ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
(ажурирани информации 15.12.2017 согласно листата на информации од јавен карактер на општината бр.07-2660/13 од 2006г..)

1. ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ( „Службен Весник на Република
Македонија “ бр. 13/06 , 86/08, 06/10,42/14,148/15, 55/16 )
2. ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА БР. 07- 2660/13 ОД
22.12.2006Г.
3. УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР;
4. ОБРАЗЕЦ - БАРАЊЕ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР;
5. ОБРАЗЕЦ - ЖАЛБА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР;
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СТАТУТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРОФИЛ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА (за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2102, 2013, 2014, 2015, 2016

и тековната 2017)

ГРАДОНАЧАЛНИК
Градоначалникот ги врши своите надлежностите во рамките утврдени со Закон и Статутот на општината.
Градоначалникот во рамките на своите надлежности:
1. Ја контролира законитоста на прописите на Советот.
2. Ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината.
3. Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот.
4. Го обезбедува извршувањето на работите кои што со Закон и се делегирани на општините.
5. Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот.
6. Го предлага Годишниот буџет и Годишната сметка на Буџетот на Општината.
7. Го извршува Буџетот на Општината.
8. Избира директори на јавните служби кои ги основа Општината, врз основа на јавен конкурс.
9. Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности, во согласност со Статутот.
10. Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со Закон.
11. Донесува Правилник за систематизација на работните места на Општинската администрација.
12. Раководи со Општинската администрција.
13. Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во Општинската администрација, до
колку поинаку не е определено со Закон.
14. Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината во согласност со Законот
и Статутот.
15. Врши други работи утврдени со Закон и со овој Статут.
Градоначалникот присуствува и учествува во работата на седниците на Советот, а по потреба и на седниците на комисиите на
Советот и посебните тела на Општината, без право на одлучување.
Градоначалникот може да определи и свои претставници кои присуствуваат и учествуваат во работата на седниците на
Советот, неговите комисии и посебните тела на Општината.
Градоначалникот по сопствена иницијатива и по барање на Советот, го известува Советот за извршување поодделни работи од
негова надлежност.
Градоначалникот обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината.
Градоначалникот управува со сопственоста на Општината во јавен интерес и како добар домаќин.
Градоначалникот е должен, во управувањето со сопственоста на Општината, да презема мерки и да го обезбедува
користењето, одржувањето и заштитата на сопственоста на Општината во согласност со Закон.
Градоначалникот соработува со градоначалниците на другите општини по прашања од заеднички интерес од надлежност на
општините.
Градоначалникот со решение определува член на Советот кој ќе го заменува за време на спреченост или отсуство.
За настапувањето на спреченоста или отсуството, градоначалникот го известува Претседателот на Советот и членот на Советот кој ќе
го заменува.

АКТИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

ОДЛУКИ
Донесени Одлуки во 2005г.

Донесени Одлуки во 2006г.

Донесени Одлуки во 2007г.

Донесени Одлуки во 2008г.

Донесени Одлуки во 2009г.

Донесени Одлуки во 2010г.

РЕШЕНИЈА

ЗАКЛУЧОЦИ

ДРУГИ АКТИ НА
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Донесени Решенија во 2005г. Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2005
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
2005г
Донесени Решенија во 2006г. Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2006
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
2006г
Донесени Решенија во 2007г.
Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2007
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
2007г
Донесени Решенија во 2008г. Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2008
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
2008г
Донесени Решенија во 2009г. Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2009.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
2009г
Донесени Решенија во 2010г. Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2010.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во

Донесени Одлуки во 2011г.

Донесени Решенија во 2011г.

Донесени Одлуки во 2012г.

Донесени Решенија во 2012г.

Донесени Одлуки во 2013г.

Донесени Решенија во 2013г.

Донесени Одлуки во 2014г.

Донесени Решенија во 2014г.

Донесени Одлуки во 2015г.

Донесени Решенија во 2015г.

Донесени Одлуки во 2016г.

Донесени Решенија во 2016г.

текот на своето работење. За
2010г
Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2011.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
тековната 2011г .
Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2012.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење, за
2012г .
Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2013.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
2013г .
Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2014.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
2014г .
Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2015.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
2015г .
Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
2016.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во

Донесени Одлуки
2017г.

во тековната Донесени Решенија во
тековната 2017г.

текот на своето работење. За
2016г .
Заклучок за прогласување на Договори, Спогодби,
одлуки за советот на ЕЛС во Заклучоци, Меморандуми,
тековната 2017.
Правилници, и други акти кои ги
продуцира Градоначалникот во
текот на своето работење. За
тековната 2017г .

СОВЕТ НА ОПШТИНА
Советот на Општината ги врши следните работи:
1. Го донесува Статутот на Општината и други прописи.
2. Донесува Деловник на Советот.
3. Донесува Програма за работа на Советот.
4. Донесува Буџет на Општината и Годишна сметка на Општината.
5. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на Општината, во рамките утврдени со Законот.
6. Донесува Генерален урбанистички план на Општината.
7. Донесува детални урбанистички планови и урбанистичка документација за населено место во Општината.
8. Донесува Програма за уредување на градежно земјиште.
9. Донесува Програма за уредување на сообраќајна сигнализација.
10. Донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќајот.
11. Донесува прописи од областа на заштита за животна средина и природата, локален економски развој, културата, спортот и
рекреацијата, социјалната заштита и заштита на децата, образованието, здравствената заштита, противпожарната заштита,
во рамките на надлежноста определена со посебен Закон или во согласност со националната програма.
12. Донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици.
13. Донесува Програма за јавно осветлување.
14. Донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи.
15. Донесува Програма за одржување и користење на парковите и други јавни површини од локално значење.
16. Го регулира средувањето и одржувањето на гробиштата.
17. Донесува Програма за регулација, одржување и користење на речни корита во урбанизирани делови.
18. Донесува Одлука за јавна чистота.
19. Донесува Одлука за јавниот превоз во градскиот и приградскиот сообраќај.
20. Донесува Одлука за одржување и користење на јавните пазаришта.
21. Го уредува начинот на чистење на оџаците.
22. Го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање на возила и начинот на негово користење.
23. Определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење.
24. Ја утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација, на предлог
од Градоначалникот.

25. Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа.
26. Именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа.
27. Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основа.
28. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со Законот.
29. Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби, кои ги основа.
30. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на Општината.
31. Одлучува за начинот на вршење финансиска контрола на Буџетот на Општината, во согласност со Законот.
32. Го избира лицето кое раководи со Подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во Општината, во
согласност со Законот.
33. Го разгледува и усвојува Годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општината, кој го доставува до
Министерството за внатрешни работи и Народниот правобранител, може да дава препораки на раководното лице на
подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во
сообраќајот.
34. Избира и разрешува претседател на Советот.
35. Формира постојани и повремени комисии.
36. Врши одделни овластувања во согласност со Закон врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на
подрачјето на Општината.
37. Воспоставува општински награди и признанија.
38. Дава мислење по предлог закони кои се однесуваат на Општината.
39. Врши други избори и именувања од својата надлежност.
40. Донесува други одлуки за работа од своја надлежност.
41. Врши и други работи утврдени со Закон.
Претседателот на Советот го избира Советот со јавно гласање, со мнозинство гласови од вкупниот број членовите на Советот.
Предлог за Претседател на Советот може да даде секој член на Советот.
Изборот на Претседател на Советот може да се изврши и со тајно гласање, доколку за таков предлог на член на Советот одлучи
Советот со мнозинство од присутните членови на Советот.
Постапката за избор на Претседател на Советот со тајно гласање се уредува со Деловникот.
Советот работи на редовни седници, а по потреба може да одржува свечени и вонредни седници.
Денот, часот и местото на одржување на редовна седницата на Советот, како и предлогот на дневниот ред по кој ќе се работи на
седницата се објавуваат на огласна табла на Општината.
Претседателот на Советот може да одлучи денот, часот и местото на одржување на седницата на Советот, како и предлогот на
дневниот ред да се објават во средствата за јавно информирање.
Советот одржува свечени седници за одбележување на значајни историски настани, а може да одржува свечени седници и зa
ислушување на говори на наши и странски државници, претставници на меѓународни организации и истакнати граѓани на странски
држави како гости на Општината.

Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните и во случаи на вонредни околности.
Вонредна седница на Советот свикува Претседателот на Советот по сопствена иницијатива, или на барање од најмалку 1/3 од
членовите на Советот, или на предлог на Градоначалникот.Поканата за вонредна седница заедно со предлогот на дневен ред на
членовите на Советот им се доставува на најбрз можен начин.
Пред отпочнувањето со работа на седницата, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на
вонредна седница, без претрес и со мнозинство од присутните членови на Советот.
Во случај на спреченост или отсутност на Претседателот на Советот, на седницата претседава најстариот член на Советот.
Советот одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот, гласањето по определени прашања да биде тајно.
Свикувањето на седниците на Советот, утврдувањето на дневниот ред, текот на седницата, записниците, постапката за донесување
на акти и други прашања сврзани со работата на Советот, поблиску се уредуваат со Деловникот.
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СОВЕТНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА
2017-2021
Изабела Павловска , Претседател СДСМ

КОМИСИИ И ДРУГИ РАБОТНИ ТЕЛА ФОРМИРАНИ ОД
СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА 2017-2021
Комисија за прашања на верификација, избори и
именувања
Комисија за финансии и локален економски развоj
Комисија за урбанистичко плалнирање, уредување
на просторот, заштита на животната средина и природа
Комисија за комунални работи и сообраќај
Комисија за јавни дејности
Комисија за Статут и прописи
Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка
Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на
Општина Крива Паланка за 2013г
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Славчо Тодоровски , СДСМ
Сретимир Николовски , ДОМ
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Влатко Ристовски, НСДП
Тања Дејановска Митровска , СДСМ
Дарко Ангеловски, СДСМ
Оливер Стоилковски, СДСМ
Катерина Митовска Наковска, СДСМ
Драган Димитриевски, СДСМ

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Емилија Младеновск, СДСМ
Велинче Ангеловски, СДСМ
Даниела Стојановска, СДСМ
Игор Тодоровски, ВМРО - ДПМНЕ
Александар Рангелов, ВМРО - ДПМНЕ
Елена Митевска Давидовска, ВМРО - ДПМНЕ
Робер Јакимовски, ВМРО - ДПМНЕ
Бојан Мицевски, ВМРО - ДПМНЕ
Марија Трајковска Стефановска, ВМРО - ДПМНЕ
Тони Јакимовски, ГРОМ
СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ И ФОРМИРАНИ ОД
СОВЕТОТ НАОПШТИНАТА

1

Комисија за прашања на верификација, избори и
именувања

2013-2017
6
Комисија за Статут и прописи

претседател – Даниела Стојановска

претседател – Изабела Павловска

членови:

членови:





2

Комисија за финансии и локален економски развоj

7

Оливер Стоилковски
Драган Димитриевски
Славче Тодоровски
Бојан Мицевски

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

претседател-Taња Д.Митровска

претседател – Катерина М. Наковска

членови:

членови:






3






Сретимир Николовски
Драган Димитровски
Игор Тодоровски
Роберт Јакимовски

Комисија за урбанистичко плалнирање, уредување
на просторот, заштита на животната средина и природа

претседател –Влатко Ристовска
членови:









Влатко Ристовски
Велинче Ангеловски
Роберт Јакимовски
Тони Јакимовски

Сретимир Николовски
Емилија Младеновска
Игор Тодоровски

8

Изабела Павловска
Славчо Тодоровски
Елена Митовска Давидовска
Марија Трајковска Стефановска

Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка



4

Александар Рангелов

Комисија за комунални работи и сообраќај

9

Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на
Општина Крива Паланка за 2018г

претседател – Дарко Ангеловски
членови:





5

Велинче Ангеловски
Тања Д. Митровска
Игор Тодоровски
Роберт Јакимовски

Комисија за јавни дејности

10

претседател –Оливер Стоилковски
членови:





Драган Димитриевски
Емилија Младеновска
Александар Рангелов
Марија Трајковска Стефановска
ДРУГИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
10
Партиципативното тело од областа на урбанизмот на
Општина Крива Паланка.

9.

