3.0

100.0

300

3.0

/

3.0

500.0

1500

3.0

/

3.0

730.0

2190

4.0

/

4.0

200.0

800

5.0

/

5.0

300.0

3.0

/

3.0

3.100

1500

9300

30985

Vkupno:
Presmetka : 30985 m2 h 1,7 den/ m2 /god.= 52.674 den.

Vkupno tro{oci za metewe na javni povr{ini :
Prva zona
Vtora zona
Treat zona
Vkupno :

1.598.353
68.278
52.674
1.719.305 den.

B. MIEWE NA JAVNI POVR[INI
B.1 Miewe na javni povr{ini dva pati vo mesecot
Ra~no perewe na ulici so cisterna
( prva zona - 7 meseci )
Red Ime na ulica
broj
1

so trotoarite na
poteg od ( Osi~ki
most do kasarna )

3

m

m

m2

kolovoz

trotoar

Vkupna
{irina

Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

2 H 1,50

10.0

Ulica .

Mar{al Tito-

2

[irina vo m

Plo{tad i
park
Parkirali{ta
pred
penzionerski dom
sproti rest.
Balkan
okolu dom na
kultura
prostorot me|u

7,00

3.000

30000

/

/

/

/

2350

/

/

/

/

2180

/

/

/

/

300

/

/

/

/

190

/

/

/

/

750

/

/

/

/

200

Partizan i
Op{tina
zad stara mesara

4.

5.

Na vlez vo
avtobuska stanica
Mostovi
Site mostovi
navedeni vo
pozicija A 1
to~ka 4

Gradski Pazar

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

350

390
1100

1550

Vklu~uvajki go
pred prostorot
ipristapot

37180

Vkupno:
Presmetka : 37180 m2 h 1,1 den/ m2 /h14 = 572.572 den.

B.1 Miewe na javni povr{ini eden pat vo mesecot
Ra~no perewe na ulici so cisterna
( vtora zona - 7 meseci )
Red Ime na ulica
broj
1
2
3

4
5
6
7

8

ul. Nikola Tesla
ul. Ilindenska
ul. Mar{al
Tito ( krak 2 od
Solarski most
do spoj so krak 1 )
ul. Jane
Sandanski
ul. Prohor
P~inski
ul. Boris
Kidri~
ul. Partizanska
asfaltiran del
( Osi~ki most Dabo )
ul. Heroj Karpo{

10

ul. 8-mi
Oktomvri
ul. Mo{a Pijade

11

ul. Makedonska

12
13

ul. Dimitar
Arsov
ul. Ratko Minev

14.

ul. 17 MUB

15.

ul. 3-ta MUB

16.

ul. Nasko
Tamburkov

9

[irina vo m

m

m

m2

kolovoz

Vkupna
{irina

Vkupna
dol`ina

Vkupna
povr{ina

4.0
4.0

157.0
550.0

628
2200
2280

4.0
/

Trot.
pe{.p

/
/

6.0

2h 1,5

6.0

380.0

3.50

/

3.50

300.0

3.50

/

3.50

250.0

3.50

/

3.50

100.0

1050
875
350

6.0

/

6.0

200.0

1200

5.0

/

5.0

700.0

3500
6075

/

4.50

1350.0

/

4.50

300.0

4.50
4.50

1350
1500

5.0

/

5.0

300.0

4.50

/

4.50

350.0

4.0

/

4.0

200.0

6.0
5.0

/
/

6.0
5.0

480.0
90.0

450

5.0

/

5.0

500.0

2500

1575
800
2880

17.
18
19
20
21
22
23.

ul . Dimitar
Vlahov
ul. ^upino
Brdo
ul. Goce
Del~ev
Ul. Edinstvo
ul. Joakim
Kr~ovski
ul,, 8 mi
Septemvri asfaltiran del
Trotoar
{etali{te
pokraj
regulacija na
Kr. Reka

4.0

/

4.0

250.0

1000

4.0

/

4.0

150.0

600

3.0

/

3.0

500.0

1500

3.50

/

3.50

500.0

1750

3.0

/

3.0

500.0

1500

5.0

/

5.0

300.0

3.0

/

3.0

3.100

1500

9300

46363

Presmetka : : 46363 m2 h 1,1 den/ m2 /h7 = 356.995 den.