Локален Совет за превенција

11

Комисија за процена и утврдување на висината
на штетата од природни непогоди во Општина Крива Паланка

13

12

Комисија за водење постапка за утврдување на
загаденоста на речната вода во Крива Паланка

14

Локален совет на национална платформа

ЗАПИСНИЦИ ОД СЕДНИЦИТЕ НА КОМИСИИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА
ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
1
Записници од 2005 година ;
2
Записници од 2006 година ;
3
Записници од 2007 година;
4
Записници од 2008 година;
5
Записници од 2009 година ;
6
Записници од 2010 година ;
7
Записници од 2011 година ;
8
Записници од 2012 година.
9
Записници од 2013 година.
10
Записници од 2014 година.
11
Записници од 2015 година.
12
Записници од 2016 година.
13
Записници од тековната 2017 година.
АКТИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА
ОДЛУКИ
РЕШЕНИЈА/ЗАКЛУЧОЦИ
ПРОГРАМИ/ПЛАНОВИ
ЗАПИСНИЦИ/ИЗВЕШАТИ
Одлуки донесени од Советот на Решенија,Заклучоци
донесени Програми, планови и други Записници, Извештаи и дриги
Општината за 2005г.
од Советот на Општина Крива акти, , од Советот на акти донесени од Советот на
( извор листа на службен Паланка за 2005г.
Општина Крива Паланка за Општина Крива Паланка за
гласник на Општина Крива ( извор листа на службен 2005г.
2005г.
Паланка – за 2005г.)
гласник на Општина Крива ( извор листа на службен ( извор листа на службен
Паланка – за 2005г.)
гласник на Општина Крива гласник на Општина Крива
Паланка – за 2005г.)
Паланка – за 2005г.)
Одлуки донесени од Советот на Решенија,Заклучоци
донесени Програми, планови и други Записници, Извештаи и дриги
Општината за 2006г.
од Советот на Општина Крива акти, , од Советот на акти донесени од Советот на
( извор листа на службен Паланка за 2006г.
Општина Крива Паланка за Општина Крива Паланка за
гласник на Општина Крива ( извор листа на службен 2006г.
2006г.
Паланка – за 2006г.)
гласник на Општина Крива ( извор листа на службен ( извор листа на службен
Паланка – за 2006г.)
гласник на Општина Крива гласник на Општина Крива
Паланка – за 2006г.)
Паланка – за 2006г.)
Одлуки донесени од Советот на Решенија,Заклучоци
донесени Програми, планови и други Записници, Извештаи и дриги
Општината за 2007г.
од Советот на Општина Крива акти, , од Советот на акти донесени од Советот на
( извор листа на службен Паланка за 2007г.
Општина Крива Паланка за Општина Крива Паланка за
гласник на Општина Крива ( извор листа на службен 2007г.
2007г.
Паланка – за 2007г.)
гласник на Општина Крива ( извор листа на службен ( извор листа на службен
Паланка – за 2007г.)
гласник на Општина Крива гласник на Општина Крива

Одлуки донесени од Советот на
Општината за 2008г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2008г.)

Решенија,Заклучоци
донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за 2008г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2008г.)

Одлуки донесени од Советот на
Општината за 2009г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2009г.)

Решенија,Заклучоци
донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за 2009г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2009г.)

Одлуки донесени од Советот на
Општината за 2010г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2010г.)

Решенија,Заклучоци
донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за 2010г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2010г.)

Одлуки донесени од Советот на Решенија,Заклучоци
донесени
Општината за 2011г.
од Советот на Општина Крива
( извор листа на службен
Паланка за 2011г.
гласник на Општина Крива
( извор листа на службен
Паланка – за 2011г.)
гласник на Општина Крива
Паланка – 2011г.)

Паланка – за 2007г.)
Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2008г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2008г.)
Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2009г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2009г.)
Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2010г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2010г.)
Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2011г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2011г.)

Паланка – за 2007г.)
Записници, Извештаи и дриги
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2008г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2008г.)
Записници, Извештаи и дриги
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2009г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2009г.)
Записници, Извештаи и дриги
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2010г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2010г.)
Записници, Извештаи и други
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2011г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – 2011г.)

Одлуки донесени од Советот на
Општината за 2012г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2012г.)

Решенија,Заклучоци донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за 2012г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2012г.)

Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2012г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2012г.)

Записници, Извештаи и други
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2012г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2012г.)

Одлуки донесени од Советот на
Општината 2013г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – 2013г.)

Решенија,Заклучоци донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за 2013г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2013г.

Одлуки донесени од Советот на
Општината за 2014г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка за 2014г.)

Решенија,Заклучоци донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за 2014г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2014г)

Одлуки донесени од Советот на
Општината 2015г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за тековната 2015г.)

Решенија,Заклучоци донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за 2015г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2015г)

Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2013г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2013г.)
Програми, планови и други
акти,од Советот на Општина
Крива Паланка за тековната
2014г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2014)
Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2015г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2015)

Записници, Извештаи и други
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2013г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2013г.)
Записници, Извештаи и други
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2014г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за тековната 2014г.)
Записници, Извештаи и други
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2015г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2015г.)

Одлуки донесени од Советот на
Општината за 2016г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2016г.)

Решенија,Заклучоци донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за 2016г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2016г)

Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2016г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2016)

Записници, Извештаи и други
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
2016г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2016г.)

Одлуки донесени од Советот на
Општината за тековната 2017г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за тековната 2017г.)

Решенија,Заклучоци донесени
од Советот на Општина Крива
Паланка за тековната 2017г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за тековната 2017г)

Програми, планови и други
акти, , од Советот на
Општина Крива Паланка за
2017г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за 2017)

Записници, Извештаи и други
акти донесени од Советот на
Општина Крива Паланка за
тековната 2017г.
( извор листа на службен
гласник на Општина Крива
Паланка – за тековната 2017г.)