Vkupno tro{oci za miewe na javni povr{ini :
Prva zona
Vtora zona
Vkupno :

572.572
356.995
929.567den.

V. Zimsko odr`avawe na Javni - otvoreni povr{ini
Zimski period od ( 01. 11 do 01. 04 ) vo tekovnata godina ili 5 meseci t. e. 22
nedeli
Red Ime na ulica
[irina vo m
m
m
m2
kolovoz
Trotoar.
Vkupna
Vkupna
Vkupna
broj
{irina

1

2

3

Trotoari na
ul. Mar{al
Tito na
potegot od
Osi~ki most
do Kasarna
Trotoar
{etali{te
pokraj
regulacija na
Kriva Reka
Pateka pokraj
regulacija na
Dura~ka Reka
od Solarski
most do Dom na
kultura i
centar za
socijalni

/

/

/

/

/

/

2 h1.5
3.0

dol`ina

2000

1.5

3000

2.0

350

povr{ina

6000

4500

700

4
5

6

raboti
Vlez vo zelen
pazar so
skalite
Skali od
ulica Mar{al
Tito kon nas.
Begovi bav~i
Parkirali{ta

/

/

/

/

/

8.
9.

10.

Plo{tadi
Gradski park
Gradski zelen
pazar
Trotoari na
mostovi

50

5.0
2h2.5

100
2h50

125

500

/

- okolu dom na
kultura
- sproti rest.
Balkan
- me”u Partizan i
Op{tina
- star zelen pazar
- pred penzionerski
dom

7

2.5

4.0

3000

750

/

/

/

/

2350

/

/

/

/

1550

/

/

/

/

Pateka i skali
kon Violetov
most
Vkupno:

325

250

19300

Vkupno tro{oci za zimsko odr`uvawe: Presmetka : 19300 m2 h 3,9 den/ m2 / = 75.270

denari - edno ~istewe na snegot od navedenite povr{ini.

Vo prosek vo godinata ima sedum pati obilni vrne`i od sneg so debelina na sneg
od nad 10 sm.
Vkupno : 7 h 75.270 =526.890,0 denari

G. ODR@UVAWE NA ZELENI POVR[INI
( PARKOVI, SKVEROVI, DRVOREDI)

Vo operativnata realizacija na Programata , rabotite na odr`uvawe
na zelenite povr{ini gi opfa}aat slednive lokacii i toa :
1. Gradskiot park ;
2. Parkot vo ramki na Op{tinata ;
3. Parkot sproti Norma ;
4. Prostorot okolu Dom na ARM;
5. Drvoredot na Glavnata ulica ;
6. Prostorot za odmor pokraj Dura~ka reka ;
7. Prostorot ispred Kadiska ~esma;
8. Parkot ispred zgradite na Heroj Karpo{;
9. Prostorot zad zgradite na ulica Mar{al Tito ;
10.Parkot na Metrolo{ka ;
11.Skverovite ( kosinite ) pokraj Golemiot most
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12.Uredenite lokacii na Kalin Kamen( Lova~ka ku}a i Ezerce );
13.Ulicata od Osi~ki most do Babin dol
14.Odr`uvawe na `ardiweri na glavna ulica
KALENDAR
Na osnovni operacii i dinamika na izvr{uvawe vo tekot na 2010 god
( va`i za site navedeni lokacii )
Red Vid na rabotni
Br. zafati
Ra~no kosewe na stari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

¶¶ ¶¶¶ ¶v v v¶ v¶¶ v¶¶¶ ¶x X X¶ X¶¶
1

trevnici
Ma{insko kosewe

Grebewe trevnik pred
ma{ini, kosewe i
sobirawe na otpad
Sobirawe na treva po
kosewe
Iznesuvawe na treva
Ra~no utovaruvawe na
treva vo vozilo
Ra~no polev. so creva (
drvja , grm. i tre. )
~istewe treva od list ,
utovari transp.
Sadewe na sadnici

1

1

Kroewe na ru`i
Kroewe na grmu{ki
Fito i ento za{tita na
drvja i grmu{ki
Metewe asfaltni
pateki
^istewe na trevnik od
otpadoci
Polivawe na drvja i
ru`i so cisterna
Tresewe sneg od
zimzeleni ilistopadni
drvja i grmu{ki

Odr`uvawe na
`ardiweri

23.