АДМИНИСТРАЦИЈА / ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
1

Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој во чиј состав се:
1.1 Одделение за правни и општи работи
1.2 Одделение за финансиски прашања
1.3 Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија

2

Сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктура во чиј состав се:
2.1 Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

3

2.2 Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Одделение за инспекциски надзор

4
5
6

Одделение за човечки ресурси
Одделение за внатрешна ревизија
Територијална противпожарна единица на општина Крива Паланка

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ, ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ
1.1 НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ СЕ:
 Доследна примена на законите и другите прописи и општи акти од областа на локалната самоуправа;
 Подготвува нормативи и други општи акти од надлежност на Советот и Градоначалникот, дава мислења во врска со
непосредна примена на законите, прописите и општите акти пред надлежните тела на советот;
 Врши стручна обработка на прашања кои се од значење за примената на законските одредби;
 Изготвува анализи, информации, извештаи и стручни мислења;
 Врши анализа на прашања и проблеми кои се јавуват;
 Учествува и помага во изготвување на одделни акти и прописи од други одделенија во Општината;
 Води евиденција и се грижи за имотот на Општината;
 Води персонална евиденција на вработените во Општинската администрација, ја следи примената на законите и
другите прописи и општи акти кои се однесуваат на правата, обврските и одговорностите на вработените во
општинската администрација, врши евалуација за потребите од обуки на општинската администрација и предлага
насоки за доусовршување на вработените;
 Го организира, координира и спроведува раководењето со човечките ресурси;
 Ги лекторира материјалите што редовно произлегуваат од задачите на администрацијата;
 Го уредува службениот гласник на Општина Крива Паланка и се грижи за негово испраќање;
 Ги администрира седниците на Советот на Општината и другите работни тела на Советот
 Подготвува стандардна документација за спроведени постапки за јавните набавки и истата ја презентира на
Комисијата за јавните набавки, води регистер за јавните набавки
 Подготвува документација за спроведување на постапки за експопријација на недвижности и поднесува предлози за
експопријација до надлежниот орган
 Ги изготвува и предлага содржините за јавен настап на Градоначалникот, ја изготвува и преведува коресподенсцијата
на Градоначалникот
 Води грижа за правилна примена на законските прописи и општите акти за канцелариско и архивско работење
 Врши работи за ефикасна превенција и рано предупредување од потенцијална кризна состојба, процена на ризиците и
опасностите на локално ниво, врши утврдување на потребите и планирање на ресурсите за справување со кризна
состојба, изработува процена на загрозеноста од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето
на Општината, изработува програма за ревитализација на општината по елиминирањето на кризата, врши работи на
спроведување на Одлуки на Владата на Р. Македонија во врска на управување со криза на подрачјето на Општината.
 Се грижи за за одржување на редовни контакти со раководствата на Месните Заедници во Општината по однос на
комунални и останати проблеми на облиците на месната самоуправа
 Се грижи за исправноста и хигиената на службените возила во Општината кои ги користат Градоначалникот и другите
вработени во локалната самоуправа за службени патувања
 Воспоставува и одржува контакти и комуницира со етничките заедници во општината во врска со нивните права,

должности, проблеми и потреби
1.2 ЈАВНИ НАБАВКИ
-Законска легислатива за јавни набавки
ПОВИЦИ
Огласи - 2005 г одина

ЗАПИСНИЦИ
Записници од комисииите
за јавни набавки од 2005
година .

ДОГОВОРИ
Договори за
јавни набавки –
2005г.

ПЛАНОВИ/ПРОГРАМИ
Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2005г.

Огласи- 2006 година

Записници од комисииите
за јавни набавки од 2006
година .

Договори за
јавни набавки –
2006г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2006г.

Огласи- 2007 година

Записници од комисииите
за јавни набавки од 2007
година .

Договори за
јавни набавки –
2007г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2007г.

Огласи– 2008 година

Записници од комисииите
за јавни набавки од 2008
година .

Договори за
јавни набавки –
2008г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2008г.

Огласи 2009 година

Записници од комисииите
за јавни набавки од 2009
година .

Договори за
јавни набавки –
2009г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2009г.

Записници од комисииите
за јавни набавки од 2010
Огласите се објавени во Информацискиот систем за Јавни година .

Договори за
јавни набавки –
2010г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2010г.

Огласи за 2011 година

Договори за
јавни набавки –
за 2011г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за
тековната 2011г

Огласи 2010 година

Набавки на страната на Бирото за јавни набавки на
следниот линк: https://oglasi-izvestuvanja.finance.gov.mk и
веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk

Записници од комисииите
за јавни набавки за 2011
Огласите се објавени во Информацискиот систем за Јавни година .
Набавки на страната на Бирото за јавни набавки на
следниот линк: https://oglasi-izvestuvanja.finance.gov.mk и
веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk

Огласи за 2012 година

Записници од комисииите
за јавни набавки за 2012
Огласите се објавени во Информацискиот систем за Јавни година .

Договори за
јавни набавки –
за 2012г.

Огласи за 2013 година

Записници и Извештаи од
комисииите за јавни
Огласите се објавени во Информацискиот систем за Јавни набавки за 2013 година .

Договори за
јавни набавки –
за 2013г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2013г

Огласи за 2014 година

Записници и Извештаи од
комисииите за јавни
набавки за 2014 година

Договори за
јавни набавки –
за тековната
2014г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2014г

Записници и Извештаи од
комисииите за јавни
Огласите се објавени во Информацискиот систем за Јавни набавки за 2015 година

Договори за
јавни набавки –
за 2015г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2015г

Огласи за 2016 година

Договори за
јавни набавки –
за 2016г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2016г

Набавки на страната на Бирото за јавни набавки на
следниот линк: https://oglasi-izvestuvanja.finance.gov.mk и
веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk

Набавки на страната на Бирото за јавни набавки на
следниот линк: https://oglasi-izvestuvanja.finance.gov.mk и
веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk

Огласите се објавени во Информацискиот систем
за Јавни Набавки на страната на Бирото за јавни
набавки на следниот линк: https://oglasiizvestuvanja.finance.gov.mk и веб страната на
општината www.krivapalanka.gov.mk
Огласи за 2015 година

Набавки на страната на Бирото за јавни набавки на
следниот линк: https://oglasi-izvestuvanja.finance.gov.mk и
веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk

Огласите се објавени во Информацискиот систем
за Јавни Набавки на страната на Бирото за јавни

Записници и Извештаи од
комисииите за јавни
набавки за 2016 година

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2012г.

набавки на следниот линк: https://oglasiizvestuvanja.finance.gov.mk и веб страната на
општината www.krivapalanka.gov.mk
Огласи за 2017 година
Огласите се објавени во Информацискиот систем
за Јавни Набавки на страната на Бирото за јавни
набавки на следниот линк: https://oglasiizvestuvanja.finance.gov.mk и веб страната на
општината www.krivapalanka.gov.mk

Записници и Извештаи од
комисииите за јавни
набавки за тековната 2017
година

Договори за
јавни набавки –
за тековната
2017г.