~istewe na pateki vo
park od sneg
Strugawe na plevel po
pateki
Vkupno : broj na pati

1
1

1 2
1 2

1
1

1
1

1
1

7
7

1

1 2

1

1

1

7

1
1

1 2
1 2

1
1

1
1

1
1

7
7

1

2 2

4

4

2

15

1
1
1

4 4 4

1

1

5
2
2

1
1

Okopuvawe na drvja i
grmu{ki
Okopuvawe na ru`i

1
1

1

2

1

2
3

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

4
2
2
2

1

3

3 3

3

3

3

3

3

24

4

4 4

4

4

4

4

4

1 2

2

4

4

2

1 1

4

48
15

1
1 1

1

1

3

1

1 1

5
1

1

Vku
pno

1

1 1

Sadewe na cve}e i
|ubrewe
Pra{ewe na cvetni
povr{ini
Kroewe na drvca

22.

24.

¶

1

1 1

1

1

1

1

Vkupna Presmetka : 9500 m2 h 19,5 den/ m2 /god. = 185250,0 den.

3
7
182
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D. ODR@UVAWE NA RE^NI REGULACIONI KORITA

Zelenite povr{ini vo ramki na regulaciite na Kriva i Dura~ka Reka
KALENDAR
na osnovni operacii i dinamika na izvr{uvawe vo tekot na 2010 god

Red Vid na rabotni
Br. zafati
1.

Sobirawe na otpadot
Vadewe na vrbi i
druga drvenesta
vegetacija
Ra~no i ma{insko
kosewe na trevata
Sobirawe i iznesuvawe
na suvata treva

2.
3.
4.

¶

¶¶ ¶¶¶ ¶v v v¶ v¶¶ v¶¶¶ ¶x X X¶ X¶¶

1 2 4

4

1

1

4 4

4

4

4

4

4

1

Vku
pno

40

1

3

1

1

1

1

Vkupna povr{ina

97.500 m2

Vkupna Presmetka : 97500 m2 h 5,9 den/ m2 /god. = 575250,0 den.
\. ^ISTEWE NA NANOSI OD JAVNI POVR[INI

Vo operativnata realizacija na Programata , rabotite na ~istewe
na nanosite od javnite soobra}ajni povr{ini gi opfa}aat slednive
lokacii i toa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priklu~ok na patot od Conev rid so Glavnata ulica ;
Priklu~ok na patot od Belevo so Glavnata ulica ; ( kaj {umsko)
Priklu~ok na ulica 17 MUB so Glavnata ulica ;
Priklu~ok na ulica Goce Del~ev so Glavnata ulica ;
Priklu~ok na patot od Lova~ki so Glavnata ulica ;
ul. Mo{a Pijade - zavr{etok
ul. Makedonska i Heroj Karpo{ i dr.

Vo dosega{noto iskustvo se slu~uvaat po tri proletni i tri esenski
porojni do`dovi koi ja zafa}aat na{ata Op{tina , {to pak zna~и deka
vkupno 6-7 pati imame godi{no naru{uvawe na javnite povr{ini so
nanosi.
Merna edinica za isplata na pravnoto lice }e bide 390 den./ m3
soberen, utovaren i deponiran zemjen material na soodvetna loacija
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 65.000 denari
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E. IZGRADBA I UREDUVAWE NA JAVNI SANITARNI JAZLI

Vo realizacijata na ovaa programa se predviduva :
1. Izgradba na nov Gradski javen toalet:
2. Ureduvawe i stavawe vo funkcija na toaletot pred skrivnicata
vo hotel Turist;
3. Ureduvawe na toaletot na Gradskiot zelen пazar.
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 750.000 denari
@. POSTAVUVAWE I ODR@UVAWE NA SOODVETNI SADOVI
ZA OTPADOCI NA JAVNITE POVR[INI

Vo realizacijata na ovaa programa se predviduva :
1. Nabavka na novi 30 kontejneri so zapremnina 1,1 m3 , so {to bi se
izvr{ila celosna zamena na starite kontejneri vo gradskoto
podra~je;
2. Nabavka na novi 30 mali sadovi za otpad so zapremnina od 30-50
litri kako dopuna и izmena na postojnite sadovi za otpad ;
3. Popravka na starite kontejneri ( zamena na trkala, poklopci,
farbawe i nivno postavuvawe na mesta kade ima potreba.
Vkupen predviden pau{alen iznos vo iznos od : 550.000 denari
REKAPITULAR
Br.

Programski raboti

1.
2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

Metewe na javni povr{ini;
Miewe ( ra~no perewe i
prskawe ) na javni povr{ini;
Zimsko odr`avawe na
prioritetni otvoreni javni
povr{ini;
Odr`uvawe na zeleni
povr{ini ,parkovi ,skverovi i
drvoredi;
Odr`uvawe na re~ni
regulacioni korita ;
^istewe na nanosi na javni
povr{ini
Izgradba i ureduvawe na javni
sanitarni jazli
Postavuvawe i odr`uvawe na

Planiran iznos vo
denari
1.719305,00
929.567,00
526.890,00
185.250,00
575.250,00
65.000,00
750.000,00

550.000,00

sadovi za otpad na javni povr{ini

9.
Бр. 07 - 4129/21
04.12.2009 год.
Крива Паланка

Vkupno :

5.301.262,00

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програма за јавна чистота
во град Крива Паланка за 2010 година

1. Се прогласува Програмата за јавна чистота во градот Крива Паланка
за 2010 година, што Советот ја донесе на 9-та седница, одржана на
04.12.2009 година.
2. Програмата да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/22
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 40 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот
на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 04.12.2009 година,
донесе
ОДЛУКА
За усвојување на Стратешки план за локален развој на
Општина Крива Паланка за период 2009-2014 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува Стратешки план за локален развој на
Општина Крива Паланка за период 2009 – 2014 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/7
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 12 страна 202 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 10 декември 2009 година
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на Стратешки
план за локален развој на Опшатина Крива Паланка за
период 2009-2014 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Стратешки план за локален
развој на Општина Крива Паланка за период 2009-2014 година, што Советот
ја донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/8
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_________________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот
на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 04.12.2009 година,
донесе
ОДЛУКА
За усвојување План на програми за изработка на урбанистички
планови за развој на Општина Крива Паланка
за период 2010-2012 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува План на програми за изработка на
урбанистички планови за развој на Општина Крива Паланка за период 2010 –
2012 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/23
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 12 страна 203 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 10 декември 2009 година
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување План на програми за
изработка на урбанистички планови за развој на Опшатина
Крива Паланка за период 2010-2012 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување План на програми за
изработка на урбанистички планови за развој на Општина Крива Паланка за
период 2010-2012 година, што Советот ја донесе на 9-та седница, одржана
на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/24
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_____________________

Врз основа на член 14, став 1, точка 39 од Статутот на Општина Крива
Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот
на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 04.12.2009 година,
донесе
ОДЛУКА
За усвојување План на програми за уредување на градежно
земјиште и комунална инфраструктура на Општина
Крива Паланка за период 2010-2012 година
Член1
Со оваа Одлука се усвојува План на програми за уредување на
градежно земјиште и комунална инфраструктура на Општина Крива Паланка
за период 2010 – 2012 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/9
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе

Бр. 12 страна 204 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 10 декември 2009 година
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување План на програми за уредување на
градежно земјиште и комунална инфраструктура на Опшатина
Крива Паланка за период 2010-2012 година

1. Се прогласува Одлуката за усвојување План на програми за
уредување на градежно земјиште и комунална инфраструктура на Општина
Крива Паланка за период 2010-2012 година, што Советот ја донесе на 9-та
седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/10
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина
Крива Паланка(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06),
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 04.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
За давање на согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Под едно небо “
Член1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива
Паланка како водечки партнер заедно со Општина Дупница како партнер да
учествува во изработка и аплицирање на проектот „Под едно небо“, по
ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и
Поранешна Југословенска Република Македонија, буџетна линија
N0:2007CB16IPO007-2009-1.
Член 2
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива
Паланка како водечки партнер заедно со Општина Дупница како партнер да
учествува во имплементација на проектот „Под едно небо“, по ИПА
Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и
Поранешна Југословенска Република Македонија, буџетна линија
N0:2007CB16IPO007-2009-1.
Член 3
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски
средства за имплементација на активностите предвидени со проектот„Под

Бр. 12 страна 205 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 10 декември 2009 година