Планови, програми и
други акти поврзани со
јавните набавки за 2017г

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА СЕ :
-контролира

спроведувањето на финансиското управување и контрола
-благајничко работење
-подготовка, примање,ликвидирање и контрола на сметковотствената документација
-пресметување и исплата на платите на вработените во субјектот
-го следи целосното и навременото прибирање на приходите
-го следи навременото плаќање на расходите во согласност со процедурите за преземање на
обврски и извршување на плаќања
-подготвува стратешки план и предлог Буџетот за наредната година и повеќегодишните проекции
поврзани со буџетот ја следи усогласеноста на извршувањето на буџетот во целост или за
оделни ставки со процедурите донесени од раководителот на субјектот
-подготвува предлог за изменување и дополнување на буџетот
- изготвува завршна сметка на општината и Годишен финансиски извештај согласно Законот за
јавна внатрешна финансиска контрола
-води евиденција за имотот на општината, утврдувањето и наплата на даноците,таксите и надоместоците што се
приходи на општината
-врши други работи од областа на финансиското управување и контрола.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ
1. ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА
- Даночна пријава за утврдување данок на промет на недвижности потпишана на даночниот обврзник со платена
административна такса во износ од 300 денари на уплатна сметка 840-138-03182 , приходна шифра 722315 цел на дознака
заверка на пријава, ( ПП – 50)
- Договор за купопродажба во 6 (шест) примероци потпишани од договорените страни;
- Имотен лист во 2 (два) примерока од кои еден оригинал еден фотокопија да не е постар од 6 (шест) месеци и да е на име

на сопственикот (продавачот);
- Барање со платена такса во износ од 100,00 денари за секоја договорна страна на уплатна сметка 840-138-03182 ,
приходна шифра 722315 цел на дознака за издавање на уверенија; ( образец ПП – 50)
2.ПРАВОСИЛНИ: СУДСКА ОДЛУКА , СТЕЧАЈНО ИЛИ ИЗВРШНО РЕШЕНИЕ
- Даночна пријава таксирана со 300,00 денари на уплатна сметка 840-138-03182 приходна шифра 722315 цел на дознака за
издавање на уверенија; (образец ПП50)
- Правосилни: Судска одлука, стечајно или извршно решение во 3(три) примерока од кои еден оригинал и две фотокопии
заверени кај нотар;
- Имотен лист во еден примерок на име на тужениот стечајниот или извршниот должник и да не е постар од 6 (шест) месеци;
- Барање со такса од 100,00 денари за секој учесникво постапката на жиро сметка 840-138-03182 приходна шифра 722315
цел на дознака за издавање на уверенија за платени јавни давачки;
3. ДОГОВОР ЗА ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА
- Даночна пријава за утврдување данокот на промет на недвижности со платена такса во износ од 300,00 денари на уплатна
сметка 840-138-03182 приходна шифра 722315 цел на дознака за заверка на пријава ; (образец ПП-50)
- Договор за доживотна издршка во 3 (три) примероци од кои еден оригинал и две фотокопии заверени кај нотар, а со кое е
запрена оставинската постапка поради постоење на договор за доживотна издршка;
- Барање со уплатена такса од по 100,00 денари за секоја договорна страна на уплатна сметка 840-138-03182 приходна
шифра 722315 цел на дознака за издавање на уверенија ; (образец ПП-50)
4. ДОГОВОР ЗА ЗАМЕНА
- Две даночни пријави за утврдување на данокот на промет на недвижности потпишани посебно од договорните страни –
учесниците во размената, со платена такса од 300,00 денари за секој учесник во замената односно 600,00 денари на уплатна

сметка 840-138-03182 приходна шифра 722315 цел на дознака за заверка на пријава ; (образец ПП-50)
- Договор за замена во 6 (шест) примероци потпишани од договорените страни;
- Имотни листови од двете договорни страни од кои еден оригинал и еден фотокопија и да не се постари од 6 (шест) месеци;
- Барање со платена такса од по 100,00 денари за секоја договорна страна на уплатна сметка 840-138-03182 приходна шифра
722315 цел на дознака за издавање на уверенија за платени јавни давачки ; (образец ПП-50)
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК
1. Договор за дар – Отстапување на имот за време на живот
- Даночна пријава за утврдување данок на наследство и подарок потпишана од даропримачот – примателот со платена
такса од 300,00 денари на жиро сметка 840-138-03182 и приходна шифра 722315 за заверка на пријава (образец ПП–50);
- Договор за дар – отстапување на имот за време на живот во 6 (шест) примероци и потпишани од договорените страни;
- Изводи на родените – венчаните за даропримачот-ите, примателот-ите и да не е постар од 6 (шест) месеци;
- Барање со платена такса во износ од 100,00 денари за секоја договорна страна на жиро сметка 840-138-03182 и приходна
шифра
722315
за
издавање
на
уверенија
за
платени
јавни
давачки;
(образец
ПП–50)
2. Оставинско (наследно) и тестаментално решение, записник за судско порамнување и записник за извршена судска и
физичка делба
- Пријава за утврдување данок на наследство и подарок потпишана од примателите на имот ( законските и тестаменталните
наследници, порамнувачите и учесниците во физичка делба ) со платена такса во износ од 300,00 денари на жиро сметка 840138-03182 и приходна шифра 722315 за заверка на пријава; (образец ПП–50)
- Правосилно , Оставинско тестаментално решение како и правосилен записник за судско порамнување односно физичка
делба во 3 (три) примероци од кои еден оригинал и две фотокопии заверени кај нотар;
- Имотни листови во еден примерок на име на оставителот, тестаторот или на сосопствениците и да не е постар од 6 (шест)