едно небо“, кои по успешна инплементација и завршена ревизија средствата
ќе бидат повратени на сметка на Буџетот на Општината.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а истата ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/25
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласнсот за подготовка,
aплицирање и имплементација на проект „Под едно небо“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласнсот на aплицирање и
имплементаија на проект „Под едно небо“, што Советот ја донесе на 9-та
седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/26
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06),
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 04.12.2009
година, донесе
ОДЛУКА
За давање на согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „Туризам без граници “
Член1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива
Паланка како партнер заедно со Општина Ќустендил како водечки партнер и

Бр. 12 страна 206 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 10 декември 2009 година

Општина Штип како партнер да учествува во изработка и аплицирање на
проектот „Туризам без граници“, по ИПА Програма за прекугранична
соработка помеѓу Република Бугарија и Поранешна Југословенска Република
Македонија, буџетна линија N0:2007CB16IPO007-2009-1.
Член 2
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива
Паланка како партнер заедно со Општина Ќустендил како водечки партнер и
Општина Штип како партнер да учествува во имплементација на проектот
„Туризам без граници“, по ИПА Програма за прекугранична соработка
помеѓу Република Бугарија и Поранешна Југословенска Република
Македонија, буџетна линија N0:2007CB16IPO007-2009-1.
Член 3
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски
средства
за
инплементација
на
активностите
предвидени
со
проектот„Туризам без граници“, кои по успешна инплементација и
завршена ревизија средствата ќе бидат повратени на сметка на Буџетот на
Општината.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/27
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласнсот за подготовка,
aплицирање и имплементација на проект „Туризам без граници“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласнсот на aплицирање и
имплементаија на проект „Туризам без граници“, што Советот ја донесе на
9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/28
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Бр. 12 страна 207 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 10 декември 2009 година
Врз основа на член 22 ст.1 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина Крива
Паланка(„Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06), Советот на
Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 04.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
За давање на согласност за подготовка, аплицирање и имплементација
на проект „Културно наследство– мост кон заедничка иднина“
Член1
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива
Паланка како партнер заедно со Општина Дупница како водечки партнер да
учествува во изработка и аплицирање на проектот „Културното наследство –
мост кон заедничка иднина“, по ИПА Програма за прекугранична соработка
помеѓу Република Бугарија и Поранешна Југословенска Република Македонија,
буџетна линија N0:2007CB16IPO007-2009-1.
Член 2
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива
Паланка како партнер заедно со Општина Дупница како водечки партнер да
учествува во имплементација на проектот „Културното наследство – мост кон
заедничка иднина“, по ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу
Република Бугарија и Поранешна Југословенска Република Македонија, буџетна
линија N0:2007CB16IPO007-2009-1.
Член 3
Советот на Општина Крива Паланка дава согласност објектот на
интервенција (дел од Дом на АРМ) да се користи за целите на проектот
„Културното наследство – мост кон заедничка иднина“ најмалку 5 години по
завршување на проектот.
Член 4
Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски средства
за инплементација на активностите предвидени со проектот„Културното
наследство – мост кон заедничка иднина“, кои по успешна инплементација и
завршена ревизија средствата ќе бидат повратени на сметка на Буџетот на
Општината.
Член 5
Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/29
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласнсот за
подготовка, aплицирање и имплементација на проект
„Културно наследство – мост кон заедничка иднина“

Бр. 12 страна 208 ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ 10 декември 2009 година

1. Се прогласува Одлуката за давање согласнсот на aплицирање и
имплементаија на проект „Културно наследство-мост кон заедничка иднина“,
што Советот ја донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/30
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 22, став 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002 г.) и член 14 од Статутот на Општина
Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 7/06),
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата одржана на 04.12.2009
година, донесе
О Д Л У К А
За давање на согласност за подготовка, аплицирање и
имплементација на проект „ Заштита на природните ресурси во
прекуграничниот регион Ќустендил – Крива Паланка“
Член1

Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива
Паланка како партнер заедно со Министерство за земјоделие и храна
Извршна Агенција за шуми,Регионална дирекција за шуми - Ќустендил како
водечки партнер да учествува во изработка и аплицирање на проектот
„Заштита на природните ресурси во прекуграничниот регион Ќустендил
– Крива Паланка“, по ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу
Република Бугарија и Поранешна Југословенска Република Македонија,
буџетна линија N0:2007CB16IPO007-2009-1.
Член 2

Советот на Општина Крива Паланка дава согласност Општина Крива
Паланка како партнер заедно со Министерство за земјоделие и храна
Извршна Агенција за шуми, Регионална дирекција за шуми - Ќустендил како
водечки партнер да учествува во имплементација на проектот „Заштита на
природните ресурси во прекуграничниот регион Ќустендил – Крива
Паланка“, по ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република
Бугарија и Поранешна Југословенска Република Македонија,буџетна линија
N0:2007CB16IPO007-2009-1.
Член 3

Општина Крива Паланка ќе ги обезбеди потребните финансиски
средства за имплементација на активностите предвидени со проектот
„Заштита на природните ресурси во прекуграничниот регион
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Ќустендил-Крива Паланка“, кои по успешна имплементација и завршена
ревизија средствата ќе бидат повратени на сметка на Буџетот на Општината.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/31
04.05.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање согласнсот за подготовка,
aплицирање и имплементација на проект „Заштита на природните
ресурси во прекуграничниот регион Ќустендил – Крива Паланка“

1. Се прогласува Одлуката за давање согласнсот на aплицирање и
имплементаија на проект „Заштита на природните ресурси во
прекуграничниот регион Ќустендил – Крива Паланка“, што Советот ја
донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/32
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
______________________

Врз основа на член 15, а во врска со член 81, став 2 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002 г.) и член 14 од
Статутот на Општина Крива Паланка, Советот на Општина Крива Паланка,
на седницата одржана на 04.12.2009 година, донесе
ОДЛУКА
За потврдување на статусот и својството член на
ЗЕЛС на Општина Крива Паланка
Член1
Со оваа Одлука се потврдува статусот и својството на член во
Здружението на општините „Заедница на единиците на локалната самоуправа
на Република Македонија – ЗЕЛС“ на Општина Крива Паланка.
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Оваа Одлука се донесува заради упис на Здружението на општините
„Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија –
ЗЕЛС“ (понатаму во текстот само како ЗЕЛС) во Централниот регистар на
Република Македонија во согласност со Закон.
Член 2
Општина Крива Паланка и понатаму го продолжува својството член на
ЗЕЛС под условите утврдени со Статутот и другите акати со кои се утврдува
организацијата и делокругот на работа на здружението на општините
„Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија –
ЗЕЛС“.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/33
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за потврдување на статусот
и својството член на ЗЕЛС на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за потврдување на статусот и својството
член на ЗЕЛС на Општина Крива Паланка, што Советот ја донесе на 9-та
седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/34
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 20 од Законот за рамномерен регионален развој на
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.63/07) и член 14 од
Законот за Локална самоуправа („Службен весник“ бр.5/2009), член 4, 5, 9 и
18 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“
бр.79/09) и Заклучокот од седницата на Советот за развој на
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Североисточниот плански регион (СИПР), одржана на 23.11.2009 година,
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата, одржана на 04.12.2009
година, донесе
О Д Л У К А
За формирање на заедничка Комисија за подготовка на предлозите
на актите со кои ќе се основа Заедничко (регионално) Јавно
претпријатие за управување со отпад во североисточниот плански
регион (општините: Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково,
Ранковце и Старо Нагоричане
Член 1
Се формира заедничка Комисија (по еден член од секоја општина) за
изготвување и подготовка на предлозите на актите со кои ќе се основа
Заедничко (регионално) Јавно претпријатие за управување со отпад во
Североисточниот плански регион.
.
Член 2
Советот на Општина Крива Паланка, која припаѓа на Североисточниот
плански регион (Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и
Старо Нагоричане) за член на оваа заедничка Комисија го предлага Игор
Додевски - Крива Паланка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/35
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за формирање на заедничка Комисија
за подготовка на предлозите на актите со кои ќе се основа заедничко
(регионално) Јавно претпријатие за управување со отпад во североисточниот плански регион (општините Кратово, Крива Паланка,
Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане)
1. Се прогласува Одлуката за формирање на заедничка Комисија за
подготовка на предлозите на актите со кои ќе се основа заедничко
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(регионално) Јавно претпријатие за управување со отпад во североисточниот
плански регион (општините Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково,
Ранковце и Старо Нагоричане), што Советот ја донесе на 9-та седница,
одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/36
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 20 од Законот за рамномерен регионален развој на
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.63/07) и член 14 од
Законот за Локална самоуправа („Службен весник“ бр.5/2009), член 4, 5, 9 и
18 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“
бр.79/09) и Заклучокот од седницата на Советот за развој на
Североисточниот плански регион (СИПР), одржана на 23.11.2009 година,
Советот на Општина Крива Паланка, на седницата, одржана на 04.12.2009
година, донесе
О Д Л У К А
За формирање на заедничко (регионално) Јавно претпријатие за
управување со отпад на североисточниот плански регион (општините:
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце
и Старо Нагоричане
Член 1
Заради вршење на работи за воспоставување на интегриран и
финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во рамки на Мерка
3.2 од Оперативната програма за регионален развој (ОПРР) 2007-2009,
Општините: Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо
Нагоричане, формираат Заедничко (регионално) Јавно претпријатие за
управување со отпад.
Член 2
Сите правни акти за основање и регистрирање на Заедничко
(регионално) Јавно претпријатие за управување со отпад, пред надлежни
државни институции ќе ги подготви заедничката Комисија за подготовка на
предлог-акти, формирана од Советите на општините: Кратово, Крива
Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр.07-4129/37
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за формирање на заедничко
(регионално) Јавно претпријатие за управување со отпад во североисточниот плански регион (општините Кратово, Крива Паланка,
Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане)