месеци;
- Барање со платена такса од по 100,00 денари за секој учесник во постапката на жиро сметка 840-138-03182 и приходна
шифра 722315 за издавање на уверенија за платани јавни давачки; (образец ПП–50)
3. Договор за дар-отстапување на имот за време на живот и договор за физичка делба – втор и останати наследни редови
-Даночна пријава за утврдување данок на наследство и подарок потпишана од примателот на имотот со платена такса од
300,00 денари на жиро сметка 840-138-03182 и приходна шифра 722315 за заверка на пријава; (образец ПП–50)
- Договор за дар отстапување на имот – физичка делба во 6 (шест) примероци потпишани од договорените страни;
-Имотен лист во два примерока на име сопственикот –сосопствениците и да не е постар од 6 (шест) месеци;
-Извод на родените за сите договорни страни и да не е постар од 6 (шест) месеци;
- Барање со платена такса од по 100,00 денари за секоја договорна страна на жиро сметка 840-138-03182 и приходна шифра
722315 за уверенија за платени јавни давачки. (образец ПП–50)
ЈАВНИ УСЛУГИ КОИ ГИ ИСПОРАЧУВА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МУЗИКА ВО ЈАВНИ ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПЛОШТАДИ И ДРУГ ПРОСТОР ВО ГРАДОТ И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА СО
ЦЕЛ ЗА ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ, ПРИРЕДУВАЊЕ ИЗЛОЖБИ И ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ
ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ТАКСИ
ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА (фирмарина)
(по барање на граѓанин/клиент)
ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТ
(по барање на граѓанин/клиент)
ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАНОК НА ИМОТ
(по барање на граѓанин/клиент)
ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР ПРЕД ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАНОК НА ПОДАРОК И НАСЛЕДСТВО
(по барање на граѓанин/клиент)

ПРИМАЊЕ, ПРИГОТВУВАЊЕ, СОСТВУВАЊЕ, ПРЕПРАЌАЊЕ НА РАЗНИ ВИДОВИ ИЗВЕСТУВАЊА, ИНФОРМАЦИИ, ПРЕПИСКИ,
ИЗЈАВИ, ПРЕТСТАВКИ, ДОПИСИ И СЛ.
ЗАВЕРКА НА НОРМАТИВ НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ
ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МАСИ И СТОЛИЦИ ВО ЛЕТНИ БАВЧИ ПРЕД ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР
ПОВРАТОК НА ПОГРЕШНО

УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
 Следење на прописите од одменот на економијата
 Иницирање, организирање и координирање на активностите за имплементација на стратегијата за локален економски
развој и акциониот план за локален економски развој на Општината
 Ја иницира, организира и координира соработката со бизнис секторот, го потикнува развојот на претприемаштвото на
локално ниво, врши редовна евалуација на состојбите и постигнатите резултати, предлага стратегии за стратешко
партнерство со странски фирми и повлекување на стратешки инвеститори,.
 Соработува со странски донатори и фондации во реализација на проекти за локален економски развој,.
 Врши евалуација на материјално техничките услови во објектите во кои се сместени институциите од областа на
образованието, ги идентификува
потребите, ги координира акртивностите за одржување на објектите, врши
евалуација на потребите за организиран превоз и исхрана на учениците и предлага решенија и активности, води
регистар на општински училишта, ја следи имплементацијата на националната програма за образование, иницира
активности за подобрување на состојбите во областа на образованието, врши евалуација на потребите за основање и
работа на образовни институции на локално ниво и предлага стратегија за развој на образованието на локално ниво,
учествува во организацијата на манифестации од областа на културата и изготвувањето на годишната програма за
култура, ја следи работата и развојот на организациите од областа на спортот, се грижи за заштита на културното
наследство и спомен обележјата на територијата на целата Општина.
 Врши анализа на тековните состојби, идентификацијата на проблемите, утврдување на приоритетите и подготовката на
проектна документација во доменот на информатичката технологија, средува и обработува податоци во електронска
форма за поставување на WEB страницата, одржување и администрирање на официјалната WEB страница на
Општината.
 Ги координира активностите за имплементација на надлежностите на локалната самоуправа во доменот на примарната
здравствена заштита и социјалната заштита, врши евалуација на состојбите и идентификација на приоритетите во
предучилишните установи, центрите за помош на деца со посебни потреби и стари и изнемоштени лица на локално
ниво, дава насоки за делување на општината во областа на заштитата од експлоатација на детскиот труд, заштита на
правата на хендикепираните лица, сизбивањето на малолетничката деликвенција и борбата против болестите на
зависност, учествува во организација на манифестации и настани од хуманитарен карактер, соработува со
меѓуопштинскиот центар за социјална работа и активно учествува во изготвувањето на планови и програми за
решавање на социјалните проблеми на граѓаните.



Врши информирање на јавноста согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ја запознава
јавноста со начинот и условите за пристап до информации од јавен карактер, контактира и ги дава потребните
информации на усмен или писмен начин и му помага на барателот на информациите, односно граѓаните за пристап до
информациите, редовно ја ажурира листата на информации со кои располага општината, изготвува годишен извештај
за спроведување на одредбите од Законот за слободен пристап до информации и го доставува до Градоначалникот,
Советот и Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации, врши координација за еднакви
можности на жените и мажите.

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАј И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина ги извршува работите од областа на соодветните
прописи, изготвува изводи од постојната планска документација, потоа решенија за локациски услови,одобренија за градење
на објекти, одобренија за употреба на објекти,уверенија за решено стамбено прашање, уверенија за место на живеење,
лиценци за авто такси превоз и друго.
Одделението ја изготвува и ја следи Програмата за изработка на урбанистички планови , изготвува извештаи за реализација
на Програмата . Дава иницијативи за дополнување на урбанистичките планови во Општината, ги согледува потребите од
областа на урбанизмот, дефинира тип на планови што треба да се донесуваат и опфат за кој ќе се донесува, води целокупна
постапка околу донесување на урбанистички планови, изготвува проекти за уредување на јавни прометни површини,
учествува во планирање од аспект на архитектонски изглед на населено место, урбана опрема, партерно уредување, заштита
на културното наследство, заштита на животната средина и друго.
ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ГРАЃАНИТЕ ГИ ДОБИВААТ СЛЕДНИТЕ
УСЛУГИ:
ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
РЕШЕНИЕ ЗА ЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ
ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА
ОДОБРЕНИЕ ЗА АДАПТАЦИЈА СО ПРЕНАМЕНА
ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
ИЗДАВАЊЕ НА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА АВТО ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА АВТО ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА АВТО ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗЕН РЕД ЗА НОВИ ЛИНИИ ВО ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ
РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗЕН РЕД И ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЛИНИЈА ВО ОПШТИНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОСЕБЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ПОСТАВУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ВО ПАТНИОТ И ЗАШИТНИОТ ПОЈАС НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ОГРАДИ ПОКРАЈ ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА
ДОЗВОЛА НА ВОНРЕДЕН ПРЕВОЗ
ДОЗВОЛА ЗА ПРЕКУМЕРНО КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПАТ
ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО ОПШТИНСКИ ПАТ
ПОСТАВУВАЊЕ НА НАТПИСИ И РЕКЛАМНИ ТАБЛИ ВО ЗАШТИТНИОТ ПОЈАС НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА
ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ВИДОВИ УВЕРЕНИЈА И ПОТВРДИ