1. Се прогласува Одлуката за формирање на заедничко (регионално)
Јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански
регион (општините Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и
Старо Нагоричане), што Советот ја донесе на 9-та седница, одржана на
04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/38
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) година и член 14 од
Статутот на Единицата на локална самоуправа - Крива Паланка („Службен
гласник на Општина Крива Паланка“бр. 7/06), Советот на Единицата на
локална самоуправа - Крива Паланка на седницата, одржана на 04.12.2009
година, донесе
О Д Л У К А
За измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општината Крива Палaнка за 2009 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот
на Општина Крива Паланка за 2009 година, и тоа на следниот начин:
__________________________________________________________________
Потпрограма

Буџет Самофин. Донации

Дотации Кредит

Потставка_________________________________________________________
EOO

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

420130 Патување во земјата-сместување -60.000
420110 Патување во земјата-дневници
60.000
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425310 Правни услуги
424420 Попр.и одрж.на опрема
Ј30

-98.000
98.000

УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

424320 Одржување на автоп.и улици
421110 Електрична енергија
ЊОО

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

421420 Регистрација на мот.возила
421320 Телефон и телефакс
Н10

-650.000
650.000

- 6.000
6.000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
-20.000
10.000
10.000
-70.000
70.000
- 4.000
- 3.000
-12.366
- 4.398
- 329
- 907
25.000

421110 Електрична енергија
423710 Сред.за одржување на хигиена
424210 Одржување на згради
421220 Дрва
401130 Основни плати-други вработени
401130 Основни плати
401510 Персонален данок од плата
402110 Основни придонеси за ПИО
402210 Основен придонес за здравство
402220 Основ.прид.за профес.заболување
402310 Основен придонес за вработување
483290 Купување на друга опрема
Н20

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

402110 Основен придонес за ПИО
402210 Основен придонес за здравство
402220 Основ.прид.за профес.заболување
402290 Други придонеси од здравство
402310 Основен придонес за вработување
403110 Придонес за водоснабдување
401130 Основ.плати – други вработени
423990 Други материјали
482930 Реконструк.на други објекти
425760 Превозни услуги во образование
483240 Купување на информ.опрема
423620 Училишни материјали

-498.074
-409.522
- 12.350
- 47.132
- 79.420
- 51.014
967.078
130.434
-300.000
300.000
-219.000
219.000

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и станува
составен дел на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2009 година, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-4129/5
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковки,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за измена на распоредот на
средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2009 година

1. Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2009 година, што Советот ја донесе
на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/6
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
_______________________

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2005) година и член 14 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 7/06), Советот на Општина Крива Паланка на седницата,
одржана на 04.12.2009 година, донесе
О Д Л У К А
За измена и дополнување – проширување на средствата на
Буџетот на Општината Крива Палнака за 2009 година

Член 1
Со оваа Одлуката се врши измена и дополнување – проширување на
средствата во Буџетот на Општина Крива Паланка за 2009 година, и тоа на
следниот начин:
Се зголемуваат приходите на следните поставки:
__________________________________________________________________
Потпрограма

Буџет Самофин. Донации

Дотации Кредит

Потставка__________________________________________________________
723119 Други помошни активности
во образованието
Н20

280.000

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

423620 Училишни материјали

280.000
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и станува
составен дел на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2009 година, а ќе се
објави во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 07-4129/3
04.12.2009 год.
Крива Паланка

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Миле Милковски,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за измена и дополнување
- проширување на средствата во Буџетот на Општина
Крива Паланка за 2009 година

1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување – проширување на
средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2009 година, што
Советот ја донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/4
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски.с.р.
__________________________

Врз основа начлен 57 став 4 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 14 точка 24 и точка 40 од
Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива
Паланка“ бр. 07/06), Советот на Општина крива Паланка на седницата
одржана на 04.12.2009 година донесе
О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Одлуката за организацијата,
делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Крива Паланка

Во Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување
на задачите на општиската администрација на Општината Крива Паланка бр.
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07-1936/3 од 22.06.2000,(,, Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.
6/09) се вршат следните изменувања и дополнувања и тоа:
Член 1
Во член 5 став 1 од Одлуката после точката 7 се додава точка 8 која
гласи: Оделение за внатрешна ревизија.
Точка 8 станува точка 9.
Член 2
Во член 6 по точка 7 се додава точка 8 која гласи:
Одделението за внатрешна ревизија ги врши работите што се
однесуваат на:
- процена на усогласеност на работењето на субјектот во согласност со
законите, подзаконските, интерните акти и договори;
- темелна процена на функционирањето на системот за внатрешна
контрола;
- оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на
раководителот на субјектот за намалување на факторите за ризик;
- проверка на точноста , комплетноста и законитоста на
сметковотствената евиденција и финансиските извештаи на субјектот;
- процена на економичноста, ефикасноста и ефективноста на
работењето и користењето на средствата во дефинирана област во област на
активности или програми на субјектот;
- темелна проценка на работењето на информативно технолошките
системи;
- процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и
ефикасноста на системот за финансиско управување и контрола за
утврдување, процена и управување со ризици;
- давање препораки за подобрување на работењето и работните
процедури на субјектот, изготвување и донесување на стратешки и годишен
план за внатрешна ревизија врз основа на објективна проценка на ризик,
извршување на поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените
ревизорски планови и следење на нивното спроведување;
- изготвување на извештаи од извршените ревизии;
- следење на спроведување на мерките преземени од раководителот на
субјектот од јавниот
сектор врз основа на препораките дадени во
ревизорските извештаи;
- изготвување на упатства за работа и повелба за внатрешна ревизија;
- информирање на раководителот на субјектот за постоење на
конфликт на интереси при извршување на ревизорската задача;
- известување до раководителот на субјектгот и лицето задолжено за
неправилности, за неправилности или сомнежи за измами или корупција, кои
можат да резултираат со кривична, прекршочна или дисциплинска постапка;
- изготвување на годишен извештај за извршените ревизии и
активностите на внатрешната ревизија;
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- изготвувфање на план за обука на внатрешните ревизори и следење
на нивна имплементација; и
- други работи од областа на внатрешната ревизија.
Член 3
Во член 6 од Одлуката точка 8 станува точка 9.
Член 4
Членот 8 од Одлуката се брише.
Член 5
Членовите 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
Член 6
Врз основа на измените и дополнувањата на Одлуката Одделението за
правни и општи работи да изготви пречистен текст на Одлуката за
организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на
Општинската администрација на Општина Крива Паланка.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“, a ќе се применува по
добивање писмена согласност од Агенцијата за државни службеници.
Бр.07-4129/39
04.12.2009 г.
Kriva Palanka

SOVET NA OP[TINA KRIVA PALANKA
Pretsedatel
Mile Milkovski,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.7/06), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на Општинската
администрација на Општина Крива Паланка

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнлување на Одлуката
за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на
Општинската администрација на Општина Крива Паланка, што Советот ја
донесе на 9-та седница, одржана на 04.12.2009 година.
2. Одлуката да се објави во „Службен гласник на Општина Крива
Паланка“.
3. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
Бр. 08 – 4129/40
07.12.2009 год.
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл.прав. Арсенчо Алексовски,с.р.
________________________
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