5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕTO ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура врши активности на изградба,
реконструкција и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Крива Паланка по претходно
усвоени програми од страна на Советот на Општина Крива Паланка. Програмите се годишни ги изготвува
одделението и ги доставува до Советот на Општината на усвојување. Одделението изготвува годишни
извештаи за реализација на програмите но по барање на Градоначалникот и Советот изготвува извештаиинформации за реализација на програмите и за пократок период.
Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура работи според следните годишни
програми:
1. Програма за уредување на градежно неизградено земјиште во градот и приградските населби во Општината;
2. Програма за изградба, одржување и реконструкција на локална патна мрежа во Општината;
3. Програма за изградба на локални водоводи во наелениет места во Општината;
4. Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување;
5. Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општината;
6. Програма за уредување и одржување на јавни и зелени површини, речното корито и спортскиот центар;

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1.ПРОСТОРЕН ПЛАН НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
2. ОСНОВЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАДОТ КРИВА ПАЛАНКА
3. ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КРКЉА
4. ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКО РЕКРЕТАИВЕН ЦЕНТАР ,,КАЛИН КАМЕН,,
5. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАДОТ КРИВА ПАЛАНКА (десен брег)
6. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАДОТ КРИВА ПАЛАНКА (лев брег)
7. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА НАСЕЛБА ГРАМАЃЕ
8. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА НАСЕЛБА БЕГОВИ БАВЧИ И ЛОЗАНОВО
9. УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОНОПНИЦА, МОЖДИВЊАК И ГРАДЕЦ
10. ОПШТИ АКТИ КОИ ГИ ЗАМЕНУВААТ УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛАТА:
-БОРОВО, ВАРОВИШТЕ, ДОБРОВНИЦА, ДЛАБОЧИЦА, ДУРАЧКА РЕКА, ДРЕЊЕ, ЖИДИЛОВО, КОШАРИ, КИСЕЛИЦА,
ЛОЗАНОВО, МАРТИНИЦА, ОГУТ, СТАНЦИ, ТРНОВО, УЗЕМ, МОЖДИВЊАК, КРКЉА, ЛУКЕ, МЕТЕЖЕВО, ТЛМИНЦИ, ПОДРЖИ
КОЊ, НЕРАВ И ОСИЧЕ.

ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ГРАЃАНИТЕ ГИ ДОБИВААТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ
1. ИЗДАВАЊЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
2. НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КОМУНАЛИИ)
Надоместокот за уредување на градежното земјиште или популарно – комуналии е давачка која се пресметува во Општината.
Висината на давачката е во дирекна зависност од:
 Зоната во која се наоѓа градежната парцела
 Видот на објектот (стамбен, деловен, итн)
 Површина на објектот што ќе се гради и
 Соодносот на просториите во градбата (површина на просториите)
Бројот на зоните како и единечната цена по метар квадратен за одреден тип на објект (стамбен, деловен, производствен,
итн) ја определува Општината. Оваа единечна цена се множи со квадратурата (површината) на одредена просторија и со
соодветниот коефициент за таа просторија.
Коефициентите за просториите се следни:
За стамбени објекти
 Стамбена површина (спални, дневен престој итн) – коефициент 1.0






Балкони и лоѓии - коефициент 0.2
Поткровје - коефициент 0.1
Визби и помошни простории 0.3
Гаража - коефициент 0.1

За деловни, јавни и производни објекти
 Работни простории – коефициент 1.0
 Магацини – коефициент 0.4
 Гаражи – коефициент 0.1
За други објекти
 Катна гаража – коефициент 0,2
 Спортски покриени објекти – коефициент 0.5
 Отворени пазаришта - коефициент 0.2
Надоместокот се плаќа врз основа на потпишан договор помеѓу општината и барателот на одобрението за градење. Уплатата
на надоместокот се врши преку уплaтници во пошта или банка.
PRESMETUVAWE NA TRO[OCITE ZA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE

I-va ekstra zona koja gi opfa}a:
- Ul. "Sveti Joakim Osogovski" od Solarski most - do most na Nimulija kaj стара avtobuska stanica.
II-ra zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul"Sveti Joakim Osogovski" nov krak, od Osi~ki most do Solarski most i od dolot
Nimulija do dolot vo nas. Edinstvo
-Prostorot kaj star zelen Pazar
III-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
Ul. "Sveti Joakim Osogovski" oд долот во населба
„Единство“do Klanica, vklu~vajki go i prostorot pome|u ul. "Sveti Joakim Osogovski"
i KrivaReka od stara avtobuska stanica do Kasarna.
IV-ta zona koja gi opfa}a slednite ulici:
- Ul. "8-mi Oktomvri"
- Ul. "Partizanska";
- Ul. "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";
- 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
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.
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.

VISINA NA NADOMESTOKOT ZA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE I NEGOVATA RASPREDELBA
1. Stanbeni objekti
- investitorot koj }e gradi nov objekt vo gradskoto podra~je i toa nalokacija 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;
- 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 object 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.
- 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.

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, Borovo,delnas.Mo`divwaks.Ko{ari
s.,s.Lozanovs.Gabar,s.G.Crcorija.s.M.Crcorija,delnas.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.
Sredstvata koi {to treba da bidat uplateni za neto izgradena povr{ina stanben prostor se vo zavisnost od zonata vo koja se nao|a

objektot.
3. ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ
4. ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕКОП ЗА ОТСРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ
(подземни водоводи и канализациони, електро и др.подземни инсталации
5. ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕКОПУВАЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
(водовод, канализација, електро и други подземни инсталации
6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ
7. ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ПО ПОДНЕСЕНИ РАЗЛИЧНИ БАРАЊА
8. ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

6

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

6.1

КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР
НАДЛЕЖНОСТИ

Одделението за инспекциски надзор ги врши работите што се однесуваат на вршење на инспекциски
надзор над спроведување на актите од областа на комуналните работи, сообраќајот, урбанизмот,
животната средина и образованието.
Инспекцискиот надзор го вршат инспектори.

Спроведување на пакетот
Комуналниот инспектор
Закони од доменот на
врши инспекциски надзор:
комуналната свера и тоа:
- Над јавните комунални
- Закон за комунални дејности
претпријатија како
(Сл. Весник на Р.
даватели на комунални
Македонија бр. 45/97 и
услуги основани од
45/02)
страна на Општината
- Закон за снабдување со
- Над спроведување на
вода за пиење и
Одлуката за комунален
одведување на урбани
ред на подрачјето на
отпадни води (Сл. Весник на
градот Крива Паланка
Р. Македонија 37/98),,
- Над физичките и правни
- Закон за одржување на
лица на кои Општината

НАЧИН НА РАБОТА

-

-

-

-

-Спроведување
на
надзор и контрола без
најави;
Спроведување
на
надзор и контроли по
предвидени планови и
програми;
Спроведување
на
надзор и контроли по
поднесени
барања,
изјави и пријави од
граѓани;
Инспекцискиот надзор над

НАЧИН И УСЛОВИ ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА
НА ГРАЃАНИТЕ
Граѓаните до комуналниот
инспектор можат да се
обратат на следните начини:
- -Дирекна средба во
канцеларијата на
комуналниот инспекторОпштина Крива Паланка;
- Телефонски контакт
преку телефон
031 377 060 и
031 375 035 ;
- Преку изјава, пријава,
барање доставени преку

јавна чистота, собирање и
транспортирање на
комунален цврст и
технолошки отпад (Сл.
Весник на Р.Македонија
37/98)
- Закон за определување на
имиња на улици, плоштади,
мостови и на други
инфраструктурни објекти
(Сл. Весник на Р.
Македонија бр. 66/04)
- Закон за домување ( Сл.
весник на Р. Македонија бр.
99/09)
Спроведување на Општинските
акти и тоа:
- Одлука за комунален ред на
подрачјето на Општина
Крива Паланка (Сл. Гласник
на Општина Крива Паланка)
- Локален еколошки акционен
план

6.2

-

-

-

им дала дозвола за
вршење на комунална
дејност
Над физичките и правни
лица корисници на
комунални услуги
Над одржувањето на
чистотата на јавните
сообраќајни површини
Инспекциски надзор во
областа на домувањето;

ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР
НАДЛЕЖНОСТИ
Спроведување на
пакетот Закони од
доменот на
градежништвото и тоа:
Спроведување на

Градежниот инспектор врши
инспекциски надзор

примената на Законот за
домување и прописите
донесени
врз
негова
основа;

НАЧИН НА РАБОТА

-

-

Спроведување
на
надзор и контрола без
најави;
Спроведување
на
надзор и контроли по
предвидени планови и
програми;

архивата на општината;

НАЧИН И УСЛОВИ ЗА
ОСТАВРУВАЊЕ НА
ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ
Граѓаните до градежниот
инспектор можат да се
обратат на следните начини:
- Дирекна средба во
канцеларијата на
градежниот инспекторОпштина Крива Паланка;

Општинските акти и тоа:
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-

Спроведување
на
надзор и контроли по
поднесени
барања,
изјави и пријави од
граѓани;

-

-

Телефонски контакт
преку телефон
031 377 060;
Преку изјава, пријава,
барање доставени преку
архивата на општината;

ОДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕКИ РЕСУРИ

Одделение за човечки ресурси
-управување со човечки ресурски и спроведување на надлежностите во следните функционални области:
развој на органот, информативен систем за човечки ресурси, односи меѓу вработените, обука и развој,
мотивација, организациски развој и вработување; - грижа за постојано и навремено селектирање и
вработување на кадри потребни за остварување на функцијата и исполнување на стратешки
цели на органот;
- грижа за постојан развој на квалитетот и професионалноста на државните службеници во органот;
- врши и други работи што ќе му бидат дадени во надлежност согласно законите и другите прописи како и
од страна на Советот и Градоначалникот на Општината.
-Продуцирани акти во текот на реализација на надлежностите.
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Одделение за внатрешна ревизија
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;
- изготвувфање на план за обука на внатрешните ревизори и следење на нивна имплементација; и
- други работи од областа на внатрешната ревизија.
9

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

-гаснење на пожари на подрачјето на Општината;
- отстранување на непосредна опасност за настанување на пожар;
- спасување на животот на гражаните и заштита на имотот загрозени од пожар и експлозии;
- укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
- извршување на други рботи при несреќи и непогоди;
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и услови за работа кои не го
оневозможуваат или попречуваат вршењето на функцијата од претходните алиени на овој став;
- заедно со територијалните противпожарни единици на општините во РМ утврдени со закон дејствуваат
како противпожарни единици на Република Македонија заради оперативно делување при гасење големи
пожари на целата територија на Република Македонија;
- дава помош кога тоа е побарано при гасење пожари во други држави;

- водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гасење и интервенции за
други настани според единствената методологија и известување на Дирекцијата за заштита
и спасување на Општината Крива Паланка за тоа;
- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која располага
Територијалната противпожарна единица; тековна поправка и одржување на механиката;
- давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други
манифестации во координација со Министерството за внатрешни работи;
- врши обука од областа на противпожарната заштита на припадниците на АРМ, едукација на граѓаните за
заштита од пожари, преку организација на предавања, преку медиуми и организирање на други активности;
- врши и други работи што ќе му бидат доверени.
-Територијалната противпожарна единица на Општина Крива Паланка ги врши во Противпожарен дом во
чии рамки функционира команден оперативен центар, противпожарен сервис и
- автомеханичарски сервис со 5 одделенија и чети во случај на поголеми пожари.

.............................................................................
Службено лице за посредување со информации
Лидија Митовска

.............................................................................
Градоначалник на Општина Крива Паланка
Борјанчо Мицевски

